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INA? „Vezme nám lidi“

Někteří ředitelé svitavských firem bijí na poplach. Bojí se, že jim odejdou lidé
PETR BROULÍK
RADEK LATISLAV
SVITAVY | Zvěst, že firma INA Lanškroun chce ve Svitavách vybudovat
nový závod na automobilové komponenty, který dá práci až téměř jednomu tisíci
lidí, děsí mnohé místní firmy.
Už teď začali někteří zaměstnanci svitavských firem podávat výpovědi s vidinami lepších platů. Ředitelé některých firem se proto obávají, že jim INA Lanškroun odláká kvalifikované pracovníky.
Míní, že odchod takových zaměstnanců
může velmi špatně dopadnout na některé
současné podniky v regionu.
Jednatel firmy INA Jan Goláň však nevidí situaci tak dramaticky, i když připouští, že o práci v novém závodu INA
je v regionu už nyní velký zájem. „Že by
však kvůli nám byly ohroženy místní
podniky, je přehnané,“ řekl Jan Goláň.

Dostávají první výpovědi
Například ředitel firmy Svitap Jan Heřmanský už bije na poplach. „Dostali
jsme už výpovědi od našich zaměstnanců, zatím to jsou jedinci. Avšak v poslední době nic jiného neřešíme, než kde se-

ženeme kvalitní lidi, až nám ti naši odejdou,“ říká ředitel Svitapu.
Téma v poslední době doslova hýbe
Svitavami. Oslovení lidé se však z obav
o ztrátu zaměstnání bojí o problému veřejně bavit. Muž, který se představil jako
Honza, říká, že o změně práce dlouhodobě uvažuje. „Mluví o tom každý. Není to
tak dlouho, co ve schránkách měla inzerát INA, která do Svitav láká lidi. Pokud
mně nepřidají, odejdu taky,“ říká muž ve
středním věku, který pracuje v jedné svitavské zpracovatelské firmě.

„

městnanost v kraji na Svitavsku jako katastrofální. „Zaměstnanost kolem 6,6 procenta, jaká tady byla třeba v dubnu, není
oproti některým jiným regionům v zemi
nijak katastrofální,“ říká šéf textilky.
Personální ředitel firmy Svitap Vladimír Malý sdělil, že průměrný plat ve firmě Svitap je necelých 16 tisíc korun, a
že to je pro mnohé důvod, proč zvažovat
„přestup“ jinam. „Ohroženy jsou tak
všechny místní firmy, které zaměstnávají lidi se strojírenským nebo plastikářským zaměřením. Když jim INA odláká

INA loví lidi, které my tady třeba dvacet
let i přes občasnou ztrátu zaměstnáváme.

Ředitel firmy Svitap míní, že plány firmy INA zaměstnat tisíc lidí ze Svitavska
jsou nadnesené. „Vždyť my sami těžko
sháníme lidi do výroby, máme na úřadu
práce požadavek na dvacet lidí, a oni je
prostě nemají. A teď nám tu ještě INA
loví lidi, které my tady třeba dvacet let
zaměstnáváme a snažíme se, aby pořád
měli práci, ač je třeba občas nějaký provoz ve ztrátě,“ dodává Jan Heřmanský,
jehož podnik má 430 zaměstnanců.
Heřmanský také nevidí nejvyšší neza-

pár schopných lidí, může skončit dalších
dvě stě na úřadu práce,“ uvádí Malý.
Ředitel svitavské firmy Skalex-Plast
Robert Samson potvrzuje, že záměr firmy INA budí obavy i v jeho firmě.
„Obavy jsou na místě. Firma, která by
měla v tomto městě zaměstnat stovky
lidí, bude muset tyto lidi někde vzít. A
jestliže to bude lisovna, tak budou jejich
manažeři zkoušet přetahovat kvalifikované lidi,“ míní Robert Samson.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2
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KRÁTCE
Svátky dřeva na zámku
patří letos dětem

Vysokomýtské letiště vidělo rekord

ŽAMBERK | Dřevo a děti. Tak zní letošní název už patnáctých Svátků dřeva na
žamberském zámku. Třídenní akce začínající už dnes seznamuje po celý víkend
návštěvníky s různými způsoby opracování dřeva. Letos jsou její součástí ukázky řezbářských prací, soutěže v zatloukání hřebíků, řezání pilou, štípání špalků, ukázky práce dráteníka, kováře, krajkářky, velký řemeslný jarmark, dětské
dílny, sympozium v podobě výroby laviček pro děti či hudební festival Fošna
fest. U příležitosti akce vychází také výroční turistická známka.
(lík)

Řezbář Roman Hádek na loňských
Svátcích dřeva.
FOTO | P. BROULÍK

Jednapadesát letounů včetně historických skvostů přistálo na letiště ve Vysokém Mýtě, kde se konal třetí Slet československých letadel. Piloti při něm navzdory nepříznivému počasí vytvořili nový rekord v počtu letounů ve vzduchu v takzvané velkoskupině. Rekordní formaci utvořilo osmadvacet letounů.
FOTO | PETR BROULÍK

INA? „Vezme nám lidi,“ obávají se firmy
DOKONČENÍ ZE STRANY 1

Ovšem dodává, že u firmy Skalex se to
nemusí dařit. „Jsme taková rodinná firma. Snažíme se, aby u nás byli zaměstnanci spokojeni. Myslím, že raději vyberou tu spokojenost a zázemí stálého zaměstnavatele než nejistotu nějakého nového místa,“ míní ředitel firmy.
Generální ředitel firmy Dřevojas Svitavy Petr Blažek řekl, že určitou obavu
příchod INA Lanškroun vyvolává i u
něj. „Firma spustila vlnu náboru, slibuje zajímavé platy, ale je otázkou, co znamená dobře zaplacený člověk, co za takový plat budou požadovat a jak lidé,
které kvůli tomuto platu INA přetáhne,

budou vypadat třeba za tři roky nebo i
za tři měsíce,“ uvedl Petr Blažek.
Ředitel TOS Svitavy František Dokulil se však příchodu firmy INA Lanškroun do Svitav nebojí. „Jsme strojírenská firma, ale INA si vychová buď špičkové odborníky, nebo bude nabírat jednodušší pracovníky na obsluhu, což se
týká třeba Svitapu. Naši lidé jsou specialisti na naše mašinky. Pochybuji, že s takovou technologií, jakou máme my,
bude pracovat INA,“ říká ředitel TOS
Svitavy. Naopak míní, že nový závod
může vytvořit řadu příležitostí pro jeho
podnik. „INA asi nebude sama řešit
otázky servisní, jako jsou opravy, údržba. Tam vidím příležitost pro nás,“ řekl.

Ani personální manažerka Fibertexu
Svitavy nemá zatím velké obavy z příchodu nadnárodního gigantu. „Zatím
stavět nezačali. A my nejsme zase tak
špatná firma, aby nám lidi utíkali.“

Kdo je spokojen, neodejde
Jednatel firmy INA Lanškroun Jan Goláň sdělil, že firma už má dnes spoustu
zájemců o práci ve Svitavách. „Jsou z
celé republiky, ze Slovenska i Německa. A také ze Svitav. Potřebujeme nabrat asi 900 až 960 zaměstnanců, z toho
asi dvě stě kvalifikovaných odborníků.
Půlku už máme,“ uvedl Goláň.
Připustil, že potencionální nebezpečí,

že podobný záměr začne lákat lidi z jiných firem, je vždy. „Ale na trhu platí,
že pokud je člověk ve své firmě spokojený, tak neodchází. Většinou odcházejí
od zaměstnavatele ti, kteří už jsou rozhodnuti předem. My spolupracujeme se
spoustou agentur, se slovenskými závody. Nebezpečí pro svitavské firmy není
rozhodně tak velké, jak je vidí jejich ředitelé,“ sdělil Jan Goláň.
Připouští ovšem velký zájem o práci
ve firmě. „Jsme německá firma, máme
německý standard. Spoustu benefitů, týden dovolené navíc. Chceme, aby zaměstnanci byli spokojení, ale musí také
odvádět kvalitní a dobrou práci,“ uzavírá Jan Goláň.
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Z Hlínafestu vzejde jediná socha
Student AVU Jakub
Rajnoch vytvoří sochu,
která ještě v létě ozdobí
jedno z městských
zákoutí v Lanškrouně.
PETR BROULÍK
LANŠKROUN | Zatímco při loňském
prvním ročníku sympozia Hlínafest v
Lanškrouně vznikly pro městská zákoutí
celkem čtyři sochy a jedno sousoší pro
partnerské polské město Dzierżoniów, letos to bude pouhá jediná socha.
Tu začne v prostorách lanškrounského
zámku tvořit v červenci a srpnu student
pražské Akademie výtvarných umění Jakub Rajnoch.
„Vloni byly sochy odlity až na podzim, letos vznikne celá socha ještě v létě.
Na konci srpna bude odlita a s největším
pravděpodobností i usazena,“ sdělila vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Pet-

Loni: Martin Žák s modelem sochy, která dnes stojí u Krčmy, a Matouš Háša (vpravo) s modelem Procitání.
ra Brejšová. Dodala, že po prvním ročníku Hlínafestu už většina Lanškrounských ví, že jílové podloží ve městě
nejen trápí často lanškrounské stavebníky sesuvy při stavbě základů domů, ale
také to, že jílová hlína je materiálem, ze

kterého lze tvořit modely výtvarných děl
trvalé hodnoty.
A proč letos jen jediná socha? „To byl
záměr, aby jich nevzniklo moc. Uvažovali jsme o jedné nebo dvou, a shodli jsme
se na jedné. Tak by to mělo být i u dal-

FOTO | P. BROULÍK

ších ročníků Hlínafestu,“ řekl starosta
Lanškrouna Radim Vetchý.
Rozpočet letošního Hlínafestu má dosáhnout zhruba 600 tisíc korun. Nová socha zřejmě ozdobí rekonstruované zámecké zahrady.

INZERCE

PŘIJMEME!
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Aquapark Ústí nad Orlicí

ČTĚTE NÁS

NA WEBU
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OBLEKŮ

UKONČENÍ
VÝROBY

899 Kč

Obleky od naprosto neuvěřitelných

Z důvodu změny výrobního programu (ukončení výroby vybraných druhů látek)
jsme pro Vás přichystali tuto naprosto mimořádnou akci! Pokud vystřihnete tento
kupon a odevzdáte ho při placení obleku „šedý melír”, zaplatíte za tento oblek
naprosto neuvěřitelných 899,- Kč. Obleky „šedý melír” nabízíme ve zcela úplném
sortimentu všech velikostí, včetně nadměrných, takže si vybere skutečně každý typ
postavy. A pozor! To není vše! Na veškerý zbývající sortiment pánských obleků Vám
při odevzdání tohoto kuponu odečteme skvělých 20%!! Na tento jeden kupon lze
tedy zakoupit 1x oblek „šedý melír” za 899,- Kč nebo oblek s 20% slevou nebo tyto dva
druhy najednou. Využijte tuto neopakovatelnou příležitost! Platnost kuponu je 10 dnů!

www.modaprostejov.cz

dům s růžovou věžičkou,
PARDUBICE, Smilova 566 rohový
50 m od pojišťovny Alianz
VYSOKÉ MÝTO, Tůmova 258 pod Litomyšlskou bránou
SVITAVY, Náměstí Míru 74/15 vedle optiky Otava
světelná križovatka
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Riegrova 100
u gymnázia
v centru u pošty,
ÚSTÍ nad ORLICÍ, Mistra Jaroslava Kociana 31 nad Konibarem

www.bazenusti.cz
www.bazenusti.cz

Aquapark provozuje mestská spolecnost
TEPVOS – úsek Rekreacní sluzby.

prípade
nepríznivého
pocasí
Aquapark provozuje V
mestská
spolecnost
TEPVOS
- úsek Rekreacni služby.
se akce koná v Krytém plaveckém bazénu.
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Česká republika

Jak si z letní dovolené

Čeští turisté vloni utratili v zahraničí přes 54 miliard
korun a nejvíce jich zamířilo jako obvykle do Chorvatska,
konkrétně přes 785 tisíc. Na co si dát pozor při výběru
zájezdu? Které destinace jsou výhodnější než dřív
a kam se naopak nevyplatí jezdit? Odpovědi vám dá
speciální poradna 5plus2, která vznikla ve spolupráci
se Sdružením obrany spotřebitelů – Asociace.
5plus2
■ RÁDCE
Ani výběr cesty Last Minute
nenechte na poslední chvíli

FOTO | ARCHIV MAFRA

Lidé, kteří nepotřebují svoji dovolenou
plánovat se značným předstihem, často
spoléhají na zájezdy Last Minute. Ačkoliv jde o cesty „na poslední chvíli“,
podle zkušeností cestovních kanceláří
byste si je měli přesto vybírat s předstihem dvou až tří týdnů.
Několik dní před odletem jste už totiž nuceni dělat řadu kompromisů. Úplně nejtěžší
to mají rodiny se
dvěma a více dětmi,
kdy narychlo sehnat
ubytování s dvěma
přistýlkami
je
v době hlavní sezony téměř nereálné.
A navíc slevové
akce, kdy děti mají
ubytování zdarma, se
v zájezdech Last Minute už mnohdy ani
neobjevují. Last Minute jsou výhodné především mimo hlavní sezonu, kdy jde ušetřit i více
než třetinu nákladů. Naopak v letních měsících uspoříte cestou
na poslední chvíli
mnohdy jen 10 či
20 % ceny.

Zájezdy do Tuniska jsou
levnější, ale zvažte rizika
Chcete-li oproti předchozím letům výrazně ušetřit, můžete zvážit dovolenou v Tunisku. Pobyty v této zemi jsou levnější
o více než pět tisíc korun, a to bez ohledu
na to, zda jde o hlavní či vedlejší sezonu.
Důvodem je březnový teroristický útok,
při kterém zahynulo mnoho cizinců a zájem turistů tak výrazně poklesl. Ovšem
pozor, české ministerstvo zahraničí i nadále na svém webu varuje před zvýšeným rizikem dalšího podobného útoku.
Doporučuje po této zemi cestovat pouze
ve dne a po hlavních silnicích.

Levně nakoupíte v Maďarsku
a Bulharsku,
podražil
Egypt
Levnější jsou letos i zájezdy do
Turecka a překvapivě
také

do Chorvatska. Tam jsou však slevy patrné hlavně u pobytů delších než sedm dní
a za předpokladu, že si zajistíte vlastní
dopravu. Hitem loňského roku byla dovolená v Maďarsku. Za tisícikorunu se tam
dá pořídit nákup, který by měl v tuzemsku hodnotu zhruba 1 130 korun, v Bulharsku dokonce 1 330 korun. Naproti
tomu v Egyptě si za jídlo a pití připlatíte,
tamní ceny se kvůli inflaci zvýšily až
o 22 procent, v Turecku o 12 procent.
A jak známo, v cizině se vyplatí dodržovat dopravní předpisy ještě více než v tuzemsku. Tak třeba právě tolik oblíbené
Chorvatsko vloni zvýšilo pokuty za jízdu
pod vlivem návykových látek. Policie
vám tak může „naúčtovat“ za prohřešek
až 55 tisíc korun a sebrat řidičský průkaz
až na osm dní. Když ale dokážete zaplatit
na místě, bude vás to stát jen polovinu
výše udělené pokuty.

Smlouvu neuzavírejte ústně,
byť to zákon dovoluje
Smlouvu s cestovní kanceláří sice podle
zákona můžete uzavřít i ústně, ale experti ze Sdružení ochrany spotřebitelů –
Asociace to rozhodně nedoporučují.
„Pozor je třeba si dát také na to, že
smlouva může odkazovat na obchodní
podmínky, které se tak vlastně stanou
součástí smlouvy, ačkoliv v ní nejsou
konkrétně popsány. I těmto podmínkám
je proto třeba věnovat náležitou pozornost a nechat si je předložit,“ říká předsedkyně SOS Gerta Mazalová.

Co cestovka slibuje, to ať
také napíše do smlouvy
Cokoliv cestovka slibuje, je třeba, aby
se k tomu také ve smlouvě zavázala.
Týká se to například formy stravování
či ubytování – jeho polohy, kategorie
a vybavení pokojů. Slibuje-li hotel s klimatizovanými pokoji vzdálený dvě minuty chůze
od plá-

že, neměla by mít problém takové parametry přímo do smlouvy uvést.

Ujistěte se, zda není nutné
speciální očkování či vízum
Cestovní kancelář vás ještě před uzavřením smlouvy na konkrétní zájezd musí
informovat nejen o případné povinnosti
zařídit si vízum, ale také například o nutnosti očkování. Dejte si proto pozor,
abyste znali všechny termíny a lhůty a nestalo se vám, že tyto formality pak nebudete stíhat vyřídit do termínu odjezdu.

Cena zájezdu se může
zvýšit i po podpisu smlouvy
Smlouva může legálně umožňovat konečnou cenu zájezdu zvyšovat. Může se tak
stát například kvůli výkyvu kurzu koruny,
či třeba zvýšení nákladů za pohonné hmoty. Cestovní kancelář vám však musí takovou změnu sdělit nejméně 21 dnů před odjezdem a vy má máte právo na základně
takové změny od smlouvy odstoupit, a to
v přiměřené lhůtě určené cestovní kanceláří. Tato lhůta však nesmí být kratší než 5
dnů a musí skončit před vaším odjezdem.
Ve smlouvě už předtím musí být přesně
stanoveno, jakým výpočtem ke zvýšení
ceny vůbec může dojít.

Zjistěte si, do kdy a jak
můžete cestu stornovat
Velice důležitá je pro vás také informace
o tom, zda je pro zájezd požadován minimální počet zákazníků, a to včetně termínu, kdy nejpozději před odjezdem vám
musí být oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a cestovní kancelář zájezd ruší. Cestovky mnohdy nabízejí pojištění proti platbě storno poplatků, spotřebitelé si však často mylně myslí, že jsou pojištění i proti tomu, když se
prostě rozhodnou, že na zájezd nepojedou. Pak jsou ale překvapení, že se pojištění proti stornu vztahuje pouze na situace, kdy se zraníte nebo onemocníte.

Hvězdičky? Stejnou kvalitu
vám nezaručí úplně všude
Jednotné hodnocení kvality hotelů z hlediska počtu hvězdiček neexistuje. Proto
čtyřhvězdičkový hotel v exotické zemi
mnohdy neodpovídá ani dvouhvězdičkovému standardu v západní Evropě. Pokud
pak spotřebitel není s úrovní ubytování
spokojen, bude se mu to reklamovat velmi špatně,
jestli se ovšem cestovní
kancelář přímo ve
smlouvě nezavázala
ke konkrétním parametrům vašeho ubytování. Smlouva
byla totiž z formálního hlediska splněna.
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nenechat udělat horor
Na reklamaci máte měsíc,
ale nezkoušejte nesmysly

Reklamovat zájezd můžete nejpozději
do jednoho měsíce od jeho skončení. Některé stížnosti ale bývají spíše komické
a samozřejmě nemají naději na úspěch.
Příklad? „Utopil se mi fotoaparát kdesi
v peruánské džungli!“; nebo „Vlny na
moři byly příliš vysoké!“. Převažují ale
případy odůvodněné, byť tak na první dojem působit nemusejí. Jde třeba o nedostatek sněhu na sjezdovkách. Ovšem to
za podmínky, kdy cestovka garantovala,
že v případě nedostatku sněhu celý zájezd zruší a peníze klientům vrátí. Existují i extrémní příklady. Manželský pár se
dvěma dětmi po příjezdu na místo dovolené zjistil, že vůbec nemá sjednané ubytování. V hotelu je neměli ani nahlášené
a jiné místo nikde nebylo volné. „Případ
jsme vyřešili mimosoudně ve prospěch
spotřebitelů,“ uvedla Gerta Mazalová.

Nebojte se požadovat to,
za co jste si zaplatili
Podle smlouvy jste se měli z okna hotelu
dívat na moře, ale místo toho hledíte na

parkoviště? Oběd měl být podáván v místě ubytování, ale vy jste na něj museli
chodit kilometr daleko do úplně jiného
areálu? Po pokoji vám běhali mravenci
a obtěžoval vás hmyz? S tím vším máte
reálnou šanci při reklamaci uspět. Zároveň je ale třeba mít na paměti, že v některých zemích prostě lidé nemohou počítat
s takovou úrovní služeb, na kterou jsou
zvyklí v Evropě. „Spotřebitel by měl
vady uplatňovat neprodleně, tedy ideálně hned na místě prostřednictvím delegáta – aby mohly vady být odstraněny ještě
za trvání zájezdu,“ radí experti.

Vady si vyfoťte nebo
natočte, ať máte důkaz
Všechny prohřešky proti podmínkám
uvedeným ve smlouvě si na místě vyfotografujte či natočte na kameru. Špínu,
hmyz, špatný výhled, chybějící zařízení
a podobně. „Reklamace postavené pouze na výpovědích účastníků či svědků,
byť ani to není vyloučeno, nejsou z hlediska průkaznosti ideální,“ uzavírá předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů –
Asociace Gerta Mazalová. Na vyřízení
reklamace má cestovní kancelář 30 dnů.

Jak se (ne)mění oblíbená místa českých turistů
Češi i letos zůstávají ve výběru destinace konzervativní.
Největší zájem je tradičně o Chorvatsko, Bulharsko,
Španělsko, Egypt a navzdory poplašným zprávám
v souvislosti s uprchlíky se dobře prodávají i řecké
ostrovy jako Rhodos, Kréta či Korfu. Rozporuplná
situace je ohledně prodeje zájezdů do Turecka. Některé
cestovní kanceláře si libují, že oproti loňsku zájem lidí
o tuto zemi stoupá, jiné cestovky zaznamenaly
naopak pokles. Oproti minulým rokům roste zájem
o Portugalsko, Černou Horu či Kypr. Kromě již
zmiňovaného Chorvatska je zemí Čechům zaslíbenou
Bulharsko, do kterého každým rokem jezdí více a více
Čechů. Ty láká hlavně oblast jižně od Burgasu.
Tamní pláže nebývají přelidněné a není tu draho.
Před návštěvou určitých zemí pravidelně varuje české ministerstvo zahraničí. Kromě
vyloženě válečných oblastí jako Sýrie, Afghánistán či oblasti kolem rusko-ukrajinských
hranic jde například o Jemen, Nigérii, Libanon, Libérii, Sierra Leone či Alžírsko.

Jak se mění ceny zájezdů
Klasický zájezd versus zájezd Last Minute
Příklad: Týdenní letecký zájezd, 7x all inclusive, Hotel Side Alegria **** v Turecku stál
v termínu 11.-18. 6. původně 18 990 Kč za osobu, v rámci Last Minute 11 990 Kč.
Hlavní sezona versus červen a září
Příklad: Bulharsko (Primorsko), letecky na 11 dnů, polopenze pro 2 dospělé a dítě do 10 let
stojí v hlavní sezoně v termínu 12.-23. 7. 41 970 Kč, v září (3.-13. 9.) už jen 36 370 Kč.

INZERCE

KOUPALIŠTĚ

Reliable security systems

CIHELNA PARDUBICE

1960-2015 55 let

Bezpečnostní
kamery s jistotou kvality
economy - standard - profesional
Vyberte si snadno, co potřebujete
cctv.inshop.cz

774 833 233

Přímý prodejce: 4ISP, s.r.o.

Purkyňova 1805, 250 82 Úvaly
tel: 272 700 340

CNC

CCTV

Lokální distributoři:

MINISTROVI
provozují
1995-2015

20 let

ELEKTRO-M
Karel Mach
Nová 871, 570 01 Litomyšl
tel: 607 984 902

LAOS CZ, s.r.o.
Pavel Rek
Opletalova 92, 563 01 Lanškroun
tel: 777 126 210

Miroslav Pakosta
Jateční 162, 570 01 Litomyšl
tel: 608 879 272

®
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Doufám, že mě nezatknou
Severní Korea a brzy i Spojené arabské emiráty. Země,
kde byste krasobruslařské olympioniky zrovna nehledali.
Ale přesto tam vystupují. Jedním z nich je i Tomáš
Verner, který po skončení závodní kariéry účinkuje
v exhibicích a ledních revue. „Některým Čechům bych
doporučil, aby do Severní Koreje vyrazili. Aspoň by
si přestali stěžovat, že se tady mají špatně,“ říká.
5plus2
■ ROZHOVOR
VERONIKA MÜLLEROVÁ
ČR | Oblíbená země? Pro krasobruslaře
Tomáše Vernera je to Japonsko. A to
nejen kvůli sushi, které miluje.
Tomáši, prázdniny jsou za dveřmi, už
víte, kam vyrazíte na dovolenou?
(Smích) Až do února nemám volný snad
jediný den, takže na dovolenou určitě nikam nepoletím. Příští rok mi ale bylo nabídnuto, abych dělal bruslařský seminář
v Austrálii. Toho hodlám využít, takže
tam pojedu na dva týdny pracovat a pak
bych si pobyt rád o další dva týdny protáhl na poznávací zájezd.
Jezdíte raději za sluníčkem, nebo
holdujete spíš zimním radovánkám?
Přestože jsem zimní sportovec, tak nesnáším zimu. Rád ale jezdím každoročně na
konci sezony v dubnu na hory. Byli jsme
naposled v Itálii, kde už je tou dobou celkem teplo a příjemně. Jinak rozhodně jezdím raději za sluníčkem, ale nemusí to
být zase vyloženě do vedra. Jednou jsem,
já hlupák, letěl do Egypta na přelomu července a srpna, kdy mi to připadalo, že tam
musí být snad sto padesát stupňů ve stínu
a v moři se také vůbec osvěžit nedalo.
Díky krasobruslení jste viděl velký
kus světa, ale také jste určitě strávil
spoustu času v letadle a vůbec na
cestách. Vzpomenete si na nějaký
kuriózní zážitek?

Tomáš Verner
Narodil se 3. června 1986 v Písku.
Jeho největším sportovním úspěchem
je zlatá medaile z Mistrovství Evropy
v Záhřebu v roce 2008.
■ Naposledy závodil na Mistrovství světa
2014 v Tokiu, kde skončil desátý.

■

■

Jednou jsem cestoval do Japonska na mistrovství světa, a protože se pro letenky
hledají ty nejlevnější možné varianty, letěli jsme, tuším, přes Frankfurt a Singapur a cesta celkem trvala dva a půl dne.
Naši rozhodčí, kteří cestovali stejným
směrem, vylétali o den později než my
a nakonec přiletěli do Japonska ještě před
námi. Cesty do Japonska byly vždycky
tak trochu kuriózní, ale já proti tomu nic
nemám, protože je to jedna z mých vůbec
nejoblíbenějších destinací.
Co jste si tam oblíbil nejvíc?
Mám rád hlavně tamější lidi, kteří
k sobě mají úctu a respektují se navzájem. Myslím, že to bychom se od nich
mohli učit. Mají tam také nádherně čisto, a co je také skvělé, je japonská kuchyně. Miluji jejich sushi!
Svého času se hodně mluvilo o vaší
návštěvě Severní Koreje (komunistický diktátor Kim-Čong-il tehdy slavil
narozeniny a Verner byl za účast na
této akci kritizován, pozn. red.). Jaký
jste si odtamtud odvážel zážitek z hlediska cestovatelského?
Byl jsem tam dvakrát, poprvé ve čtrnácti
a pak o jedenáct let později. Pořádají se
tam organizované
zájezdy, které
jsou zastřešené
organizacemi,
jež zodpovídají jak za
právní
aspekty,
tak za
bezpečnost. V téhle zemi
není pro
turisty
nebezpečn o ,

opravdu se vám tam nemůže nic stát. Jedině, pokud byste udělala něco, co by rozlítilo politické vůdce, a to by si vás tam asi nechali nadobro a zapřeli, že jste tam vůbec
kdy přiletěla. Nikdo ale nemá možnost podívat se na tu zemi takovou, jaká ve skutečnosti je, protože vidíte jenom to, co
vám oni umožní. Dovolí vám podívat se
zrovna na to a to, přimějí vás něco si vyfotit, něco vám zakáží vyfotit… Je to zkrátka diktatura. Některým Čechům bych doporučil jet se tam podívat, aby si přestali
stěžovat, jak se tady mají zle a špatně.
Navštívil jste někdy jako krasobruslař nějaké exotické končiny, kde tento sport není vůbec obvyklý?
Ještě ne, ale pravděpodobně nás s Jevgenijem Pluščenkem čeká vystoupení ve Spojených
arabských
emirá-

tech, kde budeme hrát privátní představení pro jednoho z šejků. Bude to zvláštní,
protože to bude velmi komorní atmosféra,
ale spíš se bojím, abych se neprohřešil proti tamější etiketě, protože nemám nijak nastudovaný arabský svět. Nerad bych třeba
vyrazil ven v příliš krátkých šortkách a byl
za to zatčen.
Právě exhibiční představení a revue
jsou příležitosti, kde vás fanoušci mohou ještě vidět na ledě. Od října opět
účinkujete v show Jen počkej, zajíci!.
Dá se vůbec srovnávat publikum, na
které jste zvyklý ze závodů, s tím, které
se přijde podívat na rodinnou revue?
Úplně ne. Ale nedá se to paušalizovat,
protože je publikum jako třeba kanadské
nebo japonské, které přesně ví, co je
v bruslení náročné, co odměnit potleskem a kdy naopak nechat bruslaře soustředit se. Například, že není dobré bouřit
do prvního tónu. To samozřejmě diváci
revue neví a ani to není jejich povinností.
V závodě je to o tom, abychom publikum
v první řadě ohromili a malinko i pobavili, zatímco revue děláme především, abychom bavili.
Co je pro vás příjemnější?
Pro mě je příjemnější jezdit exhibiční vystoupení, protože tam odpadá tlak z toho,
že bych udělal malou chybu a byl za ni
potrestán. Ve špičce mužské kategorie,
kde jsem se pohyboval, každá maličká
chyba znamenala to, že jsem z té špičky
vyletěl. U nás se jezdí závody ve dvou
dnech, a těžko se hledá motivace, když
jste po krátkém programu místo na prvních šesti místech, což je cíl, někde na
dvacátém, a k tomu v posledních letech
opravdu stačilo jedno zaváhání. V revue malé pochybení nikdo
nezaregistruje.

Jen počkej, zajíci!
Show na ledě, v níž kromě Tomáše
Vernera účinkuje nově krasobruslařská
legenda, mistr Evropy Jozef Sabovčík.
17. 10. – BRNO
7. 11. – ČESKÉ BUDĚJOVICE
21. 11. – OSTRAVA
28. 11. – PARDUBICE
12. 12. – PRAHA

FOTO | JAN KOLLER, MAFRA
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Do oceánu videí na Playtvak.cz
se jako první vrhli Gott a Kohák

Nad pódiem umístěným na lodi poletoval červený kytovec naplněný heliem. Do vzduchu jej vypustil Karel Gott. Moderátor Jakub Kohák hýřil vtipem.

Tomu se říká vstup na scénu s plnou parádou! Rozjezd
nové internetové televize Playtvak.cz přišly podpořit
hvězdy jako Karel Gott nebo skupina No Name. To vše
doprovázel svým svérázným humorem Jakub Kohák.
ČR | Internetová televize Playtvak.cz
vplula do českého mediálního rybníku ve
velkém stylu. Na slavnostním koncertu,
který v neděli na pražskou náplavku přilákal davy lidí, nechyběli Ivan Mládek, skupina No Name nebo Rybičky 48. Velkolepou party pak završilo večerní vystoupení Karla Gotta. „Zajímá mě vše, co rozčeří každodenní mediální vody, doufám, že
se máme na co těšit,“ uvedl na adresu
nové televize Mistr. Jak přiznal, sám na
internetu nejčastěji sleduje to, co mu jinde chybí, tedy pořady o přírodě.
Právě Gott společně s předsedou představenstva mediální skupiny MAFRA Štěpánem Košíkem stiskl červené tlačítko,

které vypusilo nafukovacího plejtváka
a zahájilo život nového moderního média. „Prostřednictvím Playtvak.cz se chceme posunout více k zábavě. Věříme, že
moře videí, moře zábavy a moře umělců,
kteří s námi spolupracují, vás bude bavit,“
přiblížil ambice projektu Košík.
Hudebním maratonem na počest Playtvak.cz, který zahájila kapela Vagyny dy
Praga, provázel na slovo vzatý všeumělec
Jakub Kohák. Přiznal však, že sám u počítače mnoho času netráví. Prý raději chodí
po lese a kompletuje si herbář. „Internetem zase tolik nežiju, raději jdu do přírody
a sbírám třeba listy,“ žertoval Kohák.
A na jaký pořád by ho nová televize

coby hlavního protagonistu mohla zlákat?
„Byl by to nějaký instruktážní pořad pro
fotbalisty nebo pro rybáře. Ale znamenalo by to ohromný zásah do rozpočtu té které organizace,“ dodal s typickým humorem muž , který o sobě prohlašuje, že je
mimo jiné fenomenálním fotbalistou.
Velké naděje do nového videoportálu
vkládá také jeho dramaturgyně Nikol Štíbrová. „Jedinečný je už v tom, že dramaturgii dělám já,“ vtipkovala během slavnostní akce na pražské náplavce. Pro Playtvak.cz připravuje také hned dva vlastní
pořady.
„Budu tam mít Dámskou jízdu s Veronikou Arichtevou a Martinou Pártlovou,
což bude pořad o autech pro ženy. Další
bude o virálních videích. Dále chystáme
sitcomy a myslím, že celý projekt se vyznačuje velmi originálním humorem.
Vzdělávat budeme jenom tím, že lidi možná naučíme se jen tak přes den smát,“ prozradila blondýnka známá třeba ze seriálu
Pojišťovna štěstí.
(vrm)

Štěpán Košík přivítal na lodi Ivana Mládka i Karla Gotta. Kapela Vagyny dy Praga se na Vltavě představila v námořním.

FOTO | MAFRA

Igor Timko z No Name:
Sleduju hudbu i politiku
Playtvak.cz
sází ve svém
programu hlavě
na zábavu, co na
internetu nejvíc
pobaví vás?
V každém případě
je to koncert kapely
No Name. (smích)
Jaká videa nejčastěji vyhledáváte?
Jsem na internetu hlavně kvůli zprávám.
Snažím se mít přehled o slovenské
i české politice, protože pokládám za
normální, aby každý trochu inteligentní
člověk věděl, co se děje u nás i ve světě
třeba v rámci Řecka, vztahu
k uprchlíkům, politiky a tak dále. Takže
videa prvořadě nesleduji, ale když už, tak
jsou to samozřejmě ta hudební.
Kdybyste dostal nabídku na vlastní
internetový pořad, o jaký typ projektu
by muselo jít, aby vás to zaujalo?
O hitparádu mladých kapel, protože
ty stále potřebují pomoc. Takovou
hitparádu už dělám pro síť rádií a jsem
vázaný tam, ale na internetové televizi
by to bylo zajímavé.
Může se dneska interpret obejít bez
toho, aby se prezentoval na internetu?
Ne, právě naopak, protože se dnes dost
změnila situace v rádiích. Je hodně
televizí, hodně médií a já doufám, že
Playtvak.cz si najde svoji cestu.
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Pár kapek z moře zábavných pořadů

Skvělá kosmetička a maskérka
hvězd Linda Valsami ví, co pro
sebe dokážete udělat sami.

Co by
bylo kdyby...
Michal Suchánek
a Richard Genzer
ukazují svět bez
základních věcí. A je to
totální pakárna.

Eva tropí hlouposti
Olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková vám dá kousnout do
tvrdého chleba vrcholového sportovce.

Panelák
Jen v Praze žije v panelácích
přes půl milionu lidí. Podobnost
s kýmkoli je tedy čistě náhodná.
Anebo taky ne. Prcek, Dědek,
Doktor a další figury jsou prostě
jako vy.

Být hezká

Občan Ken
Prý má 40 plastických
operací. Prý se zná s každým.
Prý má opravdu bizarní
soukromý život. Robert
Paulat je český Ken.

Muž v hajzlu
Jiří Kohout v roli cestujícího
manažera, vzorného otce, opilce,
neopatrného vtipálka, gentlemana,
sukničkáře, milujícího manžela, ryzího
profesionála...

INZERCE

Online přihláška k ZP MV ČR

Online přihláška
Snadný způsob registrace k ZP MV ČR
Proč se přihlásit k největší zaměstnanecké pojišťovně v ČR?
Nabízíme spolehlivou pojistku pro vaše zdraví. Spolupracujeme s více
než 25 000 lékaři a zdravotnickými zařízeními po celé ČR. Jsme otevřeni
pro všechny, kdo stojí zejména o kvalitní zdravotní pojištění. Hradíme i tu
nejmodernější a nejdražší zdravotní péči. Nabízíme spoustu zajímavých
a výhodných bonusů pro celou vaši rodinu.
Přihlásit se můžete snadno a rychle na www.211.cz.

www.zpmvcr.cz

Tereza je fklidu
Tereza Tobiášová prozkoumává
svět a čelí nástrahám moderní
doby. Znáte ji z Óčka, ale takhle
ji neznáte.

Hodinový
manžel
Nevolejte řemeslníkům.
Dívejte se na muže činu,
všeuměla Jirku Houfa!
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Léto? Opět tropické

Věděli jste?
• Červenec a srpen jsou v Česku v posledních letech velmi horké. Z předcházejících
14 letních prázdnin byl červenec teplotně
nadprůměrný 12krát, srpen 11krát.

Jaké bude počasí
… na přelomu
června
a července?
• Oblačno, přechodně polojasno.
• Občasné přeháňky, ojediněle
bouřky.
• Noční teploty 16 až 10 ⁰C,
odpolední teploty 20 až 25 ⁰C.

• Nejdeštivější léto Česko prožilo v srpnu
2002, tehdy u nás napršelo průměrně
177 milimetrů srážek, což je 225 % dlouhodobého normálu.

… v polovině července?
• Noční teploty 18 až 14 ⁰C, odpolední teploty
26 až 32 ⁰C.

• Když si příroda usmyslí, může i o letních
prázdninách v Česku sněžit, ovšem jen
na vrcholcích hor. Stalo se tak například
na konci srpna 2011.

… na přelomu července
a srpna?
• Noční teploty 19 až 14 ⁰C, odpolední teploty 24 až 32 ⁰C.

Počasí v Chorvatsku

• V červenci 2009 nás trápily bleskové
povodně, hodinové srážkové úhrny šplhaly
i přes 40 milimetrů, což je téměř polovina
průměru za celý měsíc.
• Nejvyšší teplota zaznamenaná na českém
území dosáhla 40,4 ⁰C, a to 20. srpna 2012
v Dobřichovicích u Prahy.

• Pravděpodobnost, že vám dovolená proprší, je v Chorvatsku nižší než v Česku, byť počasí je
zde mnohdy výrazně odlišné na jihu a na severu. Na severu totiž může počasí výrazně ovlivnit
případná tlaková níže nad Alpami, která způsobuje, že i celý týden proprší.

• Nejchladnějším letním dnem byl v posledních letech 4. červenec 2010, kdy v Rokytské
Slati naměřili ráno -5 ⁰C.

• Průměrně v Chorvatsku na jihu prší v červenci 5 dní, na severu 7 dní; v srpnu na jihu 4 dny,
na severu 6 dní. Slunce na jihu svítí 12 hodin, na severu 9 hodin denně.
• Průměrné teploty v Chorvatsku dosahují v červenci 24 ⁰C, v srpnu 23 ⁰C a v první polovině září
20 ⁰C. V přímořských destinacích je v červenci průměr 25,5 ⁰C, v srpnu 24,5 ⁰C a v září 20,5 ⁰C.

• Celková doba slunečního svitu se v Česku
jak v červenci, tak v srpnu pohybuje okolo
200 hodin.

ZDROJ DAT: DAGMAR HONSOVÁ, METEOROLOŽKA, WWW.NEBENADHLAVOU.CZ
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ZBÝVÁ
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TABLETŮ

VÝHERCI TABLETŮ V 8. KOLE
OD 15. 6. DO 21. 6. 2015

1. Hana Kalábová, Jabkenice
2. Lukáš Baxa, Lom
3. Zdenka Vítková, Protivanov
4. Vendelín Nechvátal, Dolní Bousov
5. David Štěpánek, Březová nad Svitavou
6. Anežka Jirušková, Jablonec nad Nisou
7. Petr Chour, Chrast
8. Maja Ambrůzová, Ostrava
9. Jindra Častková, Olomouc
10. Matěj, Jakub, Vojtěch Fialovi, Chrudim
11. Vojtěch Černý, Hluboká nad Vltavou

www.olmici.cz

Protonová
léčba!
RAKOVINA

PROSTATY

Chraňte svoje orgány před zbytečným
ozářením.
K léčbě rakoviny se využívá neviditelné ionizující
záření. Zjednodušeně si lidé myslí, že hodné částice
bez milosti zabíjejí nádorové buňky a léčí zhoubnou
nemoc. Ale než se částice dostanou k nádoru,
musí putovat organismem skrz spoustu zdravých
tkání. A protože částice si neumí vybrat, zda zabíjí
zdravou nebo nemocnou buňku, dochází k destrukci
i uvnitř zdravých tkání. Čím víc částic zdravou tkání
proletí, tím větší škodu způsobí. Poškození zdravých
tkání je cenou za možnost vyléčení rakoviny. Dnes
ale existuje možnost, jak se zbytečnému ozáření
vyhnout a riziko minimalizovat: PROTONOVÁ
TERAPIE dokáže paprsek záření zacílit přesně
na nádor a potřebnou energii uvolnit až v něm.
PROTONOVÁ TERAPIE chrání zdravé tkáně
a orgány, minimalizuje riziko jejich poškození.
Ptejte se, zda je PROTONOVÁ TERAPIE vhodná
právě pro Vás.
Léčbu v Protonovém centru v Praze hradí
zaměstnanecké pojišťovny. Možnost přehlásit se
máte každý rok do 30. června.

www.ptc.cz
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Humor Fest počechrá
bránice ve velkém stylu
Příbramský festival plný
humoru nabídne od
3. do 5. července živé
skeče snad všech
vtipálků, kteří v Česku
dokážou rozesmát davy.
ČR | Jiří Lábus, Alois Náhlovský, Luděk Sobota, ale i hvězdy Na stojáka
jako Ester Kočičková, Karel Hynek,
Lukáš „Tydýt“ Pavlásek nebo Miloš
Knor se představí na jednom pódiu. Premiérový Humor Fest slibuje nekončící
příval vtipu a pozitivní nálady. Třídenní
akce startuje v pátek 3. července v letním kině v Příbrami.
„Festival nabídne několik úhlů pohledu na humor. Od žánrů jako stand up comedy, divadlo nebo improvizace přes humor kreslený či humor v muzice,“ lákají
organizátoři. Kromě vystoupení komiků,
která vznikla speciálně pro Humor Fest,
je program nacpaný dalšími akcemi.
Skvělou zábavu slibuje třeba charitativní
fotbalové utkání mezi prvoligovým týmem Příbrami a mužstvem Humor Festu, v jehož dresu nastoupí třeba Jakub Kohák, Vlasta Redl i několik fotbalových internacionálů. Zápas bude přímo na stadionu komentovat legendární Karol Polák.
Návštěvníci mohou absolvovat pochod klaunů nebo třeba textovou dílnu
písničkáře Slávka Janouška. K vidění
bude také výstava kresleného humoru
Petra „Pivrnce“ Urbana a Miroslava Kemela. Po přípravě v kurzu Smíchologie
se může každý zúčastnit klání Mistrovství ČR ve smíchu. A při zlatém hřebu
festivalu pořadatelé ocení za celoživotní
útok na bránice divadelníka Jiřího Suchého. Více na www.humorfest.cz. (kuk)
INZERCE

Finanční poradna
Půjčí mi banka, když mám
záznam v registru dlužníků?

Hlavní stage
PÁTEK 3. 7. 2015
18:00 Ester Kočičková a Kujóni
18:50 Alois Náhlovský
19:15 Miroslav Paleček
19:40 Petr a Milan Jablonští
20:30 Duo Sova a Slamák
21:00 Miloš Knor
21:45 Čoko Voko
22:30 Luděk Sobota a Petr
Jablonský
23:15 Vanda Hybnerová a Lucia
Kašiarová
SOBOTA 4. 7. 2015
18:00 Olats Otesoc
18:50 vítěz - cena diváků
19:05 talk show Ester Kočičkové:
P. Urban, K. Polák, M. Doležalová
19:45 Arnošt Frauenberg Trio
20:20 Na stojáka: Lukáš Pavlásek,
Iva Pazderková, Marek Daniel,
Karel Hynek, Jakub Žáček, Ester
Kočičková, Petr Vydra, Daniel
Čech, Petr Nasty Cerha, Ondra
Endru Havlík, Dominik Heřman
Lev, Pavel Tomeš a další

Návštěvníky letošního Humor Festu budou chtít rozesmát také Luděk Sobota, Ester Kočičková nebo
Miloš Knor.
FOTO | MAFRA

NEDĚLE 5. 7. 2015
18:00 Karel Hynek
18:20 Stigma kreténa:
Aleš Háma s kapelou
19:00 Lukáš Pavlásek
19:15 Petr Martinák
19:40 Vlasta Redl
20:40 vítěz soutěže - Stand up
20:55 talk show Aleše Hámy: Jiří
Lábus, Jakub Kohák, Lukáš
Pavlásek, Martin Zbrožek
21:55 Marek Vojtěch
22:15 Cena Humor Festu: Jiří Suchý

Pokud máte záznam v registru
dlužníků, banka Vám půjčku odmítne poskytnout. Do registru dlužníků
se lze dostat velmi snadno a rychle,
ale o to složitější je pak z něj vystoupit. Příčinou záznamu může být nejen dlouhodobé nesplácení úvěrů,
ale i několik týdnů opožděná platba.
Jakmile se jednou v registru objevíte, trvá až čtyři roky, než bude tento
zápis vymazán. A vůbec nezáleží, jak
rychle jste dluh uhradili. Banky mají
do registru přístup a své klienty si
v něm ověřují. Jestli máte v registru
záznam, zjistí to banka podle Vašeho rodného čísla.
Nepůjčí-li Vám banka, nabízí se
využít půjčku u nebankovní společnosti. Buďte pečlivý při jejím
výběru. Rozhodně si peníze nepůjčujte u někoho, jehož kontakt jste
si odtrhli z kusu papíru, kde není
uveden ani název společnosti. Vždy
si ověřte, zda společnost, od které
uvažujete půjčit si, je registrována
v obchodním rejstříku ČR. Hodně informací se dozvíte také z webových
stránek. Nabízí společnost možnost
zavolat na bezplatnou linku, nebo
zaslat Váš kontakt pomocí on-line
kontaktního formuláře s tím, že Vám
zavolají zpět? Než si od někoho půjčíte peníze, buďte obezřetní a pečlivě vybírejte, komu se zavážete.
(www.faircredit.cz)
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Odtajní zápisky a fotografie ze
slavné Baťovy cesty Electrou
Týdeník 5plus2
exkluzivně nahlédl
do připravované knihy
odhalující dosud
neznámé detaily a snímky
z proslulého obchodního
letu kolem světa.
ZÁBLESK
HISTORIE
ČR | Již brzy bude hotova unikátní kniha s dosud nepublikovanými fotografiemi a deníkovými zápisky, které mapují
významnou předválečnou cestu Jana Antonína Bati kolem světa za mezinárodním obchodem. Podnikl ji v roce 1937 na
palubě tehdy špičkového letounu Lockheed Electra 10A. Ten se nedávno po renovaci v USA a Kanadě vrátil do Česka.
Kniha vychází z po léta pečlivě uchovávaného rodinného archivu založeného Josefem Englišem, špičkovým leteckým mechanikem a šéfem leteckého oddělení baťovského impéria, který
s J. A. Baťou a dalšími členy posádky
čtyřměsíční cestu absolvoval.
Knihu sepsal a fotografie poskytl
Petr Engliš, vnuk Josefa Engliše. „Snímky a dobové novinové výstřižky z cesty
a zápisky z palubního deníku téměř
80 let uchovávané v rodinné knihovně

Nepublikované snímky
Šéf leteckého oddělení
baťovského impéria Josef Engliš (na pravém
snímku v uniformě) absolvoval celou čtyřměsíční
cestu letounu Lockheed
Electra (nahoře).
J. A. Baťa (na spodním
snímku vlevo) si během
letu psal poznámky.
jsem doplnil svými vzpomínkami na dědečka. Navíc se výborně sešlo, že se
krásně opravený letoun Lockheed Electra 10A nedávno vrátil do Česka,“ popsal Engliš okolnosti vzniku knihy.
Letadlo vykonalo cestu dlouhou více
než 34 tisíc kilometrů. Doba čistého letu
činila 118 hodin a 21 minut. Průměrná
rychlost byla zhruba 289 km/h a spotřeba benzínu činila téměř 20 tisíc litrů.

Z Otrokovic vzlétl letoun 6. ledna
1937 a na svých zastávkách přistál například v Benátkách, Káhiře, Bombaji,
Bangkoku, Singapuru, Hongkongu, Los
Angeles a nouzově i v Chicagu. Tato havárie způsobená špatným počasím však
měla šťastný konec, nikomu se nic nestalo. Baťova cesta nakonec skončila slavnostním přistáním na letišti v Otrokovicích 1. května 1937.

Připravovaná publikace, která vyjde
v září v nakladatelství Atelier IM, ukazuje nejen obchodní stránku cesty
a osobnost Jana Antonína Bati, ale také
dokumentuje úlohu koncernu Baťa
v československém letectví. Firma v té
době disponovala více než 50 letadly
různých typů, která byla po technické
stránce skvěle udržována, a připravovala také založení vlastní letecké společnosti pro veřejnou dopravu.
(pe)
OPRAVA
Vážení čtenáři, v minulém Záblesku historie jsme uvedli nesprávné datum konání první československé spartakiády.
Uskutečnila se před 60 lety, 23. června
1955. Za nepřesnost se omlouváme.

Jahody umí snížit teplotu i pročistit střeva
5plus2
■ V KUCHYNI
ČR | Jen málokteré tuzemské ovoce je
tak populární jako jahody. A je lhostejno, zda jde o ty zahradní nebo menší,
ale zato voňavější, lesní. Ačkoliv je v supermarketech koupíte po celý rok, jejich hlavní přírodní sezona je v květnu
a červnu. Jahody nejsou jen oblíbenou
pochoutkou, ale také značnou zásobárnou zdravých přírodních látek. Obsahují vitaminy C, A, B i E, minerální látky
(například vápník, fosfor, železo nebo
zinek), celulózu i organické kyseliny.
Posilují proto náš metabolismus, mají
protizánětlivý účinek, dokáží pomoci
snižovat teplotu, pročistit střeva a jsou
prospěšné i při kardiovaskulárních onemocněních. Pozor si musíte dát na jejich uskladnění, protože patří k nejcitlivějším druhům ovoce.
(re)

Zakysaná smetana a vanilka, jahody a jahodová čirá polévka
Postup a ingredience pro 4 osoby:
Zakysaná smetana a vanilka: 200 g zakysané smetany, 200 g mléka,
40 g cukru krupice, 1/2 vanilkového lusku, 5 g sypké želatiny.
Mléko, vanilku a cukr spolu zavařte, přidejte želatinu, zamíchejte a nechte
odstát 20 minut. Pomalu zamíchejte do zakysané smetany, přeceďte
přes jemný cedník a nalijte do tvořítek nebo na dno 4 hlubokých talířů.
200 g jahod nakrájejte na půlky nebo čtvrtky dle velikosti.
Jahodová čirá polévka: 400 g mražených nebo čerstvých jahod, 140 g
cukru krupice, 100 g vody. Jahody překrájejte a s cukrem a vodou dejte
do kastrolu. Uveďte do varu a nechte dvě hodiny odležet pod fresh fólií.
Přeceďte přes jemný cedník. Ale pozor, netlačte, pasírujte naběračkou.
Bezé, neboli pusinka z bílkového sněhu a cukru: 30 g bílků,
30 g cukru krupice, 30 g cukru moučka, kůra z jedné půlky citrónu.
Bílky šlehejte co nejrychleji s cukrem krupicí 5 minut, pak přidejte cukr
moučka a šlehejte 6 minut. Dejte do cukrářského pytlíku s úzkou
trubičkou a stříkejte na pečicí papír kolečka. Posypete nastrouhanou
kůrou z půlky citrónu smíchanou se lžičkou moučkového cukru.
Pečte na 90 °C 50 minut.
Dobrou chuť přeje Radek David,

šéfkuchař La Verandy a Babiččiny zahrady

Uchráníme Váš dům proti vlhkosti!!!
Trápí Vás vlhké zdi v domě a hledáte jednoduché a trvalé řešení?
Jednou z možností je vytvoření dodatečné horizontální izolační vrstvy.
U každého domu, který dosáhl určitého stáří, se časem více či méně
projevuje zvýšená vlhkost zdí. Tento problém je vždy třeba řešit, neboť způsobuje řadu na sebe navazujících potíží. Na zdech opadává
omítka, v místnostech se zhoršuje obytné klima, které má vliv na zdraví obyvatel. Může způsobovat častější onemocnění dýchacích cest, zejména u seniorů a malých dětí. Vznikající plísně se podepisují na vzniku alergií a poruchách imunity.
Netrpí však jen zdraví lidí. Vlhkost zvyšuje například účty za vytápění. Se stoupající vlhkostí zdivo ztrácí tepelně izolační vlastnosti a náklady na vytápění tak bývají až o 20 % vyšší než v případě suchých
místností. Vlhké zdivo – ať už ve sklepě nebo v obytných prostorech
– je v neposlední řadě příčinou poklesu hodnoty domu až o 15 %.

je aplikace dodatečné horizontální izolační vrstvy, a to s pomocí vstřikovací kapaliny bez rozpouštědel. Ta vytvoří zábranu proti vlhkosti
i ve staré stavbě. Její výhody jsou následující:
● Tato vrstva trvale zabrání prostupu kapilární vlhkosti.
● Nízkotlaká injektáž představuje záruku rovnoměrného a šetrného prosycení zdiva emulzí. Injektážní silikonová emulze (SuperCapillar100® s certiikátem WTA) je bez rozpouštědel a má výjimečnou
schopnost penetrace.
● Tato metoda vyřeší problém vlhkého zdiva bez ohrožení statiky
a je použitelná u každého druhu vyzdívky.
● Představuje rychlé a efektivní provedení sanace bez velkého hluku a nepořádku.

VHODNÉ ŘEŠENÍ

Jako každá řemeslnická činnost musí být i vysoušení zdiva provedeno dodržením přísných požadavků na vysokou kvalitu. Správný
postup v konkrétním případě by měli určit povolaní odborníci, a to
bezplatnou analýzou stavu.

Mnoho řešení tento neduh jen dočasně zakrývá, ale není cestou
k trvalému odstranění problému. Jindy je časově, fyzicky nebo např.
inančně velmi náročné. Klasický způsob, jako podřezání a vkládání
nerezového pásu nebo pásu z izolační fólie, je velmi problematicky
proveditelné ve sklepech a u nepravidelných spár. Navíc tato metoda
může negativně narušit statiku domu.

HORIZONTÁLNÍ IZOLAČNÍ VRSTVA

Existuje však řešení, které nabízí jak výhody deinitivního odstranění vlhkosti, tak i univerzální použití u různých druhů vyzdívky. Tím

ATG Czech Republic s.r.o. je dceřiná společnost německé
irmy ATG GmbH, která na území Německa úspěšně sanuje
vlhké zdivo již 20 let. Skupina ATG se na vysoušení zdiva přímo
specializuje. Zabývá se pouze touto činností a dosahuje v ní
nejvyšších kvalit. Opírá se přitom o patentovanou technologii,
iremní know-how a dlouholeté zkušenosti, které nasbírala
při sanaci více než 19 500 objektů v Německu. Firma ATG
Czech Republic s.r.o. byla v ČR registrována 11. února 2011.
Jednatel ing. Jochen Schönfelder, dlouholetý spolupracovník
skupiny ATG, hrdě poukazuje na nízký počet reklamací (méně
než 1% za 20 let činnosti irmy) a na 10letou záruku, platnou
i na českém trhu, která není ve stavebnictví obvyklá! „Každý
případ musí mít správné řešení, v této oblasti neexistuje
žádné paušální řešení,“ poznamenává Jochen Schönfelder.
Kvalita má svou cenu. Po provedení sanace a vysušení zdiva
se sníží náklady na topení a zvýší se hodnota domu. Firma
ATG Czech Republic s.r.o. provedla úspěšně sanaci v České
republice u více než 600 domů a v budoucích měsících hodlá
rozvinout svou činnost po celé České republice.

DODATEČNÁ HORIZONTÁLNÍ IZOLAČNÍ VRSTVA
PROTI STOUPAJÍCÍ VLHKOSTI METODOU
NÍZKOTLAKOVÉHO VSTŘIKOVÁNÍ DO ZDIVA
• injektážní silikonová emulze (SuperCapillar100® s certiikátem WTA)

je bez rozpouštědel a má výjimečnou schopnost penetrace
• bez ohrožení statiky a použitelná u každého druhu vyzdívky
• pracujeme na celém území Čech
• bezplatná analýza – odborné poradenství a prohlídka
– nezávazný předběžný odhad

BEZPLATNÁ LINKA ✆ 800 556 556
ATG Czech Republic s.r.o.
Na Ořechovce 201/20,
162 00 Praha 6 - Střešovice

www.atg-sro.cz

NYNÍ AKČNÍ CENY

poškozená
omítka

plíseň

Co získáte:
• úspora za vytápění
• zhodnocení domu
• zdravé životní prostředí
(omezený po
čet
objednávek)

Á
PATENTOVAN
A
ATG METOD

vlhké zdi
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Česká republika

Hrůza chystá desku.
Zranění ale pořád cítí
Už je to rok od útoku
v ostravské Stodolní ulici
a Michal Hrůza se stále
potýká s následky
vážného úrazu. Přesto
píše hity a filmové písně.
ČR | Zpěvák Michal Hrůza při koncertech potřebuje nápovědu textů. Využívá
k tomu čtečku podobnou těm, které při
své práci používají zprávaři. „Pořád
mám problém s krátkodobou pamětí,
ale snažím se naučit vše znovu nazpaměť. Je to docela paradox, že se člověk
musí učit své vlastní texty,“ řekl Hrůza
v pátečním vysílání Rádia Impuls.
Naopak dlouhodobá paměť a vzpomínky na starší události slouží muzikantovi na výbornou. „Spíše se stává, že
když se mi někdo představí, za moment
už nevím, jak se ten člověk jmenuje,“
vysvětlil hitmaker.
Na jeho uzdravení stále dohlížejí doktoři, jejichž péči si mimořádně chválí.
V pořadu Haló, tady Impulsovi ale přiznal, že se nespoléhá pouze na tradiční
lékařské postupy, ale kombinuje je i s alternativní medicínou. „Mám kamaráda,
INZERCE

HUDEBNÍ KALENDÁŘ

Zíma: Ginu nikdo
jiný zazpívat
nedokázal

který také pomáhá, a říkám o něm, že je
to vlastně takový můj léčitel,“ uvedl hudebník, kterému byla v nejkritičtějších
chvílích největší oporou rodina a přátelé. Dost ho ale také překvapila podpora
fanoušků a jiných neznámých lidí. „Byl
jsem hodně nadšený z jejich přízně a
zjistil jsem, že to bylo i cítit. Neznal
jsem třeba důvod, proč se v určitou hodinu cítím dobře a pak jsem se dozvěděl,
že v tu dobu na mě hodně lidí myslelo.
Určitý přenos energie skutečně fungoval,“ říká dnes s vděkem Hrůza.

Skládat ho baví od 17 let

Michal Hrůza je velkým fanouškem
Jizerské 50. Teď skládá hudbu k filmu o tomto závodu. FOTO | MAFRA

S muzikou začal koketovat v patnácti letech, kdy se naučil hrát na kytaru a začal působit v první kapele. Velmi brzy
se u něj začaly projevovat také skladatelské vlohy. „V sedmnácti jsem zjistil, že
mě baví písničky i psát, a tak jsem si za
tím šel. Samozřejmě jsem dělal i různá
jiná povolání, to mi bylo jedno. Důležité bylo, abych měl na nájem a na jídlo,“
vzpomíná s úsměvem.
Že se skládáním písní rozhodně nešlápl vedle, dokazuje množství hitů, které
má na kontě. Kde pro psaní vlastně sbírá inspiraci? „Mám hodně bujnou představivost, takže některé příběhy jsou
smyšlené, ale většinou vycházím
z toho, co mě potká v životě,“ říká.
Jiné je to, pokud skládá na zakázku, třeba pro film či seriál. „Principiálně se
vždy snažím vytvořit nějaký příběh, ale
základem je, že se musím trefit do scénáře,“ vysvětluje muzikant. Od nového
roku chce začít pracovat na nové desce.
Aktuálně ho ale zaměstnává další projekt
na zakázku, a sice píseň k filmu Padesátka, inspirovaném závodem Jizerská 50.

Známá písnička
Gina má náročný
text. Je třeba ho
vyslovit ve velké
rychlosti, zpěvák
proto musí perfektně ovládat
své artikulační svaly. I sám Josef
Zíma s tím měl při nahrávání problémy: „Ušil jsem si na sebe bič,
když jsem tu písničku psal. Musel
jsem před natáčením hodně cvičit,“ říká dnes třiaosmdesátiletý
král české dechovky.
Do pasti se v roce 2001 chytili
i tvůrci filmu Rebelové. Režisér Filip Renč chtěl nechat Ginu přezpívat. „Nakonec mi zatelefonoval, že
musí do filmu použít mou verzi
z roku 1964. Nikdo jiný totiž tu písničku nedokázal zazpívat,“ vzpomíná s úsměvem Zíma.
...Gina, já to vím, že tohle
není zrovna české jméno,
snad bych jí měl přece
jenom říkat Magdaléno,
světice, z Jižní ulice,
jenomže já Ginu mám rád.
(Hudba a text: Josef Zíma)
Hudební kalendář vysílá rádio
Český Impuls, bonusový program
Ráááádia Impuls. Poslouchejte
střední vlny, AM 981 kilohertzů,
nebo si vysílání najděte na
www.ceskyimpuls.cz.
Dnes v 11:30 Hudební kalendář
odhalí, jak vznikala písnička Michala Davida Létající Čestmír.
Tomáš Kabát

Řešení pro Vaše nové ale i staré střechy
• Modifikované SBS pásy s trojrozměrným
vzhledem vhodné na rekonstrukci:
eternitových, šindelových a plechových střech
• Bez nutnosti odstranění původní krytiny
• Životnost materiálu 30 let,
záruka na práci 10 let
• Platba po realizaci
• Nabídky po celé ČR zdarma

tel.: 724 80 60 50; 724 80 60 70
e-mail: info@strechy3d.cz,
www.strechy3d.cz

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA TÝDENÍKU 5plus2

Stát rozdává 1,1 miliardy korun
Proč házet peníze
z okna, když k vám
třeba právě díky novým
oknům mohou samy
přijít. V programu Nová
zelená úsporám teď
Ministerstvo životního
prostředí rozděluje přes
miliardu korun.

úpravami je nutné snížit spotřebu energie minimálně o 20 procent. Toho se
však dá dosáhnout už třeba výměnou
oken a dveří a dílčím zateplením.
Majitelům rodinných domů nabízí
program Nová zelená úsporám v aktuálně vyhlášených výzvách zhruba pětadvaceti až padesátiprocentní výši podpory pro jednotlivá opatření.
Nicméně celková maximální podpora činí 50 procent takzvaných způsobilých výdajů. U pražských bytových
domů se maximum pohybuje od 15 do
20 procent.
Vlastníci nemovitostí mohou zažádat o dotaci před, v průběhu i po dokončení přestavby. Kdo se však rozhodne žádat o příspěvek v době, kdy
už práce na svém domě dokončil, musí
si ověřit, zda provedené úpravy splňují podmínky programu – konkrétně nastavení jednotlivých opatření.

VÁCLAV HAMPEJS
a redakce 5plus2
ČR | Státní fond životního prostředí České republiky začal od 15. května znovu
přijímat žádosti o dotace programu Nová
zelená úsporám (NZÚ). Letos je v něm
připraveno celkem 1,1 miliardy korun
a zájem byl hned od začátku obrovský.
Jen za první týden přišlo téměř 500 žádostí v hodnotě 123 milionů korun.
„Díky nově nastaveným podmínkám
programu, které jsou pro žadatele daleko vstřícnější, je program dostupný
takřka všem majitelům domů. Na dotace nyní mohou dosáhnout i ti, kteří nemají pohromadě více peněz na nákladnější rekonstrukce a chystají se zateplovat postupně,“ říká ministr životního
prostředí Richard Brabec.
Zažádat o peníze na energeticky
úsporná opatření mohou majitelé rodinných domů, pro něž je vyhrazeno
600 milionů, a také vlastníci pražských
bytových domů, na které se nevztahují
jiné dotační programy. Pro ně se počítá
s dotací 500 milionů korun.
Radovat se mohou i ti, kdo plánují
menší úpravy, tedy takzvaná dílčí opatření. Nově totiž získají příspěvek, pokud dodrží předepsanou podmínku –

Stačí pár kliků
Stát vám zaplatí zateplení. Žádat o dotaci můžete, pokud vaše rekonstrukce
sníží spotřebu energie alespoň o 20 procent.
FOTO | ARCHIV

Nová zelená úsporám 2015 v kostce
Nově je možné získat příspěvek na menší
energetické úpravy, tzv. dílčí opatření s
podmínkou snížení tepelné spotřeby
(energie) minimálně o 20 % (např. okna
+ dveře + dílčí zateplení). Lze požádat o
dotaci také na výměnu elektrického
topení za tepelné čerpadlo.
■ Úsporná opatření je možné realizovat i v
rodinných domech nad 350 m2.
■ Rychlejší administrace – 3 týdny na
schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu
dokumentace a výpočet výše dotace, 3
týdny na vyplacení.
■
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rukaviCe, Obuv, Oděvy PrO PrÁCi a vOlný čas

TEMPO O.O.P.P. Chrudim
Pardubická 620, 537 01 Chrudim
www.tempo-oopp.cz
e-mail: obchod@tempo-oopp.cz
PO-PÁ 8.00-17.00 hodin

Již není nutné použít předepsané
seznamy výrobků a firem, ale je potřeba
dodržet požadavky na technické
parametry.
■ Výše dotace u rodinných domů činí až 50
% a u bytových domů až 20 % z výdajů –
to znamená až stovky tisíc korun u RD a
až milionové částky u BD.
■ Maximální výše podpory je omezena – u
rodinných domů to je 5 milionů, u
bytových domů 10 milionů korun.
■ Kompletní podmínky najdete na
www.novazelenausporam.cz.
■

Podání žádosti o dotaci je rychlé a snadné. Stačí vyplnit elektronický formulář
na internetových stránkách www.novazelenausporam.cz. Žadatelům, kteří nemají přístup k internetu, mohou s podáním elektronické žádosti pomoci pracovníci na krajských pobočkách Státního
fondu životního prostředí ČR. K žádosti
musí zájemce přiložit projektovou dokumentaci navrhovaných opatření a energetické hodnocení.
Administrativa s vyřízením žádosti
by měla být rychlejší a jednodušší.
Schválení žádosti má trvat maximálně
tři týdny, další tři týdny má fond na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace a poslední tři týdny pak na vyplacení
finančního příspěvku.
Poslední žádosti mohou majitelé nemovitostí podávat ještě 31. října. Loni
bylo registrováno přes šest tisíc žádostí.
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Štítky: kdy jsou nutné a kdy ne
Energetické štítky na
domácích spotřebičích
jsou běžné. Zvykli jsme si,
že ho má třeba vysavač.
Ale domy? I ty ho musí mít.

Měli byste vědět

DANA JAKEŠOVÁ
ČR | Průkaz energetické náročnosti budov, zjednodušeně energetický štítek,
musí zajistit majitelé novostaveb a majitelé budov, které prošly rekonstrukcí. A
to v případě, kdy je energeticky vztažná
plocha větší než 50 metrů čtverečních.
U rodinného domu je to tedy jasné.
Majitel si průkaz musí nechat zpracovat.
U bytů se zpracovává průkaz pro celý
dům, který potom při prodeji a pronájmu
mohou využívat všichni vlastníci jednotlivých bytových jednotek. „Pokud chce
majitel svůj byt prodat, energetický štítek potřebuje už nyní, avšak při pronájmu platí tato povinnost až od roku
2016,“ radí Martin Němeček, předseda
představenstva Realitní společnosti České spořitelny.
INZERCE

Průkaz může zpracovat pouze
energetický specialista
autorizovaný Ministerstvem
průmyslu a obchodu.
Jejich seznam najdete na
www.mpo-enex.cz/experti.
■ Za štítek zaplatíte cenu v řádu
tisíců korun, podle velikosti
budovy a dostupných podkladů.
■ Platnost průkazu je 10 let. Někdy
však může být výhodné nechat si
zpracovat nový i dříve. Třeba
když v domě uděláte úsporná
opatření a pak ho budete
prodávat. Může být totiž v lepší
energetické třídě.
V případě, že nemovitost
během této doby projde větší
rekonstrukcí nebo větší renovací,
ztrácí původní energetický štítek
platnost automaticky.
■

ILUSTRAČNÍ FOTO | SHUTTERSTOCK

V případech, kdy se majiteli bytu nepodaří štítek přes písemnou žádost získat,
jej podle Němečka může nahradit vyúčtováním spotřeby elektřiny, plynu a vytápění pro příslušnou bytovou jednotku za poslední tři roky.
Hodnoty z energetického štítku ale nestačí ukázat zájemci o koupi až při osobním jednání. Ty musíte uvést už při inzerování nemovitosti.
„Připravovaná změna zákona o hospodaření s energií dokonce počítá s tím, že
pokud majitel nemovitosti nepředá energetický štítek zprostředkovateli prodeje
nebo pronájmu, bude muset realitní mak-

léř do inzerátu uvést nejhorší klasifikační třídu,“ upozorňuje Martin Němeček.
Tedy mimořádně nehospodárnou třídu G. Kdyby tak neučinil, vystavil by se
hrozbě sankce.
Majitelé domů a bytů, kteří neuvažují
ani o prodeji, ani o pronájmu, si energetický průkaz zajišťovat nemusí. „A potřeba
není ani pro budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 metrů čtverečních
a nemovitosti nabyté v dědickém řízení,“
doplňuje advokát Jiří Hartmann z AK
HJF.
Stejně tak podle něj nebude potřeba
v případě rozvodu, kdy se bude byt převá-

dět jen na jednoho z manželů. Tuto povinnost nemají kulturní památky či církevní
objekty.
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Nová okna se vyplatí

Dnes už dávno neplatí,
že plastová okna jsou
automaticky horší než
ta dřevěná. Pokud si za
jejich kvalitu připlatíte,
poslouží vám stejně
dobře jako ta ze dřeva.

kém standardu, a stále častěji se mluví
i o tom pasivním. Podstatným ukazatelem, který vypovídá o tepelné izolaci
oken, je takzvaný součinitel prostupu tepla oknem – označuje se Uw. „Čím nižší
tato hodnota je, tím okno propouští méně
tepla, a tudíž i lépe izoluje,“ vysvětluje architekt Vladimír Pacek z architektonické
a projekční kanceláře K4. Zmiňovaná
hodnota se vztahuje k celému oknu, tedy
jak k rámu, tak k zasklení.
Při výběru je dobré zvážit i to, kde budou okna sloužit. Pokud jde o prostředí
se zvýšeným hlukem, prašností, namáhané větrem či hnaným deštěm, je dobré to
také zohlednit.

DANA JAKEŠOVÁ
a redakce 5plus2
ČR | Snažili jste se v zimě topit co nejhospodárněji, ale účet za topení je přesto pořád stejně vysoký? Pak je problém nejspíše i ve vašich oknech. Pokud je totiž máte
stará nebo nekvalitní, způsobí vám průvan i v peněžence.
„Stejně důležitá jako kvalita oken jako
takových je i správná montáž,“ říká Jiří
Korbelář, technický manažer značky Vekra. „Nevhodná montáž fakticky degraduje i to nejúspornější a nejkvalitnější
okno,“ dodává. Proto se vyplatí vše konzultovat s odborníkem nezávislým na firmě, která výměnu oken dělá.
Taková služba bude představovat jen
velmi malé procento z nákladů, může
vám však ušetřit mnoho komplikací i případných výdajů na opravu chyb. Od nových oken se očekává především úspora
nákladů na vytápění.

oknem Uw menší než 0,8 W/m2K,“ upozorňuje Jan Řežáb ze společnosti JRD.
Pro srovnání uveďme, že u starých oken
byl součinitel prostupu tepla oknem okolo 2,7 W/m2K. Volba materiálu je tedy
spíš otázkou vašich preferencí a finančních možností.
Plastová okna jsou zpravidla levnější.
I když u těch špičkových, vhodných pro
pasivní domy, je také třeba počítat s vyšší
cenou. Dražší budou i v případě, že se
rozhodnete pro barevné dekory. Dnes
jsou velmi žádané například odstíny
šedé, která imituje stále oblíbenější hliník. A bez problémů mohou imitovat
i dřevo. Jejich výhodou je jistě bezúdržbovost. Stačí je jen umývat a jednou za rok
promazat kování. Předsudky, že plastová
okna oproti dřevěným „nedýchají“, jsou
liché. Při správném seřízení je takzvaná
průvzdušnost obou typů srovnatelná.
U dřevěných oken bude v jejich životnosti hrát významnou roli kvalita povrchové úpravy. „V každém případě je nutné počítat s tím, že alespoň dvakrát do
roka je potřeba ošetřit dřevěná okna balzámem na dřevo,“ doporučuje Korbelář.
V takovém případě prodloužíte dobu do
prvního natření na 7 až 10 let.

Dřevo, nebo plast?
Splní vaše požadavky lépe okna dřevěná, nebo plastová? Z pohledu tepelně izolačních vlastností jsou zcela srovnatelná.
„Rozhodující je z tohoto pohledu zejména stavební hloubka okenního profilu
a izolační zasklení,“ říká Korbelář. A to
platí jak pro plast, tak pro dřevo. V nabídce obou materiálů tak najdete špičková
úsporná okna i pro pasivní stavby. „Zde
musí být součinitel prostupu tepla celým

ILUSTRAČNÍ FOTO | OTA BARTOVSKÝ, MAFRA

Výběr oken by měl proto odpovídat
celkovým parametrům stavby, tedy například i míře zateplení, které plánujete.
Dnes je i starší domy, včetně těch bytových, reálné zateplit v nízkoenergetic-
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Rádi Vás přivítáme na některé z našich 7 poboček. Ceny jsou s DPH. Platnost od 26.6. do 31.7.2015
Bakov nad Jizerou

Nové Město
nad Metují
Hradec Králové
Opatovice nad Labem

• tloušťka: 80 mm, 100 mm
• λD= 0,034 Wm-1K-1
• tepelná izolace spodní stavby
v přímém styku s vlhkostí
• rozměr: 1250 x 600 mm
100 mm běžná cena 171,50 Kč/ks

Holice v Čechách

Týnec
nad Labem

Pardubice

Čedičová izolační vata
Rockmin Plus

Kč

Skelná izolační vata
Climowool
• tloušťka: 200 mm
• λD= 0,039 Wm-1K-1
• tepelná izolace střech, podhledů
a příček
• materiál: skleněná vlákna
• šíře: 1200 mm

Extrudovaný polystyren
• tloušťka: 80 mm, 100 mm
• λD= 0,034 Wm-1K-1
• tepelné izolace spodní stavby v přímém
styku s vlhkostí jako spodní stavba,
podklady s vysokým zatížením, ploché
střechy, sokly fasád
• rozměr:
oz
1250 x 600 mm

100 mm běžná cena 227,10 Kč/ks

běžná cena 104,50 Kč/m2

Kč

běžná cena 181,70 Kč/ks

Kč
www.dskstavebniny.cz
www
ve
y.

ní foto

• tloušťka: 100 mm
• λD= 0,037 Wm-1K-1
• nehořlavá izolace pro vnitřní použití
• materiál: kamenná vlna
• rozměr: 1000 x 610 mm

Kč

80 mm

ilustrač

80 mm běžná cena 137,20 Kč/ks

ilustrační fo

Po předložení
tohoto kuponu
jeho držitel získá
speciální cenu

to

Podporujeme

Platnost tohoto kuponu je od 26.6. do 31.7.2015

běžná cena 58,80 Kč/ks

Perimetr 30 sokl

18 26. června 2015

Příloha Nová zelená úsporám

Kvalitní „kabátek“ ušetří tisíce.
Představte si 342 Václavských náměstí vedle sebe.
Právě takovou plochu svých domů zateplili Češi
během loňského roku. Není se co divit, když úpravy
uděláte pořádně, můžete ročně uspořit
tisíce korun v nákladech své domácnosti na teplo.
VÁCLAV HAMPEJS
a redakce 5plus2
ČR | Když něco dělat, tak pořádně. Ten,
kdo se rozhodne zateplit svůj rodinný či
bytový dům, neměl by zapomenout ani
na výměnu oken a zavedení takzvaného
řízeného větrání. V součtu to totiž může
průměrné české domácnosti ušetřit třeba
i 18 tisíc korun ročně, tedy kolem 50 až
60 procent nákladů. Zateplení kromě
toho zvyšuje hodnotu nemovitosti na realitním trhu.
Podle Sdružení EPS ČR se loni zateplilo přes 14 milionů metrů čtverečních obvodových stěn, což je, jak už bylo zmíněno, plocha o velikosti zhruba 342 Václavských náměstí. Jaké jsou výhody zatepleného domu, ukazují modelové příklady
zveřejněné na stránkách programu Nová
INZERCE

zelená úsporám. Při použití alespoň dvaceticentimetrové vrstvy izolace se měrná
potřeba tepla oproti běžnému domu sníží
téměř desetkrát.

Investice se vám vrátí
Navíc se v současnosti stavba pasivního
domu vůbec nemusí prodražit. Právě
díky dotacím z programu Nová zelená
úsporám jsou náklady srovnatelné se stavbou obyčejného typového domu. Avšak
i v případě vyšší investice na počátku se
náklady brzy vrátí v podobě nízkých provozních poplatků.
„Komplexní zateplení je důležité zejména u starších rodinných domů, kde
teplo uniká nejvíce. Zde lze ušetřit až 60
procent nákladů na energie, což u průměrné české domácnosti představuje ročně

Lidé se do zateplování pustili naplno v posledních letech.

FOTO | MAFRA
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Domácnosti i 18 tisíc korun
18 tisíc korun,“ upozorňuje předseda
Sdružení EPS ČR Pavel Zemene. Podpora z programu Nová zelená úsporám
může dosáhnout až 60 procent z celkové
vynaložené částky na zateplení objektu.

mi lehký, protože obsahuje 98 procent
vzduchu, a přitom má vynikající mechanické vlastnosti. Žádný jiný materiál
nemá při váze kolem 15 kilogramů na
metr krychlový takovou pevnost.
„Nechte si záležet na výběru firmy.
Měla by zaručit, že zateplení vydrží desítky let,“ doporučuje technický poradce
Vladimír Vondráček.
Spolehlivou metodou, jak prověřit stavební firmu, jsou reference z již uskutečněných zakázek. Při porovnávání nabídek jednotlivých firem není nejlepší způsob vybírat pouze podle ceny.
Pro lepší přehled firem, které se touto
problematikou v České republice zabývají, je vhodné kontaktovat například Cech
pro zateplování budov (CZB), jenž tyto
společnosti sdružuje. Cech provádí
osvědčování odborné způsobilosti firem.
Návratnost investice do tepelné izolace se liší, závisí na druhu a množství uspořené energie v kombinaci s dalšími opatřeními (výměna oken, zateplení střechy).
Průměrná doba, za kterou se peníze vložené do zateplení vrátí, se pohybuje v rozmezí 7 až 15 let. Kvůli neustále rostoucím cenám energií je však pravděpodobné, že se bude dále zkracovat.

Čím a jak zateplovat

Zateplení domu sníží náklady na vytápění o desítky procent. FOTO | SHUTTERSTOCK

Zateplení lze dělat dvojím způsobem:
buď zevnitř, nebo zvenčí domu (případně
kombinovaně). Rozhodnutí, který způsob zvolit, je nejrozumnější svěřit odborníkům. Každý dům je trochu jiný a může
se stát, že to, co se osvědčilo u souseda,
může v našem případě přinést problémy.
Při vnějším zateplení je rizikem hlavně
nekvalitní provedení, které později může
vést třeba k praskání omítek. V každém
případě je nutno prověřit výpočtem riziko vlhkosti v konstrukci.
Trh nabízí pod různými obchodními
značkami celou řadu izolantů. Při kontaktním zateplování se nejčastěji používá
polystyren a minerální či skelná vata.
Konkurovat jim začínají izolanty z přírodních materiálů. Pěnový polystyren (EPS)
vyniká příznivým poměrem ceny a kvality a také základními vlastnostmi, pro které si ho stavební firmy tak oblíbily. Je vel-
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Státní fond životního prostředí ČR,
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
vydává

Osvědčení o registraci
v Seznamu odborných dodavatelů
vedeném v rámci dotačního programu

pro

Stavona, spol. s r.o.
České Libchavy 177, 561 14 České Libchavy
IČ: 15030768
Držitel tohoto osvědčení splnil požadavky pro zápis do Seznamu odborných dodavatelů
vedeného Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám.
Platnost tohoto osvědčení je podmíněna zápisem a zveřejněním výše uvedené společnost
v Seznamu odborných dodavatelů na webových stránkách uvedených programů.
Maximální platnost osvědčení je do konce trvání programu Nová zelená úsporám.

V Praze dne: 17. 9. 2013

Ing. Zdeněk Osmanczyk
vedoucí odboru programů GIS

číslo dodavatele: SOD3350

Hnědé uHlí je a bude nejlevněj

uHelnÝ SKlad
V rámci zkvalitnění
prodeje tříděného
uhlí jsme vytvořili tzv.
Kategorizace uhelných
skladů. Prověření
a spolehliví prodejci
Bílinského nízkosirnatého
uhlí jsou oceněni
zlatou, příp. stříbrnou
a bílou známkou
kvality. Doporučujeme
nakupovat Bílinské
nízkosirnaté uhlí u takto
označených prodejců.

ÚpRavna uHlí
Nepostradatelný
spojovací článek mezi
těžbou uhlí a jeho
odběrateli je Úpravna
uhlí v Ledvicích.
Ročně je tento
úpravárenský komplex
schopen zpracovat
až 10 miliónů tun uhlí.
Finálními produkty
pro domácnosti jsou
KOSTKA, OŘECH 1,
OŘECH 2.

ÚUL

bílinSKé níZKO

Nejkvalitnějším produk
Vyznačuje se vysokou

www.sd-bilinskeuhl
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jším palivem

OSiRnaTé uHlí

ktem společnosti Severočeské doly je tříděné Bílinské nízkosirnaté uhlí.
výhřevností. Mezi další typické znaky bílinského uhlí patří nízký obsah síry.

li.cz

eKOlOGie
Ochrana životního
prostředí je jednou
z hlavních priorit
společnosti Severočeské
doly. Moderní technologie
spalování kvalitního
Bílinského nízkosirnatého
hnědého uhlí splňuje
emisní (ekologické) limity
stanovené vyhláškou
MŽP. Dopady na životní
prostředí jsou v normě.
Důvodem je nízká
popelnatost našeho
tříděného uhlí.

dOmÁCnOST
Náklady na vytápění
domu hnědým uhlím
jsou nejnižší. Uhlí je
a bude vždy nejlevnější
a také nejspolehlivější
palivo pro vytápění,
protože zásobu máte
u sebe doma. Efektivním
spalováním Bílinského
nízkosirnatého uhlí
v moderním kotli emisní
třídy 4., 5. a EKO 5
dosáhnete vysoké
účinnosti zařízení.

TěŽba
HnědéHO uHlí
Zásoby hnědého uhlí na
dole Bílina se pohybují
v řádech stovek miliónů
tun. Toto množství
zabezpečí Českou
republiku na desítky let.
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Nároky na zateplení
domů se rok od roku
zvyšují. Nešetřete.
ČR | Optimální tloušťka izolace je pro
každý dům jiná. Záleží nejen na materiálu zdí, ale i na nákladech a prioritách majitele domu. Nároky na energetický standard se neustále zvyšují a síla izolace, kterou jsme zateplili například před
15 a více lety, již dnes s ohledem na současné ceny energie nemusí stačit.
Navíc je dobré vědět, že u venkovního
zateplení cena vlastního izolantu představuje jen asi čtvrtinu až třetinu celkových
nákladů na zateplení. Tloušťka izolace
proto není tím nejlepším místem, kde šetřit. Z pohledu doporučených hodnot, které zohledňují budoucí vývoj cen energií,
možnosti úspor a stav evropské legislativy, by v současné době stavěný nebo rekonstruovaný dům měl být zateplen 15
až 20 centimetry izolace.

Kde bývají problémy?
„Dům s nižší tloušťkou izolace nebude s
velkou pravděpodobností splňovat požadavky legislativy po roce 2020 a bude
kvůli tomu mít i nižší hodnotu na realitním trhu,“ uvedl předseda Sdružení EPS
ČR Pavel Zemene. Zateplení jednoho meINZERCE
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Když zateplit, tak od
střechy po podlahu
ním izolace pod terén v okolí základů. Izolace podlah je nutná zejména v případě, že
chceme instalovat podlahové vytápění.
Má-li dům nevytápěnou půdu, lze strop
poměrně snadno a efektivně zateplovat položením izolace na podlahu půdy. (vh)

Jakou má životnost?

ILUSTRAČNÍ FOTO | MAFRA

tru čtverečního fasádním polystyrenem,
který má tloušťku 15 centimetrů, vyjde
podle orientační ceny ALFE Praha zhruba na 1 050 korun.
„Když zateplovat, tak celý dům, včetně střechy, stropů i podlahy. Jen tak se vynaložené peníze naplno zúročí,“ říká stavbyvedoucí Zdeněk Havrančík. Jsou-li
obytné místnosti podsklepeny, je možné

zateplit jejich podlahy zespoda nalepením izolantu na strop sklepu. U stávajících budov bývá problematická izolace
podlah položených přímo na terénu, neboť ji většinou nelze udělat bez zásadního
zásahu do interiéru.
Někdy je možné nahradit izolaci plochy podlahy tím, že izolujeme základy
domu od okolní zeminy – třeba zapuště-

I když v České republice jsou
zkušenosti s prvními domy
zateplenými pěnovým
polystyrenem teprve od začátku
90. let (s výrazným nárůstem po
roce 2000), můžeme čerpat z více
než 50 let zkušeností z Německa.
Podle odborníků ze Sdružení
EPS ČR přesahuje životnost
pěnového polystyrenu minimálně
100 let. Struktura polystyrenu
totiž spočívá z 98 % ze vzduchu,
proto si udrží své vlastnosti.
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Nulová spotřeba? Po roce 2020
Pasivní dům na Hlincové
Hoře v jižních Čechách.
FOTO | LADISLAV NĚMEC, MAFRA

Budovy představují pro životní prostředí zátěž.
Ačkoliv se to nezdá, zodpovídají za 65 procent
spotřeby tepla a 50 procent spotřeby elektřiny.
DANA JAKEŠOVÁ
ČR | Zateplit dům, pořídit si kvalitní
okna, starý kotel vyměnit za úspornější,
koupit si šetrnější spotřebiče. Tím vším
se dá za energie ušetřit. Pro velkou úsporu to však nestačí. Stále více lidí se proto při pořizování nového bydlení rozhoduje pro stavbu nízkoenergetických či
pasivních domů. Někteří developeři
v těchto úsporných standardech stavějí
již i bytové domy.
„A je třeba zdůraznit, že Česko energeticky úsporné stavby nemůže nestavět,“ říká Petr Holub, ředitel aliance
Šance pro budovy. K úsporné výstavbě
totiž Českou republiku zavazuje evropská legislativa, konkrétně nová směrnice EPBD II.
Již od příštího roku tak budou muset
mít „téměř nulovou“ spotřebu energií
všechny veřejné budovy větší než
1 500 metrů čtverečních. „O dva roky
INZERCE

později se již tato povinnost bude týkat
všech budov těchto velikostí, tedy například i bytových domů. A od roku 2020
se povinnosti nevyhne již žádná nová
stavba, tedy ani rodinné domy,“ upozorňuje advokát Jiří Hartmann z advokátní
kanceláře HJF.
Také v případě rekonstrukcí se stavebním povolením bude nutné tyto
nové normy dodržet. Budovy budou muset být upraveny tak, aby spotřebovávaly co nejméně energií.

Ušetřím opravdu, nebo ne?
Vyjde stavba nízkoenergetických a pasivních domů o hodně dráž? O to se
přou i developeři. Jedni tvrdí, že výstavba domů s minimální spotřebou energií
bude dražší o 10 až 15 procent a provozní náklady zase až tolik neklesnou.
Druzí říkají, že ceny jsou naprosto
srovnatelné, ale člověk získá komfortní

a především zdravé bydlení, které navíc
výrazně šetří provozní výdaje. „Zejména u nákladů na vytápění, které jsou čtyřikrát až šestkrát nižší než u běžných novostaveb, činí roční úspora 7 až 15 tisíc
korun,“ tvrdí Jan Řežáb z developerské
společnosti JRD, která se na úspornou
výstavbu zaměřuje již od roku 2003.
Bavit se tak lze pouze o dobře a špatně navržených a postavených domech.
„Jen správným pootočením budovy ke
světovým stranám je možné ušetřit až
20 procent energií,“ dává příklad Jan
Bedřich z České komory lehkých obvodových plášťů. „Návrh se proto vyplatí
svěřit odborníkovi, který vše kvalitně
propočítá, aby byl projekt smysluplný.“
A jak je to konkrétně u pasivních
domů? Aby správně fungoval, musí již
od návrhu projít určitou optimalizací.
Na jeho kvalitu a správnou funkci má totiž kromě stavby vliv umístění na pozemku a orientace do světových stran.
Konstrukce domu musí být velmi kvalitně zateplena a v obálce nesmějí vznikat tepelné mosty. Důležité je dokonalé
utěsnění domu, které nesmějí narušit
ani otvorové výplně. Používají se proto
trojskla.

Budova musí být vzduchotěsná.
Z toho důvodu je v ní vždy instalovaný
systém nuceného větrání, aby nedocházelo k nárůstu vlhkosti a následně k plísním a aby lidé nebydleli v místnostech,
kde se hromadí vydýchaný vzduch se
zvýšenou koncentrací škodlivého oxidu
uhličitého.
Po splnění veškerých technických požadavků není potřeba instalovat konvenční systém vytápění. Pasivní dům s
jižní orientací a velkými prosklenými
plochami totiž dokáže tepelnou energii
čerpat ze slunce sám. Část tepla dodají
sami obyvatelé a běžné spotřebiče, kterými je vybaven.
Všechna opatření přispívají nejen
k domácí pohodě a zdraví obyvatel, ale
zejména zajišťují úsporný provoz
domu. Pasivní domy mají velmi nízkou
měrnou spotřebu tepla, ta je nižší než
15 kWh/m2.
Nízkoenergetické domy mají oproti
pasivním méně dokonalé izolace, větší
průvzdušnost obálky a prostupnost tepla, proto je v jejich případě nutný klasický vytápěcí systém. Jejich hraniční hodnota měrné spotřeby tepla je
50 kWh/m2.
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Příliš velký dům „krade“ peníze
Nejlepší obranou proti
růstu cen energií je
pasivní dům. Dnes se
jeví jako nejspolehlivější
investice pro velmi
kvalitní život.

energie má zásadní vliv tepelně izolovaná obálka domu, čili jeho obvodový
plášť včetně střechy, oken, nadzemních
podlaží i vstupních dveří.
Nesrovnatelně vyšší nároky na zateplení má pasivní dům. U něj je požadována dokonalá vzduchotěsnost stěn. Odměnou je celoročně tepelný komfort,
aniž by k tomu byl potřeba klasický topný systém. Po většinu roku využívá pasivní dům tepelné zisky, hlavně ze slunečního záření procházejícího okny
a využíváním vyzařovaného tepla obyvateli domu a spotřebičů. „Pasivní
domy se dnes jeví jako nejspolehlivější
investice pro kvalitní život. Je to i nejlepší obrana proti růstu cen energií,“ je
názoru projektant Jan Martínek.

VÁCLAV HAMPEJS
ČR | Před stavbou nového domu si klademe řadu otázek: Kde by dům měl stát,
jak velký by měl být, kdo ho vyprojektuje, kde na něj vezmu peníze? Nyní přibyla ale ještě jedna – jak bude či nebude
energeticky úsporný?
„Neustálé zdražování energií přesvědčuje o nutnosti budovat si rodinné sídlo
s perspektivou ekonomického provozu
s výhledem alespoň na pár let dopředu.
Stavby, které vyhovovaly před několika
roky předpisům, jsou na dnešní dobu zastaralé, a to neuběhlo možná ani deset
let,“ uvedl projektant Jan Martínek.
„Dnes už není pochyb, že budoucnost
patří stavbám budovaným v kategoriích
energeticky úsporných, nízkoenergetic-

Nesrovnatelně vyšší nároky na zateplení má pasivní dům. U něj je požadována dokonalá vzduchotěsnost stěn.
FOTO | SHUTTERSTOCK
kých a pasivních domů. V pozadí všeho
jsou kilowatthodiny – tedy peníze za
provoz domácnosti, kdy prim hrají náklady za vytápění a ohřev teplé vody.
U starších domů není zvláštností, že na
metr čtvereční vytápěné plochy ‚zkonzumují‘ 150 kilowatthodin. Není to laci-
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Vzdušné solární panely

odstraňují vlhkost
plíseň a zatuchlý
vzduch
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ná záležitost – při vytápění zemním plynem to u běžného rodinného domu vyjde na 30 až 40 tisíc,“ dodává.
Nejde jen o peníze, ale i o nepříznivou ekologickou zátěž přesahující limity a požadavky EU. Díky opatřením pro
přísnější hospodaření energií (ekologické daně, energetické štítky) a dotacím
na zateplení rodinných domů se podařilo v posledním desetiletí nastolit trend
energeticky úsporných domů s nejvyšší
spotřebou 50 kWh/m2 tepla.
Tím poklesly i náklady na vytápění
až na polovinu. Hlavní způsob nové výstavby od roku 2020 nabídne možnost
ještě větších úspor. Jde o trend rodinných domů v pasivním standardu, kdy
spotřeba energie není vyšší než
15 kWh/m2 tepla. A finanční efekt? Náklady na teplo u domu s užitnou plochou 150 m2 by se u plynového topení
(přitápění) snížily až na šest tisíc, u elektrického topení (díky dokonalejší regulaci) dokonce na 4 500 Kč.
Všechna fakta tedy hovoří ve prospěch současných úsporných domů – ať
už nízkoenergetických či pasivních.
„Nízkoenergetický dům je třeba chápat
jako přechod mezi domem pasivním
a dosavadní nejčastější výstavbou,“ vysvětluje stavitel energeticky úsporných
domů Zdeněk Havrančík. Souvisí to
i s tím, že od roku 2011 vznikla na základě Evropské komise povinnost stavět
nové domy v alespoň nízkoenergetickém standardu. Norma u těchto domů
není natolik striktní jako u domů pasivních.

Promyšlená stavba

tel.: 725 136 051

info@solarventi.cz
www.solarventi.cz

Nízkoenergetického standardu s nejvyšší spotřebou tepla 50 kWh/m2 lze dosáhnout i rekonstrukcí stávajícího objektu.
„Nízkoenergetický dům je vlastně běžná stavba s promyšleným návrhem
a kvalitním provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů,“
dodává Zdeněk Havrančík. Na úsporu

Základem je dobrý projekt
Jak dalece úsporný dům se nám podaří
vybudovat, bude záležet v prvé řadě na
dobrém projektu. A to takovém, který
bude vycházet z našich představ, ale na
druhé straně bude co nejvíce respektovat již v praxi osvědčené zásady.
Pro stavbu úsporného domu je například výhodné vybrat si parcelu, na níž
je možné dům delší stranou orientovat
směrem na jih. Sluneční záření tím podstatně vylepšuje energetickou bilanci –
poskytuje energii zdarma.
Také velikostí by měl dům odpovídat
zamýšlenému účelu. Příliš velký jednak
zbytečně váže finanční prostředky a jednak má vyšší spotřebu energie. Pro
úspory energie má význam i zvolený
tvar domu. Měl by být kompaktní, aby
poměr plochy pláště k obestavěnému
objemu byl co nejmenší.
Pro vnitřní členění je dobré vytvářet
chladné zóny na severní straně (například garáž, sklad, komoru). Příčky
k těmto prostorám musí být izolovány
skoro stejně dobře jako venkovní stěny.
V některých případech se požaduje, aby
vzduch ohřátý sluncem přirozeně cirkuloval v celém domě.
Jestliže už máme jasno, kde zvolený
úsporný dům bude stát, jak bude členěn
a orientován ke světovým stranám, přichází na řadu rozhodnutí o tom, z čeho
a jak jej postavit. Hlavní a prvořadou
otázkou bude volba vnějších nosných
stěn domu.
„V každém případě půjde o to, aby
plášť budovy byl pevný, unesl tíhu
domu a současně měl výborné tepelně
izolační vlastnosti,“ říká technický poradce Karel Rybák. Výhodou sendvičové konstrukce je, že tepelně izolační
vlastnosti obvodové stěny je možné
přesně „dávkovat“ skladbou tepelně izolačních vrstev, volbou jednotlivých materiálů a jejich tloušťky. Nosná kostra je
tvořena pevným, většinou levnějším materiálem – keramickým zdivem, pórobetonem, vápenopískovými cihlami, monolitickým betonem, ale i deskami na
bázi dřeva apod.

Příloha Nová zelená úsporám
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Fachmani se o vás poperou.
Poptávejte je na internetu
Sehnat kvalitního řemeslníka je někdy kumšt.
Zdarma a navíc do několika málo hodin můžete
vyhledat některé z nich na poptávkových serverech.
ČR | Najít zedníka, pokrývače, firmu na
zateplovací a izolační práce nebo třeba
výměnu oken můžete i na webu AAApoptavka.cz.
Díky poptávkovému systému už nemusíte sami hledat a porovnávat výhodné nabídky firem a živnostníků.
Jako zájemci o službu vložíte zdarma
do systému svou poptávku, správci serveru ji pošlou vhodným dodavatelům a
vy si už jen vyberete tu nejlepší z nabídek. Zdarma do několika hodin obdržíte
nabídky jednotlivých firem a živnostníků do svého mailu.
Neplatíte vůbec nic navíc, ušetříte
čas a ve výsledku až 30 procent z konečné ceny díky porovnání nabídek.
Kromě již zmiňovaných služeb ve sta-

vebnictví můžete poptat jakékoliv služby nebo zboží ze všech oborů a krajů
dle Vašich potřeb. Přímo na webových
stránkách můžete zadat zdarma poptávku například na řemeslné práce, poptávky bytů i domů, ale i hlídání dětí či vzdělávací kurzy.

Podělte se o zkušenosti
Na webu najdete také hodnocení dodavatelů podle zkušeností ostatních uživatelů. V současné době nabízí server AAApoptávka.cz největší poptávkovou databázi v České republice. Denně zveřejní přes 500 aktuálních poptávek. Průměrná hodnota poptávky byla loni 98
500 korun.
(red)

Řemeslníci a stavební firmy se předhánějí v lepších cenových nabídkách zákazníkům. Zkuste to i vy prostřednictvím internetu.
FOTO | MAFRA

INZERCE

PROJEKTY PASIVNÍCH DOMŮ
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vybírejte pasivní domy na
www.vybersidum.cz
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POTŘEBUJETE POMOCT S VÝBĚREM DOMU ČI NEVÍTE, JAK POSTUPOVAT? ZAVOLEJTE NA ZÁKAZNICKOU LINKU 234 054 326, ZARUČENĚ VÁM
PORADÍME! NEBO PŘIJĎTE NA BEZPLATNOU KONZULTACI A ZÍSKEJTE NAVÍC JEDINEČNOU PUBLIKACI RODINNÉ DOMY 2015 ZDARMA!
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Česká republika

Sesbírá žena milion knoflíků?

Kastelánka Zámečku v Rudolticích vyzvala lidi, ať jí pomohou dokončit rekord. Třeba zvířátky z knoflíků
RUDOLTICE | Kdo v létě navštíví Nový
Zámek v Rudolticích u Lanškrouna, najde v něm unikátní sbírku knoflíků, která
asi nemá na světě obdoby. Sbírku založila před čtyřmi lety kastelánka Krasava
Šerkopová, která sbírá hromady knoflíků, aby jich jednou měla celý milion.
K nasbírání milionu knoflíků už zbývá
Krasavě Šerkopové jen málo, a tak si tato
žena usmyslela vyzvat každého, kdo jí
chce se shromažďováním dírkovaných
spojovacích částí oděvů a duchen v závěrečném finiši pomoci.
„Je to zajímavé, že zatím nemáme ani
jedno knoflíky polepené nebo z knoflíků
jinak vyrobené zvířátko. Proto jsem vyzvala příznivce nápadu nasbírat milion
knoflíků, aby se pustili i do výroby knoflíkových zvířátek,“ sdělila kastelánka.
Termín zní 28. května 2016, ale kastelánka odstartovala výrobu zvířátek a dalších „živočichů“ už nyní. A radí: „Dá se
třeba polepit pevnější plyšové zvířátko
nebo vystřižené z tvrdého papíru. Polepit
je možno i zvířátko vyrobené z keramiky,
fantazii se meze nekladou. Dalším úkolem bude výroba knoflíkových motýlů.

moci přečíst na www.novyzamek.cz, na
stránkách obce Rudoltice, města Lanškroun či v infocentrech v Lanškrouně a
Ústí nad Orlicí.

S podpisy Gotta a Bílé

V unikátní galerii na rudoltickém zámečku lze vidět knoflíkové strašidlo či
boty. Avšak ani jedno knoflíkové zvířátko. Přibude?
FOTO | ARCHIV
Na jejich výrobu poskytnu všem, kteří se
přihlásí, podklad vyřezaný z polykarbonátových desek, je to jediný materiál, který
vydrží zavěšení na vlhké zdi věže,“ upozorňuje Krasava Šerkopová.
Dodává, že knoflíková zvířátka musí

měřit nejméně 30 x 20 cm a držet tvar,
který může být různý, i trojrozměrný.
„Ale nesmí se bortit. Na každý výrobek je třeba přidělat cedulku se jménem
autora,“ upozorňuje kastelánka a dodává,
že podrobnosti výzvy si zájemci budou

Se svými knoflíky už žena učinila celkem čtyři „zářezy“ v České Guinessově
knize rekordů a jeden v té pravé Guinessově knize rekordů, kterou vedou v
Londýně. Uspořádala k tomu několik takzvaných knoflíkiád, při nichž lidé přinášejí knoflíky na zámeček. Tam je dnes unikátní expozice knoflíků. Díky výtěžkům
z aukcí knoflíků podporuje postižené
děti, letos třeba dražila knoflíky podepsané Karlem Gottem a Lucií Bílou.
Díky Krasavě Šerkopové vznikl i maxiknoflík s průměrem 160 cm vyrobený
rodinou Klírovou z Rudoltic. V zámečku
je i dětský kočárek olepený knoflíky. Na
Zámečku je i velký perníkový knoflík
nebo dar rodiny Šafaříkovy z Jablonného
nad Orlicí, která po svém dědečkovi, který měl přes 60 let galanterii, dovezla kastelánce rovných 100 kilo knoflíků. (lík)

INZERCE

LETNÍ RELAX V LÁZNÍCH PODĚBRADY

JIP skupina - největší velkoobchod potravin
s českým srdcem vypisuje výběrové řízení na pozice
Chcete nastartovat nebo rozvíjet svou kariéru právě v naší společnosti?
Dáme Vám skvělou pracovní příležitost i podmínky. Ostatní je už na Vás.

Užijte si léto a nechte se rozmazlovat v lázních, které
fungují nepřetržitě již od roku 1908.
Dobijte energii při lázeňských procedurách
v královském městě Poděbrady.
Dopřejte si unikátních účinků přírodní minerální vody.
Těšíme se na Vás!
Z naší široké nabídky
pobytů si vybere opravdu
každý.
Například:

ŘIdIč skuPIny B - ParduBIce
Pracovní náplň: • Rozvoz zboží v regionu Pardubický a Hradecký kraj • Předávání příslušných dokladů se zbožím •
Distribuce objednaného zboží zákazníkům, vedení pravidelných záznamů o distribuční činnosti (evidenci knihy jízd
a servisních knih...)
Váš proil: • Min. výuční list • Praxe jako řidič - alespoň 1 rok výhodou • Vysoká míra samostatnosti, časová lexibilita,
spolehlivost, zodpovědnost • Dobrá fyzická kondice a schopnost práce s ručním skenerem • Čistý trestní rejstřík
Co Vám můžeme nabídnout: • Zajímavé a náročné zaměstnání v dynamicky rozvíjející se české společnosti, jistotu
a zázemí • Motivující mzdové ohodnocení • Zaškolení na pracovišti
Datum nástupu: ihned, resp. dle domluvy
Informace o pozici:
Místo pracoviště:
Hradišťská 407, 533 52 Staré Hradiště
Typ pracovního poměru:
Práce na plný úvazek
Typ smluvního vztahu:
Pracovní smlouva

Kontaktní osoba: Miroslav Uriel, JIP výchdočeská a.s., Pardubice
mobil: 777 585 887, e-mail: dispecer.pce@jip-napoje.cz

POBYT PRO SENIORY

skladník - ParduBIce

(6 dní/5 nocí)
Polopenze, 1x lékařská
konzultace, 3x uhličitá koupel,
1x levandulová koupel,
3x solná jeskyně, poukaz
do kavárny

Pracovní náplň: • Příjem a výdej zboží • Zodpovědnost za zboží • Zaskladnění a příprava • Kompletace zboží pro
rozvoz • Sestavení linek dle SW PLAN TOUR
Váš proil: • SOU - vyučen • Základní znalost práce na PC • Pečlivost, odpovědnost, spolehlivost, trpělivost •
Zbožíznalství výhodou • Příjemné vystupování • Řidičský průkaz na VZV výhodou (možno u nás i získat)
Co Vám můžeme nabídnout: • Zajímavé a náročné zaměstnání v dynamicky rozvíjející se české společnosti •
Motivující mzdové ohodnocení dle pracovního zařazení • Zaškolení na pracovišti • Balíček zaměstnaneckých beneitů
(zákaznická karta JIP)
Informace o pozici:
Místo pracoviště:
Pardubice, Hradišťská 407, 533 52 Pardubice
Typ pracovního poměru:
Práce na plný úvazek, směnný provoz
Typ smluvního vztahu:
Pracovní smlouva
Zadavatel:
Zaměstnavatel
Datum nástupu:
Ihned

Cena na osobu 5.990 Kč
v Hotelu Zimní lázně***
nebo Hotelu Libuše ***

Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího nám. 39, 290 33 Poděbrady
+420 325 606 500, ck@lazne-podebrady.cz

www.lazne-podebrady.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jan Maška, vedoucí skladu Pardubice
+420 724 066 048, jan.maska@jip-napoje.cz

sobota 27. června 2015
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ČT1
7.40

Pohár za první poločas. TV inscenace
(ČR, 1972) 8.45 Konec velkých prázdnin
(1/6) 10.15 Všechnopárty 11.15 Případy
detektiva Murdocha VI

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05
14.05
14.55
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45

Z metropole, Týden v regionech
Po stopách hvězd
Postřehy odjinud
Zprávy
Až kohout snese vejce
Vojáček a dračí princezna
Lízino štěstí
Příběhy slavných... Jiří Kodet
Hercule Poirot
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Branky, body, vteřiny

ZÁBAVA

NOVA
6.25
6.45
7.10
7.35
8.25
9.35
9.50
10.30
11.00
12.45
14.30
17.20
19.30

Oggy a Škodíci
Monsuno (22)
Avengers: Sjednocení II (10)
Tom a Jerry III (27, 28)
Dokonalý svět (12)
Dva a půl chlapa X (16)
Upgrade
Zničeno ve vteřině II
Kdopak to mluví 3
Komedie (USA, 1993)
4 svatby (3, 4)
Jíst, meditovat, milovat
Romantické drama (USA, 2010)
Slečna drsňák
Akční komedie (USA, 2000)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí

SCI-FI

6.00
7.10
7.40
8.15
9.25
9.55
11.50
13.40
15.30
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55

27

Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club II (14)
Autosalon
M.A.S.H (157)
Čivava z Beverly Hills 2
Rodinná komedie (USA, 2011)
Gulliverovy cesty
Dobrodružná komedie (USA, 2010)
Strach
Krimifilm (ČR, 1963)
Vraždy v Midsomeru VIII
Gondíci, s. r. o.
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy

5.45 Svět Nova Cinema 6.25 Gilmorova děvčata (3)
7.05 Doktorka z Dixie (6) 7.50 National Lampoon
a výlet maturantů 9.30 Dallas (1) 10.20 Beze stopy
V (9) 11.10 Mentalista V (6) 12.20 Gilmorova děvčata (4) 13.10 Batman: Návrat Temného rytíře - část 1
14.45 101 dalmatinů, komedie (USA, 1996) 16.45
Slavnosti sněženek, komedie (ČR, 1983) 18.15 Holka
s prknem, komedie (VB/Rak./N, 2011) 20.00
Účastníci zájezdu, komedie (ČR, 2006) 22.30
Gangy New Yorku, krimidrama (USA/It., 2002)

DOBRODRUŽNÝ

Prima cool
7.25 Ninja faktor po americku (3) 7.55 24 hodin:
Dnes neumírej (3) 8.50 24 hodin: Dnes neumírej
(4) 9.50 Kravaťáci III (16) 10.50 Graceland (9) 11.45
Souboj bijáků (3) 12.45 Pevnost Boyard (6) 15.15
Simpsonovi XVIII (10) 15.45 Simpsonovi XVIII (11)
16.15 Simpsonovi XVIII (12) 16.45 Hrajeme s Alim
17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi
XVIII (13) 18.55 Simpsonovi XVIII (14) 19.30 Simpsonovi XVIII (15) 20.00 Vlna zabiják (1/2), katastrofický film (USA, 2007) 22.05 Vlna zabiják (2/2)
0.05 Hrajeme s Alim 0.35 Re-play 1.10 Applikace
1.45 Žralok v Benátkách 3.10 Pevnost Boyard
(6) 5.00 Firma (11)

Prima love

20.00 Zpívá celá rodina
21.30 Stepující stonožka
Válečná komedie (Fr., 1977). Hrají
F. Perrin, R. Mirmont, J.-J. Moreau,
M. Galabru a další. Režie J. Girault
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
23.10 Korsický případ
Krimikomedie (Fr., 2004). Hrají
J. Reno, Ch. Clavier, D. Flamand,
C. Murinová, P. Salasca
0.40 Místo činu - Schimanski
Léčitelé. Kriminální cyklus (N, 1990)
2.10 Manéž Bolka Polívky
3.25 Padající květináč
3.50 Postřehy odjinud
3.55 Zahrada je hra
4.20 Bydlení je hra

SÉRUM PRAVDY

20.20 Hunger Games: Vražedná pomsta
Sci-fi film (USA, 2013). Hrají
J. Lawrenceová, D. Sutherland,
L. Hemsworth, J. Hutcherson,
E. Banksová. Režie F. Lawrence
23.05 Kill Bill 2
Akční film (USA, 2004). Hrají
U. Thurmanová, D. Carradine,
L. Liuová, D. Hannahová, M. Madsen a další. Režie Q. Tarantino
1.25 Mentalista V (6)
Využitá příležitost. Krimiseriál
(USA, 2012)
2.05 Novashopping
2.35 Áčko
3.35 DO-RE-MI
4.20 Dokonalý svět (12)

20.15 Piráti z Karibiku: Na konci světa
Dobrodružný film (USA, 2007).
Hrají O. Bloom, K. Knightleyová,
J. Depp, G. Rush, B. Nighy. Režie
G. Verbinski
23.50 Potopa (2/2)
Thriller (VB/Kan./JAR, 2007). Hrají
R. Carlyle, J. Gilsigová, D. Suchet
a další. Režie T. Mitchell
1.55 Vraždy v Yorkshiru: 1983
Thriller (VB, 2009). Hrají W. Clarke,
S. Bean, D. Morrissey a další. Režie
A. Tucker
3.55 Vraždy v Midsomeru VIII
Orchis Fatalis. Krimiseriál
(VB, 2005). Hrají J. Nettles,
J. Wymarková, J. Hopkins a další

11.05 Posel ztracených duší III (8) 11.55 Kráska
a zvíře II (9) 12.55 Deník zasloužilé matky (16) 13.25
Jak jsem poznal vaši matku VIII (17, 18) 14.20
Danielle Steelová: Prsten (2/2) 16.25 Closer VII (9)
17.15 S Nigellou ve sváteční kuchyni (13) 17.55 Ano,
šéfe s Gordonem Ramsaym V (1) 18.55 Deník
zasloužilé matky (17) 19.20 Jak jsem poznal vaši
matku VIII (19, 20) 20.15 Tajemství rodinného sídla,
thriller (Kan., 2007) 22.20 Na doživotí (7) 23.15
Nejšílenější úchylky (3) 23.45 Closer VII (9) 0.40
Volejte Věštce 2.50 Nejšílenější úchylky I (3) 3.15
Nejúžasnější hotely světa I (33) 4.10 Alisa - Jdi za
svým srdcem (203) 4.50 Zhubni, nebo přiber! V (1)

Fanda
8.00 Star Trek: Nová generace (13) 8.45 World of
Freesports 9.10 Mistrovství světa v rallycrossu Německo 11.15 Bayern TV 13.10 Element 13.25 Lidé
zítřka (9) 14.25 Kobra 11 IX (1) 15.20 Star Trek: Nová
generace (14) 16.15 Ripleyho věřte nevěřte (7)
17.05 Invictus: Neporažený, histor. drama (USA,
2009) 19.30 Star Trek: Nová generace (15), seriál
(USA, 1992) 20.20 Jerry Maguire, romant. komedie
(USA, 1996) 22.45 Země krvavého slunce, akční
film (USA, 2005) 0.25 K.O. Night (615)
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ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Okouzlení
IV (21/52) 7.20 Lízino štěstí. Romant.
drama (ČR, 1939) 9.00 Doktor
z vejminku (2/7) 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera 10.30 Objektiv
11.05 Příkopy (6/6)

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 O království z nudlí a štěstí
bez konce
14.05 Pohádka o prolhaném království
15.10 Ukradená vzducholoď
Fantasy film (ČR, 1966). Hrají
M. Pospíšil, H. Bor, J. Čížek,
J. Stráník, J. Malát a další
16.40 Horákovi
A přece Paříž! Seriál (ČR, 2006).
Hrají I. Bareš, L. Benešová, N. Boudová, J. Šulcová, J. Hraběta
17.30 Horákovi
Fotbal, to je hra. Seriál (ČR, 2006)
18.25 Kouzelné bylinky
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Branky, body, vteřiny
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Lotrando a Zubejda
Pohádka (ČR, 1996). Hrají
J. Strach, B. Seidlová a další
21.45 168 hodin
22.14 Výsledky losování Šťastných 10
22.15 Příbuzenstvo
Detektivka (ČR, 1979). Hrají
S. Budínová, R. Hrušínský a další
23.40 Případy inspektora Lynleyho IV
Zlatý řez. Krimiseriál (VB, 2005).
Hrají N. Parker, S. Smallová, J. Yuill,
R. Armitage a další. Režie B. Stirner
1.10
Zpívá celá rodina
2.40 Manéž Bolka Polívky
3.50 13. komnata Daniela Hůlky
4.20 Sváteční slovo faráře M. Kubíčka

NOVA
6.25
6.45
7.10
7.35
8.25
8.45
9.15
11.20
13.05

15.30

17.30

19.30
20.20

21.20
22.00

0.15
1.55
2.25
3.10
4.20

Oggy a Škodíci
Monsuno (23)
Avengers: Sjednocení II (11)
Tom a Jerry III (29, 30)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (23)
Dva a půl chlapa X (17)
Návrat do Modré laguny
Dobrodružný film (USA, 1991)
Pumpaři od Zlaté podkovy
Krimikomedie (ČR, 1978)
Krvavý příliv
Thriller (USA, 1995). Hrají G. Hackman, D. Washington, M. Craven,
G. Dzundza, J. Gandolfini a další
Policejní akademie
Komedie (USA, 1984). Hrají
S. Guttenberg, K. Cattrallová,
G. W. Bailey, B. Smith, M. Winslow
Flynn Carsen: Honba za Kopím
osudu
Dobrodružný film (USA, 2004).
Hrají N. Wyle, S. Walgerová,
B. Newhart, K. MacLachlan,
K. Huová a další. Režie P. Winther
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chalupáři (3)
Operace. Seriál (ČR, 1975). Hrají
J. Sovák, J. Kemr, J. Bohdalová,
I. Prachař, H. Maciuchová
Česko za zázraky a tajemstvím
Kajínek
Krimifilm (ČR, 2010). Hrají K. Lavroněnko, T. Vilhelmová, B. Linda,
M. Dlouhý, W. Daehn
Policejní akademie
Komedie (USA, 1984)
Novashopping
Kriminálka New York
Áčko
DO-RE-MI

6.00
7.15
7.45
8.15
9.20
9.50

10.55
11.55
12.30
13.45

15.50

18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.00

0.30

1.35
2.35
4.10
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Prima

Nova Cinema

Zpravodajství FTV Prima
Ninjago
Winx Club II (15)
Peklo v Pacifiku (3)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty (10)
Skrytá kamera. Krimiseriál
(N, 2008). Hrají C. Petersová,
B. Mädel, M. Drosteová a další
Kdo je kdo?
Božské dorty od Markéty
Receptář prima nápadů
Big Ben (5)
Smrt u oltáře. Krimiseriál
(N, 1996). Hrají O. Fischer, K. Jacobová, H. P. Hallwachs, M. Lerchenberg, Ch. Tramitz a další
Vraždy v Midsomeru VIII
Bantling Boy. Krimiseriál
(VB, 2004). Hrají J. Nettles,
J. Wymarková, J. Hopkins a další
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Svatá čtveřice
Komedie (ČR, 2012). Hrají J. Langmajer, M. Procházková, H. Čermák,
L. Munzar a další. Režie J. Hřebejk
Pasti, pasti, pastičky
Drama (ČR, 1998). Hrají T. Hanák,
M. Donutil, Z. Stivínová, K. Roden,
E. Holubová. Režie V. Chytilová
Takoví normální Američané (6)
Věř mi. Krimiseriál (USA, 2013).
Hrají K. Russellová, M. Rhys,
M. Hernández a další
Peklo v Pacifiku (3)
Vraždy v Midsomeru VIII
Svatá čtveřice
Komedie (ČR, 2012)

5.15 Svět Nova Cinema 5.50 Batman: Návrat Temného rytíře - část 1, anim. film (USA, 2012) 7.10 Jíst,
meditovat, milovat, romantické drama (USA, 2010)
9.40 Kdopak to mluví 3, komedie (USA, 1993) 11.45
S vyznamenáním, komedie (USA, 1994) 13.35
Účastníci zájezdu, komedie (ČR, 2006) 16.00 Slečna drsňák, akční komedie (USA, 2000) 18.05 Sue
Thomas: Agentka FBI II (19, 20), seriál (USA, 2003)
20.00 Zachraňte vojína Ryana, válečný film (USA,
1998) 23.15 Čtyři bratři, akční film (USA, 2005)

Prima cool
5.00 Firma (11) 6.55 Ninja faktor po americku (4)
7.25 Souboj bijáků (3) 8.25 Záblesk budoucnosti
(21) 9.20 Pohřešovaný (1) 10.15 Graceland (10) 11.15
Top Gear 2011 (15) 12.30 Pevnost Boyard (7) 15.05
Simpsonovi XVIII (13) 15.35 Simpsonovi XVIII (14)
16.05 Simpsonovi XVIII (15) 16.30 Potopa (2/2)
18.30 Simpsonovi XVIII (16) 18.55 Simpsonovi XVIII
(17) 19.30 Simpsonovi XVIII (18) 20.00 Rudý úsvit:
Nová krev, akční film (USA, 2012) 22.05 American
Horror Story: Freak Show (2) 23.10 Drákula (2) 0.10
Rudý úsvit: Nová krev 2.00 American Horror Story:
Freak Show (2) 2.55 Drákula (2) 3.40 Pevnost
Boyard (7)

Prima love
7.30 S Nigellou ve sváteční kuchyni (13) 8.05 Božské dorty VI (1) 8.35 Dokonalý pár II (2) 9.30 Jak se
staví sen 10.15 Pomsta (11) 11.10 Posel ztracených
duší III (9) 12.10 Kráska a zvíře II (10) 13.05 Deník
zasloužilé matky (17) 13.35 Jak jsem poznal vaši
matku VIII (19, 20) 14.35 Strach 16.25 Closer VII
(10) 17.15 Nigella a její kuchyně (1) 17.55 Ano, šéfe
s Gordonem Ramsaym V (2) 18.55 Deník zasloužilé matky (18) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku VIII
(21, 22) 20.15 Jiná láska 23.15 Chirurgové VIII (13)
0.10 Nejšílenější úchylky (4) 0.45 Closer VII (10)
1.40 Volejte Věštce 3.50 Nejšílenější úchylky I (4)
4.15 Nejúžasnější hotely světa I (34) 5.05 Alisa - Jdi
za svým srdcem (204)

pondělí 29. června 2015
ČT1
6.00

Malá farma 6.25 Zahrada je hra 6.50
Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00
Hercule Poirot 9.55 168 hodin 10.25
Ukradená vzducholoď. Fantasy film
(ČR, 1966)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Arabela
Jak pan Majer našel zvoneček.
Rodinný seriál (ČR, 1980)
13.00 Doktorka Quinnová V
Seriál (USA, 1993-1998)
13.50 Trumfy Miroslava Donutila
14.45 Kojak IV
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.30 Panství Downton (1/7)
Kostýmní seriál (VB, 2010)
16.45 AZ-kvíz
17.15 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Malý pitaval z velkého města
Benjamínci. TV seriál (ČR, 1982).
Hrají L. Frej, M. Pešek, V. Hašek,
J. Krampol, P. Zedníček
21.00 Reportéři ČT
21.39 Výsledky losování Šťastných 10
21.40 Rána z milosti
Krimidrama (ČR, 2005). Hrají
M. Kňažko, V. Dlouhý a další
22.55 Kriminalista
Krimiseriál (N, 2006-2014)
23.55 Profesionálové
0.45 AZ-kvíz
1.10
Kalendárium
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.55 Banánové rybičky
2.25 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.10
11.10
11.45
12.10
12.20
13.15
14.15
15.10
16.30
17.00
17.25
17.55

19.30
20.20

21.25
22.25
23.20
0.10
0.55
1.20
2.05
2.35

Snídaně s Novou
Novashopping
Ulice (2855)
Chalupáři (3)
Česko za zázraky a tajemstvím
Dva a půl chlapa X (18)
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie (7)
Komediální seriál (USA, 2011)
Beze stopy V (10)
Krimiseriál (USA, 2006)
Mentalista V (7)
Krváky táhnou. Krimiseriál
(USA, 2012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (305)
Máma (1)
Sitcom (USA, 2013)
Odpolední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (19)
Seriál (USA, 2011)
Gympl s (r)učením omezeným
A to je teprve začátek! Úvodní
film ke komediálnímu seriálu ze
školního prostředí (ČR, 2012)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (3)
Pohřbená zaživa. Krimiseriál
(ČR, 2012). Hrají M. Stropnický,
D. Švehlík, M. Taclík, H. Dvořáková,
M. Novotný. Režie I. Pokorný
Stalker (2)
Krimiseriál (USA, 2014)
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (4)
Kyberagent (5)
Mentalista V (7)
Máma (1)
Doktorka z Dixie (7)
Novashopping
Kolotoč

6.10
6.40
7.10
9.20
10.25
12.30
13.30
14.45
15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.20

22.30
23.40
1.40
2.35
3.25
4.15

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (16)
M.A.S.H (158-160)
To je vražda, napsala V (9)
Žena zákona (19)
Těžké tonáže. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír V (1)
Tanec s ďáblem. Krimiseriál
(N, 1995)
Komisař Rex IV (12)
Poslední zápas. Krimiseriál
(N/Rak., 1998)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (5)
Boj zblízka. Seriál (N, 2010). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Utta Danellová: Sen se stává
skutečností
Romantický film (N, 2011). Hrají
M. Bartuschek, H. Weisová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Tři mušketýři (1)
Přátelé a nepřátelé. Seriálová
verze slavného historického
příběhu (VB, 2014). Hrají T. Burke,
S. Cabrera, P. Capaldi a další
Tři mušketýři (2)
Dokonalý trik. Seriálová verze
slavného historického příběhu
(VB, 2014)
TOP STAR magazín
Ta záležitost s Gray
Romantická komedie (USA, 2006)
Hawaii 5-0 III (10)
To je vražda, napsala V (9)
Wolffův revír V (1)
Autosalon

5.45 Svět Nova Cinema 6.40 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (23) 7.05 Návrat do Modré
laguny 8.55 Sue Thomas: Agentka FBI II (19, 20)
11.05 S vyznamenáním 13.00 Krvavý příliv 15.35
Flynn Carsen: Honba za Kopím osudu 17.20 Láska
ke hvězdám (4), sci-fi seriál (USA, 2014) 18.10 Dallas (2), seriál (USA, 2012) 19.05 Gilmorova děvčata
(5), komed. seriál (USA, 2000) 20.00 Michael
Jackson: This Is It 22.20 Drsnej Shaft, akční film
(USA/N, 2000) 0.15 Zachraň mě VII (1)

Prima cool
8.25 Bořiči mýtů III (2) 9.55 Futurama X (2) 10.25
Mrcha od vedle II (11) 10.50 Kdo přežije: Hrdinové
proti padouchům (17) 11.50 Záblesk budoucnosti
(21) 12.50 Doteky osudu II (13) 13.45 Mrcha od
vedle II (12) 14.15 Simpsonovi XVIII (16-18) 15.45
Vychovávat Hope II (14) 16.15 Futurama X (3)
16.45 Bořiči mýtů III (3) 17.50 Hvězdná brána VIII
(10) 18.50 Simpsonovi XVIII (19-21) 20.15 Grimm
IV (22) 21.25 Teorie velkého třesku VIII (1) 22.00
Da Vinciho démoni II (9) 23.10 DOA: Na život a na
smrt 1.05 Grimm IV (22) 1.50 Doteky osudu II (13)
2.35 DOA: Na život a na smrt 3.55 Fakta X II (17)
4.40 Firma (12)

Prima love
7.45 Cesty domů (176) 8.55 Utta Danellová: Pod
křídly lásky 10.50 Paničky z Beverly Hills II (24)
11.50 Máte doma uklizeno? IV (6) 12.20 Ben a Kate
(1) 12.50 Deník zasloužilé matky (18) 13.20 Jak
jsem poznal vaši matku VIII (21, 22) 14.15 Komisař
Rex IV (11) 15.15 Kvíz show 16.25 Právo a pořádek
XIX (4) 17.15 Nigella a její kuchyně (2) 17.55 Vítejte
v novém těle (1) 18.55 Deník zasloužilé matky (19)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku VIII (23, 24) 20.15
Myšlenky zločince IX (21) 21.15 Sběratelé kostí VIII
(11) 22.15 TOP STAR magazín 23.15 Sběratelé kostí
VIII (11) 0.10 Volejte Věštce 2.15 Krásky a šprti V (9)
3.00 Nejúžasnější hotely světa 3.55 Alisa - Jdi za
svým srdcem (205)

úterý 30. června 2015

www.5plus2.cz

ČT1
6.00

Malá farma 6.25 Zahrada je hra 6.50
Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00
Panství Downton (1/7) 10.10 Reportéři
ČT 10.50 Tak neváhej a toč speciál

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Arabela
Rumburakova pomsta. Rodinný
seriál (ČR, 1980)
13.00 Doktorka Quinnová V
Seriál (USA, 1993-1998)
13.45 Trumfy Miroslava Donutila
14.40 Kojak IV
Cvičená opička. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.25 Panství Downton (2/7)
Kostýmní seriál (VB, 2010)
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.10 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města (3/20)
Spor. Seriál (ČR, 1977). Hrají
L. Chudík, L. Frej, D. Kolářová,
M. Motlová a další
20.50 Byl jednou jeden dům (3/5)
Jízda do tunelu. Seriál (ČR, 1974).
Hrají M. Nedbal, J. Abrhám a další
22.10 Komici na jedničku
23.05 Tělo jako důkaz III
23.50 Případy detektiva Murdocha VI
0.30 Všechnopárty
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 AZ-kvíz
2.15 Sváteční slovo faráře M. Kubíčka
2.25 Dobré ráno
4.55 Hodinový manžel

NOVA
5.55
8.45
9.05
10.35
11.45
12.10
12.20
13.15
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.05
19.30
20.20

22.15

23.05
23.55
0.45
1.05
1.50
2.20
3.15

Snídaně s Novou
Novashopping
Gympl s (r)učením omezeným
Kriminálka Anděl III (3)
Dva a půl chlapa X (19)
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie (8)
Komediální seriál (USA, 2011)
Beze stopy V (11)
Zmizelý. Krimiseriál (USA, 2006)
Mentalista V (8)
Rudý západ. Krimiseriál (USA, 2012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (306)
Máma (2)
Sitcom (USA, 2013)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (20)
Seriál (USA, 2011)
Gympl s (r)učením omezeným (1)
Dva nula pro Adama. Komediální
seriál (ČR, 2012)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Krokodýl Dundee v Los Angeles
Akční komedie (USA/Austr., 2001).
Hrají P. Hogan, L. Kozlowská,
S. Cockburn, J. Burns, A. Wilson.
Režie S. Wincer
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (5)
Noční hlídka. Krimiseriál
(USA, 2012)
Kyberagent (6)
Pacient nula. Akční sci-fi seriál
(USA, 2014)
Mentalista V (8)
Máma (2)
Doktorka z Dixie (8)
Novashopping
Stalker (2)
DO-RE-MI

6.10
6.40
7.10
9.20
10.25

12.30

13.35

14.45
15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.45
22.40

23.40
0.35
1.30
2.15

29

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (17)
M.A.S.H (160-162)
To je vražda, napsala V (10)
Žena zákona (20)
Zbloudilá srdce. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008). Hrají C. Touzetová,
Y. Beneyton, P. M. Escourrou a další
Wolffův revír V (2)
Bombarďák. Krimiseriál (N, 2000).
Hrají J. Heinrich, K. Pönitz, N. Seiffertová a další
Komisař Rex IV (13)
Nebezpečný úkol. Krimiseriál
(N/Rak., 1998). Hrají G. Burkhard,
H. Weixelbraun a další
Doktor z hor: Nové příběhy IV (6)
Velká přání. Seriál (N, 2010). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Utta Danellová: Láska na konci
léta
Romantický film (N, 2006). Hrají
U. Glasová, P. Bongartz a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
O statečném kováři
Pohádka (ČR, 1983). Hrají P. Kříž,
J. Kroner ml., J. Knot, V. Müller,
V. Polónyi. Režie P. Švéda
Vylomeniny
Kriminálka Stuttgart V (1)
Blokáda. Krimiseriál (N, 2013).
Hrají A. M. Fünderichová, P. Ketnath, S. F. Wegmannová a další
Spravedlnost v krvi III (6)
Hawaii 5-0 III (11)
To je vražda, napsala V (10)
Wolffův revír V (2)

5.05 Zachraň mě VII (1) 5.50 Svět Nova Cinema
6.30 Monsuno (17) 7.00 Pumpaři od Zlaté podkovy 8.40 Doktorka z Dixie (7) 9.30 Beze stopy V
(10) 10.20 Mentalista V (7) 11.10 Dallas (2) 12.20
90210: Nová generace (10) 13.05 Láska ke hvězdám (4) 13.55 Gilmorova děvčata (5) 15.10 Michael
Jackson: This Is It 17.20 Láska ke hvězdám (5) 18.10
Dallas (3) 19.05 Gilmorova děvčata (6) 20.00
Tucet špinavců 23.00 Zbloudilci, drama (USA,
1997) 0.55 Zachraň mě VII (2)

Prima cool
6.35 Těžká dřina 7.05 Hvězdná brána VIII (10) 7.55
Teleshopping 8.20 Bořiči mýtů III (3) 9.45 Futurama X (3) 10.15 Mrcha od vedle II (12) 10.45 Kdo přežije: Nikaragua (1) 11.45 Top Gear 2011 (15) 12.50
Doteky osudu II (14) 13.45 Mrcha od vedle II (13)
14.15 Simpsonovi XVIII (19-21) 15.45 Teorie velkého
třesku VIII (1) 16.15 Futurama X (4) 16.45 Bořiči
mýtů III (4) 17.50 Hvězdná brána VIII (11) 18.50
Simpsonovi XVIII (22) 19.20 Simpsonovi XIX (1, 2)
20.15 Top Gear XX (5) 21.40 Teorie velkého třesku
VIII (2) 22.05 Partička 22.50 Zakázaná zóna 0.50
Partička 1.30 Doteky osudu II (14) 2.15 Zakázaná
zóna 3.45 Fakta X II (18) 4.30 Fakta X II (19)

Prima love
6.00 Dallas (291) 6.45 Teleshopping 7.00 Ben
a Kate (1) 7.25 Teleshopping 7.45 Cesty domů (177)
9.00 Utta Danellová: Sen se stává skutečností
10.55 Paničky z Orange County I (1) 11.55 Máte
doma uklizeno? IV (7) 12.25 Ben a Kate (2) 12.50
Deník zasloužilé matky (19) 13.20 Jak jsem poznal
vaši matku VIII (23, 24) 14.15 Komisař Rex IV (12)
15.15 Kvíz show 16.25 Právo a pořádek XIX (5) 17.15
Nigella a její kuchyně (3) 17.55 Vítejte v novém těle
(2) 18.55 Deník zasloužilé matky (20) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku IX (1, 2) 20.15 Castle na
zabití VI (23) 21.15 Sběratelé kostí VIII (12) 22.15
Podvádíš mě! IX (16) 23.10 Sběratelé kostí VIII (12)
0.05 Volejte Věštce 2.15 Krásky a šprti V (10)

středa 1. července 2015
ČT1
6.00

Malá farma 6.25 Zahrada je hra 6.50
Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00
Panství Downton (2/7) 9.50 Na cestě
po Provence 10.20 13. komnata Ladislava Chudíka 10.45 Tak neváhej a toč
speciál 11.40 Kde bydlely princezny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Arabela
Rodinný seriál (ČR, 1980)
13.00 Doktorka Quinnová V
Rukojmí. Seriál (USA, 1993-1998)
13.45 Trumfy Miroslava Donutila
14.40 Kojak IV
Polibek na rozloučenou. Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.30 Panství Downton (3/7)
Kostýmní seriál (VB, 2010)
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.15 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Malý pitaval z velkého města
Včelař. TV seriál (ČR, 1982). Hrají
L. Frej, V. Hašek, M. Pešek a další
21.00 Vinnetou
Western (N/It./Jug., 1963). Hrají
P. Brice, L. Barker a další
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Místo činu - Schimanski
0.20 AZ-kvíz
0.45 Kriminalista
1.45 Cestománie
2.15 Postřehy odjinud
2.20 Dobré ráno
4.55 Hodinový manžel

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.30
12.15
12.25
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.05
19.30
20.20

21.25

22.30

0.25
1.10
1.35
2.05
2.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Gympl s (r)učením omezeným (1)
Krokodýl Dundee v Los Angeles
Akční komedie (USA/Austr., 2001)
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie (9)
Komediální seriál (USA, 2011)
Beze stopy V (12)
Pád letadla. Krimiseriál (USA, 2006)
Mentalista V (9)
Špatná volba. Krimiseriál
(USA, 2012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (307)
Máma (3)
Sitcom (USA, 2013)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (21)
Seriál (USA, 2011)
Gympl s (r)učením omezeným (2)
Majčina volba. Komediální seriál
(ČR, 2012)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (4)
Noční taxi. Krimiseriál (ČR, 2012).
Hrají M. Stropnický, D. Švehlík,
M. Taclík, H. Dvořáková a další
Námořní vyšetřovací služba XI (17)
Smrt a rokenrol. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají M. Harmon,
M. Weatherly, C. de Pablová a další
Běžící muž
Akční film (USA, 1987). Hrají
A. Schwarzenegger, M. C. Alonsová, Y. Kotto, J. Brown a další
Mentalista V (9)
Máma (3)
Novashopping
Doktorka z Dixie (9)
Áčko

6.10
6.40
7.10
8.45
9.35
10.35
12.35
13.35

14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
22.05
23.10
0.15

1.05
1.55
2.45

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (18)
M.A.S.H (163, 164)
Vraždy v Kitzbühelu IX (1)
Fun Park. Krimiseriál (Rak., 2007)
To je vražda, napsala V (11)
Hledání Petera Kerryho. Krimiseriál (USA, 1988)
Žena zákona (21)
Portrét zabijáka. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír V (3)
Otcové. Krimiseriál (N, 2000)
Komisař Rex IV (14)
Kněz v ohrožení. Krimiseriál
(N/Rak., 1998). Hrají G. Burkhard,
H. Weixelbraun a další
Doktor z hor: Nové příběhy IV (7)
Neodbytné podezření. Seriál
(N, 2010). Hrají H. Sigl, H. Ruprecht, M. Baumgartnerová a další
Utta Danellová: Tajemství naší
lásky
Romantický film (N, 2009). Hrají
H. Richter-Röhlová, R. Seeliger,
O. Pascal a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Muži proti ženám
Show Jana Krause
Kinobazar
Hawaii 5-0 IV (19)
Na život a na smrt. Krimiseriál
(USA, 2014). Hrají A. O’Loughlin,
S. Caan, D. D. Kim a další
Slunečno, místy vraždy IV (6)
Hawaii 5-0 III (12)
To je vražda, napsala V (11)

5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Monsuno (18) 6.25
90210: Nová generace (10) 7.10 Gilmorova děvčata
(5) 7.55 Doktorka z Dixie (8) 8.45 Beze stopy V (11)
9.35 Mentalista V (8) 10.30 Dallas (3) 11.35 90210:
Nová generace (11) 12.20 Láska ke hvězdám (5)
13.15 Gilmorova děvčata (6) 14.30 Tucet špinavců
17.20 Láska ke hvězdám (6) 18.10 Dallas (4) 19.05
Gilmorova děvčata (7) 20.00 Princezna a námořník
21.50 Atentát na střední 23.35 Zachraň mě VII (3)
0.40 Běžící muž, akční film (USA, 1987)

Prima cool
6.35 Těžká dřina 7.10 Hvězdná brána VIII (11) 7.55
Teleshopping 8.20 Bořiči mýtů III (4) 9.45 Futurama X (4) 10.10 Mrcha od vedle II (13) 10.40 Kdo
přežije: Nikaragua (2) 11.35 Top Gear XX (5) 12.50
Kravaťáci II (1) 13.45 Mrcha od vedle II (14) 14.15
Simpsonovi XVIII (22) 14.45 Simpsonovi XIX (1, 2)
15.45 Teorie velkého třesku VIII (2) 16.15 Futurama
X (5) 16.45 Bořiči mýtů III (5) 17.50 Hvězdná brána
VIII (12) 18.50 Simpsonovi XIX (3, 4) 19.50 Simpsonovi XIX (5) 20.15 Simpsonovi XXVI (7-12) 23.05
Teorie velkého třesku VIII (3) 23.35 Partička 0.15
Tulák z širých plání 2.20 Partička 2.55 Kravaťáci II
(1) 3.35 Tulák z širých plání

Prima love
7.00 Teleshopping 7.20 Ben a Kate (2) 7.40 Teleshopping 8.00 Cesty domů (178) 9.10 Utta Danellová: Láska na konci léta 10.55 Paničky z Orange
County I (2) 11.55 Máte doma uklizeno? IV (8) 12.25
Ben a Kate (3) 12.50 Deník zasloužilé matky (20)
13.20 Jak jsem poznal vaši matku IX (1, 2) 14.15
Komisař Rex IV (13) 15.15 Kvíz show 16.25 Právo
a pořádek XIX (6) 17.15 Nigella a její kuchyně (4)
17.55 Vítejte v novém těle (3) 18.55 Deník zasloužilé matky (21) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IX
(3, 4) 20.15 Sherlock Holmes: Jak prosté II (1) 21.15
Sběratelé kostí VIII (13) 22.10 Základka (1) 22.40
Základka (2) 23.15 Sběratelé kostí VIII (13) 0.10
Volejte Věštce 2.10 Fantastické dorty (1)

čtvrtek 2. července 2015

30

ČT1
6.00

Malá farma 6.25 Zahrada je hra 6.50
Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00
Panství Downton (3/7) 9.50 Na cestě
po Seychelských ostrovech 10.20 Kluci
v akci 10.45 Příběhy slavných... Jiří
Kodet 11.35 Kde bydlely princezny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Arabela
Rodinný seriál (ČR, 1980)
13.00 Doktorka Quinnová V
Seriál (USA, 1993-1998)
13.45 Trumfy Miroslava Donutila
14.40 Kojak IV
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.30 Panství Downton (4/7)
Kostýmní seriál (VB, 2010)
16.15 Cestománie
16.40 Besipky: Zničený život
16.45 AZ-kvíz
17.15 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Nemocnice na kraji města (4/20)
Loket. Seriál (ČR, 1977). Hrají
L. Chudík, L. Frej, D. Kolářová,
M. Kopecký, E. Balzerová
20.50 Byl jednou jeden dům (4/5)
Ďábelské ostrovy. Seriál (ČR, 1974)
22.20 Strach
Detekt. film (ČR, 1963). Hrají
R. Hrušínský, R. Brzobohatý a další
0.00 Motiv II
0.45 AZ-kvíz
1.10
Toulavá kamera
1.40 Objektiv
2.10 Dobré ráno
4.40 Designtrend

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.35
11.50
12.10
12.20
13.15
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.05
19.30
20.20

20.55
21.25
22.05
0.05
0.55
1.15
2.00
2.30
3.20

Snídaně s Novou
Novashopping
Gympl s (r)učením omezeným (2)
Kriminálka Anděl III (4)
Dva a půl chlapa X (20)
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie (10)
Komediální seriál (USA, 2011)
Beze stopy V (13)
Závody jedlíků. Krimiseriál
(USA, 2006)
Mentalista V (10)
Panamská rudá. Krimiseriál
(USA, 2012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (308)
Máma (4)
Sitcom (USA, 2013)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (22)
Seriál (USA, 2011)
Gympl s (r)učením omezeným (3)
Píseň pro Elišku. Komediální seriál
(ČR, 2012)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Comeback
Sitcom (ČR, 2008). Hrají T. Matonoha, M. Dejdar, K. Leichtová,
D. Batulková, M. Doležalová
Comeback
Simonina volba. Sitcom (ČR, 2008)
Sígři ve výslužbě
Fotr je lotr
Komedie (USA, 2000). Hrají
B. Stiller, R. De Niro, T. Polová a další
Mentalista V (10)
Máma (4)
Doktorka z Dixie (10)
Novashopping
Áčko
Kolotoč

6.10
6.40
7.10
9.05
9.55
10.55
12.50

13.45

14.50
15.50

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.40
23.35
0.25
1.15
2.05

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (19)
M.A.S.H (164-166)
Vraždy v Kitzbühelu IX (2)
Smrt poustevníka. Krimiseriál
(Rak., 2007)
To je vražda, napsala V (12)
Zavedená praxe. Krimiseriál
(USA, 1988)
Žena zákona (22)
Smrt podle plánu. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír V (4)
Smrt je trik. Krimiseriál (N, 2000).
Hrají J. Heinrich, S. Merting,
N. Seiffertová, T. Orlowski a další
Komisař Rex IV (15)
Strašlivá pravda. Krimiseriál
(N/Rak., 1998). Hrají G. Burkhard,
H. Weixelbraun a další
Doktor z hor: Nové příběhy IV (8)
Muži a ženy. Seriál (N, 2010). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Utta Danellová: Pod hvězdným
nebem
Romantický film (N, 2008). Hrají
M. Leonhardtová, R. Knizka a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Táta na plný úvazek
Kdo je kdo?
Právo a pořádek XVII (5)
Vražda ve veřejném zájmu. Krimiseriál (USA, 2006)
Slunečno, místy vraždy IV (7)
Spravedlnost v krvi II (22)
To je vražda, napsala V (12)
Wolffův revír V (4)

6.00 Monsuno (19) 6.20 90210: Nová generace (11)
7.05 Milenci v Praze (1) 8.20 Gilmorova děvčata (6)
9.10 Doktorka z Dixie (9) 10.00 Beze stopy V (12)
10.50 Mentalista V (9) 11.40 Dallas (4) 12.50
90210: Nová generace (12) 13.35 Láska ke hvězdám
(6) 14.25 Gilmorova děvčata (7) 15.40 Princezna
a námořník 17.20 Láska ke hvězdám (7) 18.10 Dallas (5) 19.05 Gilmorova děvčata (8) 20.00 Námořní vyšetřovací služba X (9, 10) 21.50 Pachuť krve
0.10 Zachraň mě VII (4)

Prima cool
6.15 Těžká dřina 6.40 Teleshopping 7.00 Bořiči
mýtů III (5) 7.55 Teleshopping 8.15 Futurama X (5)
8.40 Mrcha od vedle II (14) 9.10 Kdo přežije: Nikaragua (3) 10.05 Kravaťáci II (2) 10.55 Mrcha od
vedle II (15) 11.25 Simpsonovi XIX (3, 4) 12.25 Simpsonovi XIX (5) 12.50 Simpsonovi XXVI (7-12) 15.45
Teorie velkého třesku VIII (3) 16.15 Futurama X (6)
16.45 Bořiči mýtů III (6) 17.50 Hvězdná brána VIII
(13) 18.50 Simpsonovi XIX (6-8) 20.15 Autosalon
21.25 Teorie velkého třesku VIII (4) 22.00 Karate
Kid 0.35 Wilfred II (11) 1.00 Kravaťáci II (2) 1.45
Wilfred II (11) 2.05 Karate Kid 4.05 Fakta X II (20)
4.50 Firma (13)

Prima love
6.10 Dallas (293) 6.55 Teleshopping 7.15 Ben
a Kate (3) 7.35 Teleshopping 7.55 Cesty domů
(179) 9.05 Utta Danellová: Tajemství naší láky 10.55
Panničky z Orange County I (3) 11.55 Máte doma
uklizeno? IV (9) 12.25 Ben a Kate (4) 12.50 Deník
zasloužilé matky (21) 13.20 Jak jsem poznal vaši
matku IX (3, 4) 14.15 Komisař Rex IV (14) 15.15 Kvíz
show 16.25 Právo a pořádek XIX (7) 17.15 Nigella
a její kuchyně (5) 17.55 Vítejte v novém těle (4)
18.55 Deník zasloužilé matky (22) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku IX (5, 6) 20.15 Rizzoli & Isles:
Vraždy na pitevně V (11) 21.15 Sběratelé kostí VIII
(14) 22.10 Po krk v odpadcích II (17) 23.10 Sběratelé kostí VIII (14) 0.05 Volejte Věštce

pátek 3. července 2015
ČT1
6.00

Malá farma 6.25 Zahrada je hra 6.50
Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00
Panství Downton (4/7) 9.45 Na cestě
po Ománu 10.20 Strach. Detekt. film
(ČR, 1963)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Jak se mele babí hněv
Pohádka (ČR, 1986)
13.10 Doktorka Quinnová V
Než vyjde slunce. Seriál (USA,
1993-1998). Hrají J. Seymourová,
J. Lando, Ch. Allen, S. Toovey a další
13.55 Trumfy Miroslava Donutila
14.35 Vinnetou
Western (N/It./Jug., 1963). Hrají
P. Brice, L. Barker a další
16.15 Cestománie
16.45 AZ-kvíz
17.10 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
20.00 Galavečer 50. ročníku MFF
Karlovy Vary
20.55 Adéla ještě nevečeřela
Komedie (ČR, 1977). Hrají
M. Dočolomanský, R. Hrušínský,
M. Kopecký, L. Pešek a další
22.39 Výsledky losování Šťastných 10
22.40 Všechnopárty
23.25 Z Televarieté
0.20 AZ-kvíz
0.45 Motiv II
1.55 Banánové rybičky
2.25 Dobré ráno
4.55 Hodinový manžel
5.15 Etiketa
5.30 Události v regionech

NOVA
5.55
9.00
9.20
10.35
11.10
11.50
12.10
12.20
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.05
19.30
20.20

22.30

0.40
1.25
1.45
2.20
3.00

Snídaně s Novou
Novashopping
Gympl s (r)učením omezeným (3)
Comeback
Sitcom (ČR, 2008)
Comeback
Simonina volba. Sitcom (ČR, 2008)
Dva a půl chlapa X (21)
Seriál (USA, 2011)
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie (11)
Komediální seriál (USA, 2011)
Beze stopy V (14)
V rozpuku. Krimiseriál (USA, 2006)
Mentalista V (11)
Rubínový náhrdelník. Krimiseriál
(USA, 2012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (309)
Máma (5)
Sitcom (USA, 2013)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa X (23)
Seriál (USA, 2011)
Gympl s (r)učením omezeným
(4)
Komediální seriál (ČR, 2012)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Rafťáci
Komedie (ČR, 2006). Hrají
V. Kotek, J. Mádl, V. Freimanová,
P. Tomicová, M. Šteindler
S.W.A.T. - jednotka rychlého
nasazení
Thriller (USA, 2003). Hrají
S. L. Jackson, C. Farrell a další
Mentalista V (11)
Máma (5)
Novashopping
Doktorka z Dixie (11)
Sígři ve výslužbě

6.10
6.40
7.10
9.05
9.55
10.55
12.45
13.45
14.50
15.50

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30

23.35
2.10
2.55
3.45
4.30

Prima

Nova Cinema

Ninjago
Winx Club II (20)
M.A.S.H (166-168)
Vraždy v Kitzbühelu IX (3)
Srdeční záležitost. Krimiseriál
(Rak., 2009)
To je vražda, napsala V (13)
Ohni, hoř a kotli, vař. Krimiseriál
(USA, 1988)
Žena zákona (23)
Minulost se vrací. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír V (5)
Wolffova past. Krimiseriál (N, 2000)
Komisař Rex IV (16)
Krimiseriál (N/Rak., 1998)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (9)
Není cesty zpět. Seriál (N, 2010).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht a další
Utta Danellová: Zamilovaná
jeptiška
Romantický film (N, 2010). Hrají
M. Mayová, A. Brüggemannová,
M. Mendl a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Překvápko!
Hitchcock
Životopisné drama (USA, 2012).
Hrají A. Hopkins, H. Mirrenová,
S. Johanssonová a další
Navždy a daleko
Romantický film (USA, 1992). Hrají
T. Cruise, N. Kidmanová a další
To je vražda, napsala V (13)
Wolffův revír V (5)
Sběratelé kostí III (15)
Trní

5.30 90210: Nová generace (12) 6.10 Milenci
v Praze (2) 7.25 Gilmorova děvčata (7) 8.20 Doktorka z Dixie (10) 9.10 Beze stopy V (13) 10.00
Mentalista V (10) 10.50 Dallas (5) 11.55 Láska ke
hvězdám (7) 12.45 Gilmorova děvčata (8) 14.00
Kazatelova dcera 16.10 Fotr je lotr 18.10 Dallas (6)
19.05 Gilmorova děvčata (9) 20.00 Hlava státu,
komedie (USA, 2003) 21.50 Zevlovat a prudit,
komedie (USA, 2009) 23.30 Zachraň mě VII (5)
0.20 Rafťáci, komedie (ČR, 2006)

Prima cool
6.45 Těžká dřina 7.15 Hvězdná brána VIII (13) 8.00
Teleshopping 8.20 Bořiči mýtů III (6) 9.20 Teleshopping 9.40 Futurama X (6) 10.10 Mrcha od
vedle II (15) 10.35 Kdo přežije: Nikaragua (4) 11.30
Autosalon 12.50 Kravaťáci II (3) 13.45 Mrcha od
vedle II (16) 14.15 Simpsonovi XIX (6-8) 15.45 Teorie velkého třesku VIII (4) 16.15 Futurama X (7)
16.45 Bořiči mýtů III (7) 17.50 Hvězdná brána VIII
(14) 18.50 Simpsonovi XIX (9-11) 20.15 24 hodin:
Dnes neumírej (5, 6) 22.15 Grizzly, dobrodružný
film (USA, 1999) 0.20 Oktanový kult 2.05 Dexter
VI (11) 2.55 Kravaťáci II (3) 3.35 Grizzly, dobrodružný film (USA, 1999)

Prima love
6.15 Dallas (294) 7.00 Teleshopping 7.20 Ben
a Kate (4) 7.40 Teleshopping 8.00 Cesty domů
(180) 9.10 Utta Danellová: Pod hvězdným nebem
10.55 Paničky z Orange County (4) 11.55 Máte
doma uklizeno? IV (10) 12.25 Ben a Kate (5) 12.55
Deník zasloužilé matky (22) 13.25 Jak jsem poznal
vaši matku IX (5, 6) 14.25 Komisař Rex IV (15) 15.25
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně V (11) 16.25 Právo
a pořádek XIX (8) 17.15 Nigella a její kuchyně (6)
17.55 Vítejte v novém těle (5) 18.55 Deník zasloužilé matky II (1) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IX
(7, 8) 20.15 Můj táta hrdina 22.10 Ve službách CIA
(5) 23.05 Dobrá manželka V (18) 0.05 Volejte Věštce 2.10 Fantastické dorty (3)

sobota 4. července 2015

www.5plus2.cz

ČT1
6.00

Kouzelné bylinky 6.30 Bolkoviny 7.25
13. komnata Ladislava Chudíka 7.50
Berete se dobrovolně? Komedie (ČR,
1984) 8.30 Album 9.10 Už vám není
dvacet, paní Bláhová. Komedie (ČR,
1980) 9.45 Toulavá kamera vychutnává
Česko 10.10 Konec velkých prázdnin
(2/6) 11.15 Případy detektiva Murdocha VI

12.00
12.25
12.50
13.00
13.05

Z metropole, Týden v regionech
Hobby naší doby - letní speciál
Postřehy odjinud
Zprávy
Sedmipírek
Pohádka (ČR, 1985)
O Rozárce a zakletém králi
Pohádka (ČR, 1985)
Madla zpívá Evropě
Hud. film (ČR, 1940). Hrají Z. Sulanová, L. Boháč, Z. Kabátová a další
Příběhy slavných... Karel Augusta
Hercule Poirot
Tragédie v Marsdonu. Seriál
(VB, 1991)
Kluci v akci
Události za okamžik a počasí
Události
Festivalové vteřiny 2015
Branky, body, vteřiny
Zázraky přírody
Tentokrát se budu smát já
Výsledky losování Šťastných 10
a Euromiliony
Velký flám
Válečná komedie (Fr., 1966). Hrají
L. de Funès, Bourvil a další
Operace Corned Beef
Komedie (Fr., 1990). Hrají J. Reno,
Ch. Clavier, I. Renauldová a další
Místo činu - Schimanski
Všechnopárty
Banánové rybičky
Bydlení je hra

14.10
14.55
16.40
17.35
18.25
18.55
19.00
19.45
19.55
20.10
21.20
22.14
22.15
0.15
2.00
3.35
4.20
4.50

NOVA
6.15
6.25
6.45
7.10
7.35
8.05
9.15
9.40
11.20

13.15
14.05
14.55

17.15

19.30
20.20

23.15

1.10
2.45
3.15
4.20

Oggy a Škodíci
Monsuno (24)
Avengers: Sjednocení II (12)
Myšák Stuart Little (1)
Tom a Jerry III (31)
Dokonalý svět (13)
Splněné sny. Seriál (ČR, 2010)
Dva a půl chlapa X (22)
Seriál (USA, 2011)
Scooby-Doo: Začátek
Komedie (USA/Kan., 2009)
Bláznivá dovolená v Evropě
Komedie (USA, 1985). Hrají
Ch. Chase, B. D’Angelová,
D. Hillová, J. Astin a další
4 svatby
4 svatby
Láska přes internet
Romantická komedie (USA, 1998).
Hrají T. Hanks, M. Ryanová,
P. Poseyová, J. Stapletonová a další
Slečna drsňák 2: Ještě drsnější
Komedie (USA, 2005). Hrají
S. Bullocková, W. Shatner, A. Benrubi, T. Williams, E. Hudson
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Harry Potter a kámen mudrců
Dobrodružný rodinný fantasy film
(USA/VB, 2001). Hrají D. Radcliffe,
E. Watsonová, R. Grint, R. Harris,
M. Smithová a další
Klikař Charlie
Komedie (USA, 2007). Hrají
D. Cook, J. Albaová, D. Fogler,
E. Englishová, L. Ross
Bláznivá dovolená v Evropě
Komedie (USA, 1985). Hrají
Ch. Chase, B. D’Angelová a další
Novashopping
Áčko
Dokonalý svět (13)

6.00
6.50
7.20
7.55
9.10

11.25

13.25

15.30
17.35
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

23.15

1.40

3.30
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Zpravodajství FTV Prima
Friends
Winx Club II (21)
Autosalon
Ségra tropí hlouposti
Rodinná komedie (USA, 2010).
Hrají J. Kingová, S. Gomezová,
B. Moynahanová, J. Duhamel
a další. Režie E. A. Rosenbaumová
Risknem to s Polly
Romantická komedie (USA, 2004).
Hrají J. Anistonová, B. Stiller,
P. S. Hoffman, A. Baldwin, H. Azaria
a další. Režie J. Hamburg
Přede mnou neutečeš
Drama (N, 2008). Hrají M. Baumeisterová, B. Schir, H. Baum
a další. Režie E. Onneken
Vraždy v Midsomeru VIII
Šestý smysl. Krimiseriál (VB, 2005).
Hrají J. Nettles, J. Hopkins a další
Gondíci, s. r. o.
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Pravdivé lži
Akční komedie (USA, 1994). Hrají
A. Schwarzenegger, J. L. Curtisová,
T. Arnold, B. Paxton, T. Carrereová
a další. Režie J. Cameron
Čelisti 2
Thriller (USA, 1978). Hrají R. Scheider, L. Garyová, H. Murray a další.
Režie J. Szwarc
Pojídač hříchů
Horor (USA/N, 2002). Hrají
H. Ledger, M. Addy, S. Sossamonová a další. Režie B. Helgeland
Mrtví svědci (1)
Neznámé úmysly. Krimiseriál
(VB, 2009)

5.15 Svět Nova Cinema 6.00 Gilmorova děvčata (8)
6.45 Doktorka z Dixie (11) 7.30 Kazatelova dcera
9.30 Beze stopy V (14) 10.20 Mentalista V (11) 11.10
Dallas (6) 12.15 Gilmorova děvčata (9) 13.10 Hlava
státu 14.55 Batman: Návrat Temného rytíře - část 2
16.25 Balík peněz, krimikomedie (USA, 2000) 18.05
Max a maxipříšerky, dobr. film (USA, 2009) 20.00
Middletonská romance, romant. komedie (USA,
2013) 22.10 Plnou parou vzad!, komedie (USA/N,
2002) 23.50 Poldové v akci, komedie (It., 1991)

Prima cool
6.15 Teleshopping 7.05 Ninja faktor po americku
(5) 7.30 Ninja faktor po americku (6) 7.55 24 hodin:
Dnes neumírej (5) 8.50 24 hodin: Dnes neumírej
(6) 9.45 Pohřešovaný (2) 10.40 Graceland (11)
11.40 Souboj bijáků (4) 12.40 Pevnost Boyard (8)
15.15 Simpsonovi XIX (9) 15.45 Simpsonovi XIX
(10) 16.15 Simpsonovi XIX (11) 16.45 Hrajeme s Alim
17.20 Re-play 17.55 Applikace 18.30 Simpsonovi
XIX (12) 18.55 Simpsonovi XIX (13) 19.30 Simpsonovi XIX (14) 20.00 Mise na Mars, vědecko-fantastický film (USA, 2000) 22.35 Zelená zóna 0.45
Hrajeme s Alim 1.15 RE-PLAY 1.45 Applikace 2.15
Zelená zóna 3.55 Pevnost Boyard (8)

Prima love
7.25 Nigella a její kuchyně (6) 8.00 Božské dorty VI
(2) 8.30 Dokonalý pár II (3) 9.25 Jak se staví sen
10.10 Pomsta (12) 11.05 Posel ztracených duší III (10)
11.55 Kráska a zvíře II (11) 12.55 Deník zasloužilé
matky II (1) 13.25 Jak jsem poznal vaši matku IX
(7, 8) 14.25 Hitchcock 16.25 Closer VII (11) 17.15
Nigella a její kuchyně (7) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA (1) 18.55 Deník zasloužilé
matky II (2) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku IX (9, 10)
20.15 Tajemná chůva 22.20 Na doživotí (8) 23.15
Nejšílenější úchylky (5) 23.45 Closer VII (11) 0.40
Volejte Věštce 2.45 Nejšílenější úchylky I (5) 3.10
Nejúžasnější hotely světa I (40) 4.05 Alisa - Jdi za
svým srdcem (210) 4.50 Zhubni, nebo přiber! V (7)

neděle 5. července 2015
ČT1
6.00

Zajímavosti z regionů 6.25 Madla zpívá
Evropě. Hud. film (ČR, 1940) 8.10 Jak
jsem se zbláznil 9.05 Doktor z vejminku (3/7) 9.45 Kalendárium 10.00 Toulavá kamera 10.35 Objektiv 11.05 Velké
sedlo

12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Malvína
Pohádka (ČR, 2003)
14.05 Víla z jeskyně zla
Pohádka (ČR, 1991)
14.50 Po stopách hvězd
15.20 V zámku a podzámčí
TV adaptace (ČR, 1981)
17.10 Horákovi
Mezi Marsem a Venuší. Seriál
(ČR, 2006)
18.00 Horákovi
Den dárků. Seriál (ČR, 2006)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2015
19.54 Losování Sportky a Šance
19.55 Branky, body, vteřiny
20.10 Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976). Hrají
J. Sovák, J. Schmitzer, M. Myslíková, V. Lohniský, J. Kemr
21.45 Jára Cimrman, ležící, spící
Komedie (ČR, 1983). Hrají Z. Svěrák, P. Čepek, V. Kaplanová a další
23.09 Výsledky losování Šťastných 10
23.10 Případy inspektora Lynleyho IV
Krimiseriál (VB, 2005)
0.40 Zázraky přírody
1.50 Kluci v akci
2.15 13. komnata Ladislava Chudíka
2.40 Sváteční slovo arcibiskupa Jana
Graubnera
2.45 Bydlení je hra
3.10 Chalupa je hra

NOVA
6.25
6.45
7.10
7.30
7.55
8.20
8.50
9.15
11.00
13.00
15.50

17.30

19.30
20.20

21.20
22.00
0.15
1.40
2.15
3.00
4.05
4.50

Oggy a Škodíci
Monsuno (25)
Avengers: Sjednocení II (13)
Myšák Stuart Little (2)
Tom a Jerry III (32)
Kung Fu Panda: Legendy
o mazáctví II (24)
Dva a půl chlapa X (23)
Seriál (USA, 2011)
Waylonova výchova
Komedie (USA/N. Zél., 2004)
Případ mrtvého muže
Krimifilm (ČR, 1974)
Lepší už to nebude
Romantická komedie (USA, 1997)
Policejní akademie 2: Jejich první
nasazení
Komedie (USA, 1985). Hrají
S. Guttenberg, B. Smith a další
Flynn Carsen: Návrat do dolů
krále Šalamouna
Dobrodružný film (USA, 2006).
Hrají N. Wyle, G. Anwarová,
B. Newhart, J. Curtinová a další
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Chalupáři (4)
Sokové. Komediální seriál (ČR,
1975). Hrají J. Sovák, J. Kemr,
J. Bohdalová, I. Prachař, H. Maciuchová. Režie F. Filip
Česko za zázraky a tajemstvím
Bestiář
Romantické drama (ČR, 2007).
Hrají D. Jurčová, K. Roden a další
Policejní akademie 2: Jejich první
nasazení
Novashopping
Kriminálka New York
Áčko
DO-RE-MI
Novashopping

6.00
7.15
7.45
8.15
9.20
9.50
10.55
11.55
12.30
13.45

15.50

18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

22.35

1.05

1.55
2.50
4.25
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Zpravodajství FTV Prima
Friends
Winx Club II (22)
Peklo v Pacifiku (4)
Prima ZOOM Svět
Vraždy mezi muškáty (11)
Nadaný žák. Krimiseriál (N, 2008)
Kdo je kdo?
Božské dorty od Markéty
Receptář prima nápadů
Big Ben (6)
Smrt v pivovaru. Seriál (N, 1996).
Hrají O. Fischer, K. Jacobová,
M. Lindnerová, R. Basedow a další
Vraždy v Midsomeru VIII
Tajemný sklep. Krimiseriál
(VB, 2004). Hrají J. Hopkins,
J. Nettles, J. Wymarková a další.
Režie S. Hellingsová
Rozpal to, šéfe!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Chlap na roztrhání
Komedie (USA, 2012). Hrají
G. Buttler, U. Thurmanová, J. Bielová, D. Quaid, C. Zeta-Jonesová
a další. Režie G. Muccino
Pod povrchem
Thriller (USA, 2000). Hrají
M. Pfeifferová, H. Ford, M. Ottová,
J. Remar, J. Morton a další. Režie
R. Zemeckis
Takoví normální Američané (7)
Povinnost a čest. Krimiseriál
(USA, 2013). Hrají K. Russellová,
M. Rhys, M. Hernández a další
Peklo v Pacifiku (4)
Vraždy v Midsomeru VIII
Krimiseriál (VB, 2004)
Nikdo není dokonalý

5.30 Svět Nova Cinema 6.15 Batman: Návrat Temného rytíře - část 2. 7.30 Scooby-Doo: Začátek
9.00 Láska přes internet 11.30 Slečna drsňák 2:
Ještě drsnější 13.40 Natalee Hollowayová, drama
(USA, 2009) 15.20 Harry Potter a kámen mudrců,
dobr. rodinný fantasy film (USA/VB, 2001) 18.10
Sue Thomas: Agentka FBI II (21, 22), seriál (USA,
2003) 20.00 Rango, anim. film (USA, 2011) 22.10
Čarodějky z Eastwicku, komedie (USA, 1987) 0.20
Nebezpečná identita (3), krimiseriál (USA, 2011)

Prima cool
6.15 Teleshopping 7.10 Souboj bijáků (4) 8.05
Záblesk budoucnosti (22) 8.55 Pohřešovaný (3)
9.55 Graceland (12) 10.50 Top Gear 2011 (16) 12.05
Pevnost Boyard (9) 14.40 Simpsonovi XIX (12)
15.10 Simpsonovi XIX (13) 15.40 Simpsonovi XIX
(14) 16.10 Mise na Mars 18.30 Simpsonovi XIX (15)
18.55 Simpsonovi XIX (16) 19.30 Simpsonovi XIX
(17) 20.00 Statečné srdce, historický film (USA,
1995) 23.40 American Horror Story: Freak Show
(3), horor. seriál (USA, 2014) 0.50 Drákula (3),
horor. seriál (USA, 2013) 1.40 Statečné srdce, historický film (USA, 1995) 4.45 American Horror Story:
Freak Show (3)

Prima love
7.25 Božské dorty VI (3) 7.50 Dokonalý pár II (4)
8.45 Jak se staví sen 9.30 Pomsta (13) 10.25 Posel
ztracených duší III (11) 11.20 Kráska a zvíře II (12)
12.10 Deník zasloužilé matky II (2) 12.40 Jak jsem
poznal vaši matku IX (9, 10) 13.35 Danielle Steelová: Cena štěstí 16.25 Closer VII (12) 17.15 Nigella
a její kuchyně (8) 17.55 Ano, šéfe s Gordonem Ramsaym USA (2) 18.55 Deník zasloužilé matky II (3)
19.20 Jak jsem poznal vaši matku IX (11, 12) 20.15
Střihoruký Edward 22.40 Chirurgové VIII (14) 23.35
Nejšílenější úchylky (6) 0.10 Closer VII (12) 1.05
Volejte Věštce 3.05 Nejšílenější úchylky I (6) 3.35
Spravedlnost v krvi II (1) 4.15 Alisa - Jdi za svým
srdcem (211) 5.00 Zhubni, nebo přiber! V (8)

pondělí 6. července 2015
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Adéla ještě nevečeřela. Komedie (ČR,
1977) 7.45 Rodinné trampoty oficiála
Tříšky. Komedie (ČR, 1949) 9.20 Bronzová koruna. Pohádka (ČR, 1997)
10.20 Fany. Drama (ČR, 1995)

12.00 Zprávy ve 12
12.30 Elixír a Halíbela
Pohádka (ČR, 2001)
13.25 O Popelákovi
Pohádka (ČR, 1986)
14.35 Kopretiny pro zámeckou paní
Komedie (ČR, 1981)
16.00 Marečku, podejte mi pero!
Komedie (ČR, 1976)
17.30 Sedmero krkavců
Pohádka (ČR, 1993)
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2015
19.54 Losování SAZKAmobil šance
19.55 Branky, body, vteřiny
20.10 Malý pitaval z velkého města
Cyklista. TV seriál (ČR, 1982). Hrají
L. Frej, J. Krampol, P. Zedníček,
V. Hašek, M. Pešek. Režie J. Dudek
21.00 Nepodepsaný knoflík
Krimifilm (ČR, 2003). Hrají
O. Vlach, J. Zadražil, V. Koubek,
P. Oliva a další. Režie P. Kotek
22.29 Výsledky losování Šťastných 10
22.30 Kriminalista
Sedmá velmoc. Krimiseriál
(N, 2006-2014). Hrají Ch. Berkel,
A. F. Giering, A. Schudtová,
S. Anbehová a další
23.35 Rodinné trampoty oficiála Tříšky
Komedie (ČR, 1949). Hrají S. Rašilov, J. Kurandová, R. Hrušínský a další
1.10
Kalendárium
1.25 Z metropole, Týden v regionech
1.50 Manéž Bolka Polívky
3.00 Banánové rybičky

NOVA
5.55
7.05
8.05
9.50

11.30
12.50
15.05
16.50
19.30
20.20

21.25

22.25

23.15
0.10
1.45
4.50

Příběh dinosaura
Chalupáři (4)
Nejistá sezona
Komedie (ČR, 1987). Hrají Z. Svěrák, L. Smoljak, P. Brukner a další
Dívčí parta
Komedie (USA, 2008). Hrají
E. McLaughlinová, E. Marlowová,
S. Boscarinová a další
Medvídek Pú
Animovaný film (USA, 2011)
Kvaska
Hudební film (ČR, 2007). Hrají
F. Tomsa, L. Vondráčková a další
Bláznivá školka
Komedie (USA, 2003). Hrají
E. Murphy, J. Garlin, S. Zahn a další
Osobní strážce
Thriller (USA, 1992). Hrají K. Costner,
W. Houstonová, G. Kemp a další
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (5)
Klíč. Krimiseriál (ČR, 2012). Hrají
M. Stropnický, D. Švehlík, M. Taclík,
H. Dvořáková, M. Novotný
Stalker (3)
Hon na vraha. Krimiseriál (USA,
2014). Hrají D. McDermott, Maggie
Q, V. Rasuk, M. Klaveno, E. Röhmová
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (6)
Spřátelit se s Emily. Krimiseriál
(USA, 2012). Hrají M. Hargitayová,
D. Pino, R. Belzer, D. Florek, Ice-T
Kyberagent (7)
Akční sci-fi seriál (USA, 2014)
Nejistá sezona
Komedie (ČR, 1987)
Novashopping
Novashopping

6.25
6.50
7.25

9.20
11.35

13.10

15.15

18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.20

22.30
23.40

1.30
2.20

www.5plus2.cz
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Friends
Winx Club II (23)
Animovaný fantasy seriál (It./USA)
Kouzelný strom
Rodinný film (Pol., 2009). Hrají
M. Tomawska, A. Szczergota,
J. Zietarska a další
Vzhůru do oblak
Animovaná komedie (USA, 2009)
Hotel Modrá hvězda
Filmová komedie (ČR, 1941). Hrají
N. Gollová, O. Nový, L. Pešek,
J. Pivec, A. Novotný. Režie M. Frič
Můj auťák Brouk
Rodinná komedie (USA, 2005).
Hrají L. Lohanová, M. Keaton,
M. Dillon, B. Meyer a další
Táta v sukni
Rodinná komedie (USA, 1993).
Hrají R. Williams, S. Fieldová,
P. Brosnan, H. Fierstein a další.
Režie Ch. Columbus
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Tři mušketýři (3)
Výhodný obchod. Seriál (VB,
2014). Hrají T. Burke, S. Cabrera,
P. Capaldi a další
Tři mušketýři (4)
Dobrý voják. Seriál (VB, 2014).
Hrají T. Burke, S. Cabrera,
P. Capaldi a další
TOP STAR magazín
Do naha!
Komedie (VB, 1997). Hrají R. Carlyle, M. Addy, W. Snape, T. Wilkinson a další. Režie P. Cattaneo
Hawaii 5-0 III (13)
Autosalon

5.30 Natalee Hollowayová 7.00 Sue Thomas:
Agentka FBI II (21, 22) 8.45 Případ mrtvého muže
10.50 Lepší už to nebude 13.25 Rango 15.45 Flynn
Carsen: Návrat do dolů krále Šalamouna, dobr. film
(USA, 2006) 17.30 Netvor, romant. film (USA, 2011)
19.05 Gilmorova děvčata (10), komed. seriál
(USA, 2000) 20.00 Výlet, komedie (ČR/SR, 2002)
22.10 Vrah přes inzerát, thriller (USA, 2011) 23.50
Zachraň mě VII (9), seriál (USA, 2011) 0.55
Kyberagent (7), akční sci-fi seriál (USA, 2014)

Prima cool
6.50 Těžká dřina 7.20 Hvězdná brána VIII (14) 8.10
Teleshopping 8.30 Bořiči mýtů III (7) 9.55 Futurama X (7) 10.25 Mrcha od vedle II (16) 10.55 Kdo
přežije: Nikaragua (5) 11.55 Záblesk budoucnosti
(22) 12.55 Kravaťáci II (4) 13.55 Mrcha od vedle II
(17) 14.20 Simpsonovi XIX (15-17) 15.50 Vychovávat Hope II (15) 16.20 Futurama X (8) 16.50 Bořiči
mýtů III (8) 17.55 Hvězdná brána VIII (15) 18.50
Simpsonovi XIX (18-20) 20.15 Ospalá díra II (1)
21.25 Teorie velkého třesku VIII (5) 22.00 Da Vinciho démoni II (10) 23.10 Planeta opic, sci-fi film
(USA, 1968) 1.30 Ospalá díra II (1) 2.15 Kravaťáci II
(4) 2.55 Fakta X (21)

Prima love
6.00 Dallas (295) 6.45 Teleshopping 7.00 Ben
a Kate (5) 7.20 Teleshopping 7.40 Cesty domů
(181) 8.55 Utta Danellová: Zamilovaná jeptiška
10.50 Paničky z Orange County (5) 11.50 Máte
doma uklizeno? IV (11) 12.20 Ben a Kate (6) 12.50
Deník zasloužilé matky II (3) 13.20 Jak jsem poznal
vaši matku IX (11, 12) 14.15 Komisař Rex IV (16) 15.15
Kvíz show 16.25 Právo a pořádek XIX (9) 17.15
Nigella a její kuchyně (9) 17.55 Vítejte v novém těle
(6) 18.55 Deník zasloužilé matky II (4) 19.20 Jak
jsem poznal vaši matku IX (13, 14) 20.15 Myšlenky
zločince IX (22) 21.15 Sběratelé kostí VIII (15) 22.15
TOP STAR magazín 23.15 Sběratelé kostí VIII (15)
0.10 Volejte Věštce 2.15 Fantastické dorty

úterý 7. července 2015
ČT1
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Malá farma 6.25 Zahrada je hra 6.50
Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00
Hercule Poirot 9.55 Po stopách hvězd
10.20 Jára Cimrman, ležící, spící.
Komedie (ČR, 1983)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Arabela
Rodinný seriál (ČR, 1980)
13.00 Doktorka Quinnová V
Seriál (USA, 1993-1998)
13.45 Trumfy Miroslava Donutila
14.40 Kojak IV
Sestra Marie. Krimiseriál
(USA, 1973-1978)
15.30 Panství Downton (5/7)
Kostýmní seriál (VB, 2010)
16.20 Cestománie
16.50 AZ-kvíz
17.20 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Festivalové vteřiny 2015
20.00 Branky, body, vteřiny
20.10 Nemocnice na kraji města (5/20)
Rozvod. Seriál (ČR, 1977). Hrají
L. Chudík, L. Frej, D. Kolářová a další
21.05 Byl jednou jeden dům (5/5)
Obvaziště Boccaccio.
Seriál (ČR, 1974)
22.20 Komici na jedničku
23.15 Tělo jako důkaz III
0.00 Případy detektiva Murdocha VI
0.45 AZ-kvíz
1.10
Designtrend
1.25 Zajímavosti z regionů
1.50 Postřehy odjinud
1.55 Hobby naší doby - letní speciál
2.25 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.30
11.40
11.50
12.20
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30

18.05
19.30
20.20

22.35
23.30

0.20
1.05
1.30
2.00
2.40
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Gympl s (r)učením omezeným (4)
Kriminálka Anděl III (5)
Tescoma s chutí
Česko za zázraky a tajemstvím
Doktorka z Dixie (12)
Beze stopy V (15)
Kufr s penězi. Krimiseriál (USA)
Mentalista V (12)
Rudé autíčko. Krimiseriál (USA)
Ordinace v růžové zahradě 2 (310)
Máma (6)
Sitcom (USA, 2013)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (1)
Komediální seriál (USA, 2013).
Hrají A. Kutcher, J. Cryer, C. Ferrellová, A. Tamblynová, H. Taylorová
a další
Gympl s (r)učením omezeným (5)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy
Dobrodružný film (USA, 1981).
Hrají H. Ford, K. Allenová, P. Freeman, R. Lacey, J. Rhys-Davies
Zákon a pořádek: Útvar pro
zvláštní oběti XIV (7)
Krimiseriál (USA, 2012)
Kyberagent (8)
Delta Force. Akční sci-fi seriál
(USA, 2014). Hrají J. Holloway,
M. Oryová, J. Billingsley a další
Mentalista V (12)
Máma (6)
Novashopping
Doktorka z Dixie (12)
Stalker (3)
Ordinace v růžové zahradě 2 (310)

6.10
6.40
7.10
9.10
10.00
11.00
12.50
13.45
14.45
15.45
17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15

21.55
22.50
23.50
0.45
1.35
2.25
3.10
3.40

Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club II (24)
M.A.S.H (169-171)
Vraždy v Kitzbühelu IX (4)
To je vražda, napsala V (14)
Žena zákona (24)
Krimiseriál (Fr., 1996-2008)
Wolffův revír V (6)
Klíště. Krimiseriál (N, 2000). Hrají
J. Heinrich, S. Merting a další
Komisař Rex IV (17)
Zdánlivě snadný případ. Krimiseriál (N/Rak., 1998)
Doktor z hor: Nové příběhy IV (10)
Nejdelší noc. Seriál (N, 2010). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Utta Danellová: Boj za lásku
Romantický film (N, 2008). Hrají
K. Thalerová, M. Fitz a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Ecce homo Homolka
Filmová komedie (ČR, 1969). Hrají
J. Šebánek, M. Motlová, F. Husák,
H. Růžičková, P. a M. Formanovi
a další. Režie J. Papoušek
Vylomeniny
Kriminálka Stuttgart V (2)
Tetování. Krimiseriál (N, 2013)
Spravedlnost v krvi III (7)
Noční můry. Seriál (USA, 2012)
Hawaii 5-0 III (14)
To je vražda, napsala V (14)
Wolffův revír V (6)
Klíště. Krimiseriál (N, 2000). Hrají
J. Heinrich, S. Merting a další
Prima ZOOM Svět
Nikdo není dokonalý

5.00 Svět Nova Cinema 5.45 Kung Fu Panda:
Legendy o mazáctví II (24) 6.10 Milenci v Praze
(3) 7.20 Dívčí parta 8.50 Bláznivá školka 10.50
90210: Nová generace (13) 11.40 Osobní strážce
14.05 Gilmorova děvčata (10) 15.20 Výlet 17.20
Láska ke hvězdám (8) 18.10 Dallas (7), seriál
(USA, 2012) 19.05 Gilmorova děvčata (11), komed.
seriál (USA, 2000) 20.00 Doktor od jezera hrochů, komedie (ČR, 2010) 22.25 Pokrevní bratři 2,
akční film (USA, 2009) 0.45 Zachraň mě VII (7)

Prima cool
6.50 Těžká dřina 7.20 Hvězdná brána VII (15) 8.10
Teleshopping 8.30 Bořiči mýtů III (8) 9.55 Futurama X (8) 10.25 Mrcha od vedle II (17) 10.50 Kdo
přežije: Nikaragua (6) 11.50 Top Gear 2011 (16)
12.55 Kravaťáci II (5) 13.55 Mrcha od vedle II (18)
14.20 Simpsonovi XIX (18-20) 15.50 Teorie velkého
třesku VIII (5) 16.20 Futurama X (9) 16.50 Bořiči
mýtů III (9) 17.55 Hvězdná brána VIII (16) 18.50
Simpsonovi XX (1-3) 20.15 Top Gear XX (6) 21.25
Teorie velkého třesku VIII (6) 21.50 Partička 22.40
Megazkrat: Smrtící výpadek (1/2) 0.40 Partička 1.15
Kravaťáci II (5) 2.00 Megazkrat: Smrtící výpadek
(1/2) 3.25 Fakta X II (22) 4.10 Firma (14)

Prima love
6.05 Dallas (296) 6.50 Teleshopping 7.10 Ben
a Kate (6) 7.30 Teleshopping 7.50 Cesty domů
(182) 9.05 Hotel Modrá hvězda 10.45 Paničky
z Orange County 11.45 Máte doma uklizeno? V (1)
12.15 Ben a Kate (7) 12.45 Deník zasloužilé matky II
(4) 13.15 Jak jsem poznal vaši matku IX (13, 14)
14.10 Neuvěřitelné životy: Půltunový muž 15.15 Kvíz
show 16.25 Právo a pořádek XIX (10) 17.15 Nigella
a její kuchyně (10) 17.55 Vítejte v novém těle (7)
18.55 Deník zasloužilé matky II (5) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku IX (15, 16) 20.15 Castle na zabití
VII (1) 21.15 Sběratelé kostí VIII (16) 22.10 Podvádíš
mě! IX (17) 23.10 Sběratelé kostí VIII (16) 0.05
Volejte Věštce 2.10 Fantastické dorty (5)

středa 8. července 2015
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ČT1
6.00

Malá farma 6.25 Zahrada je hra 6.50
Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00
Panství Downton (5/7) 9.50 13. komnata Olgy Matuškové 10.20 Kopretiny
pro zámeckou paní. Komedie (ČR, 1981)

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Arabela
Rodinný seriál (ČR, 1980)
13.00 Doktorka Quinnová V
Seriál (USA, 1993-1998)
13.45 Trumfy Miroslava Donutila
14.40 Kojak IV
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.30 Panství Downton (6/7)
Kostýmní seriál (VB, 2010)
16.15 Cestománie
16.45 Besipky: Nechte je být
16.50 AZ-kvíz
17.20 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.45 Festivalové vteřiny 2015
19.57 Losování Sportky a Šance
20.00 Branky, body, vteřiny
20.10 Malý pitaval z velkého města
Jupiter. TV seriál (ČR, 1982). Hrají
L. Frej, V. Hašek, P. Zedníček,
M. Pešek, J. Faltýnek
21.05 Poklad na Stříbrném jezeře
Western (Fr./N/Jug., 1962). Hrají
P. Brice, L. Barker, G. George a další
22.50 Místo činu - Schimanski
0.20 AZ-kvíz
0.50 Kriminalista
1.45 Toulavá kamera vychutnává Česko
2.15 Sváteční slovo arcibiskupa Jana
Graubnera
2.20 Dobré ráno

NOVA
5.55
8.55
9.15
10.30
12.10
12.20
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30
18.05
19.30
20.20

21.30

22.30

0.40
1.25
1.50
2.20
3.20
3.50
4.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Gympl s (r)učením omezeným (5)
Zloději času
Tescoma s chutí
Doktorka z Dixie (13)
Komediální seriál (USA, 2011)
Beze stopy V (16)
Bez tebe. Krimiseriál (USA, 2006)
Mentalista V (13)
Rudá stodola. Krimiseriál (USA)
Ordinace v růžové zahradě 2 (311)
Máma (7)
Sitcom (USA, 2013)
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (2)
Komediální seriál (USA, 2013).
Hrají A. Kutcher, J. Cryer a další
Gympl s (r)učením omezeným (6)
Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Kriminálka Anděl III (6)
O mrtvých jen dobře. Krimiseriál
(ČR, 2012). Hrají M. Stropnický,
D. Švehlík, M. Taclík, H. Dvořáková,
M. Novotný. Režie J. Chlumský
Námořní vyšetřovací služba XI (18)
New Orleans - první část. Krimiseriál (USA, 2013). Hrají M. Harmon,
M. Weatherly, C. de Pablová a další
Hrozba smrti
Akční film (USA, 1989). Hrají
P. Swayze, K. Lynchová, S. Elliott,
B. Gazzara, R. West a další
Mentalista V (13)
Máma (7)
Novashopping
Doktorka z Dixie (13)
Kolotoč
Ordinace v růžové zahradě 2 (311)
Novashopping

6.10
6.40
7.15
8.55

9.50
10.50
12.45

13.45

14.45
15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.35
22.35
23.45
0.40
1.35
2.25
3.10
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Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club II (25)
M.A.S.H (172, 173)
Vraždy v Kitzbühelu IX (5)
Poslední šance. Krimiseriál (Rak.,
2009). Hrají K. Sprengerová,
H. Sigl, H. Marecek a další
To je vražda, napsala V (15)
Alma mater. Krimiseriál
(USA, 1988)
Žena zákona (25)
Dvojí život. Krimiseriál
(Fr., 1996-2008)
Wolffův revír V (7)
Střelec. Krimiseriál (N, 2000). Hrají
J. Heinrich, S. Merting, N. Seiffertová, B. Tauber, K. Barner a další
Komisař Rex IV (18)
Smolař. Krimiseriál (N/Rak., 1998).
Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun,
W. Bachofner, G. Zemann a další
Doktor z hor: Nové příběhy IV (11)
Jak šel čas. Seriál (N, 2010). Hrají
H. Sigl, H. Ruprecht a další
Afrika: Návrat ztracené lásky (1/2)
Romantický film (N, 2006). Hrají
S. Schüttová, E. M. Meinekeová,
C. Flemmingová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Karel Gott 2014
Show Jana Krause
Kinobazar
Hawaii 5-0 IV (20)
Slunečno, místy vraždy IV (8)
Hawaii 5-0 III (15)
To je vražda, napsala V (15)
Wolffův revír V (7)

5.15 Svět Nova Cinema 5.55 90210: Nová generace (13) 6.35 Milenci v Praze (4) 7.45 Gilmorova
děvčata (10) 8.35 Doktorka z Dixie (12) 9.25 Beze
stopy V (15) 10.15 Mentalista V (12) 11.05 Dallas (7)
12.10 90210: Nová generace (14) 13.00 Láska ke
hvězdám (8) 13.50 Gilmorova děvčata (11) 15.05
Doktor od jezera hrochů 17.20 Láska ke hvězdám
(9) 18.10 Dallas (8) 19.05 Gilmorova děvčata (12)
20.00 Charlie Bartlett 21.55 Kocouři 0.00 Zachraň
mě VII (8), seriál (USA, 2011)

Prima cool
6.50 Těžká dřina 7.20 Hvězdná brána VII (16) 8.10
Teleshopping 8.30 Bořiči mýtů III (9) 9.55 Futurama X (9) 10.25 Mrcha od vedle II (18) 10.50 Kdo
přežije: Nikaragua (7) 11.50 Top Gear XX (6) 12.55
Kravaťáci II (6) 13.55 Mrcha od vedle II (19) 14.20
Simpsonovi XX (1-3) 15.50 Teorie velkého třesku
VIII (6) 16.20 Futurama X (10) 16.50 Bořiči mýtů III
(10) 17.55 Hvězdná brána VIII (17) 18.50 Simpsonovi XX (4-6) 20.15 Vzdušné souboje: Kdo s koho
(7) 21.25 Teorie velkého třesku VIII (7) 21.50 Partička 22.40 Megazkrat: Smrtící výpadek (2/2)
0.35 Partička 1.10 Kravaťáci II (6) 1.55 Megazkrat:
Smrtící výpadek (2/2)

Prima love
6.00 Dallas (297) 6.45 Teleshopping 7.00 Ben
a Kate (7) 7.20 Teleshopping 7.40 Cesty domů
(183) 8.55 Ecce homo Homolka 10.50 Paničky
z Orange County (7) 11.50 Máte doma uklizeno? V
(2) 12.20 Ben a Kate (8) 12.50 Deník zasloužilé
matky II (5) 13.20 Jak jsem poznal vaši matku IX
(15, 16) 14.15 Komisař Rex IV (17) 15.15 Kvíz show
16.25 Právo a pořádek XIX (11) 17.15 Nigella a její
kuchyně (11) 17.55 Vítejte v novém těle (8) 18.55
Deník zasloužilé matky II (6) 19.20 Jak jsem poznal
vaši matku IX (17, 18) 20.15 Sherlock Holmes: Jak
prosté II (2) 21.15 Sběratelé kostí VIII (17) 22.10
Základka (3, 4) 23.20 Sběratelé kostí VIII (17) 0.15
Volejte Věštce 2.20 Fantastické dorty (6)

čtvrtek 9. července 2015
ČT1
6.00

Malá farma 6.25 Zahrada je hra 6.50
Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00
Panství Downton (6/7) 9.50 Na cestě po
Vanuatu 10.15 Hobby naší doby - letní
speciál 10.45 Příběhy slavných... Karel
Augusta 11.40 Kde bydlely princezny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 Arabela
Rodinný seriál (ČR, 1980)
13.00 Doktorka Quinnová V
Seriál (USA, 1993-1998)
13.45 Trumfy Miroslava Donutila
14.40 Kojak V
Krimiseriál (USA, 1973-1978)
15.25 Panství Downton (7/7)
Kostýmní seriál (VB, 2010)
16.50 AZ-kvíz
17.20 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Festivalové vteřiny 2015
20.00 Branky, body, vteřiny
20.10 Nemocnice na kraji města (6/20)
Únos. Seriál (ČR, 1977). Hrají
L. Chudík, L. Frej, D. Kolářová,
M. Motlová, M. Kopecký
21.05 Dobrá Voda (1/7)
Nástup. Seriál (ČR, 1982)
22.19 Výsledky losování Šťastných 10
22.20 Vrah skrývá tvář
Krimifilm (ČR, 1966). Hrají R. Hrušínský, R. Brzobohatý, J. Pleskot a další
23.55 Motiv II
0.35 AZ-kvíz
1.05 Toulavá kamera
1.35 Objektiv
2.05 Český Krumlov
2.25 Dobré ráno

NOVA
5.55
9.00
9.20
10.35
11.45
11.55
12.20
13.20
14.15
15.15
16.30
17.00
17.30

18.10
19.30
20.20

20.55
21.25
22.05
0.20
1.05
1.30
2.00
2.40
3.50

Snídaně s Novou
Novashopping
Gympl s (r)učením omezeným (6)
Kriminálka Anděl III (6)
Tescoma s chutí
Dva a půl chlapa XI (1)
Doktorka z Dixie (14)
Komediální seriál (USA, 2011)
Beze stopy V (17)
Krimiseriál (USA, 2006)
Mentalista V (14)
Krimiseriál (USA, 2012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (312)
Máma (8)
Sitcom (USA, 2013). Hrají A. Farisová, A. Janneyová a další
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (3)
Komediální seriál (USA, 2013).
Hrají A. Kutcher, J. Cryer, C. Ferrellová, A. Tamblynová a další
Gympl s (r)učením omezeným (7)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Comeback
Taneční. Sitcom (ČR, 2008). Hrají
T. Matonoha, M. Dejdar, K. Leichtová, D. Batulková, M. Doležalová
Comeback
Jmenuje se Dagmar! Sitcom
(ČR, 2009)
Sígři ve výslužbě
Jeho fotr, to je lotr!
Komedie (USA, 2004). Hrají B. Stiller, R. De Niro, D. Hoffman a další
Mentalista V (14)
Máma (8)
Novashopping
Doktorka z Dixie (14)
Áčko
Ordinace v růžové zahradě 2 (312)

6.10
6.40
7.15
8.55
9.45
10.50
12.40

13.40

14.45

15.45

17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.20
22.20
23.20
0.15
1.10
2.00
2.45
3.30

Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club II (26)
M.A.S.H (174, 175)
Vraždy v Kitzbühelu IX (6)
To je vražda, napsala V (16)
Motel. Krimiseriál (USA, 1988)
Žena zákona (26)
Krimiseriál (Fr., 1996-2008)
Wolffův revír V (8)
Umění zabíjet. Krimiseriál
(N, 2000). Hrají J. Heinrich,
S. Merting, N. Seiffertová a další
Komisař Rex V (1)
Rex se mstí. Krimiseriál (N/Rak.,
1999). Hrají G. Burkhard, H. Weixelbraun, W. Bachofner a další
Doktor z hor: Nové příběhy IV (12)
Smíšené pocity. Seriál (N, 2010).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht,
M. Baumgartnerová a další
Afrika: Návrat ztracené lásky
(2/2)
Romantický film (N, 2006). Hrají
S. Schüttová, E. M. Meinekeová,
C. Flemmingová a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Ano, šéfe!
Kdo je kdo?
Právo a pořádek XVII (6)
Šejdíř. Krimiseriál (USA, 2006).
Hrají J. Sisto, A. Anderson a další
Slunečno, místy vraždy IV (9)
Slunečno, místy vraždy III (1)
To je vražda, napsala V (16)
Wolffův revír V (8)
Právo a pořádek XVII (6)
Receptář prima nápadů

5.55 Monsuno (20) 6.15 90210: Nová generace
(14) 6.55 Milenci v Praze (5) 8.10 Gilmorova děvčata (11) 9.00 Doktorka z Dixie (13) 9.50 Beze
stopy V (16) 10.40 Mentalista V (13) 11.30 Dallas (8)
12.35 90210: Nová generace (15) 13.25 Láska ke
hvězdám (9) 14.15 Gilmorova děvčata (12) 15.30
Charlie Bartlett 17.20 Láska ke hvězdám (10) 18.10
Dallas (9) 19.05 Gilmorova děvčata (13) 20.00
Námořní vyšetřovací služba X (11, 12) 21.50 V řetězech 0.05 Zachraň mě VII (9)

Prima cool
6.50 Těžká dřina 7.20 Hvězdná brána VIII (17) 8.10
Teleshopping 8.30 Bořiči mýtů III (10) 9.55 Futurama X (10) 10.25 Mrcha od vedle II (19) 10.55 Kdo
přežije: Nikaragua (8) 11.55 Vzdušné souboje: Kdo
s koho (7) 12.55 Kravaťáci II (7) 13.50 Taková
moderní rodinka III (1) 14.20 Simpsonovi XX (4-6)
15.50 Teorie velkého třesku VIII (7) 16.20 Futurama
X (11) 16.50 Bořiči mýtů III (11) 17.55 Hvězdná brána
VIII (18) 18.50 Simpsonovi XX (7-9) 20.15 Autosalon 21.25 Teorie velkého třesku VIII (8) 22.00 Timecop 23.55 Wilfred II (12) 0.25 Kravaťáci II (7) 1.15
Wilfred II (12) 1.40 Timecop 3.10 Fakta X II
(24) 3.55 Firma (18)

Prima love
6.00 Dallas (298) 6.45 Teleshopping 7.00 Ben
a Kate (8) 7.20 Teleshopping 7.40 Cesty domů
(184) 8.50 Afrika: Návrat ztracené lásky (1/2) 10.50
Paničky z Orange County I (8) 11.50 Máte doma
uklizeno? V (3) 12.20 Ben a Kate (9) 12.50 Deník
zasloužilé matky II (6) 13.20 Jak jsem poznal vaši
matku IX (17, 18) 14.15 Komisař Rex IV (18) 15.15 Kvíz
show 16.25 Právo a pořádek XIX (12) 17.15 Nigella
a její kuchyně (12) 17.55 Vítejte v novém těle (9)
18.55 Deník zasloužilé matky II (7) 19.20 Jak jsem
poznal vaši matku IX (19, 20) 20.15 Rizzoli & Isles:
Vraždy na pitevně V (12) 21.15 Sběratelé kostí VIII
(18) 22.15 Po krk v odpadcích II (18) 23.15 Sběratelé kostí VIII (18) 0.10 Volejte Věštce
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ČT1
6.00

Malá farma 6.25 Zahrada je hra 6.50
Postřehy odjinud 6.59 Studio 6 9.00
Panství Downton (7/7) 10.05 Vrah
skrývá tvář. Krimifilm (ČR, 1966) 11.35
Kde bydlely princezny

12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní
zprávy, Události v regionech plus
12.30 O chytré Marině
Pohádka (ČR, 1988)
12.55 Doktorka Quinnová V
Seriál (USA, 1993-1998)
13.40 Trumfy Miroslava Donutila
14.35 Poklad na Stříbrném jezeře
Western (Fr./N/Jug., 1962). Hrají
P. Brice, L. Barker, G. George a další
16.15 Cestománie
16.50 AZ-kvíz
17.20 Všechnopárty
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Festivalové vteřiny 2015
20.00 Branky, body, vteřiny
20.10 Jak si zasloužit princeznu
Pohádka (ČR, 1994). Hrají P. Řezníček, L. Jelínková, J. Dulava,
B. Bohdanová, K. Dobrý
21.24 Výsledky losování Šťastných 10
21.25 Všechnopárty
22.10 Z Televarieté
23.05 Profesionálové
Krimiseriál (VB, 1978)
0.00 AZ-kvíz
0.25 Motiv II
Pitfall. Krimiseriál (Kan., 2014)
1.05 Banánové rybičky
1.35 Chalupa je hra
2.00 Pod pokličkou
2.20 Dobré ráno

NOVA
5.55
9.00
9.20
10.35
11.10
11.45
11.55
12.20
13.20
14.15
15.15
16.30

17.00
17.30

18.05
19.30
20.20

22.30

0.20
1.05
1.25
1.55
2.40
3.05

Snídaně s Novou
Novashopping
Gympl s (r)učením omezeným (7)
Comeback
Comeback
Tescoma s chutí
Dva a půl chlapa XI (2)
Doktorka z Dixie (15)
Komediální seriál (USA, 2011)
Beze stopy V (18)
Kontakty. Krimiseriál (USA, 2006)
Mentalista V (15)
Krimiseriál (USA, 2012)
Ordinace v růžové zahradě 2 (313)
Máma (9)
Sitcom (USA, 2013). Hrají A. Farisová, A. Janneyová, S. Calvanová,
N. Corddry, M. Jones
Odpolední Televizní noviny, Sportovní noviny, Počasí
Dva a půl chlapa XI (4)
Komediální seriál (USA, 2013).
Hrají A. Kutcher, J. Cryer, C. Ferrellová, A. Tamblynová, H. Taylorová
a další
Gympl s (r)učením omezeným (8)
Televizní noviny, Sportovní
noviny, Počasí
Vratné lahve
Komedie (ČR, 2007). Hrají Z. Svěrák, D. Kolářová, T. Vilhelmová,
J. Macháček, M. Táborský
Síla úderu
Akční film (USA/Rum./VB, 2006).
Hrají S. Seagal, L. Lovbrandová,
D. Kennedy, M. Chambers a další
Mentalista V (15)
Máma (9)
Novashopping
Doktorka z Dixie (15)
Sígři ve výslužbě
Áčko

6.10
6.35
7.05
8.45
9.35
10.35
12.35

13.35

14.45
15.45
17.40
18.00
18.55
19.25
19.40
19.55
20.15
21.30

0.25

2.25
3.15
4.00

www.5plus2.cz

Prima

Nova Cinema

Friends
Winx Club III (1)
M.A.S.H (176, 177)
Vraždy v Kitzbühelu IX (7)
To je vražda, napsala V (17)
Žena zákona (27)
Krimiseriál (Fr., 1996-2008)
Wolffův revír V (9)
Kočka a myš. Krimiseriál
(N, 2000). Hrají J. Heinrich,
S. Merting, N. Seiffertová, T. Morris,
R. Schäfer. Režie M. Mackenroth
Komisař Rex V (2)
Slepá zuřivost. Krimiseriál
(N/Rak., 1999). Hrají G. Burkhard,
H. Weixelbraun, M. Weinek,
G. Zemann a další.
Doktor z hor: Nové příběhy IV (13)
Zoufalá láska. Seriál (N, 2010).
Hrají H. Sigl, H. Ruprecht a další
Bouřlivá léta
Romantický film (N, 2007). Hrají
T. Wedhornová, P. Rapold a další
Odpolední zprávy
Prostřeno!
Zprávy FTV Prima
Krimi zprávy
Divácké zprávy
VIP zprávy
Překvápko!
Apollo 13
Dobrodružný film (USA, 1995).
Hrají T. Hanks, B. Paxton, K. Bacon
a další. Režie R. Howard
Milovaný cizinec
Drama (USA, 1996). Hrají B. Bridges, T. Harperová, P. Dawberová,
B. Forester, J. Bridges a další.
Režie P. Levin
To je vražda, napsala V (17)
Wolffův revír V (9)
Nikdo není dokonalý

5.15 Svět Nova Cinema 5.50 90210: Nová generace
(15) 6.30 Milenci v Praze (6) 7.40 Gilmorova děvčata (12) 8.30 Doktorka z Dixie (14) 9.20 Beze
stopy V (17) 10.10 Mentalista V (14) 10.55 Dallas (9)
12.00 Láska ke hvězdám (10) 12.50 Gilmorova děvčata (13) 14.05 Milionová pojistka 15.55 Jeho fotr,
to je lotr! 18.10 Dallas (10) 19.05 Gilmorova děvčata (14) 20.00 Králové ro(c)ku 21.55 Vraždící anděl
23.30 Doktorka podsvětí (1) 0.20 Vraždící anděl,
akční film (USA, 2009)

Prima cool
6.25 Těžká dřina 6.55 Hvězdná brána VIII (18)
8.05 Bořiči mýtů III (11) 9.30 Futurama X (11) 9.55
Taková moderní rodinka III (1) 10.30 Kdo přežije:
Nikaragua (9) 11.30 Autosalon 12.50 Kravaťáci II
(8) 13.50 Taková moderní rodinka III (2) 14.20
Simpsonovi XX (7-9) 15.50 Teorie velkého třesku
VIII (8) 16.20 Futurama X (12) 16.50 Bořiči mýtů
III (12) 17.55 Hvězdná brána VIII (19) 18.50 Simpsonovi XX (10-12) 20.15 24 hodin: Dnes neumírej
(7, 8) 22.10 Pod hladinou Loch Ness, horor (USA,
2001) 0.10 Za branami pekla 1.50 Dexter VI (12)
2.40 Kravaťáci II (8) 3.25 Pod hladinou Loch
Ness, horor (USA, 2001)

Prima love
6.00 Dallas (299) 6.45 Teleshopping 7.00 Ben
a Kate (9) 7.20 Teleshopping 7.40 Cesty domů
(185) 8.50 Afrika: Návrat ztracené lásky (2/2) 10.55
Paničky z Orange County II (1) 11.55 Máte doma
uklizeno? V (4) 12.25 Ben a Kate (10) 12.55 Deník
zasloužilé matky II (7) 13.25 Jak jsem poznal vaši
matku IX (19, 20) 14.25 Komisař Rex V (1) 15.25
Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně V (12) 16.25 Právo
a pořádek XIX (13) 17.15 Nigella a její kuchyně (13)
17.55 Vítejte v novém těle (10) 18.55 Deník zasloužilé matky II (8) 19.20 Jak jsem poznal vaši matku
IX (21, 22) 20.15 Báječný svět shopaholiků 22.40 Ve
službách CIA (6) 23.40 Dobrá manželka V (19)
0.35 Volejte Věštce 2.40 Fantastické dorty (8)

Kraje šetří miliony korun
nákupem elektřiny na burze
ČR | Většina krajských úřadů už několik
let nakupuje elektřinu prostřednictvím
aukcí a daří se jim tak ušetřit nemalé peníze. Mezi pravidelné klienty Českomoravské komoditní burzy Kladno patří třeba i Pardubický a Plzeňský kraj. Ty získaly kontrakty na dodávky v roce 2016
od jednoho z největších dodavatelů energií Centropol Energy a uspořily tak dohromady téměř pět milionů korun.

Do škol i nemocnic
Celková hodnota dodávky energie pro
Pardubický kraj je téměř 30 milionů korun a hejtmanství tak v porovnání s letošním rokem uspoří více než tři miliony korun. Plzeňský kraj bude čerpat
energii za více než 11 milionů korun
a ušetří oproti letošku 1,5 milionu.
V obou krajích budou na dodávky
elektřiny spoléhat mimo jiné mateřské,

základní a střední školy, gymnázia,
zdravotnická zařízení a mnoho dalších
příspěvkových organizací zřizovaných
krajem.
„Kraje patří mezi naše nejvýznamnější zákazníky a pro nás je to do značné
míry otázka prestiže,“ říká předseda
představenstva Centropol Energy Aleš
Graf. Ústecká společnost dodává energie většině krajských měst v České republice. Dodávky elektřiny proudí například ještě do Středočeského, Libereckého, Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje. Mezi významné
zákazníky patří Brno, Olomouc, Hradec
Králové, Pardubice, Liberec, Ústí nad
Labem či Karlovy Vary.

Ceny mohou ještě klesnout
Podle odborníků z energetického odvětví by úřady mohly ušetřit ještě větší peníze, které by pak mohly dát na jiné účely. To potvrzuje i obchodní ředitel Centropol Energy Lukáš Pokrupa: „Jsme
dlouhodobě přesvědčeni, že cestou
k nejlepším cenám je vypisování vlastních otevřených výběrových řízení ze
strany úřadů. Většina z nich na to má dostatečný aparát.“ Výhodou je, že cena
by tak nebyla zatížena provizemi a poplatky.
(ks)

Tank vs. felicie. I to bylo k vidění při loňském Retroměstečku.

FOTO | MAFRA

Vyroste Retroměstečko.
Ráj pro milovníky techniky
ČR | Ty nejlepší kousky historické techniky na jednom místě najdete v Pardubicích. Bývalá kasárna T. G. Masaryka obsadí tatrovky, staré motorky, ale třeba i
tank. Akce nazvaná Retroměstečko se
uskuteční až první říjnový víkend při
městských slavnostech, ale vstupenky
na ni se už začaly prodávat.
„Prostor zaplněný historickými vozidly a technikou po boku soudobých speciálů provede návštěvníky časovým vývojem lidské vynalézavosti i praktických věcí. Spousta z nás si při pohledu
na retro zákoutí ráda zavzpomíná nejen
na své mládí,“ lákají organizátoři.
Akce je pojatá stylem země, voda,

vzduch, a tak návštěvníky čeká třeba pohled na to, jak obojživelná technika pokoří řeku Labe.
V areálu budou tři dynamické arény:
terénní tanková, hasičská a letos nově
rallye. Děti se mohou vyřádit na retro
plechových šlapacích autíčkách, oblohu
opět pročísne „retroměstská letka“, zájemci mohou vyzkoušet balónový výtah. Občerstvení zajistí dobová polní kuchyně, kuchaři budou grilovat býka a
pochutnat si můžete i na krůtách.
Více informací a předprodej vstupenek najdete na www.retromestecko.cz.
Děti do 140 centimetrů mají vstup zdarma.
(ks)

Certiikovaný KOMÍN

lehký, levný, kvalitní
8 m, 160 mm za 13.580 Kč včetně DPH
8 m, 200 mm za 13.980 Kč včetně DPH

Izolace z minerální vaty

doprava zdarma

Tel.: 734 104 501 www.primako.cz

Kniha za

29 Kč

Vychází každý měsíc!

Nyní 3. července

ve všech traikách
a na www.nasevojsko.eu
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29 Kč
0,99 EUR
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Surfujte zdarma,
volejte levně!
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Česká republika

Jája dotančila až do Los Angeles

„

Z České Kamenice se dokázala třiadvacetiletá Jana Vaňková prosadit tancem až v Americe. Jaja nebo česky Jája, jak ji zná taneční svět, žije v Los Angeles, kde
se profesionálně věnuje tanci, konkrétně street dance. Za mořem dělá choreografii, jezdí po celém světě a natáčí videoklipy.
FOTO | ARCHIV JANY VAŇKOVÉ

Tanečnice Jana Vaňková
vyhrála v Los Angeles
televizní soutěž, točí
klipy a jezdí po celém
světě.

Když mi bylo
18 let, všiml si
mě na jednom
workshopu známý
americký choreograf.

ALICE KLAUBENSCHALKOVÁ
ČR | Je jí třiadvacet let, jmenuje se Jana
Vaňková, pochází z České Kamenice
a už pět let žije ve velkém světě showbyznysu. Jaja nebo česky Jája, jak ji zná
taneční svět, bydlí v Los Angeles, kde
se profesionálně věnuje tanci, konkrétně street dance.
Všechno začalo tím, že se malá desetiletá Jája přihlásila do taneční skupiny
Tizzians. Zprvu zábava však předurčila
její další život. „Už ve čtrnácti jsem se
totiž začala tanci věnovat profesionálně
a dokonce se i kvůli tomu přestěhovala
do Prahy. Tady jsem se stala členkou
skupiny Out Of Bounds a při tanci studovala právní administrativu,“ popisuje
začátky světově uznávaná tanečnice.

Ráda improvizuje při battle
Byly to hodiny každodenní dřiny. Ve
škole i na parketu. „Sama jsem i začala
tanec vyučovat, vystupovala jsem se

svojí taneční skupinou a soutěžila na národních i mezinárodních soutěžích. Sólově jsem se věnovala battlům,“ vypočítává pražské působení Jája a vysvětluje,
co je vlastně battle.
„Jde o taneční soutěž mezi dvěma
nebo více tanečníky, kteří stojí naproti
sobě a DJ hraje hudbu různých žánrů.
Tanečníci improvizují, tančí a předvádějí své nejlepší výkony. Porotce pak
vybere toho nejlepšího.“
Tanec bral a dosud i bere Jáje téměř
všechen čas. Ještě v Praze pilovala svůj
osobitý a doslova unikátní styl, denně
trénovala, studovala. A pak přišel zlomový bod její kariéry, který ji vystřelil
až k výkonům a uznáním nejvyšším.
„Když mi bylo 18 let, všiml si mě na
jednom workshopu známý americký
choreograf Phillip ‚Pacman‘ Chbeeb
a pozval mě do své taneční skupiny IaMmE do Los Angeles. Stala jsem se členkou IaMmE a v osmnácti letech jsem se
odstěhovala do Los Angeles,“ říká mladá tanečnice.

Se skupinou se dostala do taneční soutěže MTV's Americas Best Dance
Crew. „Vyhráli jsme tuhle televizní
soutěž a já dostala pracovní vízum a mohla v Americe zůstat
a profesionálně se živit tancem,“ dodává úspěšná dívka.
V Česku by se prý k takovým úspěchům vypracovala jen těžko. Tvrdí, že tu
nejsou takové příležitosti jako v Los Angeles. „Vystupuji se
svou skupinou po
celém světě. Vystupujeme na firemních večírcích, modelingových fashion
show, tančíme
pro univerzity,
naposledy jsme
vystupovali
v Číně pro auto
Škoda. Současně vytvářím
i choreografie
pro televizní show,
pro Disney channel, dělám hudební
videoklipy, hrála
Tanečnice Jana
Vaňková si nechá říkat Jája.

jsem a tancovala ve třech filmech, učím
tanec po celém světě a i díky tomu jsem
navštívila osmadvacet zemí,“
vypočítává své pracovní
aktivity.
I přesto, že je pracovně velmi vytíženou ženou, je nadmíru spokojená a dokonce si
najde čas i na koníčky. Některé opět souvisejí s pohybem.
„Fitness, běhání, posilování,
ale ráda si
něco pěkného
i přečtu, kouknu na film
a také se musím věnovat
příteli a kočce,“ směje se
dívka.
V Česku ji neuvidíme, jezdí
sem jednou ročně za rodinou.
„A návrat zatím neplánuji,“ dodává
tanečnice
Jana Vaňková, ve světě známá
Jaja.

INZERCE
Tajenka: zvedá se vám žaludek.
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Králicko žije hlavně pevnostmi
Pevnostní objekty
u Králík měly ochránit
republiku. Dnes jsou
turistickým magnetem.
KRÁLÍKY | Oblast Králicka nepatří s nezaměstnaností k těm nejnižším v republice, zato turistický ruch se tady pořádně vzmáhá. Kromě moderních skiareálů, které uspokojí především milovníky
bílé nadílky, je Králicko také rájem vyznavačů vojenské historie. Příhraniční
oblast s řadou bunkrů, které měly sloužit jako součást linie při obraně republiky před nacistickým Německem, našla
díky evropským penězům z ROP Severovýchod další způsob rozvoje.
V Králické pevnostní oblasti vzniklo
nejmodernější vojensko-historické muzeum v České republice. Zdejší muzejní
expozice se věnuje tehdejší vojenské
technice, československému pevnostnímu opevnění, armádě a obraně státu.
Za přispění více než 70 milionů koINZERCE

Vojenské muzeum v Králíkách.

To však není všechno. Nedaleko se
nachází dělostřelecká tvrz Hůrka, postavená severovýchodně od Králík v letech 1935 až 1938.
I ona se dočkala rekonstrukce. Od počátku října 2012 se tak stala velkým
magnetem turistů. Nové prohlídkové
okruhy zavedou návštěvníky do míst,
která nebyla přístupná od konce druhé
světové války. Tvrz Hůrka lze jako jedinou navštívit v průběhu celého roku. Po

rekonstrukci je největším muzeem s vojensko-historickou expozicí československého opevnění u nás. Zajímavostí
je například i to, že se zde zkoušela jedna z tajných zbraní III. říše - podkaliberní protibetonová střela Röchling. Stopy
po těchto zkouškách jsou velmi rozsáhlé a díky zachovalosti unikátní. I v tomto případě pomohla k obnově dotace z
ROP Severovýchod v hodnotě více než
15 milionů korun.
(red)

FOTO | ROP SEVEROVÝCHOD

run z ROP Severovýchod byla původní
budova muzea komplexně zrekonstruována a nyní nabízí dostatečně velké interiérové i exteriérové plochy pro vystavované exponáty. Zejména expozice těžké
techniky, v minulosti čelící venkovním
vlivům, tak doznala významných pozitivních změn.
Součástí projektu bylo vybudování informačního centra, které podává aktuální informace o všech přístupných objektech československého pevnostního systému z konce 30. let minulého století.

Z horské Sýpky„skočte“ šipku do bazénu…
Orlické hory a jejich podhůří nabízí řadu vyžití
z ROP Severovýchod ve výši 31 milionů
korun. Když už budete chtít jen relaxovat,
stačí sjet o pár kilometrů dál do podhůří.
V Rychnově nad Kněžnou slouží sportovní
a relaxační areál s bazénem, saunami
a vířivkami, který je otevřen i přes léto.
Na terase se skvěle opálíte. I tady pomohla
dotace z ROP Severovýchod přesahující
140 milionů korun.

Přilákat turisty nejen v zimě, ale v létě už
může dnes Rokytnice v Orlických horách.
Město milované hlavně lyžaři a pěšími
turisty má své vlastní muzeum. V to se proměnila bývalá sýpka. Dnes je zde Muzeum
Orlických hor, které nechá návštěvníky
nahlédnout do tajů dávných řemesel či
fauny a lory, jež se v tomto koutu země
nachází. Dopomohla k tomu také dotace

… A DALŠÍCH 700 PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU SEVEROVÝCHOD

www.rada-severovychod.cz
www.facebook.cz/ropface

40 26. června 2015

Svitavsko a Orlickoústecko

Rieter Open pokračuje, zahrají
Mertl, Laaksonen či Escobar
Kurty v Ústí nad Orlicí
ovládne druhá část
tenisového turnaje Rieter
Open. Jde v něm poprvé
o body do žebříčku ATP.
LUDĚK VOTAVA
ÚSTÍ NAD ORLICÍ | Zatímco zítra končí
na kurtech LTC u pardubického zámku
první z dvojice mužských turnajů Rieter
Open, ještě ve stejný den, tedy v sobotu
27. června, na něj navazuje druhý v Ústí
nad Orlicí.
Turnaj přivádí do kraje poprvé v historii tenisová klání, na nichž se hraje o
body do světového žebříčku ATP. Oba
turnaje patří do kategorie Futures s dotací 15 tisíc amerických dolarů a v Ústí
nad Orlicí navazuje na tradici ještě loni
hraného Rieter Cupu v podobě tenisového mistrovství republiky.
Zatím to vypadá, že záměr nalákat na
body do žebříčku ATP co nejlepší tenisty zabírá. V předchozích dvaceti ročnících orlickoústeckého Rieter Cupu si totiž čeští hráči sice mohli přijít na slušné
peníze, avšak posunout se v ATP vzhůru
nemohli.
„V Ústí se mnoha hráčům líbilo, jenže
pořád zaznívalo, že se nehraje o body.
Vítěz teď dostane v přepočtu 55 tisíc korun, což není moc - na mistrovství republiky to bývalo i 80 tisíc. Ale teď tam
bude jiná kvalita,“ podotkl organizátor
ústeckého turnaje Vladimír Vaněk, který

Na tenisových kurtech v Ústí nad Orlicí se představí v druhém turnaji Rieter Open švýcarská trojka Henri Laaksonen.
Ten byl i jednou z hvězd prvního turnaje, který končí zítra v Pardubicích.
FOTO | ARCHIV
dříve na kurtech Tenisového klubu pořádal i Rieter Cup.
V Ústí se předvedou hráči i ze třetí
stovky světového žebříčku. Momentálně
nejvýš stojí Bělorus Uladzimir Ignatik
(ATP 225.), jenž nedávno vypadl na prostějovském challengeru Unicredit Czech
Open po třísetové bitvě s českou dvoj-

kou Jiřím Veselým. Čtyřiadvacetiletý Ignatik kdysi býval dokonce světovou jedničkou v juniorské kategorii.
Vysoké cíle v Ústí bude mít Henri Laaksonen (ATP 284.), při absencích Federera a Wawrinky švýcarská daviscupová
jednička. Nejvíce exotickým účastníkem
bude ekvádorská jednička Gonzalo Esco-

bar (ATP 281.), jenž má hrát právě na turnaji v Ústí nad Orlicí.
Prvním domácím nasazeným v orlickoústeckém Rieter Open je česká sedmička a daviscupový reprezentant Jan
Mertl. Na ústeckých kurtech bude chtít
zanechat co nejvýraznější stopu i Václav
Šafránek, loňský finalista Rieter Cupu.
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Historické slavnosti

Noční prohlídky

Nechte se vtáhnout do minulosti
a zažijte pravý středověk na hradě Kost.

Na hradě se chystá císařská návštěva
a hrabě Heřman Černín z Chudenic
má plné ruce práce s přípravou programu.
Ještě že má po ruce dvorní dámy,
které všechno obstarají.

na hradě Kost

Těšit se můžete na rytířské vystoupení
na nádvoří hradu, ukázky dravého
ptactva, dobové tance a zpěvy
v prostorách hradních paláců,
kejklířské dovednosti
na hlavním nádvoří,
oživenou černou kuchyň
a další.

www.kost-hrad.cz | tel.: 721 756 041

10. 7. - 11. 7. 31. 7. - 1. 8.

Příběh plný humoru, napětí
a možná i lásky můžete zhlédnout
přímo na hradě Kost.

časy prohlídek: 20:30 a 22:00
nutná rezervace na www.kost-hrad.cz nebo na tel. čísle: 607 106 324

