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DLUHOPISY PRO OBČANY
ZHODNOŤTE SVOJE ÚSPORY S E-FINANCE

5,6 %
ROČNÍ VÝNOS

Konečné podmínky a prospekt dluhopisů schválený ČNB
naleznete na www.e-finance.cz/dluhopisy-informace.

Investice od 30 000 Kč

Upsání a převod bez poplatků

Roční úrok 4,5 % u tříletých
a 5,6 % u sedmiletých dluhopisů

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.

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

Úrok je fixovaný po celé období a vyplácen jedenkrát ročně.

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

Schválení ČNB

Osobní i elektronická objednávka

Možnost předčasného splacení

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

Smlouvu o upsání dluhopisů je možno 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.

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

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

HOTEL V CENTRU BRNA S PARKOVÁNÍM
Cena od 1 100 Kč/noc/2 osoby (Při objednání na www.eﬁhotel.cz použijte slevový kód: metro4)
•
•
•
•
•
•

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

Hotel v centru Brna

ČÍŠNÍK / SERVÍRKA / KUCHAŘ

Emília Vášáryová
Dělat práci
jen napůl?
To by mě
nebavilo
ČÍSLO 3, ROČNÍK IX
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Žižkov je neustále
pulzující a proměnlivý
„Nejdůležitější jsou pro mě místa, kde se schází
dobrá parta,“ říká zpěvák František Černý. Kouzlo
žižkovských pavlačí je podle něj ale neopakovatelné.
VERONIKA KRATOCHVÍLOVÁ
PRAHA | „Bydlel jsem snad ve všech
pražských čtvrtích,“ říká zpěvák, kytarista a textař František Černý,
frontman skupiny Čechomor. Nejvíc na něj ale zapůsobil starý Žižkov.
Jste žižkovský patriot?
Jsem
patriotem
všech míst, kde je
mi dobře. A jelikož se mi v životě všechno
odvíjí tak
nějak přirozeně
a na-

hodile, dalo
by se říct, že
jsem chvílemi patriot

5plus2
■ ROZHOVOR
nádražní restaurace, jídelního vagonu,
parku i pavlače. Bydlel jsem snad ve
všech pražských čtvrtích, ale jestli na
mě některá zapůsobila tak, že bych o ní
rád mluvil, tak by to byl asi Žižkov. Je
to čtvrť, která je pulzující a proměnlivá.
Dnešní Žižkov nemá s tím, který jsem
znal před dvaceti lety, společného vůbec nic. Zažil jsem je oba a oba mám
moc rád. Nápisy na zemi na Havlíčkově
náměstí jsem znal skoro nazpaměť. Četl
jsem si je vždycky nad ránem cestou
domů a připadaly mi velmi poučné. Překvapivě se mi už vykouřily z hlavy.
A pak je tam taky krásně vidět, kde přesně došla bolševikům nafta v buldozerech. Hranice mezi starou a novou zástavbou je na Žižkově krásně nepochopitelná.
Momentálně ale žijete na Letné. Je
něco, co vám tam chybí?
Letná je skvělá čtvrť. Chvíli jsem se tu
rozkoukával, ale už se považuji za místňáka. My „náplavy“ to v tomhle ohledu
máme jednodušší. Rodilí Pražáci ty kořeny asi zapouštějí hůř.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4

„V životě jsou etapy, kdy je
třeba zatnout zuby a vydržet,“
říká František Černý .
FOTO | ARCHIV MAFRA

VSTUPTE DO KRYTU FOLIMANKA

Kryt civilní obrany se otevře
jen jednou za měsíc
...str. 5

NEJSTARŠÍ HOSPODY

Kam chodíval na pivo Mozart
a o které psal Marx? ...str. 6 a 7

NENECHTE SI UJÍT AKCE ROKU

Do Česka míří Aerosmith
i nejlepší cirkus světa ...str. 10

MÝTY A LŽI O DIETÁCH

Proč umělá sladidla škodí
a čím balamutí reklamy ...str. 12
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Žižkov je pulzující a proměnlivý
sám, kdo mě vytáčí doběla. A taky se
hrozně těžce dostávám přes lidskou
hloupost. Ta mě ničí. Člověk ji buď
musí obejít, anebo se s ní srazit, a obě
možnosti jsou špatně. Takže hloupost,
tu bych zakázal.

DOKONČENÍ ZE STRANY 3

Co bych ale rozhodně propagoval, to
jsou pavlače. Ty původní žižkovské
domy mají úžasnou schopnost propojovat lidi. Nikdy nezapomenu na moment, jak jsem poprvé vstoupil do onoho činžáku s červenými světýlky. Holky chodily pracovat jedním vchodem
a my, zbytek podnájemníků, druhým.
Tam se přede mnou poprvé otevřel svět,
kde se setkávají všechny ty princezny
ze mlejna, herci, prokletí básníci a nešťastní zpěváci...

Máte na mysli nějakou konkrétní oblast, kde vás hloupost ničí?
Hloupost číhá všude. V politice i v mezilidských vztazích. Ale jedna z věcí, kterou jsem se za svůj život naučil, je ta, že
člověk by se neměl příliš zabývat zbytečnostmi a věcmi, které nelze změnit.
Velkou inspirací je pro mě v tomhle
směru moje malá dcerka. Když jí nejde
otevřít nějaký šuplík, tak s ním ještě třikrát zalomcuje, a když to nejde, tak od
něj jde pryč. Najde si jinou zábavu a na
šuplík zapomene. To mě hrozně baví!

Pavlače jsou pořád živé?
Doslova. Tady konkrétně se pravidelně
každou středu koná pavlačový mejdan,
na který by měl alespoň jednou v životě
každý obyvatel Prahy přijít.
Je pravda, že vy na „mejdany“ budete nejspíš odborník.
Občas to vypadá, že celý můj život je jeden velký mejdan a režim se mi obrátil
už za minulého režimu. V noci bdím
a ve dne taky. Respektive zjistil jsem,
že moje tělo funguje tak, jak potřebuju.
Ale vstávat denně třeba v 5 hodin ráno,
to si už neumím představit.
Vstával jste někdy do práce?
Vyučil jsem se jako mechanik měřicích
INZERCE

přístrojů. Opravoval jsem na dráze mašinkám budíky, co měří rychlost a kdesi
cosi. Jenže už tehdy jsem po večerech
dělal bigbít, a tak můj režim nerežim
dost často vypadal tak, že jsem se ve
dvě ráno dostal někam do postele a

„My teď máme s kapelou takové
hezky startovací období. Nabrali
jsme nové muzikanty, máme nové
projekty, vydanou úspěšnou desku Nadechnutí a naplánované spolupráce s kdekým,“ říká frontman
Čechomoru František Černý.
FOTO | DAN MATERNA, MAFRA

v půl páté jsem vstával do práce. To
jsem vydržel skoro 15 let.
Takže hudba vás vysvobodila od
časného vstávání.
Od něj určitě. Od zbytku pak sametová
revoluce. I když to tehdy byla velká divočina a nevěděli jsme, do čeho jdeme,
hráli jsme na mejdanech, narozeninách
a potkávali zajímavé lidi. Až jednoho
dne přišel David Koller, abychom zahráli jako předkapela Lucie, a tehdy se to
celé rozjelo.
Jak na vás působí zima a tyhle
pošmourné měsíce? Jste v útlumu
jako mnozí jiní?
Vůbec ne. Miluju všechna roční období. V Austrálii bych se celý rok v těch
trenýrkách a tričku asi unudil.
Působíte pořád tak nějak spokojeně
a vyrovnaně, na nic si nestěžujete...
Snažím se, aby lidi měli dojem, že mě
všechno baví, ale přiznám se, že dost
často mě taky všechno a všichni nebaví.
Mám slabé dny a slabé chvíle, asi tak
jako my všichni. Nejčastěji jsem to já

Máte pocit, že se snažíme otevírat
zapovězené šuplíky za každou
cenu?
Lomcujeme a páčíme věci, které nám
otevírat nepřísluší. Pořád se k nějakým
zamčeným šuplíkům vracíme, pořád řešíme klíče, a to je špatně. Měli bychom
koukat na to, co se děje teď. Právě teď
a právě tady. To je ten náš otevřený šuplík, který stojí za prozkoumání.
Vy tak žít umíte?
Právě že neumím. Ale moc rád to hlásám a uvědomuju si to. Třeba se to jednou naučím.
Jste jediný, který zůstal z původní
sestavy Čechomor. Jak jste to dokázal?
Myslím, že základem je umět překonávat krize. V životě jsou etapy, kdy je potřeba zatnout zuby a vydržet. A když je
pohoda v háku i v obýváku, člověk
zvládne všechno. Nutné je ale podotknout, že krize jsou v našem životě
moc důležité, protože bez nich by se člověk neposouval dál.
Jaká je nálada v kapele Čechomor
právě teď? Vyprodali jste tři velké
pražské předvánoční koncerty, hrajete prakticky pořád...
Nejdůležitější jsou vztahy mezi lidmi.
Ty buď všechno nastartují, anebo pohřbí. A my teď máme s kapelou takové
hezky startovací období. Nabrali jsme
nové muzikanty a máme nové projekty,
vydanou úspěšnou desku Nadechnutí
a naplánované spolupráce s kdekým.
Čeká nás společné tour se slovenskými
Kandráčovci, chystáme album demáčů... Je toho zkrátka spousta, z čeho mít
radost a na co se těšit.
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Do krytu Folimanka lze
zavítat jednou za měsíc

INZERCE

I v letošním roce mohou
lidé zavítat do krytu
civilní ochrany
Folimanka. Přístupný je
vždy jednu sobotu
v měsíci, poprvé již zítra.
5plus2

■ DOBRÁ ZPRÁVA
EVA JAROŠOVÁ
PRAHA | Vždy jednu sobotu v měsíci
se mohou lidé přijít podívat do krytu Folimanka. První letošní termín otevření
je již zítra. Kryt nechala Městská část
Praha 2 zpřístupnit koncem roku 2014,
od té doby tam zavítalo již 44 564 návštěvníků. Největší zájem o návštěvu
byl vloni, kdy přišlo více než deset tisíc
lidí.
„O prohlídku největší podzemní stavby na území Prahy 2 je velký zájem
mimo jiné proto, že bunkr byl desítky
let udržován v režimu utajení pro případ
obecného ohrožení Pražanů, a to nejen
jadernými či chemickými zbraněmi, ale
i před živelnými či kosmickými katastrofami. O co byl tajemnější, o to více
se Pražané toužili podívat dovnitř, v minulém režimu ovšem marně. Nyní mohou návštěvníci procházet celým labyINZERCE

Bunkr byl desítky let udržován v režimu utajení pro případ obecného ohrožení Pražanů.
FOTO | ARCHIV MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
rintem rozlehlého krytu, který se svou
rozlohou 1 332 metrů čtverečních a kapacitou pro 1 300 osob řadí k deseti největším v metropoli,“ přiblížil Ladislav
Veselák z Oddělení krizového řízení
a bezpečnosti Městské části Praha 2.
Podzemní bunkr Folimanka byl vybudován na přelomu 50. a 60. let minulého
století v ulici Pod Karlovem. Má pancéřované dveře, vlastní studny a vlastní
funkční elektrický agregát o výkonu 30
kW. Kryt je osvětlený, vytápěný, okysličovaný takzvaným přetlakem a v udržovaném stavu. Vchod do bunkru Folimanka se nachází na Praze 2, v ulici
Pod Karlovem naproti domu číslo 2.
Nejlepší dopravní spojení je tramvají

číslo 6 a 11, které staví v Bělehradské
ulici na zastávce Nuselské schody nebo
Pod Karlovem. Nekomentované veřejné prohlídky probíhají vždy jednu sobotu v měsíci od 9 do 15 hodin. Vstup je
zdarma. Na případné dotazy ohledně
krytu a jeho historie návštěvníkům odpoví pracovníci městské části, které najdou u hlavního vchodu, nebo dobrovolníci rozmístění přímo v krytu. Kdo si
chce kryt v klidu prohlédnout, měl by
přijít alespoň hodinu před zavírací dobou. Prohlídka trvá hodinu až dvě.
Školy si mohou objednat komentovanou prohlídku kdykoliv během vyučovacího týdne na oddělení krizového řízení
a bezpečnosti městského úřadu Praha 2.

koupíme jednotlivé
knihy i celé sbírky,
pozůstalosti apod.

Přijedeme

(pro více než 300 ks)

zaPlatíme
odvezeme

Celá ČR

tel. 604 11 44 66
e-mail: arco@antikvariaty.cz
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Nejstarší hospody Česka
Pivo se v nich čepovalo už před stovkami let a fungují dodnes. Chodívaly do nich
osobnosti jako Mozart, magistr Kelly a o té plzeňské psal třeba i Karl Marx. Týdeník
5plus2 vybral některé z nejstarších a přitom stále fungujících hospod ve všech krajích
Česka. Po minulých osmi představujeme zbývající šestici.

FOTO: archiv MAFRA, archiv piv. muzea v Plzni, Wikipedia, Profimedia

ZLÍNSKO – SLOVÁCKÁ HOSPODA
Nejstarší dodnes fungující restaurace v kraji
se jmenuje Slovácká hospoda a stojí uprostřed Hradčovic nedaleko Uherského Hradiště. V hostinci svlažovali hrdlo pocestní už
v roce 1416, tedy v době, kdy se schylovalo
k husitským válkám. A právě Hradčovice už
tehdy protínala vojenská a obchodní stezka
z Moravy do Uher
Uher, po které jezdila i královská
vojska a v noci v obci nocovala. Dodnes se
někde dochovaly až metr široké zdi nebo síť
sklepních chodeb. V současnosti se do Slovácké hospody nejezdí jen za klasickou českou
kuchyní, ale i za krásnou hospodskou a majitelkou v jedné osobě Šárkou Fedorovou. Snad ji
tu hosté potkají i letos.

PRAHA – U KRÁLE
BRABANTSKÉHO
PARDUBICKO – HAMERSKÁ
KRČMA
Kdo dostane v okolí Chrudimi chuť
na skvělou hospodu, ať vyrazí asi 20 kilometrů na jih do vsi Svobodné Hamry.
Zde už víc než 400 let funguje jedna,
které se říká Hamerská krčma. Její
původ sahá až do roku 1613. A protože
ji majitelé citlivě opravili, její dnešní
podoba se od té původní z počátku
17. století moc neliší. Zdejší kuchyně
je staročeská, lidé si pochvalují ceny,
za „pár zlaťáků“ se tu prý dobře napijete i najíte.

ÚSTECKO – PIVOVARSKÁ ŠENKOVNA
Přestože se v Ústí nad Labem vařilo pivo již v raném středověku a z dochovaných listin je patrno,
že město mělo toto právo už v roce 1325, nejstarší dosud fungující restaurace se datuje k roku
1884. Tvrdí to o sobě
Pivovarská šenkovna
(na snímku) v ulici
Velká Hradební –
poslední dochovaná stavba starého
městského pivovaru,
který byl zbořen
na konci 19. století.
Ovšem jen tři minuty
chůze odtud stojí
pivovar Na Rychtě,
který o sobě tvrdí,
že je starší a že jako
restaurační zařízení funguje déle než
150 let.

Nejstarší pražská hospoda nese jméno U Krále
Brabantského, stojí na Malé Straně. Od roku
1375 byla prý zavřena jen jednou. Datum
nikdo přesně neví, mohl za to prý ale host,
který zde nashromáždil velký dluh. Hostinský
v hádce „švorcáka“ nakonec zamordoval a hodil do kanálu. Voda však obrátila nebožtíka
„na štorc“, proto ho našly děti, které zakoply
míč do kanálu. Hostinského zavřeli a hospodu na čas také. Do šenku prý tajnou chodbou
z Hradu chodili v přestrojení i čeští králové,
popíjel zde také magistr Kelly, Jaroslav Hašek, Karel Čapek i Mozart. Na snímku z roku
2010 před ní stojí britský princ Charles.

Česká republika
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PLZEŇSKO – U SALZMANNŮ

OLOMOUCKO – HANÁCKÁ HOSPODA

Za nejstarší dodnes fungující hospodu v Plzni je považována restaurace
U Salzmannů v Pražské ulici. Pohostinská činnost je tu doložená už v roce
1637, největší slávy ale hostinec dosáhl ve druhé polovině 19. století, kdy
jej převzal bývalý forman Martin Salzmann. Tehdy se o restauraci rozepsal ve svých dopisech Bedřichu Engelsovi i Karl Marx, který se v roce
1875 léčil v Karlových Varech. „V Čechách není žádné revoluční uvědomění, tady se každý stará jen o to, jaké je pivo u Salzmannů,“ dochovalo se
ve filozofově korespondenci.

Jednu z nejstarších
hospod v Olomouckém kraji najdete
na Dolním náměstí
číslo 38 v Olomouci. Dnes zde sídlí
Hanácká hospoda,
ale už před 450 lety
tady fungovala vinárna. Krásný renesanční dům se jmenuje Hauenschildův
palác a právě zde se
v roce 1767 ubytoval teprve 11letý
Wolfgang Amadeus
Mozart. I s rodiči.
Tehdy se hospodě
říkalo U Černého
orla a fungoval zde
i divadelní sál. Jenže budoucí světový virtuos zde onemocněl neštovicemi, a tak se rodina přestěhovala. Začátkem ledna hospodu majitelé nechali vymalovat, kdo sem teď zavítá, užije si krásně čistou
hospůdku v historickém domě.

KOLÉBKU ČESKÝCH HOSPOD SPRAVOVALA CÍRKEV
První tuzemské „putyky“ a pivovary vznikaly v klášterech. Ta vůbec nejstarší hospoda pravděpodobně vznikla jen pár let po založení pražského
Břevnovského kláštera roku 993, pivo se tu také vařilo. Vždyť už středověký francouzský básník 15. století François Villon s oblibou říkal, že hospoda je to samé, co kostel, akorát je tam teplo. Mezi nejstarší české hospody
patří také Jaškovská krčma v Těrlicku u Havířova, kde je první dochovaná
zmínka z roku 1268. I tam vařili pivo mniši a podnik zde funguje i dnes.
A nejstarší hospoda v Evropě? Ta dodnes stojí jen 160 kilometrů od českých hranic. Najdeme ji v rakouském Salzburgu a jmenuje se Stiftskeller
St. Peter. Ve svém štítě má vepsán téměř neuvěřitelný rok 803.
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Herectví mi odradilo chlapce
Ačkoliv Emília Vášáryová před časem naznačovala, že se
před kamery už nepostaví, v případě komedie Šťastný
nový rok udělala výjimku. Není divu, natáčelo se v jí
oblíbených Tatrách. „Miluju je, jezdím tam každý rok,“
říká herečka, které v dospívání umělecká dráha
komplikovala vztahy. „Když jsem jednomu chlapci řekla,
že budu studovat herectví, šíleně ho to zklamalo,“ líčí.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA STREJCOVÁ
ČR | Jiří Bartoška a Emília Vášáryová si
ve snímku Šťastný nový rok vyzkoušeli,
jaké to je, když se po desítkách let hledá
někdejší první velká láska. Natáčení je zavedlo do krásných, ale mrazivých Tater.
Měla jste vůbec možnost užít si mimo
natáčecí plac tamní scenérie?
Ale ano, ta možnost určitě byla. Tatry miluju! Jezdím tam pravidelně každý rok z Bratislavy, kde vždy na Vánoce kvetou ještě
fialky, takže dělám takovou výpravu za
sněhem. Vždy to dostanu od mé rodiny
jako dárek, že přijedeme 22. 12. do Tater
a 27. 12. se vracíme domů, protože večer
už mám představení v divadle.
Takže trávíte svátky vlastně podobně
jako vaše filmová postava.
Ano, přesně. Řekla bych dokonce, že scénář si vzal něco z mého příběhu, akorát nezažíváme takové vztahové turbulence
jako má filmová rodina. Děti nejsou rozvedené ani nic podobného.
Jak se vám vlastně hrálo po boku věčného elegána Jiřího Bartošky, který
ztvárnil vaši dávnou lásku?
Bohužel jsme spolu moc nebyli. Máme
nádhernou scénu na balkóně, ale příšerně
jsme při ní mrzli. Byla opravdu šílená
zima, navíc jsme točili kolem druhé ráno,
kdy už všechno utichlo, aby filmaři mohli
začít předstírat, že je Nový rok. Nejvíc mě
zaujala obuv pana Bartošky. Přišel jen v takových lehkých botičkách, které vůbec nebyly do mrazu. Říkal, mi že kromě vojny
v Tatrách nikdy nebyl, tak se zřejmě moc
dobře nevybavil. (smích)
Nepřinutil vás tenhle filmový příběh
zavzpomínat na vaši první lásku?

Kdepak, nic takového mě nenapadlo.
Měla jsem opravdu báječného muže, který mě už opustil, a ještě stále s tím nejsem
vyrovnaná, takže nad něčím takovým ani
nemám sílu přemýšlet. Navíc si myslím,
že jsem v mládí žádnou takovou velkou
osudovou lásku jako moje filmová postava neměla.
Ani žádnou platonickou, která by vám
uvázla v paměti?
Když mi bylo sedmnáct, tak jsem hodně
sportovala – lyžovala, a hlavně jsem bruslila, protože jsem trošku hrávala hokej.
Vzpomínám si, že byl jeden takový chlapec, se kterým jsme se scházeli na ledě.
Když jsem mu ale řekla, že to vypadá, že
budu studovat herectví, tak ho to šíleně
zklamalo. Asi si chudák představoval
všechno to nejhorší, co s tímhle povoláním může souviset, takže náš vztah nakonec ochladl. Potom jsme spolu občas ještě
bruslili, ale už to bylo jiné. Asi se mnou
původně počítal trochu víc do života.
A přišly s profesí herečky ve výsledku
všechny ty hrůzy, které si tehdy představoval? Měl pravdu?
To nevím, ale jedno je jisté – že najít si
partnera, který tuhle práci bude tolerovat, není tak jednoduché. Když pak
přijdou děti a snažíte se spojit starost o ně, výchovu a k tomu ještě hraní, je to těžké. Ale tohle
období už je šťastně za mnou.

byla moje vysněná škola. Nechtěla jsem
zůstat na jednom místě, představovala
jsem si, že odejdu do Prahy a potom se rozlétnu do ciziny. Jako rodina jsme nemohli
vůbec cestovat, protože jsme měli venku
blízké lidi, kteří emigrovali. Přesto jsem si
myslela, že to nějak prolomím a že se mi
přeci jen podaří dostat do světa. Vůbec mě
nenapadlo, že bych nemohla studovat to,
co jsem si vysnila, takže to v mých sedmnácti letech byla rána. Nakonec jsem málem ani neodmaturovala a herectví bylo
prakticky jedinou možností studovat na vysoké škole. Padesátá léta nebyla hezká
doba. Proto, když někdo vzpomíná, jak se
za komunismu měl dobře, já jen mlčím
a nevycházím z údivu.
Přišly někdy chvíle, kdy jste chtěla
s hraním skončit?
Určitě. Zvlášť, pokud to děláte s velkou zátěží, tím myslím, že
máte velké role na divadle, k tomu děláte televizní inscenace, což pro
mě byly obrovské příležitosti, které jsem neuměla od-

mítnout, a potom ještě točíte filmy… Mnohokrát to vypadalo, že pokud si neudržím
zdraví nebo nezačnu pít, že v tom nebudu
moct pokračovat. A dělat svou práci jen na
půl? To by mě nebavilo.
Čím si tedy dočerpáváte energii?
Hlavně se neničím. Nikdy jsem nepotřebovala alkohol, a ani ho nemám ráda, nikdy
jsem nekouřila. Možná to ode mě život
ani nevyžadoval, ale je pravda, že jsem
vždy žila spíš asketicky. Důležité je pro
mě mít svůj systém, to jediné mě asi zachránilo.
Herectví může být pořádná fuška i po
fyzické stránce. Odnesla jste si někdy
z natáčení nějaké zranění? Šťastný
nový rok snad žádné nebezpečí krom
mrazu nepředstavoval, nebo ano?'
Tenhle film naštěstí ne, ale zrovna před
pár dny jsme jeli z Prahy točit do Králova
Dvora, a cestou jsme míjeli motolskou nemocnici. Tu si pamatuju moc dobře, protože když jsme
točili film Až přijde kocour, dělala jsem tam jsem různé triky
ve výšce na hrazdách, protože jsem byla v mládí gymnastka. Jenomže při jedné
scéně, když jsem měla na
rukou kocoura, drápl mě
a já spadla. V Motole
jsem pak ležela asi tři
týdny. Vzpomněla jsem
si na to až teď po letech.
I divadlo ale může být
nebezpečné. Asi třikrát
jsem ošklivě spadla. Stane se to hned, stačí, když
se vám utrhne podpatek
a už letíte. (smích)

Přitom herectví jste nikdy
studovat nechtěla, ale
z politických důvodů se
vám možnosti výběru
školy hodně zúžily.
Zajímala mě spousta
věcí, třeba psychologie
nebo dějiny umění.
Chtěla jsem v Praze
studovat mezinárodní vztahy, což tehdy
bylo možné. To

Emília Vášáryová

Narodila se 18. května 1942 ve slovenské obci Horní Štubňa.
Je sestrou neméně známé herečky a pozdější političky Magdy.
■ Vystudovala herectví na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.
■ Už od poloviny 60. let je členkou činohry Slovenského národního
divadla. Herectví také vyučovala.
■ V roce 2004 získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon
v hlavní roli ve filmu Horem pádem. Na Slovensku dokonce získala
v roce 2001 titul „Slovenská herečka století“.
■
■
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Švagr Milan Lasica a špatný kádrový posudek
Švagrem herečky Emílie Vášáryové je věčný elegán a miláček ženského publika
Milan Lasica, který už téměř čtyřicet let tvoří stabilní pár s její mladší sestrou, herečkou
a političkou Magdou Vášáryovou (na rodinném snímku se sestrou Emílií je vpravo).
S Lasicou se herecky potkává především na divadle. Například v úspěšné hře Rybárik
kráľovský bratislavského Štúdia L+S excelují na jevišti spolu s Milanem Kňažkem. Stálé
hostování ve Štúdiu L+S (Lasica + Satinský, pozn. red.) jí Lasica nabídl po smrti svého
kolegy a přítele Julia Satinského a herečka jeho nabídku přijala. Slavný švagr dobře ví, že
Emília Vášáryová po herecké dráze v mládí nikdy netoužila. „Nechtěla být herečkou, ale
v té době, když maturovala a chtěla jít na vysokou školu, to byla 50. léta, neměla dobrý
kádrový posudek. Emília vlastně neměla ani jinou možnost, když chtěla studovat na vysoké
škole,“ nechal se před lety slyšet v dokumentu o své slavné příbuzné.

Čestná doktorka
Před 10 lety Emília Vášáryová získala
čestný doktorát Janáčkovy akademie
múzických umění. Tehdy se stala první
ženou, které se dostalo takového uznání.
Mezi známými muži, kteří čestný titul
získali, byli v minulosti například Václav
Havel, Jiří Suchý, básník a překladatel
Ludvík Kundera, klavírní virtuos Rudolf
Firkušný nebo spisovatel a herec Ivan
Vyskočil. „Uznání vysoké školy si vážím
také jako ocenění mojí pedagogické
činnosti, které se věnuji dvacet let,“ nechala
se před deseti lety slyšet
oblíbená herečka, jejíž
stále trvající
pedagogická
dráha je už třicet
let spjatá s
Vysokou školou
múzických umění
v Bratislavě.

Milostné úlohy
navzdory věku
V nečekaně odvážné roli se Emília
Vášáryová objevila ve snímku Jana
Hřebejka Nestyda z roku 2008. Scénář
k filmu vznikl na základě několika
vybraných příběhů z Vieweghovy knihy
Povídky o manželství a o sexu. Vášáryová
si zahrála postarší zpěvačku, jejímž
milencem se stane o generaci mladší
potížista v podání Jiřího Macháčka. Jejím
předobrazem byl jakýsi mix zpěvaček
Hany Hegerové a Marty Kubišové. Není
jedinou herečkou, která ve vyšším věku
překvapila publikum rolí, jež se nevyhýbá
milostnému tématu. Například Zuzana
Kronerová před třemi roky tedy
ve čtyřiašedesáti letech excelovala
po boku Pavla Nového ve snímku Bába
z ledu, kde v řadě scén musela hodit
ostych a stud zcela stranou. Za svůj
výkon si Kronerová navíc odnesla sošku
Českého lva.
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Světové hvězdy
míří do Česka

Fenomenální Eric Clapton, rebelka Avril Lavigne,
rockový darebák Axl Rose i oduševnělý Nick Cave.
Pódia v Česku zaplní velká jména. Fanouškům by neměl
uniknout ani světoznámý Cirque du Soleil či velkolepá
expozice Cosmos Discovery. Je čas pořídit si vstupenky.
KONCERTNÍ SHOW ZAHRANIČNÍCH IKON

V roce 2020 se do Česka sjede celá řada zahraničních hvězd zvučných jmen, které zde předvedou svou koncertní show. Na své si přijdou
zejména milovníci rockové muziky. Letiště v Letňanech přivítá 19. června legendu Guns N’ Roses. Partička kolem Axla Rose
slaví 35 let od svého založení a v rámci svého dlouhotrvajícího turné letos nevynechá ani Česko. Jen o pět dní později,
24. června, se pokusí zbourat pražskou O2 arenu američtí Aerosmith. Čtyřnásobní držitelé ceny Grammy se do Prahy
vrátí po sedmi letech. Největší česká hala pak 30. června přivítá živelného Lennyho Kravitze. O poznání jemnější rock
nabídne svým fanouškům kanadská rebelka Avril Lavigne, a to už 23. března v Tipsport Areně Praha. Vyznavači dramatických melodií a silného hlasu si jistě nenechají ujít v tuto chvíli beznadějně vyprodaný koncert Céline Dion. Ta v Praze
21. května zahájí evropskou část svého turné. Do české metropole se vrátí po dlouhých dvanácti letech. Britský kytarista, zpěvák a hudební skladatel Eric Clapton potěší své fanoušky koncertem 29. května, kterým odstartuje měsíční letní evropské turné. Následující den
se rovněž v O2 areně vydá do nejhlubších zákoutí vlastní duše koncertní star Nick Cave. I jeho koncert je aktuálně vyprodaný.

NEJVĚTŠÍ SOUKROMÝ ORCHESTR
A ROCKEŘI SE SYMFONIKY

CESTA DO VESMÍRU, SVĚTA KOUZEL I FANTAZIE

Nizozemský houslista
André Rieu dokázal už šestkrát za sebou vyprodat největší českou halu a 5. června se mu to pravděpodobně
povede opět. Král valčíků,
jehož po světě doprovází jeho vlastní orchestr Johanna
Strausse, který je mimochodem největším soukromým
orchestrem na světě, i tentokrát v O2 areně nabídne
bohatý hudební rejstřík včetně operních árií nebo muzikálových melodií. Nesmrtelné hity skupiny Queen jsou
zase lákadlem velkolepé show Queen Symphonic, která
do holešovické Tipsport Areny zamíří 8. dubna. Vznik
show posvětil a přihlížel jí i samotný kytarista legendární kapely Brian May. Zhlédly ji už miliony fandů
po celém světě včetně Koreje nebo Nového Zélandu.

V únoru 2020 se do Kongresového centra Praha vrátí mezinárodní
kouzelnická elita The Illusionists. Návštěvníkům opět předvede
show plnou dokonalých a často i nebezpečných triků. Od pódiových iluzí přes čtení myšlenek až po eskamotérské úniky z pout
či vodních pastí. Jejich loňská pražská zastávka si vyžádala o čtyři
představení navíc. Nakonec jich uvedli deset a vystoupili tak před
více než 25 000 diváky. Představení Live From Broadway, které
bude tlumočeno do češtiny, bude v Praze k vidění od 6. do 9. února. V červenci pak přijede do Prahy světoznámý Cirque du Soleil se svojí show Totem, která divákům ukáže fascinující příběh lidstva. Soubor plný špičkových akrobatů se u nás
poprvé představí v obrovském šapitó na Letenské pláni. Ti, které fascinují
vesmírná dobrodružství, by si neměli nechat ujít velkolepou expozici Cosmos Discovery, která vznikla mimo jiné ve spolupráci s americkou NASA.
Tato unikátní výstava provede návštěvníky historií kosmických pilotovaných letů, ale zasvětí je i do nových plánovaných misí. Pochlubit se může
například reálnými modely kosmických lodí nebo jedinečnou sbírkou
skafandrů. K vidění je na Výstavišti Praha už nyní a potrvá do 24. května.
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Bezpečnost, ostraha

Obchod, prodej, nákup

Pracovník ostrahy - Nivnice

Prodejce automobilů - ostrava

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

Pracovník ostrahy - brno

Prodejce automobilů - brno

30 000 - 60 000 Kč / měsíc

Recepční - strážný Podolí

100 Kč / hodinu

Telefonní poradce

Ostraha objektu

Sales Manager (Morava)

V át ý
íh
ál
Více na www.jobdnes.cz

ík
Více na www.jobdnes.cz

IT - správa systémů a služby

Doprava, logistika

Mobile device specialist

45 000 - 55 000 Kč / měsíc

8 000 - 16 000 Kč / měsíc

Brigáda ve skladu 150 Kč/hod

150 - 150 Kč / hodinu

IT network security administrator

Team leader výrobní logistiky

30 000 - 35 000 Kč / měsíc

Linuxový kouzelník

řidič VZV

L4 Linux Support (55 -75 000 Kč)

Manipulant - expedice pohořelice

Více na www.jobdnes.cz

Více na www.jobdnes.cz

23 000 - 26 000 Kč / měsíc
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Chraňte se

před smogem, inverzí
a mikročásticemi...

Ostrov čistého vzduchu v moři smogu a škodlivin!
Proč ionizovat vzduch?
» Zlepšíte dýchání,
» odstraníte alergeny a prach,
» ničíte viry a bakterie,
» snížíte působení radonu,
» zlepšíte koncentraci a paměť,
» zlepšíte pracovní výkonnost,
» zkvalitníte spánek,
» zmírníte depresivní stavy,
» podpoříte růst rostlin.

cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU
2015, 2016, 2017, 2018

Filtry není třeba nikdy vyměňovat!
Stačí je jen jednoduše vyjmout a otřít.
Účinek ﬁltrace ihned vidíte!

Ionic-CARE® Triton X6 – čistička a ionizátor v jednom
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu
a ionizátor. Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto
nehlučně. Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava
elektrod, které pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru.
Tato moderní technologie nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky
náročné ventilátory. Nečistoty se zachytávají na omyvatelném
elektrostatickém ﬁltru. Na jeho ploše spolehlivě ulpí nejen polétavý
prach, ale i chemikálie, cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně
a jiné alergeny. Přístroj disponuje třemi výkonovými stupni a jeho
spotřeba je maximálně 12 W.

Nejprodávanější značka čističek v ČR!

99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno
V červnu 2019 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1016 uživatelů čističky Ionic-CARE. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírnění dýchacích potíží. Dále oceňují čističku jako významnou prevenci před
virózami. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou.

Až 70 % Čechů dýchá škodlivý vzduch! Od roku 2006
zemřelo kvůli znečištěnému ovzduší bezmála 34 tisíc
Čechů a další tisíce lidí se musely léčit v nemocnicích. Vysoké koncentrace polétavého prachu, chemikálií a jiných nečistot vážně ohrožují naše zdraví. Hygienici v těchto dnech bijí na poplach a doporučují nevětrat. Je ale prostředí v uzavřené místnosti skutečně
zdravější než to venkovní?

V

moderních bytech a kan- záporných iontů (aniontů) na cm3. A
celářích dýcháme škodlivý zatímco v přírodě (na horách, u moře,
vzduch, který dokáže zkrá- v lese, u vodopádů) dýcháme vzduch
tit život i o několik let a cítíme se s koncentracemi až 10.000 vzdušv něm unavení a nervózní. Prachové ných aniontů v cm3, v interiérech,
mikročástice, smog, jedovaté che- kde žijeme a pracujeme, jsou hodmické výpary z umělých hmot a ná- noty většinou blízké nule. Právě díbytku, bakterie, viry, spóry plísní, ky vysoké koncentraci prospěšných
vzdušných aniontů
výkaly všudypřítoV bytech a kancelářích
je nám tak dobře
mných roztočů – to
v lese, u moře, při
vše se v uzavřených
dýcháme vzduch, který
prostorách koncenzkrátí život o několik let východu slunce nebo u tekoucí vody
truje.Potom,zejména v chladnějších obdobích roku, či táborového ohně. Zejména kvůkdy méně větráme, působí tyto škod- li působení vzdušných aniontů nás
livé látky na náš organizmus prak- tato místa podvědomě přitahují a
ticky celý den. Největší část škodli- velmi rychle si na nich odpočineme.
vin přitom proniká do těla právě plí- Díky čističce vzduchu Ionic-CARE si
takovou příjemnou atmosféru nyní
cemi.
Nemocné domy: Aniž si to uvědomu- můžete vytvořit i doma.
jeme, polovina z nás nějakým způsobem trpí Syndromem nezdravých
Dárek ZDARMA!
budov. Ten způsobuje řadu potíží od bolesti hlavy, nespavosti, sní- Ionic-CARE FF-210 – osvěžovač a čistič
žené koncentrace, alergií, astmatu, pro lednice, toalety a šatní skříně v hodnotě 450 Kč zdarma!
akutních i chronických onemocnění Tento přístroj neutraliplic, až po těžké deprese i rakovinu. zuje pachy a pročišťuje
Moderní stavební materiály, utěsně- vzduch v lednici, koupelná okna, běžící klimatizace, vaře- ně, šatně a kdekoliv jinní na plynu, syntetické koberce, te- de. Navíc omezuje výskyt
levize, monitory, kopírky a dalších bakterií, zabraňuje růstu
zhruba 20 vlivů dohromady vytvá- plísní a v lednici uchováří uvnitř budov – tedy tam, kde trá- vá potraviny déle čerstvé.
víme 80 % života – zdraví škodlivé
prostředí!
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kterém trvale pobýváme, by mělo podPro získání dárku stačí zadat při objednávle doporučení Státního zdravotního
ce kód:
ústavu obsahovat minimálně 1.250

kód

5P2

Akce doprava a dárek zdarma platí do 29.02.2020
volejte zdarma
800 112 111
www.ionic-care.cz
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V honbě za hubenější
postavou mají mnozí
tendenci věřit každé
„zaručené“ radě
z internetových diskuzí.
Některé mýty a lži se
drží v povědomí lidí,
ačkoliv je odborníci
opakovaně vyvracejí.

Brambory jsou zlo, škodí
i ořechy aneb Dietní lži
Třeba aspartam, jedno z nejznámějších
umělých sladidel, je asi 200krát sladší než
cukr. Na takovou chuť si lidské tělo rychle
zvykne a vyžaduje jej.

5plus2
■ RÁDCE
Lež 1.: Nejezte přílohy,
po bramborách ztloustnete

Jíst pouze maso se zeleninou nám sice zajistí menší příjem kalorií, ovšem strava
bez příloh není nikdy vyvážená. Organismus postrádá vitaminy, minerální látky,
sacharidy a vlákninu, které z příloh přijímáme nejčastěji. K obědu si proto klidně
dopřejte brambory, rýži či těstoviny, ale
při večeři vše raději nahraďte zeleninou.
Mimochodem právě brambory jsou vhodnou potravinou pro stabilizaci váhy. Tedy
pokud jich nesníte hrnec, ale maximálně
150 gramů. Ideální je vařit je ve slupce.

Lež 2.: Umělá sladidla jsou
ideální náhražkou cukru
Takzvaně „dietní“ limonády jsou ve skutečnosti pastí. Nápoje s nulovým obsahem
kalorií totiž vytvářejí dojem, že jich můžeme vypít, kolik chceme. Cukr v nich ale
nahrazují chemikálie, které navíc mohou
rozpoutat nezvladatelnou chuť na sladké.

Lež 3.: Každé ovoce vám
při dietě prospěje
Ovoce sice má mnoho vitaminů a téměř
žádný tuk, ale obsahuje takzvané rychlé sacharidy. Třeba velký banán vám dodá kolem 18 g cukru. Ještě kaloričtější jsou datle
a avokádo a vůbec nejvíce sušené ovoce.

Lež 4.: Při dietě jezte
nejméně pětkrát denně
Takto obecně formulovaná rada je nesmysl,
každé tělo si žádá zcela individuální přístup. „Jestli máte jídel za den méně nebo
více než pět, je jedno. Důležité je hlídat si
množství celkového denního příjmu, ale
také poměru přijímaných živin,“ vysvětluje
nutriční specialistka Monika Bartolomějová ze síťě výživových poraden Nutriadapt.

Lež 5.: Ořechy jsou tučné,
měly bychom se jim vyhýbat
Mandle, kešu, „vlašáky“ a další ořechy
sice tuky obsahují, ale především ty nenasycené, čili zdraví prospěšné. Při dietě

můžete denně zkonzumovat i celou hrst,
tedy asi 30 g. Ovšem pozor, netýká se to
ořechů pražených a solených, těm se naopak vyhněte. „Pro maximální využitelnost minerálních látek z oříšků, ale i semínek, je vhodné je namočit na několik hodin nebo přes noc do vody. Tím se výrazně zlepší využitelnost živin a také ulehčíte
svému trávení,“ prozrazuje výživová
odbornice.

Lež 6.: Sacharidy jsou zlo
Pokud se snažíme zhubnout, měli bychom sacharidy z jídelníčku vyřadit, říká
jeden z mýtů. „Je to nesmysl, sacharidy ve
stravě můžete jíst na snídani, oběd i večeři. Záleží, co vám nejvíce vyhovuje a jak
na to vaše tělo reaguje. Podstatně důležitější je to, abyste správně nakombinovali nejen vhodné sacharidy, ale také bílkoviny,
tuky a neopomíjeli důležitost vlákniny
ve stravě,“ radí Bartolomějová.

Lež 7.: Po nízkotučných
výrobcích se nepřibírá
Produkty s nálepkou „nízkotučný“ nebo
„bez tuku“ jsou obvykle vyráběny s pomocí přidaného cukru, potravinového
škrobu či soli. To způsobuje, že si sice kupujete „zázračně“ odtučněný výrobek,
ale ve finále jíte minimálně stejný počet kalorií, jako se nachází v jeho
běžné formě. Nenechte se proto
oklamat marketingovými hesly
na obalech. Skutečnou vypovídající hodnotu mají tabulky nutričních hodnot a složení výrobku. Při nákupu
kontrolujte počet kalorií
s ohledem na celkový objem balení. (re, luč, pet)

„Tak nežer!“ Rada, která má velká úskalí

Hladovění je hloupou a hlavně neúčinnou formou, jak zhubnout a následně si nižší váhu
udržet. Například třídenní půst vám sice na váze ubere pár kil, ovšem s návratem
k běžnému jídelníčku počítejte se stejně rychlým jo-jo efektem. Okamžitá redukce je navíc
spojena s úbytkem svalů, nikoli tuku, což negativně působí na zdraví celého organismu.
■ Ovšem regulovaná hladovka, kdy zhruba 36 hodin přijímáte pouze neslazené tekutiny,
může skutečně fungovat jako startér vaší redukční diety. „Pokud však hladovíte přes den
a večer to nevhodně doháníte, nebo jíte stylem pouze jednou dvakrát denně a přitom je
skladba jídla nevhodná, pak bude tělo reagovat opačně. Bude zásoby ukládat,“ varuje
nutriční specialistka Monika Bartolomějová.
■

FOTO | SHUTTERSTOCK
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Domy na prodej v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Nejlevnější

Byty k pronájmu v mém okolí
Upravit hledání

2 663 nemovitostí

Hledáte
větší dům nebo byt?
Vyzkoušejte hledání v okolí
na Reality.iDNES.cz

Nejnovější

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

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

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

CO VÁS TRÁPÍ?
spánek

Konec bezesným nocím!

Máte problémy s usínáním nebo se probouzíte unavení a cítíte se nevyspaní? Špatný
spánek je nejčastěji zapříčiněn nevhodnými podmínkami pro spaní, stresem, nedostatkem pohybu nebo nezdravým životním stylem.
Pokud chcete poznat sílu zdravého spánku, vyzkoušejte doplněk stravy NEOSPAN forte,
který byl vyvinut právě pro zlepšení spánkové hygieny. Obsahuje jedinečné extrakty z kozlíku, mučenky, chmele a oleje z květu pomerančovníku, jež usnadňují usínání, zlepšují kvalitu spánku a omezují předčasné probouzení. Aby únava rychleji odezněla, je ve složení také
hořčík a vitaminy skupiny B pro zklidnění od stresu a napětí.
NEOSPAN forte z vaší lékárny je na přírodní bázi, tedy zcela bezpečný a nenávykový.

Hemo
roidy

Pálí, svědí, bodají?
STOP HEMOROIDŮM!

Hemoroidy postihují až tři ze čtyř lidí. Příčinou jejich vzniku je především nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, nadváha, ale také těhotenství nebo nadměrný stres.
Máte s hemoroidy problém i vy?
Trefou do černého je nejprodávanější gel na hemoroidy v kategorii zdravotnických prostředků
– Hemostop® Gel Max z prémiové
řady Da Vinci Academia. Díky kombinaci dubové kůry, boswellie, Aloe
vera a dalších devíti bylin působí
Hemostop® již při prvotních problémech spojených s hemoroidy (pálení, svědění a štípání konečníku). Díky
Aloe vera má Hemostop® zklidňující
účinek při podráždění a svědění v oblasti konečníku. Boswellie je využívána především pro své protizánětlivé
účinky. Gel je k dostání v lékárně a je
vhodný i pro těhotné a kojící ženy.

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL
PŘI BOLESTI ZAD!

Trpíte bolestí, ztuhlostí či prochladnutím pohybového aparátu? Nemůžete se hýbat? Spolehněte se na Thermolku – nejlepšího přítele svalů, kloubů i zad.
Hřejivé konopné mazání Thermolka vás v potížích s pohybovým aparátem nenechá. Díky
konopnému oleji, jedli sibiřské a směsi bylin
mazání účinně regeneruje a ulevuje od bolesti i ztuhlosti zad,
svalů a kloubů. Hřejivá síla
vanilky a kapsaicinu navíc
příjemně prohřeje a uvolní celý pohybový aparát. Mazání Thermolka je
vhodné nejen pro seniory a sportovce, ale i osoby
trpící následky sedavého či fyzicky náročného
zaměstnání. K dostání
v lékárnách a zdravých
výživách.

Bolest
zad

kaöel

trápí vás suchý
a vlhký kaöel?

Ať už suchý nebo vlhký, každý kašel je nepříjemný. Vsaďte proto na osvědčené pomocníky z lékárny, kteří byli
vyvinuti speciálně pro oba typy kašle, a dokonce i bolest
v krku.
Pokud vás trápí bolest v krku, suchý nebo vlhký kašel, vyzkoušejte STOPKAŠEL® Medical sirup Dr. Weiss. Tento
zdravotnický prostředek obsahuje unikátní kombinaci účinných bylinných extraktů s násobným efektem 5 bylin, které
zklidňují podrážděný krk, ulevují při kašli a omezují tvorbu
hlenu.
Oblíbený sirup nyní zakoupíte v praktické formě pastilek
– STOPKAŠEL®
STOPKAŠEL Medical pastilky Dr. Weiss. Tyto originální
multibylinné pastilky obsahují jedinečnou kombinaci extraktů z jitrocele, mateřídoušky, bazalky, eukalyptu a boswellie.
Právě boswellie významně zvyšuje a rozšiřuje účinnost tohoto zdravotnického prostředku. Sirup i pastilky jsou vhodné
pro celiaky, těhotné i kojící ženy.
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Žádné tloustnutí
První Prostřeno! roku 2020 je zdravé a odlehčené
ČR | Premiérové Prostřeno! by svému
vítězi kila navíc nemělo přinést, výhru
60 tisíc korun ano. V pořadu půjde o to,
jak dostat svou váhu zase pod kontrolu.
V pondělí se k plotně postaví blogerka Eva. Z manažerky je hospodyní, z
Prahy se po narození druhé dcery odstěhovali s mužem na Sázavu. Nejí maso,
uzeniny, vyhýbá se mléku. Nepoužívá
vejce ani brambory.
Úterní večeři nachystá osobní trenér
Svatopluk. Často si chystá jídla do krabiček. Rád připravuje maso, ryby a zeleninu. Chce podávat pořádné steaky.
Eva maso nejedla už roky. Jak to provede tentokrát? Ochutná, nebo jen očichá?
Ve středu uvaří Nikol ze zábavního
parku. Kdysi měla 105 kg. Začala se
zdravě stravovat a zhubla 40 kg. Jí hodně zeleniny, ovoce a nejraději jí zdravé
tuky ve formě ořechů. Menu připraví
bez masa. Sváťa bude koulet očima.
Ve čtvrtek podnikatelka Táňa připraví menu z čerstvých surovin. I ona měla
období v životě, kdy musela zhubnout.
Podařilo se jí to díky ketonové dietě.
V pátek ukáže své kulinářské umění

sedmnáctiletá studentka Natálie. Věnuje se zdravé stravě i sportování. A jak
všechno dopadne? Sledujte Prostřeno!
na Primě každý všední den od 17.50 hodin. A opravdu nikdo nepřibere? (kot)
Žampionové foie gras na kváskovém
pečivu se švestkovou omáčkou
Ingredience:
3 lžíce olivového oleje,
1 menší šalotka nebo jarní
cibulka, větší
špetka soli,
1 stroužek česneku, 9 žampionů, 1 lžička rozmarýnu, 1 lžička tymiánu, 1 lžička šalvěje, 1 lžíce koňaku nebo jiného
alkoholu, 200 g scezené uvařené hnědé
čočky, 70 g orestovaných vlašských ořechů, 2 lžíce sójové omáčky, 1 lžíce řepového pyré nebo 1/4 maličké vařené
řepy, švestkový sirup na přelití. Domácí kváskový chléb: 2 hrnky celozrnné
špaldové mouky, 2 hrnky celozrnné žitné mouky, 1 hrnek zchladlé vařené
rýže, 1,5 až 2 hrnky vody, 2/3 hrnku

Zleva Táňa Řeháková (58 let), Svatopluk Vobejda (34), Nikol Petružálková (22), Eva Cikrytová (42) a Natálie Talácková (17).
FOTO | FTV PRIMA
kvásku, 1 lžíce oleje, 0,5 lžičky soli,
1 lžíce směsi drceného kmínu, anýzu a
koriandru, 1/3 hrnku dýňového a slunečnicového semínka. Postup: Nakrájíme
nadrobno šalotku nebo bílé spodky jarní cibulky. Žampiony pokrájíme na
čtvrtky a česnek na tenké plátky. Ořechy si opláchneme v sítku studenou vodou a necháme odkapat, pak je orestujeme, až začnou vonět a zlátnout. Na pánvičce si rozehřejeme olej, přidáme šalotku a větší špetku soli a necháme osmažit dozlatova. K šalotce vmícháme česnek a osmažíme. Přisypeme žampiony a
orestujeme. Když jsou žampiony zlatavé, nasypeme koření a zalijeme koňakem. Necháme minutku podusit a přidáme scezenou čočku. Vypneme. Směs z
pánvičky přesypeme do mixéru, přidáme ořechy, sójovou omáčku a řepové

pyré nebo uvařenou červenou řepu. Vše
dohladka rozmixujeme. Přendáme do
zavírací skleničky. Můžeme ozdobit
oříškem nebo vrstvou rostlinného másla. Uchováváme v lednici. Domácí
kváskový chléb: Do mísy dáme část
vody, mouku, kvásek, sůl, koření a olej,
vypracujeme těsto. Přidáme vychladlou
vařenou rýži a semínka. Vody přidáme
tolik, aby těsto bylo vláčné. Podle potřeby přidejte vodu nebo mouku. Necháme
pod vlhkou utěrkou kynout 4 až 8 hodin.
Objem chleba by se měl zvětšit asi o třetinu. Po vykynutí přendáme do olejem
vymazané a moukou vysypané formy a
necháme ještě pět hodin kynout. Chléb
pečeme v pekárně či v troubě 80 minut
na 180 °C. Špejlí ověříme, že není
uvnitř mazlavý. Necháme pomalu vychladnout, potom vyklopíme z formy.
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Zdravé střevo = zdravé srdce
Vědomé zdraví
Pomoc ledvinám

Chia semena

pro klidnou mysl

Helen Stanku

Zkušená kartářka se nedá zmást

Ročník XXVIII

Leden 2020

PŘIROZENÁ CESTA KE ZDRAVÍ A POZNÁNÍ
Test kondice
vašich střev

Léčivé potpourri

Zdravé střevo =

zdravé srdce
téma:

Organismus
je důmyslná síť

Nové poznatky
a léčba

Cena 35 Kč / 1,74 € – Předplatné 28,50 Kč / 1,43 €

Lákavá vůně bylinek

Autoři knihy ZDRAVÉ STŘEVO přinášejí v lednovém
čísle měsíčníku Regenerace výsledky nejnovějších
výzkumů, které se týkají tohoto významného orgánu naší imunity. Zaměřují se na pacienty se srdeční
nedostatečností, jejichž srdce je příliš slabé na to,
aby pumpovalo do těla dostatečné množství krve
a zásobovalo orgány kyslíkem a živinami. David Frej
a Jiří Kuchař vysvětlují, proč srdečních onemocnění
přibývá a proč na ně umírají stále mladší lidé: Od
roku 2011, kdy byla objevena látka nazvaná TMAO,
se ukazuje, že právě její zvýšené množství v krvi
stojí za akutními i chronickými nemocemi oběhové soustavy. Mít v pořádku intestinální systém je
přitom důležitým předpokladem pro udržování
její hladiny v normě. Kromě jiného se dozvíte, jaké
potraviny vám pomohou a jakých druhů masa byste
se raději měli zříci.
Od lednového čísla začíná spolupráce Regenerace s mentálním koučem a někdejším osobním
trenérem Jaromíra Jágra, spoluautorem knihy
TAJEMSTVÍ ŽIVOTNÍ MOTIVACE. Marian Jelínek vám
ve svém úvodním příspěvku prozradí, jak dostát
novoročním předsevzetím a jak se při tom vypořádat s „vnitřním záškodníkem“.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA WWW.REGENERACE.CZ NEBO WWW.EMINENT.CZ

Sleva 3 009 Kč

Nikon Coolpix B500
16Mpx snímač CMOS • 40× optický ultrazoom • optická redukce
vibrací • režim makro • 3" výklopný displej • napájení AA baterie
• Full HD video • Wi-Fi • Bluetooth

7 999 Kč

4990 Kč

Sleva 3 200 Kč

Elektrická koloběžka

11 999 Kč

Cruiser Premium

Výkon motoru 350 W • max. dojezd až 30 km • max. rychlost až 35 km/h
• 8" pneumatiky • doba nabíjení 3–5 hod • nosnost 120 kg • hmotnost 11 kg

8799 Kč

Dotykový tablet

12 10,1
"
80
0×
80
0

Lenovo Tab E10

Procesor Qualcomm Snapdragon 210 • operační
paměť RAM 2 GB • 16GB vnitřní uložiště • microSD
až 128 GB • fotoaparát 5/2 Mpx • Wi-Fi • Bluetooth
• kapacita akumulátoru 4850 mAh • Android 8.0 Oreo

Sleva 509 Kč
+ DÁREK
Software k ochraně elektronických
zařízení v hodnotě 499 Kč

3 499 Kč

2990 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna cen vyhrazena, za tiskové chyby neručíme. Ceny platí ke dni 17. 1. 2020 nebo do vyčerpání zásob a dále jsou orientační.
Cena stanovena dodavatelem při uvedení výrobku do prodeje. Bližší informace dostanete na prodejnách nebo na www.DATART.cz.
Dostupnost produktů se může v jednotlivých prodejnách lišit.

Fotoaparát

Nakupujte online na www.DATART.cz

HUDEBNÍ IMPULSY

Rockový Ježíš se jmenuje
Kamil. Už zkusil být i režisérem
JOSEF VLČEK

R

ockeři nestárnou, jenom jim přibývá let. To platí i o Kamilu Střihavkovi, který se 20. ledna dožívá pětapadesáti. Vynikající zpěvák, součást rockové generace, která se vynořila
na začátku devadesátých let, už třicet
let zanechává svou tvorbou významnou
stopu v historii české rockové a muzikálové scény.
Se Střihavkovým jménem se veřejnost poprvé setkala na konci osmdesátých let. Tehdy vyměnil lyžařský skokanský můstek za mikrofon a stal se zpěvákem teplické skupiny Motorband.
Tu a tam si ještě někdo pamatuje jejich
album Made In Germany z roku 1990,
které ve své době vysoko cenila kritika i
posluchači.
I když se Střihavka vždy hrdě hlásil
k milovaným Teplicím a pro tamní fotbalový klub dokonce napsal hymnu, místní
scéna mu byla brzy malá. A tak ho už po
dvou letech vidíme jako člena české
rockové superskupiny BSP. Spolu
s Otou Balagem a Michalem Pavlíčkem
vytvořil několik nahrávek, které patří do
zlatého fondu českého rocku. Země vzdálená zní v českých rádiích dodnes a podle testů Rádia Impuls stále patří k nejoblíbenějším českým rockovým baladám.
Ve druhé polovině devadesátých let
se Střihavka objevil s pozoruhodným
projektem No Guitars!, který stvořil spo-

lu s dalším teplickým muzikantem
Zdeňkem Mazačem. Svou kapelu redukovali pouze na duo, v němž virtuos Mazač hrál na několik basových kytar, doplněných množstvím různého technického příslušenství, jímž dokázal nahradit
většinu nástrojů. Pod hlavičkou No Guitars! natočila dvojice dvě alba. Na prvním z nich najdeme i Střihavkovu „osobní hymnu“ Kovboj z Teplic s textem písničkáře Ivana Hlase.

25 let jako muzikálový
Jesus Christ Superstar
Kamil Střihavka potom vedl vlastní kapelu The Leaders, občas spolu s Pavlíčkem a Balagem obnovil k radosti fanoušků BSP a navíc nahrál dvě sólová alba, na nichž ale je trochu znát, že
vznikala spíše na okraji jeho zájmu.
Střihavka se totiž v té době stal významnou muzikálovou hvězdou.
V muzikálu poprvé zazářil už
v roce 1994 v hlavní roli „rockové
opery“ Jesus Christ Superstar. Zatímco předtím oslovoval jen rockový
okruh posluchačů, v roli Ježíše svým
vynikajícím pěveckým výkonem
oslnil i mainstreamové publikum. Dá se dokonce říci,
že česká verze jednoho
z nejslavnějších anglických muzikálů
je dnes se Střihavkou svázána natolik, že si
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když v posledních týdnech čas od
času prší a problémy se suchem veřejnost aktuálně v zásadě nepociťuje,
nejen pro lyžaře není dosavadní průběh zimy optimální. Pokud by ani v nastávajících týdnech nenapadlo alespoň
na horách více sněhu, hrozí zejména
zemědělcům, ale i vegetaci v krajině

v jeho roli nedokážeme představit nikoho jiného. Hrál ji dlouhých 25 let.
Střihavka se se v devadesátých letech
začal muzikálům věnovat cílevědomě.
Stal se například v roli zhýralého Prince
jediným světlým bodem diskutabilní
muzikálové verze Dvořákovy Rusalky.
Ale fantastický výkon

odvedl třeba také v roce 2000 jako
La Hire v Soukupově díle Johanka
z Arku. V posledních letech se stal klíčovou pěveckou osobností pražské Rock
Opery, kde dnes s gustem často představuje záporné osoby.
V dubnu roku 2015 překvapil Kamil
Střihavka veřejnost úplně jinou kapitolou své umělecké činnosti. Napsal
a jako režisér zrealizoval divadelní hru
Tolik hlav. Je sice pravděpodobné, že
touto cestou se jeho další kariéra nebude ubírat, protože jde o dílko, které má
kořeny ve Střihavkových uměleckých
začátcích v roce 1980, ale pozitivní
ohlas inscenace dokazuje, jak široký
tvůrčí záběr teplický rocker má.
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Kamilu Střihavkovi bude
za pár dní 55 let. V mládí
skákal na lyžích.

Sníh chybí lyžařům i přírodě

obecně, že v půdě opět nebude dostatek vody.
Zejména zdroje podzemní vody se
totiž doplňují především z pomalu tajícího sněhu. Zásoby vody ve sněhu jsou
ale letos zatím jen na jedné třetině až
jedné pětině stavu v porovnání se stejným obdobím loňského roku, jak vyplývá z informací pravidelně zveřejňovaných Českým hydrometeorologickým
ústavem (ČHMÚ). Sníh přitom chrání
hospodářské plodiny a jeho tání prodlužuje dobu zásobování půdy vodou.
Zatím není třeba být přehnanými
pesimisty, ale ani optimisty. To, že je
teplá zima normální, je sice pravda,

Skiareály zachraňuje umělý sníh.
ale stávající nasycenost půdy, vodních
toků nebo naplněnost nádrží není pro
vodní bilanci letošního léta žádným pozitivním „bianco šekem“.
Na druhou stranu bylo podle
ČHMÚ zasaženo půdním suchem počátkem ledna jen zhruba 11 procent území

České republiky. Veřejnost se ovšem
z různých zdrojů dozvídá i o mnohem
vyšších procentech sucha, je však třeba
vědět, že jde vždy o to, jak hluboká vrstva půdy se hodnotí. Pro vegetaci v krajině je přitom rozhodující právě stav
svrchní části půdy (kořenová vrstva
rostlin), tedy půdní sucho, což je úplně
něco jiného než například stav hladin
podzemních vod. Mnozí to ovšem buď
z neznalosti, nebo kvůli atraktivitě sdělované informace nerozlišují.
Tak či tak, zatím není tak zle, ale
sníh prostě chybí, nehledě na to, že teplá zima přeje rozvoji mnoha škůdců.
Aktuálně třeba hrabošům.

TV program týdeníku 5plus2

sobota 18. ledna 2020
Nova

Prima

Prima cool

7.15 Looney Tunes: Úžasná show II (24, 25)
8.00 Show Toma a Jerryho II (16) 8.20 Krok
za krokem VI (23) 8.40 Šestka táhne světem
9.50 Sázka na nevěstu 11.30 Volejte Novu
12.05 Výměna manželek XII 13.25 Můj auťák
Brouk 15.15 Oheň 17.45 Rebelka 19.30
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

6.25 Chlupatá rota (2) 6.50 Super Wings II
(18) 7.10 Olympiáda Bolka a Lolka 7.45
M.A.S.H (189) 8.15 M.A.S.H (190) 8.45 M.A.S.H
(191) 9.15 Autosalon 10.20 Prima Partička –
Suchošův výběr 11.15 Máme rádi Česko 12.50
Vražedné záhady slečny Fisherové (9) 13.55
Vražedné záhady slečny Fisherové (10) 15.10
Děsné rande. Romantická komedie (Kan.,
2017) 16.50 Zabil jsem Einsteina, pánové...
Parodie (ČR, 1970) 18.55 Velké zprávy 19.40
Divošky 19.55 TOP STAR

7.20 X-Men: Nová generace II (8) 8.15 Námořní
vyšetřovací služba L. A. VIII (10) 9.05 Top Gear
2011 10.05 Pevnost Boyard (10) 12.25 Re-play
12.55 Cool e-sport 13.20 Futurama II (2) 13.50
Simpsonovi XVII (12-15) 15.35 Futurama II (3)
16.00 COOLfeed 16.05 Charlieho andílci: Na plný
pecky 18.00 COOLfeed 18.05 Simpsonovi XVII
(16-19) 19.50 COOLfeed 20.00 Želvy Ninja 21.55
X-Men 2 0.25 Smrtící virus (4)

20.05 Peče celá země
Soutěž o nejlepšího amatérského pekaře a cukráře pokračuje!
Tentokrát ochutnáme koláče
našich babiček
21.15 Královna Alžběta
Životopisné drama (VB, 1998).
Hrají C. Blanchettová, J. Fiennes,
G. Rush, Ch. Eccleston, R. Attenborough. Režie S. Kapur
23.14 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.15 Inspektor Banks V
Krimiseriál (VB, 2016)
0.40 Bolkoviny
1.25 Banánové rybičky
2.00 Sama doma
3.30 Bydlení je hra
3.55 Chalupa je hra
4.20 Pod pokličkou
4.40 Zahrada je hra
5.05 Zkus mít vkus
5.30 Z metropole

Joj Family
SOBOTA 7.05 Policisté v akci 8.05 Policisté

v akci 9.05 Na chalupě 10.05 Nové bydlení 11.15
O zvířatech a lidech (2) 12.25 Dnes v jednom
domě (3/9) 14.10 IQ Taxi CZ 15.50 Extrémní případy 16.50 Extrémní případy 17.55 Nová zahrada
19.00 Krimi 19.30 Noviny TV JOJ 20.20 Muž na
radnici (11/11) 21.45 IQ Taxi CZ 23.30 Dědictví
(5/34) 0.50 Dědictví (6/34), seriál (SR, 2013)

NEDĚLE 6.55 Noviny TV JOJ 7.45 Policisté
v akci 8.45 Policisté v akci 9.40 IQ Taxi CZ 11.25
Italské dědictví, drama (N, 2010) 13.25 Muž na radnici (11/11), seriál (ČR, 1976) 14.50 Poprask na silnici
E4, komedie (ČR, 1979) 16.50 Na chalupě 17.50
Nové bydlení 19.00 Krimi 19.30 Noviny TV JOJ
20.20 V sedmém nebi 22.35 Vášeň na Kubě,
romantický film (N, 2007) 0.30 Záchranáři v akci
PONDĚLÍ 5.15 Krimi 5.35 Noviny 6.15 Ranní

noviny 8.35 Soudní síň 9.35 Soudní síň 10.35
Policisté v akci 11.35 Záchranáři v akci 12.30 Pod
povrchem (7, 8) 14.30 Soudní síň 15.30 Soudní síň
16.35 Policisté v akci 17.50 Nové bydlení II 19.00
Krimi 19.30 Noviny 20.20 Poprask na silnici E4
22.15 Policisté v akci 23.20 Nové bydlení II

SÉRUM PRAVDY

DOBRODRUŽNÝ

INZERCE

ČT1
6.00 Co naše babičky uměly a na co my jsme
zapomněli 6.25 Obraz 6.40 Úplně beznadějný případ 7.35 Arachné 8.15 Gejzír 8.45 Otec
Brown VII 9.30 Columbo 11.05 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden v regionech 12.25
Hobby naší doby 12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy 13.05 Jabloňová panna 13.55
Čerte, tady straší! 14.40 Holka, nebo kluk
16.25 Srdíčko 17.55 Kočka není pes 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.53 Branky, body, vteřiny

PRVNÍ POMOC PRO RODIČE!

Naši
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20.20 Lovci pokladů: Kniha tajemství
Dobrodružný film (USA, 2007)
22.35 Konečná
Akční film (USA, 2013)
0.25 Oheň
2.30 Specialisté (49)
3.25 Volejte Novu
4.00 Šestka táhne světem
4.55 Novashopping

ÚTERÝ 6.15 Ranní noviny 8.35 Soudní síň 10.35

Policisté v akci 11.35 Záchranáři v akci 12.25 Pod
povrchem (9, 10) 14.40 Soudní síň 16.50 Policisté
v akci 17.50 Nové bydlení II 19.00 Krimi 19.30
Noviny 20.20 Extrémní případy 21.20 Soudní síň –
cz 22.10 Policisté v akci 23.10 Nové bydlení II

STŘEDA 8.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci
11.35 Záchranáři v akci 12.25 Pod povrchem (11, 12)
14.40 Soudní síň 15.35 Soudní síň 16.50 Policisté
v akci 17.55 Nové bydlení II 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 O zvířatech a lidech (3) 21.25 Policisté v akci
22.30 Nové bydlení II 23.35 Ve jménu zákona (65)
ČTVRTEK 8.35 Soudní síň 10.35 Policisté

v akci 11.40 Záchranáři v akci 12.30 Pod povrchem
(13, 14) 14.50 Soudní síň 16.50 Policisté v akci
17.50 Nové bydlení II 19.00 Krimi 19.30 Noviny
20.20 Extrémní případy 21.25 Soudní síň – cz
22.20 Policisté v akci 23.20 Nové bydlení II

PÁTEK 8.35 Soudní síň 10.35 Policisté v akci
11.35 Záchranáři v akci 12.25 Pod povrchem (15,
16) 14.50 Soudní síň 15.50 Soudní síň 16.50
Policisté v akci 17.50 Nové bydlení II 19.00 Krimi
19.30 Noviny 20.20 Dnes v jednom domě (4)
22.20 Čtyřnohá romance 0.10 Policisté v akci

20.15 Polda III (1)
Manželský trojúhelník.
Krimiseriál (ČR, 2018). Hrají
D. Matásek, I. Orozovič,
O. Pavelka, J. Vyorálek
21.25 Láska z pasáže
Krimidrama (ČR, 1984).
Hrají L. Vaculík, T. Kulíšková,
V. Dlouhý, M. Vašut, O. Vetchý.
Režie J. Soukup
22.55 Krycí jméno Donnie Brasco
Thriller (USA, 1997). Hrají
J. Depp, A. Pacino, M. Madsen,
A. Hecheová. Režie M. Newell
1.25 Stalingrad
Válečné drama (Rus., 2013).
Hrají T. Kretschmann,
S. Bondarčuk, A. Diehl.
Režie F. Bondarčuk
3.50 Vražedné záhady
slečny Fisherové (9)
Královna květin.
Krimiseriál (Austr., 2012)

Relax
SOBOTA 6.30 Na červeném koberci 7.20

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

NEDĚLE 6.30 Paní domu 7.20 Labyrinty vášně

8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie 10.20 Na červeném koberci 10.50 Teleshopping 11.10 Luxus store
14.35 Zvěřinec 15.15 Pralinky 15.55 Nespoutaný
anděl 16.55 Nespoutaný anděl 17.55 Esmeralda
18.55 Stefanie 19.55 Nespoutaný anděl 20.55
Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda 22.55 Top
Relax 23.20 Luxus store

PONDĚLÍ 6.40 Pohodové zprávy 7.20

Labyrinty vášně 8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30
Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl
17.55 Esmeralda 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store

Nova Cinema
5.45 Honzíček a Grétička 6.50 Srdce a duše 8.40
Mentalista II (11, 12) 10.15 Vy nám taky, šéfe! 12.30
Zilionáři, komedie (USA, 2016) 14.05 101 dalmatinů, animovaný film (USA, 1961) 15.35 Ten kluk je
postrach 2, rodinná komedie (USA, 1991) 17.15
Harry Potter a princ dvojí krve, dobrodružný film
(USA/VB, 2009) 20.00 Pepa, komedie (ČR, 2018)
21.50 Veřejní nepřátelé, drama (USA/Jap., 2009)
0.20 Útok z hlubin, akční film (USA, 1999)

Prima Max
6.50 Super Wings II (17) 7.05 Chlupatá rota (1)
7.35 Zpravodajství FTV Prima 8.50 Vítejte doma!
VIII (14, 15) 10.30 Drtivý dopad 12.45 Bažanti jdou
do boje 14.25 Domácnost naruby, komedie (Fr.,
2008) 16.15 Dobrodružství Poseidonu, dobrodružný film (USA, 1972) 18.35 Garfield 2, animovaný
film (USA, 2006) 20.00 Terminál, romantická
komedie (USA, 2004) 22.25 Útok mutantů, horor
(USA, 2016) 0.10 X-Men 2, akční sci-fi (USA, 2003)

ÚTERÝ 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy
11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Esmeralda 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
STŘEDA 8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie 10.20
Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30 Top
Relax 14.55 Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl 17.55
Esmeralda 18.55 Pohodové zprávy 19.25 Paní
domu 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
ČTVRTEK 8.20 Doktor z hor 9.20 Stefanie
10.20 Pohodové zprávy 11.10 Luxus store 14.30
Top Relax 14.55 Stefanie 15.55 Nespoutaný anděl
17.55 Esmeralda 18.55 Pohodové zprávy 19.25
Zvěřinec 19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda
22.55 Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
PÁTEK 9.20 Stefanie 10.20 Pohodové zprávy

11.10 Luxus store 14.30 Top Relax 14.55 Stefanie
15.55 Nespoutaný anděl 17.55 Esmeralda 18.55
Pohodové zprávy 19.25 Na červeném koberci
19.55 Nespoutaný anděl 21.55 Esmeralda 22.55
Pohodové zprávy 23.20 Luxus store
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neděle 19. ledna 2020
ČT1
6.00

12.00
13.00
13.05
14.05
14.55
16.05
17.05
18.25
18.55
19.00
19.53
20.05
20.10
21.25
21.54
21.55
22.45
0.20
1.45
2.55

Zajímavosti z regionů 6.30 Po stopách hvězd 6.55 Zločin v chalupě
7.20 Holka, nebo kluk? 9.00 Úsměvy
Jiřího Lábuse 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30
Objektiv 10.55 F. L. Věk (3/13)

Otázky Václava Moravce
Zprávy
O malíři Adamovi
Klobouk, měšec a láska
Jak se ševcem šili čerti
Bylo nás pět (2/6)
Jehla
Co naše babičky uměly
a na co my jsme zapomněli
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny
Losování Sportky a Šance
Stockholmský syndrom (2/2)
Krimithriller (ČR, 2020)
168 hodin
Výsledky losování Šťastných 10
Kabinet Dr. Honzáka
Kde alibi nestačí
Inspektor Banks V
Manéž Bolka Polívky
13. komnata Vladimíra Kořena

Nova
6.05
6.10
7.00
7.25
7.50
8.10
8.30
9.40
11.15
13.05
15.15
17.35
19.30
20.20
22.30
23.00
0.50
2.40
3.50
4.45

Oggy a Škodíci VI
Tlapková patrola III (9, 10)
Looney Tunes: Úžasná show II (26)
Looney Tunes: Nové příběhy (1)
Show Toma a Jerryho II (17)
Krok za krokem VI (24)
Tři pírka
Ledové ostří 4: Oheň a led
Noční dobrodružství:
Chůvy v akci
Když si Chuck bral Larryho
Komedie (USA, 2007)
Lovci pokladů: Kniha tajemství
Dobrodružný film (USA, 2007)
Sněžní psi
Dobrodružný film
(Kan./USA, 2002)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Jak se krotí krokodýli
Komedie (ČR, 2006)
Střepiny
Muž taiči
Akční film (HG/Čína/USA, 2013)
Když si Chuck bral Larryho
Specialisté (50)
Tři pírka
Novashopping

Prima
6.25
6.50
7.00
7.25
8.15
9.20
9.50
11.00
11.55
12.45
13.20
13.45
15.25
16.55
18.55
19.40
19.55
20.15
22.20
0.05
1.55
2.55

Chlupatá rota (3)
Super Wings II (19)
Bolek a Lolek
M.A.S.H (191, 192)
Přírodní vesmír (5)
Prima ZOOM Svět
Vůně zločinu (5)
Partie
Receptář prima nápadů
Vychytávky Ládi Hrušky
Libovky Pepy Libického
Šílený rande
Láska z pasáže
Krimidrama (ČR, 1984)
Sexy 40
Komedie (USA, 2009)
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Don’t Stop
Drama (ČR, 2012)
Nesplacený dluh
Krimifilm (Fr., 2012)
Znovu nalezená
Thriller (USA/Kan., 2015)
Přírodní vesmír (5)
Vražedné záhady
slečny Fisherové (10)

Nova Cinema
6.05 Svatební války 7.40 Ten kluk je postrach 2 9.15
101 dalmatinů 11.10 Oheň 13.35 Pepa, komedie (ČR,
2018) 15.20 Sherlock Holmes: Jak prosté II (22-24)
17.55 Hellboy 2: Zlatá armáda, akční film (USA/N,
2008) 20.00 Catwoman, fantasy (USA/Austr., 2004)
21.55 Soudný den, akční film (N/USA/VB/JAR, 2008)
0.05 Všechny cesty vedou do hrobu, western

Prima cool
8.55 Top Gear 2011 10.00 Pevnost Boyard (1) 12.15
Partička 13.25 Futurama II (3) 13.55 Simpsonovi
XVII (16-19) 15.45 Futurama II (4) 16.05 COOLfeed
16.15 Želvy Ninja 18.00 COOLfeed 18.05
Simpsonovi XVII (20-22) 19.30 Simpsonovi XVIII (1)
19.50 COOLfeed 20.00 Den, kdy se zastavila Země
22.00 Narcos II (5) 23.00 Vikingové V (5) 0.00
Smrtící virus (5) 0.55 Autosalon

Prima Max
6.35 Super Wings II (18) 6.50 Chlupatá rota (2) 7.15
Olympiáda Bolka a Lolka 7.40 Zpravodajství FTV
Prima 8.55 Vítejte doma! VIII (15, 16) 10.35
Zamilovaní rivalové 12.20 Zabil jsem Einsteina,
pánové... 14.20 Garfield 2 15.45 Terminál 18.10
Kopyto, komedie (Fr., 1981) 20.00 Cizinec, akční
krimithriller (USA, 2010) 22.05 Stalingrad, válečné
drama (Rus., 2013) 0.25 Nesplacený dluh, krimifilm

pondělí 20. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 Otec Brown VII 9.55
168 hodin 10.25 Poldové a nemluvně
(2/13) 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Křeček
14.20 Kde alibi nestačí
15.50 To je vražda, napsala
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Místo zločinu Ostrava (3/13)
21.10 Most! (3/8)
21.55 Reportéři ČT
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Na stopě
23.00 Kriminalista
0.05 Profesionálové
0.55 AZ-kvíz
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Kalendárium

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.20
22.25
23.50
0.40
2.10
2.35
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3810)
Specialisté (50)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (1)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (619)
Mentalista II (13, 14)
Dr. House (19)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3811)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Specialisté (51)
Specialisté (52)
Atentát (2)
Beze stopy VI (16)
Mentalista II (13, 14)
Střepiny
Krok za krokem VII (1)
Co na to Češi

6.20
6.45
7.05
7.45
9.30
10.20
12.05
12.10
13.05
14.00
14.55
15.50
16.45
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.15
0.05
1.00
1.55
2.50

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (4)
Super Wings II (20)
Ninjago X (2)
M.A.S.H (192-194)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Láska na obzoru
Polední zprávy
Námořní
vyšetřovací služba II (23)
Policie Hamburk X (17)
Jake a Tlusťoch II (5)
Walker, Texas Ranger III (19)
Námořní vyšetřovací služba III (1)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (220)
Jak se staví sen – extra
Jak se staví sen – tipy a triky
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (19)
Námořní vyšetřovací služba III (1)
Jake a Tlusťoch II (5)
Prostřeno!

5.15 Vy nám taky, šéfe! 7.00 Sázka na nevěstu 8.40
Můj auťák Brouk 11.00 Hellboy 2: Zlatá armáda
13.35 Catwoman 15.30 Harry Potter a princ dvojí
krve, fantasy 18.25 Rebelka, animovaný film (USA,
2012) 20.00 Annapolis, drama (USA, 2006) 22.00
Polibek před smrtí, thriller (USA/VB, 1991) 23.45
Muž taiči, akční film (HG/Čína/USA, 2013)

Prima cool
14.15 Simpsonovi XVIII (1) 14.40 Těžká dřina 15.15
Re-play 15.45 Futurama II (5) 16.05 COOLfeed 16.10
Americký chopper VIII (8) 17.05 Top Gear 2011 18.10
COOLfeed 18.20 Simpsonovi XVIII (2-5) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Těžká dřina 20.50 I am
fighter 21.25 Teorie velkého třesku IV (8, 9) 22.15
Partička 22.55 COOLfeed 23.10 COOL e-sport 23.30
Americký chopper VIII (8) 0.25 Partička

Prima Max
8.25 Super Wings II (19) 8.45 Chlupatá rota (3)
9.10 Bolek a Lolek 9.35 Zpravodajství FTV Prima
11.00 Vítejte doma! VIII (16, 17) 12.50 Děsné rande
14.25 Kopyto, komedie (1981) 16.15 Den, kdy se
zastavila Země, akční sci-fi 18.15 Nebezpečná
seznamka, thriller (USA, 2016) 20.00 Machři,
komedie (USA, 2010) 22.05 Virtuální vězni, thriller
(USA, 2012) 0.15 Cizinec, krimithriller (USA, 2010)

úterý 21. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Příběhy slavných... Josef Kemr
10.40 Kouzelník ještě nepřišel 11.30
AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Kufr
14.15 Příběhy slavných... Ivan Hlinka
15.05 Doktor Martin VI
15.55 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Trojí život
22.24 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
22.25 Columbo
0.00 Kabinet dr. Honzáka
0.40 AZ-kvíz
1.05 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
0.05
0.55
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3811)
Specialisté (51)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (2)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (620)
Mentalista II (15, 16)
Dr. House (20)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3812)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace
v růžové zahradě 2 (945)
Víkend
Atentát (3)
Beze stopy VI (17)
Mentalista II (15, 16)
Krok za krokem VII (2)
Co na to Češi

6.30
6.55
7.30
8.20
8.50
9.20
10.15
12.00
12.05
13.00
13.55
14.50
15.50
16.45
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.55
0.00
0.50
1.50
2.45
3.40

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (5)
Super Wings II (21)
M.A.S.H (194)
M.A.S.H (195)
M.A.S.H (196)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Sňatek z rozumu
Polední zprávy
Námořní vyšetřovací služba III (1)
Policie Hamburk X (18)
Jake a Tlusťoch II (6)
Walker, Texas Ranger III (20)
Námořní vyšetřovací služba III (2)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (4)
Ano, šéfe!
Vůně zločinu (6)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (20)
Námořní vyšetřovací služba III (2)
Jake a Tlusťoch II (6)
Prostřeno!

6.10 Ten kluk je postrach 2 7.50 Mentalista II (13)
8.40 Mentalista II (14) 9.30 Catwoman 12.00 Noční
dobrodružství: Chůvy v akci 14.10 Rebelka 15.55
Sněžní psi 17.45 Lovci pokladů: Kniha tajemství,
dobrodružný film 20.00 Letiště, drama (Mex./USA,
1970) 22.40 Nebezpečné hry 2, thriller (USA,
2004) 0.25 Tunel smrti, horor (USA, 2005)

Prima cool
13.15 Simpsonovi XVIII (2-5) 14.55 Teorie velkého
třesku IV (10, 11) 15.45 Futurama II (6) 16.05
COOLfeed 16.10 Americký chopper VIII (9) 17.05
Top Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi
XVIII (6-9) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
21.20 Teorie velkého třesku IV (12-15) 22.15
Partička 22.55 COOLfeed 23.00 Americký chopper VIII (9) 23.55 Partička

Prima Max
8.25 Super Wings II (20) 8.40 Chlupatá rota (4)
9.05 Ninjago 9.35 Zpravodajství FTV Prima 10.50
Vítejte doma! VIII (17, 18) 12.40 Želvy Ninja, akční
film (USA, 2014) 14.30 Nebezpečná seznamka,
thriller (USA, 2016) 16.10 Machři, komedie (USA,
2010) 18.10 Veterinář vyšetřuje: Tajemství Estonie,
krimifilm (N, 2016) 20.00 Kmotr III, drama (USA,
1990) 23.20 Smrtící hadohlavci, horor (USA, 2014)

středa 22. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Doktor Martin VI 10.35 Vyprávěj
11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Jeskyně
14.20 Columbo
15.55 To je vražda, napsala
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.57 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Případy 1. oddělení (3/22)
21.15 Fair play
Drama (ČR/SR/N, 2014)
22.49 Výsledky losování Šťastných 10
22.50 Bludičky (2/3)
0.20 AZ-kvíz
0.50 Na stopě
1.10 Máte slovo s M. Jílkovou
2.15 Dobré ráno

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.40
0.00
0.55
2.30
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3812)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (945)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (3)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (621)
Mentalista II (17, 18)
Dr. House (21)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3813)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Výměna manželek XII
O 10 let mladší
Atentát (4)
Beze stopy VI (18)
Mentalista II (17, 18)
Krok za krokem VII (3, 4)
Co na to Češi

6.30
6.55
7.35
8.25
8.55
9.25
10.15
12.05
12.10
13.00
13.55
14.50
15.50
16.45
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.40
0.35
1.35
2.25
3.25

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (6)
Super Wings II (22)
M.A.S.H (196)
M.A.S.H (197)
M.A.S.H (198)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Cesta za štěstím
Polední zprávy
Námořní vyšetřovací služba III (2)
Policie Hamburk X (19)
Jake a Tlusťoch II (7)
Walker, Texas Ranger III (21)
Námořní vyšetřovací služba III (3)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Modrý kód (221)
Show Jana Krause
Polda III (1)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (21)
Námořní vyšetřovací služba III (3)
Jake a Tlusťoch II (7)
Prostřeno!

6.10 Mentalista II (15, 16) 7.55 Sherlock Holmes: Jak
prosté II (22-24) 11.05 Annapolis 13.15 Když si
Chuck bral Larryho 15.30 Letiště, drama 18.05 Se
slovníkem v posteli, dobrodružný film (USA/VB/N,
2003) 20.00 Vzhůru nohama, romantická komedie
(USA, 2001) 21.45 Mr. Johnson, komedie (ČR,
2008) 23.30 Konečná, akční film (USA, 2013)

Prima cool
13.20 Simpsonovi XVIII (6-9) 15.10 Teorie velkého
třesku IV (14, 15) 15.55 Futurama II (7) 16.15
COOLfeed 16.20 Americký chopper VIII (10) 17.15
Top Gear 2011 18.10 COOLfeed 18.20 Simpsonovi
XVIII (10-13) 20.05 Úplně debilní zprávy 20.15
Partička XXL – Suchošův výběr 21.40 Teorie velkého třesku IV (16, 17) 22.30 Partička 23.10 COOLfeed
23.20 Americký chopper VIII (10) 0.15 Partička

Prima Max
6.50 Super Wings II (21) 7.05 Chlupatá rota (5)
7.30 Zpravodajství FTV Prima 8.40 Vítejte doma!
VIII (18, 19) 10.20 Sexy 40 12.10 Zabil jsem
Einsteina, pánové... 14.10 Veterinář vyšetřuje:
Tajemství Estonie 15.55 Exmanželka za odměnu
18.10 Obraz lásky 20.00 Milý Frankie, romantický
film (VB, 2004) 22.05 Odpočet smrti, mysteriózní
thriller (USA/Kan./Fr.) 0.10 Smrtící hadohlavci

čtvrtek 23. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.45 Kufr 10.00 Srdíčko 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Schody
14.20 Otec Brown VII
15.05 Doktor Martin VII
15.55 To je vražda, napsala
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Vyprávěj
21.00 Gejzír
21.35 Máte slovo s M. Jílkovou
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Columbo
0.05 AZ-kvíz
0.35 Toulavá kamera
1.05 Banánové rybičky
1.35 Kuchařská pohotovost
1.55 Rajské zahrady II

Nova
5.55
8.40
9.00
9.55
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
21.35
22.10
0.25
2.05
2.35
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3813)
O 10 let mladší
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (4)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (622)
Mentalista II (19, 20)
Dr. House (22)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3814)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Ordinace
v růžové zahradě 2 (946)
Život ve hvězdách
Zelená zóna
Mentalista II (19, 20)
Krok za krokem VII (4)
Život ve hvězdách
Co na to Češi

6.25
6.50
7.05
7.45
9.30
10.25
12.10
12.15
13.05
14.00
15.00
15.50
16.45
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.55
0.50
1.40
2.25
3.25

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (7)
Super Wings II (23)
Ninjago X (3)
M.A.S.H (198-200)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Když srdce pláče
Romantický film (N/Rak., 2010)
Polední zprávy
Námořní vyšetřovací služba III (3)
Policie Hamburk X (20)
Jake a Tlusťoch II (8)
Walker, Texas Ranger III (22)
Námořní vyšetřovací služba III (4)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Slunečná (5)
Prima Partička – Geňův výběr
Ano, šéfe!
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (22)
Námořní vyšetřovací služba III (4)
Jake a Tlusťoch II (8)
Prostřeno!

5.35 Pevnost Petticoat 7.05 Mentalista II (17, 18)
8.45 Se slovníkem v posteli 11.15 Letiště 14.15 Dej
mi domov 16.10 Vzhůru nohama, romantická
komedie 17.50 Boj o patent, drama (Kan./USA,
2008) 20.00 Zelená je tráva, komedie (USA, 2005)
21.55 Dějiny násilí, krimifilm (USA/N/Kan., 2005)
23.40 Mr. Johnson, komedie (ČR, 2008)

Prima cool
12.40 Futurama II (7) 13.10 Simpsonovi XVIII (10-13)
14.50 Teorie velkého třesku IV (16, 17) 15.45
Futurama II (8) 16.05 COOLfeed 16.10 Americký
chopper VIII (11) 17.05 Top Gear 2011 18.10
COOLfeed 18.20 Simpsonovi XVIII (14-17) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 Autosalon 21.25 Teorie
velkého třesku IV (18, 19) 22.20 Sin City: Město hříchu 0.45 Americký chopper VIII (11)

Prima Max
7.30 Super Wings II (22) 7.45 Chlupatá rota (6)
8.10 Ninjago 8.40 Zpravodajství FTV Prima 9.55
Vítejte doma! VIII (19, 20) 11.40 Terminál 14.00
Obraz lásky 15.50 Milý Frankie, romantický film
(VB, 2004) 17.55 Nebe existuje, drama (USA, 2014)
20.00 Discopříběh, komedie (ČR, 1987) 21.50
Misery nechce zemřít, thriller (USA, 1990) 23.55
Odpočet smrti, thriller (USA/Kan./Fr., 2012)

pátek 24. ledna 2020
ČT1
5.59

Studio 6 9.00 To je vražda, napsala
9.50 Doktor Martin VII 10.35
Vyprávěj 11.30 AZ-kvíz

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.10 Cestománie
15.40 Zpátky se Sobotou
16.35 Příběhy slavných... Jiřina Třebická
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.57 Branky, body, vteřiny
20.10 Poldové a nemluvně (3/13)
21.05 13. komnata
Kateřiny Marie Fialové
21.34 Výsledky losování Šťastných 10
21.35 Všechnopárty
22.25 Semafor „60“
23.50 Kriminalista
0.50 AZ-kvíz
1.15
Objektiv
1.45 Banánové rybičky

Nova
5.55
8.30
8.45
9.45
11.00
11.50
12.00
12.25
12.50
14.05
15.55
16.57
17.00
17.25
18.25
19.30
20.20
23.05
1.40
2.30
3.05
3.45

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (3814)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (946)
Co na to Češi
Tescoma s chutí
Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Krok za krokem VII (5)
Ordinace
v růžové zahradě 2 (623)
Mentalista II (21, 22)
Dr. House II (1)
Odpolední Počasí
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny
Co na to Češi
Ulice (3815)
Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Harry Potter a relikvie smrti (1)
40 let panic
Mentalista II (21)
Krok za krokem VII (5)
Co na to Češi
Ordinace
v růžové zahradě 2 (623)

6.30
6.55
7.30
8.20
8.50
9.15
10.10
12.00
12.05
12.55
13.50
14.45
15.50
16.45
16.55
17.50
18.55
19.40
19.55
20.15
21.55
0.05
1.00
2.05
3.00
3.55

Prima

Nova Cinema

Chlupatá rota (8)
Super Wings II (24)
M.A.S.H (200)
M.A.S.H (201)
M.A.S.H (202)
Policie v akci
Rosamunde Pilcher:
Ať půjdeš kamkoli
Polední zprávy
Námořní vyšetřovací služba III (4)
Policie Hamburk X (21)
Jake a Tlusťoch II (9)
Walker, Texas Ranger III (23)
Námořní vyšetřovací služba III (5)
Odpolední zprávy
Policie v akci
Prostřeno!
Velké zprávy
Divošky
TOP STAR
Máme rádi Česko
Zabijákův osobní strážce
Akční komedie (USA, 2017)
Policie v akci
Walker, Texas Ranger III (23)
Námořní vyšetřovací služba III (5)
Jake a Tlusťoch II (9)
Prostřeno!

5.20 Boj o patent 7.30 Mentalista II (19, 20) 9.15
Šerif Cogburn 11.55 Vzhůru nohama 14.00 Šampioni, komedie (USA, 1992) 15.55 Zelená je tráva 17.45
Jak se krotí krokodýli, komedie (ČR, 2006) 20.00
Mravenčí polepšovna, animovaný film (USA, 2006)
21.40 Gran Torino, krimifilm (USA/N, 2008) 23.50
Zelená zóna, válečné drama (VB/Fr./Šp./USA, 2010)

Prima cool
10.45 Americký chopper VIII (11) 11.40 Autosalon
12.45 Futurama II (8) 13.10 Simpsonovi XVIII (14-17)
14.55 Teorie velkého třesku IV (18, 19) 15.45
Futurama II (9) 16.05 COOLfeed 16.10 Americký
chopper VIII (12) 17.05 Top Gear 2011 18.10
COOLfeed 18.20 Simpsonovi XVIII (18-21) 20.05
Úplně debilní zprávy 20.15 V oku hurikánu 22.25
Pomsta mravenců 0.10 Americký chopper VIII (12)

Prima Max
6.50 Chlupatá rota (7) 7.15 Ninjago 7.45
Zpravodajství FTV Prima 9.00 Vítejte doma! VIII
(20, 21) 10.50 Nebezpečná seznamka 12.25
Exmanželka za odměnu 14.30 Nebe existuje 16.25
Můj splněný sen 18.15 Pohled na lásku 20.00 Love
Story, romantické drama (USA, 1970) 22.00 Sin
City: Město hříchu, akční krimithriller (USA, 2005)
0.25 Misery nechce zemřít, thriller (USA, 1990)

UVAŘTE SI VEČEŘI Z TĚCH NEJKVALITNĚJŠÍCH
SUROVIN. PORADÍME, JAK NA TO!
2
1

3

4

Přemýšlíte, z jakých surovin uvařit vynikající večeři? Z těch co možná
nejkvalitnějších! Daleko důležitější než cena jsou totiž ukazatele kvality jako
čerstvost, zralost, původ, poctivé značení a žádné náhražky. Stačí se lépe
vyznat ve složení potravin a řídit se značkami kvality, které výběr usnadní.

1

KUŘECÍ MASO
U kuřecího si hlídejte zejména způsob uchovávání masa a také jeho
původ, který se u kuřat na obalu uvádí povinně. Tuzemská kuřata nesmí
být krmena masokostní moučkou a chlazena vodou, a tak platíte jen za
maso, ne za vyšší množství absorbované vody.

2

TĚSTOVINY
Na trhu najdeme široký sortiment těstovin dle složení, použití, tvaru,
tvarování či technologie výroby. My doporučujeme kvalitní vaječné
těstoviny, které jsou oproti bezvaječným výživnější, protože mají díky
obsaženým vejcím více bílkovin. Pak záleží už jen na vás, zda máte raději
těstoviny uvařené doměkka, nebo takzvaně „na skus“.

3

SMETANA
Smetanu nevybírejte jen podle data minimální trvanlivosti a obsahu
tuku, ale také dle jejího využití. Na vaření je nejvhodnější smetana
ke šlehání s min. obsahem tuku 31 %. Na trhu dále najdeme smetanu
vysokotučnou, zahuštěnou neslazenou smetanu a zahuštěnou slazenou
smetanu, sušenou smetanu nebo smetanu kysanou.

4

LISTOVÝ ŠPENÁT
Špenát seženete konzervovaný, nasekaný, dehydrovaný nebo mražený.
V českých prodejnách najdeme špenát nejčastěji mražený nebo čerstvý.
Dejte přednost čerstvému listovému špenátu od prověřených pěstitelů.

Nakupujte kvalitu s chutí

KLASA
Národní značku kvality KLASA uděluje
mimořádně kvalitním potravinářským
a zemědělským výrobkům ministr
zemědělství a slouží k lepší orientaci
a rozeznání takto označených výrobků.
CHRÁNĚNÉ
OZNAČENÍ PŮVODU (CHOP)
Některé zemědělské produkty mají
dány své vlastnosti a kvalitu převážně
prostředím, v němž jsou chovány nebo
pěstovány. Zároveň jsou na tomto místě
vyráběny, zpracovávány a připravovány.
EKOLOGICKÁ PRODUKCE
Nadnárodní značení dle předpisu
Evropské unie má na obalu každý produkt,
který splňuje v rámci EU požadavky na
biopotraviny.

Poznejte kvalitu na
akademiekvality.cz

Praha
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Miliardové injekce do zdraví
V hořovické nemocnici
začne výstavba nového
křídla. V Benešově roste
centrum rehabilitace.
V Mladé Boleslavi
parkovací dům.
JAROSLAVA ŠAŠKOVÁ
STŘEDNÍ ČECHY | Minimálně více než
500 milionů korun letos zainvestují do
svého rozvoje krajské a městské nemocnice. Loni zaplatil jen Středočeský kraj
za obnovu svých nemocnic v Kladně, Kolíně, Mladé Boleslavi, Benešově a Příbrami přes 201 milionů korun.
V příbramské Oblastní nemocnici tak
vzniklo při kompletní rekonstrukci dvou
pater hlavního pavilonu za více než
26 milionů korun zcela nové gynekologické oddělení. „První pacientky jsme
zde přijali v pondělí 13. ledna,“ informoval zástupce nemocnice Martin Janota.
Benešovská Nemocnice Rudolfa a Stefanie loni dokončila rekonstrukci odděle-

ní interny za celkem 68 milionů korun,
z toho 66 miliony přispěl ve dvou letech
po sobě Středočeský kraj.
Třiceti miliony přispěl také na výstavbu nového rehabilitačního centra, které
bude zajišťovat akutní i následnou rehabilitační péči nejen pacientům z oddělení
chirurgie a ortopedie, ale také neurologie
a interny.
„Letos zažádáme o investiční dotaci
z rozpočtu kraje ve výši 197 milionů.
Z vlastních zdrojů pak budeme hradit
tři,“ doplnil mluvčí benešovské nemocnice Petr Ballek.
Téměř 55 milionů poslal minulý rok
kraj do kolínské Oblastní nemocnice na
dokončení rekonstrukce porodnice a oddělení intermediální a pooperační péče.

Zaparkují i sousedé
Dlouhodobé problémy s parkováním
v areálu mladoboleslavské Klaudiánovy
nemocnice konečně vyřeší nový velkokapacitní parkovací dům. Jeho stavba začala před dvěma měsíci. Hotový bude letos
v září.
„Původní parkoviště nabízelo 150 parkovacích míst, ta budou nahrazena no-

vým parkovacím domem se 647 místy.
Další místa, která využívají zaměstnanci
nebo nemocniční vozidla, zůstanou zachována,“ řekl předseda představenstva
Klaudianovy nemocnice Ladislav Řípa.
Nový parkovací dům bude stát téměř
174 milionů korun. Navečer a v noci
bude parkování zdarma a využívat ho budou i lidé z okolí.
Druhou největší investicí roku 2020
bude v Klaudiánově nemocnici rekonstrukce budovy staré interny za 87 milionů bez DPH, kde jsou dvě nevyužitá patra. Po přestavbě se sem rozšíří lůžková
část rehabilitačního oddělení.
„Do dalších volných prostor přemístíme oddělení následné péče, hematologický stacionář a kožní ambulanci,“ přibližuje Hana Kopalová z mladoboleslavské
nemocnice. Její vedení už vypsalo výběrové řízení na zhotovitele. Pokud vše půjde podle plánu, pustí se stavební dělníci
do úprav staré interny už za tři měsíce.
První pacienti je pak vystřídají příští rok
v dubnu.
V areálu nemocnice v Hořovicích, kterou vlastní soukromý AKESO holding,
vyroste tento rok budova individuální
a nadstandardní péče za třicet milionů ko-

run. Současně začne výstavba celého nového křídla za 1,6 miliardy korun.
„Máme v plánu zde vybudovat nový centrální příjem, rozšířit chirurgii o další
obory, zvýšit kapacitu operativy a rozšířit ARO a ortopedii. Nemocnice Hořovice se v následujících pěti letech rozšíří
o 70 až 80 procent,“ uvedla Petra Horáková za AKESO holding.
Ten investuje zhruba další miliardu do
Centra duševního zdraví, které roste
v sesterské Rehabilitační nemocnici Beroun. Vedle toho bude letošní největší investicí výstavba dvou nových operačních sálů za bezmála dvacet milionů korun.
Stejnou částku hodlá investovat letos
a každý ze čtyř následujících roků do
své nemocnice Nymburk. Tento rok
chce modernizovat chirurgickou ambulanci, gynekologii a porodnici. Radnice
plánuje také kompletní rekonstrukci pavilonu E, který je nyní nevyužívaný. Vzniknout by v něm měla lůžka léčebny dlouhodobě nemocných a paliativní péče, rozšířit by se sem měla také interna.
Nymburk koupil nemocnici v roce
2007. Do současnosti do její modernizace investoval již na tři sta milionů korun.

INZERCE

Lyžebraní – stále máme 30 000 zimních
produktů za skvělé ceny! Slevy až 80 %!

kvalitně & neJlevněJi

TISÍCE LYŽÍ OD 500 Kč
PřIjEďTE SI PrO nOvé I bazarOvé
KOuSKY za bEzKOnKurEnčnÍ CEnY!
Dětské lyže s vázáním oD 900 kč, lyžáky oD 400 kč,
Helmy oD 300 kč, zimní bunDy oD 1200 kč a brýle oD 400 kč
lyže, boty, snowboardy, běžky, zimní oblečení a doplňky!
značky: stöckli, PoC, eisbar, atomic, volkl, salomon, Fischer, Head,
tecnica, lange, sCott, kastle, Dalbello, Colmar, Color kids a další.
www.lyzebrani.cz, www.facebook.com/lyzebrani

17. – 19. 1., 24. – 26. 1.,
31. 1. – 2. 2.

OTEvřEnO: PÁTEK – nEDĚLE 10:00–18:00
Jen 20 minut jízdy autem od černého mostu
po dálnici r10 směr mladá boleslav. exit 17, Hlavenec.
Hlavenec 158, sklad Gerberos.

Potřebujete doplnit zimní
vybavení na sjezdovku,
do stopy a parádně se
obléknout za skvělé ceny? Řešením
je Lyžebraní, kde vyberete ze skvělých nových i bazarových kousků pro
všechny zimní radovánky - sjezdovky,
snowboard, běžky i skialpy za naprosto jedinečné ceny. Lyžebraní proběhne
ještě ve třech termínech a nabídne
na 30 000 produktů. Nakoupíte sjezdové lyže pro děti i dospělé již za 500 Kč
či dospělé i dětské lyžáky od 400 Kč.
A skladové zásoby jsou tak velké, že
každý termín se můžete těšit na úplně jiné produkty! Lyžebraní se koná
na ploše větší než 1200 m² v Hlavenci
u Prahy, pouhých 20 min autem po R
10 z Černého Mostu.
Na co se v nových termínech můžete
těšit? V nabídce bude více než 4 000
párů lyží, jak nových tak bazarových,
pro děti i dospělé. Máme pro vás například na 500 párů lyží Stöckli, 300 párů
testovacích lyží a spousty dalších včetně
novinek 2020 za skvělé ceny. Všechno
bazarové zboží před prodejem prochází
profesionálním servisem - broušení hran
na kameni, tuning hran keramickým kotoučem a kontrolou funkčnosti vázání.
Kromě lyží a lyžáků na vás opět čekají lyžařské helmy s cenovkami již od 300 Kč,

lyžařské brýle od 400 Kč,
běžky na Lyžebraní pořídíte od 1400 Kč a v nabídce jsou klasické, na bruslení, combi,
se šupinami i stále oblíbenější běžky se
stoupacími pásy, které není třeba mazat!
Na snowboarďáky čeká 800 prken, v naší
nabídce najdete také zimní oblečení (bundy od 1200 Kč, kalhoty, rukavice, funkční
prádlo) nebo páteřáky a outdoorové boty
Dolomite.
Všechny produkty jsou od renomovaných
světových značek jako ATOMIC, SALOMON, HEAD, VÖLKL, DYNASTAR, TECNICA,
BLIZZARD, NORDICA, ROSSIGNOL SCOTT
či BOLLE. Letos nově v naší nabídce
najdete i prémiové značky jako je POC
(helmy a páteřáky), STÖCKLI (dětské lyže)
nebo EISBÄR (čepice). Vše samozřejmě
s velkou slevou - dle naše hesla kvalitně
a nejlevněji!
Pro větší pohodlí našich zákazníků jsme
letos o 50% zvýšili počet parkovacích
míst, připravili jsme stánek s občerstvením a k dispozici bude jako obvykle
i skvělá káva!

Termíny Lyžebraní
• 17. – 19. 1. 2020
• 24. – 26. 1. 2020
• 31. 1. – 2. 2. 2020
• Otevřeno vždy
pátek - neděle 10:00 - 18:00

Podrobnosti o produktech a kompletní informace na https://lyzebrani.cz
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Čínský ﬁlozof Konfucius: Ten, kdo zná všechny odpovědi,...

Tajenka: ...nedostal všechny otázky.

Čtěte Téma:
Škodlivé látky
v potravinách

P

odle statistik se každý v Evropě jednou za tři roky nakazí mikroorganismy z potravin. „Jedna z nejnebezpečnějších
věcí v potravinách jsou přírodní
mykotoxiny. Jsou to produkty plísní neboli hub, které prorůstají potravinu a do okolí vypouštějí jedovaté látky. Pokud je to průmyslově zpracovaná potravina, třeba rozemletá, rozsekaná, vylisovaná šťáva, pak je třeba zbavit se celé potraviny. Neboť plíseň na povrchu
vypouští mykotoxiny do celé potraviny. Týká se to třeba džemů,
moštů, jogurtu. Na původních potravinách, třeba na mrkvi, bramboře, rajčeti nebo na česneku, je plíseň lokalizovaná. Když ji vykrojíte a vezmete ještě kousek za ní,
můžete potravinu relativně bezpečně použít…“ tvrdí Pavel Klouček,
docent Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
České zemědělské univerzity
v Praze.
Jak nejlépe uchovávat brambory a ostatní potraviny? Jak zamezit plísním a hnilobě? A co nepatří do chladničky? Čtěte v novém vydání týdeníku Téma.

Myslel jsem, že manželka se
bude starat o mě, říká Krampol
ČR | Jiří Krampol (81 let) a Hana Krampolová (58) jsou spolu již sedmadvacet
let. Manželka oblíbeného herce se dostala koncem loňského roku opět do péče
lékařů. „Dávají ji psychicky dohromady,“ řekl Krampol. „Hanka jí. Kouří tak
dvě cigarety denně, takže teď je v pořádku,“ řekl Jiří Krampol v rozhovoru pro
pořad Život ve hvězdách.
Štědrý den strávil herec doma s přáteli. O svátcích byl i se synem. „Hance
bylo asi v tu dobu smutno po vnoučatech. Doufám, že i po mně. Asi to pro ni
také v nemocnici nebyl žádný med,“
míní. Poslední roky prý daly Krampolovým dost zabrat. Manželka herce byla v
minulosti hospitalizována poté, co
zkombinovala prášky na spaní s alkoholem. Další z kolapsů pak přišel na loňské dovolené v Tunisku, kdy Krampolová skončila v nemocnici na infuzích.
„Je to absurdní, ale vždy jsem si myslel, že se bude starat spíš Hanka o mě
než já o ni,“ říká Krampol. V posledních letech měla Krampolová několik
úrazů. „Když máte najednou dvě nebo
tři zranění, jako třeba bolavé koleno i rameno, jste doma tři roky a berete prášky
na bolest i na spaní, tak se vaše myšlení

Jiří Krampol a jeho manželka Hana.
zákonitě změní. Člověk je po tom všem
jiný. Dostat se do normálu je pak dost
těžké,“ popisuje herec.
Kdy se vrátí manželka z nemocnice,
zatím Krampol neví. „To netuší ani lékaři. Jde o to, aby se to zase nevrátilo.
Když bere tři roky nějaká svinstva, nastanou zkrátka určité změny a v tom
mozku se to zpřehází,“ vysvětluje. I v
náročném období se herec mezi návště-

FOTO | HERMINAPRESS

vami manželky v nemocnici snaží udržovat fit. „Chodím dvakrát týdně cvičit
a dvakrát týdně na plavání. Co se týká
práce, mám pocit, že pracuji víc než třeba před deseti lety, což je dobře. Být jen
doma a nic nedělat, asi bych se zbláznil,“ myslí si. Sám Krampol je na tom
podle lékařů fyzicky dobře. „Buď jsem
zdravý, jak říkají, nebo špatně vyšetřený,“ dodává.
(sub)

Praha a okolí
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Pulkrab nabral směr Bohemians
Fotbalový útočník Matěj
Pulkrab se potřebuje
rozehrát po dlouhém
zranění. Sparta ho proto
poslala hostovat k ligové
konkurenci.

prakticky nenastupoval. Během podzimu odehrál pouze 59 minut za sparťanský B-tým ve třetí lize.

Jeden trénink a hned utkání

PETR PROCHÁZKA
PRAHA | Ze Sparty na hostování do Bohemians, to je v posledních letech tradiční cesta fotbalových útočníků. Šlapali
po ní Patrik Schick či Lukáš Juliš, nyní
přišel na řadu Matěj Pulkrab.
Talentovaného forvarda brzdí v kariéře zranění. Nyní se po dlouhé léčbě vrací na trávníky a hostování v Bohemians
1905 si vybral jako optimální variantu.
„Prakticky jsem měl na vybranou dvě
možnosti. Zůstat ve Spartě, nebo odejít
do Bohemky. Nejprve jsem si myslel,
že budu bojovat o místo ve Spartě, ale
když se ukázala tahle možnost, byla to
pro mě prvotní volba,“ popsal své rozhodování dvaadvacetiletý forvard. „Po zranění hlavně potřebuju pravidelně nastu-

Střílení gólů má Matěj Pulkrab jako útočník v popisu práce. Po vážném zranění by je měl nyní dávat v dresu Bohemians.
FOTO | ARCHIV MAFRA
povat a zase se vrátit do zápasového rytmu,“ dodal.
Do svých deseti let hrál úspěšně i hokej, až pak se definitivně rozhodl pro
fotbalovou kariéru. První ligu začal hrát
už na jaře 2016, kdy ho Sparta uvolnila
na hostování do Liberce, kam potom pu-

toval ještě jednou v létě 2017. Nastřílel
za něj pět branek. „I tam jsme bojovali
o horní příčky. Rád na to vzpomínám,“
řekl Pulkrab.
V nejvyšší české soutěži celkem za
Spartu a Liberec vstřelil v 63 utkáních
21 branek. Od březnového zranění ale

Takže je jasné, jak moc se na hřiště těšil. „I když zimní zápasy na umělé trávě
nejsou úplně ideální, jsem rád, že jsem
si mohl zahrát s novými spoluhráči,“
hlásil Matěj Pulkrab po prvním střetnutí, v němž Bohemians 1905 porazili
v rámci Tipsport ligy Duklu 2:1. „Těch
přípravných zápasů bude před začátkem jarní sezony ještě dostatek, na sehrání zbývá plno času.“
Jeho nové angažmá se zrodilo minulý
týden. Do prvního utkání tedy šel velmi
rychle. „Vlastně jsem tady měl jediný
trénink a hned přišlo vítězné střetnutí.
Kéž by nám to takhle vydrželo,“ usmál
se spokojený útočník.
Přesun v rámci metropole, jaký už dříve absolvovali i zmínění Schick s Julišem, má podle něj své opodstatnění.
„Člověk zůstane dál v Praze a pro Spartu je snadnější mě pozorně sledovat.
Třeba případ Patrika Schicka je pro mě
inspirací,“ uvedl Pulkrab.

INZERCE

VOLEJTE
ZDARMA
KOFOLA
OFOLA Vánoční koření, 2 l

PILSNER
URQUELL
ležák, 0,5 l
ležák

NABÍDKA

PROSINEC 2019 / LEDEN 2020

1. NÁKUP produktů V AKCI

1 2 3 4 5 6

2. 10 min. do všech sítí ZDARMA

7 8 9 10 11 12

3. PRODLOUŽENÍ platnosti kreditu o 7 DNÍ

MATTONI
pomeranč, 1,5 l
pomeranč

MATTONI
bílé hrozny, 1,5 l

KUPTE 3 ks JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ Z TÉTO NABÍDKY
A ZÍSKÁTE 10 VOLNÝCH MINUT
DO VŠECH SÍTÍ

SEMTEX
Krvavý pomeranč, 0,5 l

SEMTEX
Originál, 0,5 l
MATTONI
perlivá, 1,5 l

VELKO
VEL
POPOV
POPOVICKÝ
KOZEL
KOZE
světlý
sv
0,5 l

MATTONI
jemně perlivá, 1,5 l

SEMTEX
Forte 0,5 l
Forte,
BIRELL
polotmavý
0,5 l
MATTONI
citron, 1,5 l
MATTONI
neperlivá, 1,5 l

VELKO
POPOVICKÝ
KOZEL
Florián, 0,5 l

BIRELL
světlý
0,5 l

PM

OBIL A NAK
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LE VN

ZDARMA

Ě JI

PŘENOS
ČÍSLA

TE

Účtenku s nákupem uschovejte pro kontrolu. Každý účastník může
získat max. 1 odměnu denně. Akce platí od 1.12.2019 do 31.1.2020
ve vybraných prodejnách sítě COOP. Dostupnost zobrazeného zboží
z nabídky se může na jednotlivých prodejnách COOP odlišovat.
* Více informací a úplná pravidla na www.coopmobil.cz

OO

UJ

Platí pro zákazníky COOP Mobil.
Pro registraci nákupu a získání volných minut použijte
věrnostní kartu COOP Mobil nebo pošlete SMS na číslo
8844 ve tvaru: COOP mezera DATUM NÁKUPU mezera ČÍSLO
PRODEJNY (Např.: COOP 01122019 12345)

C

RAJEC
nesycený
1,5 l

SI

RAJEC
jemně sycený
1,5 l

POŘIĎTE

KOFOLA originál, 2 l

