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1. srpen 2022: Poštípání a pokousání hmyzem patří
mezi běžná letní zranění. Potrápit nás mohou včely,
komáři, klíšťata i neznámý hmyz. Dá se nějak na
štípance připravit? A kdy už jsou příznaky těžké
a nestačí je ošetřit jen doma? Své rady sdělila inter-
ní školitelka Lékáren AGEL Rita Smolková.

Příznaky poštípání jsou různé, od zarudlých ranek,
otoků a svědění až po silné alergické reakce. S mír-
nějšími projevy si poradíte doma za pomoci pří-
pravků zmírňujících tyto projevy. „U zdravého
člověka tyto problémy během několika dní odezní,
citlivějším jedincům však může i komáří štípnutí způ-
sobit reakci projevující se otoky, zduřením uzlin, úna-
vou nebo kopřivkou. Silnější alergické reakce nebo
infekční bodnutí pak potřebuje zásah lékaře, nasazení
antibiotické léčby apod., aby nedošlo k rozšíření infek-
ce do organismu,“ říká specialistka.

A jak tedy štípance ošetřit? Vždy je vhodné posti-
žené místo dezinfikovat nebo alespoň omýt vodou
a mýdlem. Ke zmírnění příznaků jsou vhodné kré-
my, gely nebo roll-on, které postižené místo zchla-
dí, zklidní a pomohou předejít nepříjemnému
otoku. Často mají i antiseptický účinek. „Uleví vám
například octanový krém nebo gel, tekutý pudr s men-
tolem, gel s antihistaminiky, propolisová mast nebo
Tea Tree olej. Při silnější reakci je vhodné použít v lékár-
ně volně dostupné antihistaminikum ve formě tablet
nebo kapek a mast s hydrocortisonem, která tlumí
alergické projevy.“

Pokud vás bodla včela nebo máte klíště, má pro
interní školitelka Lékáren AGEL Rita Smolková uži-
tečné rady: „Je potřeba co nejrychleji odstranit žihad-
lo, včelí jed se z něj totiž uvolňuje postupně. Dále na
postižené místo přiložte octanový obklad a ranku sle-
dujte. Pokud se objeví otok nebo svědění, je vhodné
použít chladivou mast a volně prodejné antihistami-
nikum. U klíštěte je nutné usmrtit jej sprejem či gelem
dostupným v lékárně a poté opatrně odstranit vhod-
nými kleštičkami nebo pinzetou. Postižené místo
vydezinfikujte a sledujte, zda se po pár dnech neobjeví
v okolí místa přisátí červená ohraničená  skvrna. To by
vyžadovalo konzultaci s lékařem ohledně dalšího
postupu a vyloučení vážné infekční nákazy.“
Určitě je na místě i otázka prevence. „Proti nepří-
jemným štípancům můžete vyzkoušet aromaterapii,
kdy silice obsažené v některých olejích působí na hmyz
odpudivě. Jedná se například o bazalkový, levandu-
lový, citronelový nebo eukalyptový olej. Oleje lze
používat v aromalampách nebo aplikovat přímo na
pokožku. Můžete také vyzkoušet užívat b-komplex,
který podle některých rad hmyzu nevoní. Další mož-
ností jsou repelenty ve spreji nebo repelentní náramky,
které jsou taky velmi oblíbené,“ dodává na závěr Rita
Smolková.
V případě jakýchkoliv potíží či nejasností se určitě
nebojte oslovit lékaře nebo lékárníka, který Vám dopo-
ručí vhodný přípravek. Určitě taky nezapomeňte při-
balit tyto přípravky s sebou do vaší cestovní lékárničky.

Jak ošetřit bodnutí hmyzem 

a kdy už je nutné volat lékaře?

Mnoho, mnoho jste, Lvi, v uplynulých dnech investovali, a přesto se ukazuje, že ne vše funguje, jak by mělo. Zkrátka, stále ještě u nás
platí, že za peníze získáte často jen velké starosti. Nyní vás čeká velké putování za svými právy. Obrňte se trpělivostí a vstřícným náhledem
– nic jiného vám nezbude. Chcete-li se povznést nad tuto prózu života, vyrazte se svými blízkými za kulturou nebo za sportem. (ač)
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� Mládě chobotnice je při narození
velké jako moucha. Mimochodem
chobotnice má 3 srdce a dokáže
měnit barvu i strukturu kůže. V tes-
tech se dokázala zbarvit i do ša-
chovnice.

� Lidské antikoncepční pilulky fun-
gují i pro gorily. A také se tak použ-
ívají.

� Brouk Goliáš je velký jako vaše
pěst. Při letu připomíná zvukem
helikoptéru. Krásných obřích
broučků však existuje víc.

� Jehlice rohozobá má zelené kosti.

� Tygři mají strakatou i kůži, nejen
srst. K jídlu se dostanou jen jednou
za osm dnů, protože 19 z 20 po-
kusů o úlovek selže. Když už kořist
uloví, nažerou se k prasknutí (až
30 kg). Tygrů ussurijských už zbývá
ve volné přírodě pouze dvě stě.

� Netopýři při vylétávání z jeskyně
vždy zatočí vlevo. Samci netopýrů
mají také největší zastoupení ho-
mosexuality ze všech savců. Sou-
vislost se zatáčením vlevo nikdo
nezjišťoval.

� Každou vteřinu na obloze celého
světa zazáří 100 blesků. To je per-
manentní a nekonečný přírodní
ohňostroj. Vcelku efektní podí-
vaná.

� Typický blesk v bouřce trvá asi půl
vteřiny a pohybuje se rychlostí až
150 000 km za vteřinu. A někdy
může blesk "vystřelit" i naopak -
ze země (většinou z nějakého sto-
žáru) směrem do mraků. Pan
RNDr. Jacek Kerum poslal mailem
doplnění: Podle výzkumu americ-
kých meteorologů pomocí velmi
rychloběžné kamery se blesky vy-
skytují 3x více ve směru G › C než
C › G. Při silném dešti se blesky vy-
skytují i 50 km a více od jádra. Po-
kud se blesk vyskytne ve slohovité
oblačnosti, může být i dále než
100 km od jádra. (G = povrch
země, C = oblak)

Věděli jste že?
Vamberk – Vsetín, Tymákov u Plzně

Vše skutečně dopravíme zdarma
po brněnsku a celé jižní Moravě 

Vaše vnitřní křehkost se opět projevuje. Jste příliš velkými dobráky, Panny, a to vás vede k tomu, že mnohdy mnohým slíbíte více, než
můžete beze všech problémů vykonat. Následky pak bývají katastrofální a navíc působíte dojmem nespolehlivců. Vaši podnikavost lze
přece využít jinak – pomozte příbuzným s problémy, které je tíží a nejsou schopni je rozřešit. Budou vám vděční a znovu vás najdou.
Vždyť jste se v poslední době už příliš nevnímali. (ač)

5/32

4/32



4 | 32. týden | 16. srpna 2022

Ani horké léto nedovedlo k zamyšlení nad vaší finanční situací. Přitom se už brzy může stát, že bude skutečně kritická. Vždyť na jedné
straně neobyčejně rozhazujete, beze smyslu investujete do věcí, které vlastně ani nepotřebujete, ale na druhé straně vašim blízkým
neposkytujete potřebnou hmotnou rezervu, aby se nemuseli chovat jako zcela podřízené bytosti. Cestou z tohoto začarovaného kruhu
je velkorysost. (ač)

Čemu dáváte přednost? Pomůcka: LAL, Baníkov, IMO, Alor, Arend, TSN, Atomic.
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TV program pondělí 22. 8.

ČT1
6.00 Kluci v akci 6.25 Cestománie
06.59 Studio 6
09.00 Na krok od nebe
09.55 Johančino tajemství
11.30 Návraty k divočině
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech
plus

12.30 Duhový luk (12/13)
13.15 Na cestě po

Jindřichohradecku
13.45 Kdo chce kam...
14.30 Pohled na lásku
16.00 Na krok od nebe
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Případy 1. oddělení II (6/8)
21.15 Hříšní lidé města brněnského

(4/4)
22.14 Výsledky losování Šťastných

10 a Extra Renty
22.15 Mezi supy
23.55 Návraty k divočině
00.25 AZ-kvíz
00.50 Banánové rybičky
01.20 Z metropole, Týden

v regionech
01.50 Kalendárium
02.20 Dobré ráno
04.50 Žiješ jenom 2x
05.20 Etiketa
05.30 Události v regionech

ČT2
5.59 Dobré ráno 8.30 Kamera na
cestách: Kosmopolitní New York (2/2)
09.25 Divoká Patagonie
10.15 Fascinující setkání se zvířaty
11.10 Afrikou letem světem (1)
12.00 Zvířecí mámy (3/3)
12.50 1968: Rozdrcení pražského

jara
13.15 Nikaragua
13.45 Obří opravny
14.35 Letecké katastrofy
15.20 1945-1953: Cesta ke studené

válce (2/2)
16.20 Krásná mlynářka
17.50 Barma – Rangún, Mandalaj

a královská města
18.45 Sto divů světa II (8/13)
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém

jazyce
20.00 Angelika a sultán
21.45 Čas sluhů
23.40 Oni a Silvio (1/2)
01.25 Tajemství železnic (8)
01.50 Letecké katastrofy
02.35 Hranice dokořán –

Rozmówki polsko-czeskie
03.00 Ze zoo do zoo
03.30 Pi znamená poklad
03.40 Před půlnocí
04.10 Plaváčci
04.35 Náš venkov
05.00 Bratislava, město uprostřed

přírody

NOVA
5.55 Snídaně s Novou 8.30
Novashopping 8.45 Ulice (4305)

09.45 Policie Modrava III (7)
10.55 Na lovu
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.20 Doktoři z Počátků (131)
13.40 Dr. House II (23)
14.35 Dr. House II (24)
15.35 Výměna manželek IV
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu II
18.25 Ulice (4306)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Specialisté (105)
21.25 Specialisté (106)
22.30 Policie Chicago VI (22)
23.25 Dr. House II (23)
00.20 Dr. House II (24)
01.15 Policie Chicago VI (22)
01.55 Specialisté (105)
02.50 Na lovu II
03.45 Doktoři z Počátků (131)
04.45 Novashopping

Prima family
6.15 M.A.S.H (168) 7.00 Nový den
08.15 M.A.S.H (169)
08.50 M.A.S.H (170)
09.20 Temný Kraj II (1)
10.35 Walker, Texas Ranger IV (26)
11.35 Rizzoli & Isles: Vraždy na

pitevně II (6)
12.30 Komisař Rex II (9)
13.35 Námořní vyšetřovací služba

VIII (11)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Prostřeno!
17.45 Singl švindl
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Vinaři II (1)
21.40 Zralé víno
23.50 Ano, šéfe!
01.00 Z místa činu
02.00 Námořní vyšetřovací služba

VIII (11)
03.00 Rizzoli & Isles: Vraždy na

pitevně II (6)
03.55 Komisař Rex II (9)
05.35 Pohoda u krbu

TV Barrandov
5.40 Jak to dopadlo!? 9.05 Klenot.TV
12.35 Teleshopping Soukup shop
12.50 Naše zprávy
12.55 Nebezpečné vztahy
13.50 Nebezpečné vztahy live
14.50 Jak to dopadlo!?
15.50 Nebezpečné vztahy
16.40 Tajemství Jana Hartla
17.00 Vaření se Soukupem
17.50 Poklad z půdy
19.05 Poklad z půdy
20.15 Zákon a pořádek: Útvar pro

zvláštní oběti II (11, 12)
21.55 Slavné klany – Heřmánkovi
22.20 Zákon a pořádek: Útvar pro

zvláštní oběti II (13, 14)
00.10 Poklad z půdy
01.15 Naše zprávy
01.20 Exkluziv Kateřiny Brožové
02.00 Na plac!
02.55 Ostříháno
04.40 Nebezpečné vztahy

NOVA Cinema
5.30 Loupení jehňátek 6.55 K. O.
08.40 Teleshopping
09.15 Pravá nevěsta
10.25 Princezna Husopaska
11.30 Jak básníci neztrácejí naději
13.50 Teleshopping
14.15 Dokud jsi se mnou
16.30 Slečna drsňák
18.35 Policejní akademie 6: Město

v obležení
20.00 Já, legenda
21.55 D.C. Sniper: 23 dní strachu
23.35 Matrix Revolutions
01.50 Kontraband

Prima COOL
6.05 Spravedlnost v krvi XII (1) 7.20
Partička 8.10 To nejlepší z Top Gearu
(1) 9.20 Top Gear speciál (2)
10.25 Hvězdná brána V (11)
11.25 Hvězdná brána V (12)
12.25 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (4)
13.20 Simpsonovi IX (16)
13.50 Simpsonovi IX (17)
14.20 Simpsonovi IX (18)
14.50 Simpsonovi IX (19)
15.10 Hvězdná brána V (13)
16.10 Hvězdná brána V (14)
17.15 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (5)
18.15 Simpsonovi X (19)
18.45 Simpsonovi X (20)
19.15 Simpsonovi X (21)
19.45 Simpsonovi X (22)
20.15 Prima Partička – prostě to

nejlepší
21.25 Partička
22.05 Námořní vyšetřovací

služba L. A. XI (20)
23.10 Re-play
23.45 Simpsonovi X (19)
00.15 Simpsonovi X (20)
00.40 Simpsonovi X (21)
01.10 Simpsonovi X (22)
01.40 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (5)
02.30 Top Gear speciál (2)
03.35 Narcos II (5)
04.50 Umění je cool

Prima Love
6.00 Na zámku 6.25 Divoký anděl (47)
07.40 Krejzovi (87)
09.15 Jak se staví sen
10.00 Prostřeno!
10.55 Ano, šéfe!
12.15 Nadměrná péče
14.05 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(7)
15.05 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(8)
16.05 Krásná Fatmagul (114)
17.00 Krásná Fatmagul (115)
18.00 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(9)
19.00 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(10)
20.00 Emilie Richards: Láska na

Novém Zélandu
21.55 Zoufalé manželky VIII (8)
22.50 Showtime magazín
23.35 Krásná Fatmagul (114)
00.35 Krásná Fatmagul (115)
01.30 Doktoři III (7)
02.30 Doktoři III (8)
03.25 Divoký anděl (47)
04.25 Na zámku

www.samab.cz
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TV program úterý 23. 8.

ČT1
6.00 Po stopách hvězd 6.25 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe
10.00 Kdo chce kam...
10.45 O Ptáku Ohniváku
11.30 Návraty k divočině
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech
plus

12.30 Duhový luk (13/13)
13.00 Na cestě po Beskydech
13.35 Velké sedlo (8)
14.25 Mezi supy
16.05 Na krok od nebe
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Musím tě svést
21.40 Andělé všedního dne
23.14 Výsledky losování Šťastných

10 a Euromiliony
23.15 Schimanski
00.45 Návraty k divočině
01.25 Zajímavosti z regionů
01.50 AZ-kvíz
02.20 Dobré ráno
04.50 Žiješ jenom 2x
05.20 Etiketa
05.30 Události v regionech

ČT2
5.59 Dobré ráno 8.30 Zázračná planeta:
Primáti (3/3)
09.25 Angelika a sultán
11.00 Hitlerovy peníze (4/4)
11.50 Letečtí stíhači v boji II
12.35 Království divočiny: Surikaty,

Kalahari
13.00 Havaj, ostrovy uprostřed

Pacifiku
13.25 Sto divů světa II (9/13)
14.25 V nejluxusnější věznici světa
15.10 Úžasné zvířecí rodiny (10/10)
16.05 Šimon a Matouš
17.50 Afrikou letem světem (2/6)
18.40 Cyklotoulky
18.55 Cesta za kapitánem Janem

aneb Eskymo
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém

jazyce
20.00 Rošťák
22.05 Piti piti pa
23.30 Fargo II (10/10)
00.25 Hitlerův kruh zla (7/10)
01.15 Zmařené naděje (8/8)
02.10 Ze zoo do zoo
02.35 Jatka na porážku
03.05 Hranice dokořán –

Rozmówki polsko-czeskie
03.30 Sabotáž
03.55 Ro(c)kování s Bohem
04.20 V zajetí železné opony
04.35 Náš venkov
05.00 Supervlaky

NOVA
5.55 Snídaně s Novou 8.30
Novashopping 8.50 Ulice (4306)
09.45 Specialisté (105)
10.55 Na lovu II
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí

12.25 Doktoři z Počátků (132)
13.40 Dr. House III (1)
14.40 Dr. House III (2)
15.35 Výměna manželek IV
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu II
18.25 Ulice (4307)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Šéfka (10)
21.40 Souboj na talíři
22.45 Kriminálka Las Vegas VII (5)
23.40 Dr. House III (1)
00.35 Dr. House III (2)
01.30 Kriminálka Las Vegas VII (5)
02.10 Souboj na talíři
02.55 Na lovu II
03.45 Doktoři z Počátků (132)
04.45 Novashopping

Prima family
6.15 M.A.S.H (170) 7.00 Nový den 8.15
M.A.S.H (171) 8.50 Vinaři II (1)
10.25 Walker, Texas Ranger V (1)
11.25 Rizzoli & Isles: Vraždy na

pitevně II (7)
12.25 Komisař Rex II (10)
13.30 Námořní vyšetřovací služba

VIII (12)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Prostřeno!
17.45 Singl švindl
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Pohádkových 7 pádů Honzy

Dědka
21.25 Máma na zabití (8)
22.35 7 pádů Honzy Dědka
23.50 Ano, šéfe!
01.00 Z místa činu
02.00 Námořní vyšetřovací služba

VIII (12)
03.00 Rizzoli & Isles: Vraždy na

pitevně II (7)
03.55 Komisař Rex II (10)
05.35 Pohoda u krbu

TV Barrandov
5.40 Jak to dopadlo!? 9.10 Klenot.TV
12.40 Teleshopping Soukup shop
12.50 Naše zprávy
12.55 Nebezpečné vztahy
13.50 Nebezpečné vztahy live
14.50 Jak to dopadlo!?
15.50 Nebezpečné vztahy
16.40 Tajemství Vlasty Buriana
17.00 Vaření se Soukupem
17.50 Poklad z půdy
19.05 Poklad z půdy
20.15 Otec Braun (17)
21.55 Příběh velké lásky – Jana

a Viktor Preissovi
22.20 Zákon a pořádek: Útvar pro

zvláštní oběti II (15, 16)
00.10 Poklad z půdy
01.25 Naše zprávy
01.30 Exkluziv Kateřiny Brožové
02.05 Na plac!
03.00 Ostříháno
04.40 Nebezpečné vztahy

NOVA Cinema
5.25 Žárlivá ženská 7.05 Lorax
08.35 Teleshopping

09.05 Dr. House II (23)
09.55 Dr. House II (24)
10.50 A zase jedna Popelka
12.30 Teleshopping
12.55 Slečna drsňák
15.00 Policejní akademie 6: Město

v obležení
16.30 Discopříběh
18.15 2Bobule
20.00 Equalizér 2
22.20 Obřad
00.30 Já, legenda
02.15 D.C. Sniper: 23 dní strachu
03.35 Kontraband

Prima COOL
6.05 Spravedlnost v krvi XII (2) 7.20
Partička 8.10 To nejlepší z Top Gearu
(2) 9.20 Top Gear speciál (3)
10.30 Hvězdná brána V (13)
11.25 Hvězdná brána V (14)
12.25 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (5)
13.20 Simpsonovi IX (20)
13.50 Simpsonovi IX (21)
14.20 Simpsonovi IX (22)
14.50 Simpsonovi IX (23)
15.10 Hvězdná brána V (15)
16.10 Hvězdná brána V (16)
17.15 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (6)
18.10 Simpsonovi X (23)
18.45 Simpsonovi XI (1)
19.15 Simpsonovi XI (2)
19.45 Simpsonovi XI (3)
20.15 Námořní vyšetřovací

služba L. A. XII (8)
21.05 Show Jana Krause
22.10 Námořní vyšetřovací

služba L. A. XI (21)
23.15 Re-play: Tutorial
23.50 Simpsonovi X (23)
00.15 Simpsonovi XI (1)
00.45 Simpsonovi XI (2)
01.15 Simpsonovi XI (3)
01.45 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (6)
02.30 Top Gear speciál (3)
03.40 Narcos II (6)
04.55 Umění je cool

Prima Love
06.00 Na zámku
06.25 Divoký anděl (48)
07.40 Krejzovi (88)
09.15 Jak se staví sen
10.00 Prostřeno!
11.00 Ano, šéfe!
12.15 Emilie Richards: Nový Zéland

navždy
14.05 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(9)
15.05 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(10)
16.05 Krásná Fatmagul (116)
17.00 Krásná Fatmagul (117)
18.00 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(11)
19.00 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(12)
20.00 Emilie Richards: Nový

Zéland, nový začátek
21.55 Zoufalé manželky VIII (9)
22.50 Vinaři II (1)
00.10 Krásná Fatmagul (116)
01.10 Krásná Fatmagul (117)
02.10 Doktoři III (9)
03.05 Doktoři III (10)
04.00 Divoký anděl (48)
04.55 Na zámku

TV program středa 24. 8.

ČT1
6.00 Hobby naší doby – letní speciál
6.25 Cestománie 6.59 Studio 6 9.00 Na
krok od nebe 9.50 Toulavá kamera
10.20 Objektiv 10.50 Úsměvy Miloše
Kopeckého 11.30 Návraty k divočině
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech
plus

12.30 Případy podporučíka Haniky
(1)

13.15 Na cestě po Vitorazsku
13.45 Jablko a jeho strom
14.10 Dynastie Nováků (8/13)
15.05 Přátelská výpomoc
16.05 Na krok od nebe
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Hříšní lidé města pražského

(12)
20.55 Vraždy v kruhu
22.14 Výsledky losování Šťastných

10
22.15 Detektiv Endeavour Morse III
23.45 Návraty k divočině
00.15 AZ-kvíz
00.40 Osudové lásky
01.05 Banánové rybičky
01.35 Přes nový práh
02.00 Pod pokličkou
02.25 Dobré ráno
04.55 Kluci v akci
05.20 Etiketa
05.30 Události v regionech

ČT2
5.59 Dobré ráno 8.30 Skotsko, drsná
krajina s mystickou duší 9.25 Úžasné
zvířecí rodiny (10/10) 10.20 Hitlerův
kruh zla (7/10) 11.15 Dobrodružství
vědy atechniky 11.45 Krásy evropského
pobřeží 11.50 Florida – ohrožený ráj
zvířat 12.45 Tajemství železnic (9)
13.15 Starobylé stavby
14.05 Kouzlo Afriky
14.30 Tsunami na Ženevském

jezeře
15.25 Města bez bariér
15.35 Las Vegas, přelud nebo

skutečnost?
16.30 Piti piti pa
17.50 Kamera na cestách:

Kosmopolitní New York (2/2)
18.50 Divoká Patagonie
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém

jazyce
20.00 McLintock!
22.10 Jdi na to
00.00 Babylon Berlín III (8/12)
00.50 Fargo II (10/10)
01.45 Ze zoo do zoo
02.10 Hranice dokořán –

Rozmówki polsko-czeskie
02.35 Komenský by zaplakal
03.00 Babylon
03.30 Sabotáž
03.55 Před půlnocí
04.20 Cesty víry
04.45 Náš venkov
05.15 1968: Rozdrcení pražského

jara

05.40 Československý filmový
týdeník 1972 (1423/2379)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou 8.35
Novashopping 8.50 Ulice (4307) 9.45
Specialisté (106) 10.55 Na lovu II 11.45
Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí
12.20 Doktoři z Počátků (133)
13.40 Dr. House III (3)
14.35 Dr. House III (4)
15.35 Výměna manželek IV
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu II
18.25 Ulice (4308)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Výměna manželek XII
21.40 Comeback
22.10 Comeback
22.50 Kriminálka Las Vegas VII (6)
23.45 Dr. House III (3)
00.40 Dr. House III (4)
01.35 Kriminálka Las Vegas VII (6)
02.15 Comeback
02.45 Na lovu II
03.45 Doktoři z Počátků (133)
04.45 Novashopping

Prima family
6.15 M.A.S.H (171) 7.00 Nový den 8.15
M.A.S.H (172) 8.50 M.A.S.H (173) 9.20
Mordparta (8) 10.30 Walker, Texas
Ranger V (2) 11.30 Rizzoli & Isles:
Vraždy na pitevně II (8)
12.30 Komisař Rex II (11)
13.35 Námořní vyšetřovací služba

VIII (13)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Prostřeno!
17.45 Singl švindl
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Vinaři II (2)
21.30 Show Jana Krause
22.35 Ano, šéfe!
23.55 Rozpal to ve Španělsku, šéfe!
00.40 Z místa činu
01.40 Námořní vyšetřovací služba

VIII (13)
02.35 Rizzoli & Isles: Vraždy na

pitevně II (8)
03.30 Komisař Rex II (11)
04.40 Rozpal to, šéfe!

TV Barrandov
5.40 Jak to dopadlo!? 9.05 Klenot.TV
12.35 Teleshopping Soukup shop 12.50
Naše zprávy 12.55 Nebezpečné vztahy
13.50 Nebezpečné vztahy live
14.50 Jak to dopadlo!?
15.50 Nebezpečné vztahy
16.40 Tajemství Jiřího Schmitzera
17.00 Vaření se Soukupem
17.50 Poklad z půdy
19.05 Poklad z půdy
20.15 Zákon a pořádek: Útvar pro

zvláštní oběti II (17, 18)
22.00 Zákon a pořádek: Útvar pro

zvláštní oběti II (19, 20)
23.55 Poklad z půdy
01.05 Naše zprávy
01.10 Exkluziv Kateřiny Brožové

01.45 Na plac!
03.00 Ostříháno
04.40 Nebezpečné vztahy

NOVA Cinema
5.25 Zimní příběh 7.10 Dokud jsi se
mnou 9.20 Teleshopping 9.50 Dr.House
III (1) 10.45 Dr. House III (2) 11.35
Jantarová komnata 13.50 Teleshopping
14.10 Kazatelova zpověď
15.55 Španglicky snadno a rychle
18.20 Harry a Meghan: Královské

povinnosti
20.00 Wonder Woman
22.30 Čistokrevné zlo
00.15 Dívka ve vlaku
02.20 Obřad
04.05 D.C. Sniper: 23 dní strachu

Prima COOL
6.05 Spravedlnost v krvi XII (3) 7.20
Partička 7.55 Top Gear: Patagonský
speciál (2) 9.20 Top Gear speciál (4)
10.25 Hvězdná brána V (15) 11.25
Hvězdná brána V (16) 12.25 Námořní
vyšetřovací služba L. A. V (6)
13.20 Simpsonovi IX (24)
13.50 Simpsonovi IX (25)
14.20 Simpsonovi X (1)
14.50 Simpsonovi X (2)
15.10 Hvězdná brána V (17)
16.10 Hvězdná brána V (18)
17.15 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (7)
18.15 Simpsonovi XI (4)
18.45 Simpsonovi XI (5)
19.15 Simpsonovi XI (6)
19.45 Simpsonovi XI (7)
20.15 Autosalon.tv
21.25 Fotr na tripu
22.00 Námořní vyšetřovací

služba L. A. XI (22)
23.05 Cyklosalon.tv
23.40 Simpsonovi XI (4)
00.10 Simpsonovi XI (5)
00.40 Simpsonovi XI (6)
01.10 Simpsonovi XI (7)
01.30 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (7)
02.25 Námořní vyšetřovací

služba L. A. XI (20)
03.25 Narcos II (7)
04.40 Umění je cool

Prima Love
6.00 Na zámku 6.25 Divoký anděl (49)
7.40 Krejzovi (89) 9.15 Jak se staví sen
10.00 Prostřeno! 10.55 Ano, šéfe! 12.15
Emilie Richards: Čas odpuštění
14.05 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(11)
15.05 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(12)
16.00 Krásná Fatmagul (118)
17.00 Krásná Fatmagul (119)
18.00 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(13)
19.00 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(14)
20.00 Emilie Richards: Stopy

minulosti
21.55 Zoufalé manželky VIII (10)
22.50 Máma na zabití (8)
00.00 Krásná Fatmagul (118)
01.00 Krásná Fatmagul (119)
01.55 Doktoři III (11)
02.55 Doktoři III (12)
03.50 Divoký anděl (49)
04.45 Na zámku

Šance pochopit to, co před vámi skrývají partneři, je pro vás, Štíři, velká. V lásce se vám ostatně bude celkem dařit a stanete se také
živoucími důkazy toho, že ne každé přísloví je pravdivé. Vždyť i ve finančních otázkách na tom nebudete špatně. Platí to jak pro nejrůznější
sázky, tak pro dlouhodobé zhodnocování vkladů. Ti, k nimž vás neváže vřelý nebo vášnivý vztah budou rozrušeni a posléze podrážděni
vaší bohorovností a schopností odkládat řešení problému na mnohem pozdější dobu. (ač)
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S Rentou z nemovitosti
od FINEMO.CZ se mi žije lépe

Na důchod se moc těšila. Celý život tvrdě pracovala, vychovala tři děti a nikdy neměla čas

na své koníčky. Když jí však přišla první výplata důchodu, její nadšení rychle opadlo. Měla

sice vlastní bydlení, ale na další výdaje jí mnoho peněz nezbývalo. Začala přemýšlet o tom,

jestli její kamarádky přece jen nemají pravdu.

A potom se jednoho dne dozvěděla z novinového článku o Rentě z nemovitosti, kterou

v České republice poskytuje společnost FINEMO.CZ. „Nejdříve jsem tomu nechtěla moc

věřit, protože jsem měla strach, zda se nejedná o něco podvodného a abych nepřišla

o bydlení,“ líčí své předchozí obavy paní Anna. Stále jí to však leželo v hlavě, a tak si

domluvila schůzku s obchodním zástupcem firmy. Tam zjistila, že i nadále zůstane vlastníkem

nemovitosti, a že o úvěr se později sníží hodnota dědictví.

Vzhledem k tomu, že její děti byly zaopatřené a měly své rodiny, to pro ni nepředstavovalo

problém. Samozřejmě to s nimi probrala a ony ji v tom jenom podpořily. Naopak byly rády,

že jejich matka v důchodu nerezignovala na život, nýbrž si ho začala užívat. Najednou

měla dostatek peněz na své koníčky, které léta zanedbávala. Rentu z nemovitosti nakonec

doporučila i svým kamarádkám a společně vyrazily na dovolenou.

Chcete 
vědět víc?

� Další informace
o Rentě z nemovitosti

najdete na webu:

www.rentaznemovitosti.cz.

� Můžete zde požádat
o orientační kalkulaci

a seznámit se s příběhy

klientů.

� Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

� Máme licenci 
České národní 
banky.

8/32

Někteří lidé mají pocit, že odejít do penze znamená přestat žít. Paní Anna se s tímto názorem
u svých kamarádek setkávala často. Zůstávaly doma a v podstatě jen čekaly, až zemřou. Paní
Anně odpovídaly, že taková je prostě situace v důchodu a že s tím nic nezmůže. S takovým
prožitím stáří se však ona nechtěla smířit.

Výhody Renty
z nemovitosti:

� získáte peníze na

cokoliv (najednou či

postupně)

� za vašeho života
nemusíte nic splácet
a nikdy se nesplácí více

než cena nemovitosti

� zůstáváte bydlet

doma a jste nadále
vlastník svého bytu či
domu

� můžete žít důstojněji

a život si více užívat
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TV program čtvrtek 25. 8.

ČT1
6.00 Žiješ jenom 2x 6.25 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe
09.55 Otec Brown IX
10.35 Pečení na neděli
11.05 Po stopách hvězd
11.30 Návraty k divočině
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech
plus

12.30 Případy podporučíka Haniky
(2)

13.15 Na cestě po Plzeňské
pahorkatině

13.45 Všechno, co mám ráda
14.25 Už vám není dvacet, paní

Bláhová
15.00 Bez ženské a bez tabáku (2)
16.05 Na krok od nebe
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.10 Ztracená brána (3/3)
21.25 Trojí život
22.49 Výsledky losování Šťastných

10
22.50 Hercule Poirot X
00.25 Rošťák
02.30 Dobré ráno
05.00 Hobby naší doby – letní

speciál
05.30 Události v regionech

ČT2
5.59 Dobré ráno 8.30 Zvířecí mámy
(3/3) 9.15 Afrikou letem světem (2/6)
10.10 Letečtí stíhači v boji II 10.55
Supervlaky 11.50 Kanada, ve stopách
zlatokopů
12.25 Zázračná planeta: Primáti (3/3)
13.20 Fascinující setkání se zvířaty
14.10 Sokolnictví – vznešené

umění lovu
14.30 Evropský příběh (5/6)
15.20 Hitlerovy peníze (4/4)
16.10 McLintock!
18.15 Sto divů světa II (9/13)
19.15 Babylon
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém

jazyce
20.00 Vatel
21.50 Klec bláznů
23.25 Sestra (3/4)
00.15 Balthazar II (7/10)
01.05 Letecké katastrofy
01.50 Průšvihy první republiky (8/8)
02.15 Ze zoo do zoo
02.40 Záchrana stromu Slovácka
03.10 Hranice dokořán –

Rozmówki polsko-czeskie
03.35 Sabotáž
04.00 Poslem mezi dvěma světy
04.30 Divnopis
04.35 Babylon
05.00 Náš venkov
05.30 Tajemství železnic (9)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou 8.25
Novashopping 8.40 Ulice (4308) 9.4
Šéfka (10)
10.55 Na lovu II
11.45 Tescoma s chutí

12.00 Polední Televizní noviny,
Sportovní noviny, Počasí

12.20 Doktoři z Počátků (134)
13.35 Dr. House III (5)
14.30 Dr. House III (6)
15.30 Výměna manželek IV
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu II
18.25 Ulice (4309)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Malý pitaval z velkého města

(15)
21.30 Kriminálka Anděl (10)
22.40 Kriminálka Las Vegas VII (7)
23.35 Dr. House III (5)
00.30 Dr. House III (6)
01.30 Kriminálka Las Vegas VII (7)
02.10 Comeback
02.35 Na lovu II
03.45 Doktoři z Počátků (134)
04.45 Novashopping

Prima family
6.15 M.A.S.H (173) 7.00 Nový den
08.15 M.A.S.H (174)
08.50 M.A.S.H (175)
09.20 Vinaři II (2)
10.30 Walker, Texas Ranger V (3)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na

pitevně II (9)
12.30 Komisař Rex II (12)
13.35 Námořní vyšetřovací služba

VIII (14)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Prostřeno!
17.45 Singl švindl
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Indiana Jones a Království

křišťálové lebky
22.40 Inkognito
23.55 Ano, šéfe!
01.05 Z místa činu
02.10 Námořní vyšetřovací služba

VIII (14)
03.05 Rizzoli & Isles: Vraždy na

pitevně II (9)
04.00 Komisař Rex II (12)
05.40 Pohoda u krbu

TV Barrandov
5.40 Jak to dopadlo!? 9.00 Klenot.TV
12.30 Teleshopping Soukup shop
12.50 Naše zprávy
12.55 Nebezpečné vztahy
13.50 Nebezpečné vztahy live
14.50 Jak to dopadlo!?
15.50 Nebezpečné vztahy
16.40 Tajemství Jiřiny Jiráskové
17.00 Kašpárku, vař!
17.35 Kašpárku, vař!
17.50 Poklad z půdy
19.05 Poklad z půdy
20.15 Otec Braun (18)
21.55 Příběh velké lásky – Václav

Vydra a Jana Boušková
22.20 Zákon a pořádek: Útvar pro

zvláštní oběti II (21)
23.05 Zákon a pořádek: Útvar pro

zvláštní oběti XIII (1)
00.10 Poklad z půdy
01.20 Naše zprávy
01.25 Exkluziv Kateřiny Brožové
02.00 Na plac!

02.30 Ostříháno
04.40 Nebezpečné vztahy

NOVA Cinema
5.30 Jantarová komnata 7.35
Teleshopping 8.05 Dr. House III (3)
08.55 Dr. House III (4)
09.50 Španglicky snadno a rychle
12.15 Teleshopping
12.35 Harry a Meghan: Královské

povinnosti
14.20 Enid
16.00 Discopříběh
17.40 Dokonalý trik
20.00 Dannyho parťáci 2
22.30 Nezlomný
01.00 Čistokrevné zlo
02.40 Dívka ve vlaku

Prima COOL
6.10 Prima Partička – prostě to nejlepší
7.45 Re-play 8.10 To nejlepší z Top
Gearu (4) 9.20 Top Gear speciál (5)
10.25 Hvězdná brána V (17)
11.25 Hvězdná brána V (18)
12.25 Námořní vyšetřovací služba

L. A. V (7)
13.20 Simpsonovi X (3)
13.50 Simpsonovi X (4)
14.20 Simpsonovi X (5)
14.50 Simpsonovi X (6)
15.10 Hvězdná brána V (19)
16.10 Hvězdná brána V (20)
17.15 Námořní vyšetřovací služba

L. A. V (8)
18.15 Simpsonovi XI (8)
18.45 Simpsonovi XI (9)
19.15 Simpsonovi XI (10)
19.45 Simpsonovi XI (11)
20.15 Partička XXL
22.00 Agent z Hongkongu
23.55 Simpsonovi XI (8)
00.25 Simpsonovi XI (9)
00.50 Simpsonovi XI (10)
01.20 Simpsonovi XI (11)
01.45 Námořní vyšetřovací služba

L. A. V (8)
02.40 Námořní vyšetřovací služba

L. A. XI (21)
03.35 Narcos II (8)
04.50 Umění je cool

Prima Love
6.00 Na zámku 6.25 Divoký anděl (50)
07.35 Krejzovi (90)
09.15 Jak se staví sen
10.00 Prostřeno!
10.55 Ano, šéfe!
12.15 Emilie Richards: Láska na

Novém Zélandu
14.05 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(13)
15.00 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(14)
16.00 Krásná Fatmagul (120)
17.00 Krásná Fatmagul (121)
18.00 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(15)
19.00 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(16)
20.00 Katie Fforde: Na vlně štěstí
21.55 Zoufalé manželky VIII (11)
22.50 Vinaři II (2)
00.05 Krásná Fatmagul (120)
01.00 Krásná Fatmagul (121)
02.00 Doktoři III (13)
02.55 Doktoři III (14)
03.55 Divoký anděl (50)
04.45 Na zámku

Srpen, měsíc otevřenosti ve vztazích, vám, Střelci, prospívá. Na pracovišti znovu získáváte postavení, o něž jste svým předchozím
váháním přišli. Také se vám už konečně podařilo srovnat si kariérní priority v hlavě a vypracovat zásadní strategický plán. Netrapte se,
není na tom nic špatného, ba naopak. Každý se má přece starat o sebe a je výsadou každého, aby se snažil vybudovat si co nejlepší
pozici. (ač)

TV program pátek 26. 8.

ČT1
6.00 Žiješ jenom 2x 6.25 Cestománie
6.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe
9.55 Hříšní lidé města pražského (12)
10.40 To byla svatba, strýčku
11.30 Hobby naší doby – letní

speciál
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech
plus

12.30 Případy podporučíka Haniky
(3)

13.10 Na cestě po Podhorácku
13.35 Svědkyně
14.35 Kluci v akci
15.10 Příběhy slavných... Václav

Voska
16.05 Na krok od nebe
17.00 Cestománie
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Lotrando a Zubejda
21.55 Všechnopárty
22.49 Výsledky losování Šťastných

10
22.50 Svatební cesta do Jiljí
00.15 Případy detektiva Murdocha

XV
01.00 AZ-kvíz
01.25 AZ-kvíz
01.50 Sváteční slovo školní

kaplanky Marty Židkové
02.00 Dobré ráno
04.30 Po stopách hvězd
05.00 Rajské zahrady
05.20 Etiketa
05.30 Události v regionech

ČT2
5.59 Dobré ráno 8.30 Pugam, město
tisíců chrámů 9.25 Starobylé stavby
10.20 Tajemství železnic (9)
10.45 Letecké katastrofy
11.30 Království divočiny: Surikaty,

Kalahari
11.55 Výjezdní doložka pro

Dubčeka
13.20 Miloslav Stingl pohledem

Jána Piroha
13.35 Florida – ohrožený ráj zvířat
14.30 Postřehy odjinud
14.40 Superschopnosti medvědů
15.30 Obří opravny
16.25 1945-1953: Cesta ke studené

válce (2/2)
17.20 Kouzlo Afriky
17.45 Miloš Forman – Co tě

nezabije... (2/4)
18.45 Las Vegas, přelud nebo

skutečnost?
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém

jazyce
20.00 Jack Rozparovač (1/2)
21.45 Komisař Maigret zuří
23.15 Balthazar II (8/10)
00.05 Evropský příběh (5/6)
01.00 Babylon
01.25 Vinař roku 2022
02.20 Nedej se
02.45 Ze zoo do zoo
03.10 Má tetřev naději?
03.40 Ve středu ohně

04.05 Náš venkov
04.35 Před půlnocí
05.00 Krásy evropského pobřeží
05.10 Cesta za kapitánem Janem

aneb Eskymo

NOVA
5.55 Snídaně s Novou 8.30
Novashopping 8.45 Ulice (4309) 9.45
Kriminálka Anděl (9) 10.55 Na lovu II
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Doktoři z Počátků (135)
13.45 Dr. House III (7)
14.40 Dr. House III (8)
15.35 Výměna manželek IV
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu II
18.25 Ulice (4310)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Ubal a zmiz
22.25 November Man
00.40 Dr. House III (7)
01.35 Dr. House III (8)
02.15 Na lovu II
03.00 Babicovy dobroty
03.30 Doktoři z Počátků (135)
04.30 Novashopping
05.40 Looney Tunes: Úžasná show II

(24, 25)

Prima family
6.15 M.A.S.H (175) 7.00 Nový den 8.15
M.A.S.H (176) 8.45 M.A.S.H (177)
09.15 V. I. P. vraždy II (12)
10.30 Walker, Texas Ranger V (4)
11.30 Rizzoli & Isles: Vraždy na

pitevně II (10)
12.30 Komisař Rex II (13)
13.35 Námořní vyšetřovací služba

VIII (15)
14.40 Ano, šéfe!
15.50 Policie v akci
16.50 Prostřeno!
17.45 Singl švindl
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Máme rádi Česko
22.00 Mordparta II (1)
23.25 Ano, šéfe!
00.40 Z místa činu
01.40 Námořní vyšetřovací služba

VIII (15)
02.35 Rizzoli & Isles: Vraždy na

pitevně II (10)
03.30 Komisař Rex II (13)
04.40 Rozpal to, šéfe!

TV Barrandov
5.40 Jak to dopadlo!? 9.05 Klenot.TV
12.35 Teleshopping Soukup shop 12.50
Naše zprávy 12.55 Nebezpečné vztahy
13.50 Nebezpečné vztahy live
14.50 Jak to dopadlo!?
15.50 Nebezpečné vztahy
16.40 Tajemství Josefa Vinklářé
17.00 Babica vs. Sapík
17.50 Poklad z půdy
19.05 Poklad z půdy
20.15 Zákon a pořádek: Útvar pro

zvláštní oběti XIII (2, 3)
22.00 Zákon a pořádek: Útvar pro

zvláštní oběti XIII (4, 5)

23.50 Poklad z půdy
01.05 Naše zprávy
01.10 Exkluziv Kateřiny Brožové
01.50 Na plac!
03.05 Ostříháno
04.45 Nebezpečné vztahy

NOVA Cinema
6.00 Pravá nevěsta 7.00 Harry
a Meghan: Královské povinnosti 8.40
Teleshopping 9.15 Dr. House III (5)
10.05 Dr. House III (6)
10.55 Dokonalý trik
13.25 Teleshopping
13.45 Záhady pro začátečníky
15.30 Řeka
17.50 Zelený sršeň
20.00 Konečně doma
21.45 Bastardi
23.45 Nezlomný
02.10 Čistokrevné zlo

Prima COOL
6.15 Autosalon.tv 7.40 Re-play: Tutorial
8.05 Top Gear speciál (1) 9.20 Top Gear
speciál (6) 10.25 Hvězdná brána V (19)
11.25 Hvězdná brána V (20)
12.25 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (8)
13.20 Simpsonovi X (7)
13.50 Simpsonovi X (8)
14.20 Simpsonovi X (9)
14.50 Simpsonovi X (10)
15.10 Hvězdná brána V (21)
16.10 Hvězdná brána V (22)
17.15 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (9)
18.15 Simpsonovi XI (12)
18.45 Simpsonovi XI (13)
19.15 Simpsonovi XI (14)
19.45 Simpsonovi XI (15)
20.15 Valkýra
22.40 Smrtící nymfa
00.40 Simpsonovi XI (12)
01.10 Simpsonovi XI (13)
01.40 Simpsonovi XI (14)
02.05 Simpsonovi XI (15)
02.30 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (9)
03.15 Námořní vyšetřovací

služba L. A. XI (22)
04.20 Narcos II (9)

Prima Love
6.05 Divoký anděl (51) 7.15 Krejzovi
(91) 8.50 Jak se staví sen 9.55
Prostřeno! 10.55 Ano, šéfe!
12.10 Emilie Richards: Nový Zéland,

nový začátek
14.00 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(15)
15.00 Doktor z hor: Nové příběhy IX

(16)
16.00 Krásná Fatmagul (122)
17.00 Krásná Fatmagul (123)
18.00 Doktor z hor: Nové příběhy X

(1)
19.00 Doktor z hor: Nové příběhy X

(2)
20.00 Katie Fforde: Probuzení

polibkem
21.55 Zoufalé manželky VIII (12)
22.50 Inkognito
23.55 Krásná Fatmagul (122)
00.55 Krásná Fatmagul (123)
01.55 Doktoři III (15)
02.50 Doktoři III (16)
03.45 Divoký anděl (51)
04.40 Na zámku
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Program letošního jubilejního ročníku folklorních

večerů F SCÉNU proběhne zcela netradičně na

Činoherní scéně Městského divadla Brno. Pro ten-

tokráte opouštíme nádherný prostor Biskupského

dvora, zato si však užijeme nefalšovanou divadelní

atmosféru s veškerou magií, kterou v sobě divadlo

skrývá. Letos převzali záštitu primátorka statutár-

ního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a hejtman

Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich a stejně

jako v minulých letech jsou hlavními organizátory

Folklorní sdružení Jánošík Brno, z.s. a Českoslo-

venský legionář SPIA – Czech, z.s., v koprodukci

s partnery – Městské divadlo Brno, reklamní spo-

lečnost SNIP & CO a Moravské zemské muzeum

v rámci již 13. ročníku Léta na Biskupském dvoře.

Konec srpna tak bude vyplněn třemi večery a jed-

ním odpolednem, které budou zaplněny folklo-

rem. 

Již tradičně pořadatelé věnují část prostředků

pro některou charitativní organizaci. A stejně jako

v loňském roce podporují Nadační fond Dům pro

Julii, z.ú. který je neziskovou organizací zakládající

dětský hospic Dům pro Julii v Brně. Dětský hospic

nabídne péči odlehčovací pro dlouhodobě i krát-

kodobě pečující i možnost prožití terminálního

stádia onemocnění. Již nyní poskytuje organizace

Dům pro Julii podporu rodinám – zdravotní sestry

a pečovatelky docházejí za dětmi do domácího

prostředí a umožňují pečujícím si odpočinout. 

Na založení Domu pro Julii byla vypsána veřejná

sbírka, po republice je umístěno 80 sbírkových

pokladniček. Financování také zajišťují dva na-

dační obchůdky Dobrý obchod pro Julii – jeden

se nachází v obchodním centru MAX v Brně-

Bystrci a druhý v obchodním centru Rozkvět

v Brně na náměstí Svobody. Více informací

o Domu pro Julii naleznete na webových strán-

kách www.dumprojulii.com.

Zahájení 25. ročníku letních folklorních večerů

F SCÉNA 2022 ve čtvrtek v podvečer se ujme

jedinečný taneční projekt maďarského folklor-

ního souboru Danube, v rámci kterého pěstuje

svou taneční složku právě v dílně DUNA Művés-

zegyüttes, kterou doprovází cimbálová muzika

Göncöl Zeneke. Tento soubor se ve své tvorbě

snaží o autentickou, přesto otevřenou a pozor-

nost poutající interpretaci maďarské lidové kul-

tury a její produkce se vyznačuje jak zachováním

tradic, tak zároveň odvahou nebát se umělecky

experimentovat. Brněnskému publiku se před-

staví v pořadu Szerelünk, Kalotaszeg – Naše

láska.

V pátek se můžete těšit na taneční skupinu Vše-

tečníci z Bratislavy, která se věnuje netradičnímu

zpracování scénického folkloru v duchu „čím

vtipnější, tím vtipnější“. Humor, parodie a nad-

sázka jsou hlavními atributy jejich představení

a zápletky, případně vyvrcholení děje v choreo-

grafiích, navzdory „folklórnímu“ vizuálu, spíše odrá-

žejí smysl pro humor dnešního diváka. V rámci

F SCÉNY se představí v celovečerním tematickém

programu s názvem 17. storočie 17:00.

25. ročník letních folklorních večerů F SCÉNA
ve dnech 25.–27. srpna 2022 Brno, 

v rámci 13. výročí projektu Léto na Biskupském dvoře 
ve prospěch Domu pro Julii
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Sobotní odpoledne bude již tradičně věnováno

dětem. Konktrétně dětem ze dvou souborů, a to

žáků ZUŠ Veselí nad Moravou a dětského tanečního

studia Ondrášek Brno. V rámci tradičního odpoled-

ne, které souhrnně nazýváme Děti dětem, přiveze

ZUŠ Veselí nad Moravou ukázku z výchovného pro-

gramu s názvem Kterak Honza z Budějc Moravu

spoznával (aneb cesta zvídavého chlapce z Čech po
moravských krajích, krojích, písních, řečích i nářečích)
a slibuje dětem zábavnou formou seznámení se

s rozmanitostí lidových tradic. DTS Ondrášek není

třeba brněnskému publiku nijak představovat a tak

se můžete těšit na tradiční zpracování lidových písní

a tanců v podání těch nejmenších.

Závěr letošní F SCÉNY bude patřit autorskému

pořadu Iva Mikuše O frajeroch a frajerkách. Před-

stavení, které se věnuje nejrůznějším podobám

lásky i nelásky, nahlíží pod pokličku lidských osudů,

smýšlení žen o mužích a mužů o ženách si užijete

v podání hned několika souborů – FS Rozsutec ze

Žiliny, VSPT Vsacan ze Vsetína, FS Cifra z Uherského

Hradiště a chybět nebudou ani Staroměstští mlá-

denci, Repetilky a CM Bálešáci ze Starého Města.

Konec srpna tedy bude znovu ve znamení folklóru,

písní, tanců a nádherných tradic, kterých je nejen

naše země plná. Jsme rádi, že prostřednictvím

F SCÉNY můžeme každoročně seznamovat naše

publikum s tradicí, která je neoddělitelnou součástí

našich životů a je tak nádherně udržována v lido-

vých tancích a písních všech národů. Obzvláště

v této době je důležité si tyto tradice připomínat.

Užijte si tedy i vy 25. ročník letních folklorních

večerů F SCÉNA 2022.

Moc se na vás těšíme!

Bližší informace na www.fosjanosik.cz/aktuality/,

případné dotazy na e-mailu: brno@fosjanosik.cz

10/32
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Takže první otázka je jasná. Proč tu s námi není teď i Aramis? Myslíte,

že by se mu tady třeba nelíbilo?

Nejde o to, jestli by se mu to nelíbilo. Jde o respekt k tomu, že pro psa je

každá změna místa, času a situace nové chování. A my máme natrénováno

jedno pivo. Když já jdu u nás do hospody, tak Ari v klidu vedle mě leží těch

15–25 minut. Kdybych ho vzal sem, tak dejme tomu, že by vydržel polovičku,

deset minut, a všechno navíc by pro něj bylo nové chování. Kdybych ho měl

na tohle setkání připravit, začal bych sem chodit už dřív a prokrmil ho na

15 minut. Potom za dalších pár dní na dvacet minut a tak dál. Tak toho psa

naučíte, že tady je to supermísto, kde je po tu danou dobu v bezpečí. A on

tu bude spokojený. Když vidíte psa, který je v klidu, vždy se ptejte, jestli se

mu chování vyplatí, nebo se chce vyhnout trestu. 

A nebylo by jednodušší, kdybyste ho, jak to dělají jiní lidé, tady jedno-

duše uvázal?

Uvázala byste takhle tříleté dítě? Je to o tom respektu. Cokoliv je nad rámec

toho, co pes už zná, co je pro něj nové, cizí, jiné, on vnímá jako životu nebez-

pečné.

A to je jeho přirozené chování?

Ano. A to platí i o nás. Kdyby vás někdo postavil do džungle, bude to pro vás

stejné. A v Ariho případě je tou „džunglí“ svět lidí a třeba jen dvě různé

hospody jsou pro něj vždycky dvě různé „džungle“.

To stačí tak málo? Tak malý rozdíl?

Ano. Je známý případ cvičitele, myslím, že delfínů, kterému se zhroutilo celé

číslo jen proto, že si vzal jiné boty. Vlastně moderní trénink má základ v tréninku

mořských savců. Nemůžete na kosatku mluvit, nemůžete na ni zvyšovat hlas

nebo ji cukat vodítkem, prostě proto, že to je kosatka. A přesto dokáže neuvě-

řitelné věci. 

A tím ta zvířata zmátl.

Přesně.

Jak jste se vlastně dostal k Arimu?

Původně to byl pes můj a mé přítelkyně, a při rozchodu jsme se dohodli, že

zůstane mně. To mu byl asi rok. Já nikdy neměl psa, vždycky ho měly moje

přítelkyně, nejdřív německý ovčák, potom zlatý retrívr, anglický buldok

a nakonec Ari. Prvních 12 měsíců jsme chodili na všechny možné kurzy, pro

štěňata, poslušnost, pokročilá poslušnost, obrany atd., ale nefungovalo to.

Problém byl, že jsem Ariho nechtěl zlomit. Takže odpověď trenérů byla vždy

stejná. Já nejsem dost důsledný, a co se divím, když mám stafforda. Až ve

škole, konkrétně v akademii ATA pana Ščučky, jsem se nakonec dozvěděl,

že zásadní je něco úplně jiného. Právo toho psa, nebo jiného zvířete, snažit

se, učit se s radostí a uspět. A být pak i odměněn.

Jak přesně to myslíte?

My si myslíme, že když pes dostane jednou nebo dvakrát denně žrádlo do

misky a jednou denně s ním obejdeme park, tak jsme mu dali dostatečnou

šanci snažit se, učit se a uspět. Přitom sami bychom takhle žít nechtěli. Podob-

ně tygr v cirkuse. Pracuje, odpočívá. Není třeba řešit klece. Když dostane

nažrat, tak se nažere a pak odpočívá, stejně jako v přírodě. Je mu jedno, že

jsou kolem mříže, protože on by od toho žrádla, třeba půlky krávy, stejně

nikam nešel. Tím se nezastávám cirkusů jako celků, jen jako příklad. 

A jak potom vidíte zoologické zahrady?

Vlastně stejně, v tomto ohledu. Velký výběh má pro tygra v zoo smysl jen

tehdy, když mu v něm připravím nějakou aktivitu. Aby si to žrádlo v něm

třeba musel aspoň někde najít – ulovit. Když mu ho hodím před čumák,

nemá důvod někam chodit. Zvířata, tedy šelmy, v přírodě nechodí jen tak

na procházku. Buď loví, nebo odpočívají. A šelma obecně se musí hodně

moc snažit a moc se toho naučit, než uspěje. V osmi z deseti lovů tu kořist

neuloví. A stejně tak i Ari. Nejdřív podává výkon pro něj velmi náročný, snaží

se, něco se naučí a uspěje a pak je tu ta odměna. Podobně to mají vrcholoví

sportovci. Výkon – odpočinek. Cítíte ten rozdíl? Srozumitelné prostředí pro

psa je proto snažit se, učit se a uspět. Nesrozumitelné prostředí je odměna

zdarma a procházka bez programu.

V čem tedy přesněji spočívá ta vaše metoda výcviku psů?

Pozor, to není moje metoda. Absolvoval jsem tu akademii ATA, všechny tři

stupně, a dvě třetiny toho, co s Arim děláme, jsou na základě této akademie,

a jedna třetina vlastní zkušenosti. A zjistil jsem, že když lidi mluví, běžně

o výcviku psů, tak vlastně nevědí, o čem mluví. Máme tady dva miliony psů

a každý ví, jak se mají cvičit psi. Mám facebookovou stránku, a to byste viděla

ty diskuse. Žádné zdůvodnění, proč, co a jak, ale jenom napadání. Tvrdí tam

třeba, bez důkazů, že pes vás poslouchá z lásky k vám. Že odměnou je pamlsek

od vás, vaše pohlazení.

A není to tak?

Není. Pes je sobec, jako každý. Když člověk dostane každý večer jen tak, za

nic 1 000 Kč a pes své žrádlo, tak ani jeden nebude ochoten a možná ani scho-

pen se přes den snažit a učit jenom za pohlazení, vlídné slovo nebo bonbon,

tedy pamlsek. Protože ví, že večer zase dostane to svoje, jen tak, za nic.

Jak tedy, pro přiblížení, vypadá váš běžný den s Aramisem? Bydlí s vámi

v bytě, předpokládám.

Ano. Žije se mnou v bytě a chodí se mnou ven. Dvakrát denně jdeme jenom

venčit, je tam takový travnatý ostrůvek mezi dvěma silnicemi, vyvenčí se,

dostane odměnu a hotovo, deset minut maximálně. Vedle toho jednou až

dvakrát denně chodíme cvičit, to je dvacet minut maximálně. Protože dobrý

trénink je pro psa stejně jako namáhavý jako 2–4 hodinová procházka bez

cíle a náplně. Jednou do týdne ještě chodíme na delší procházku a jednou

měsíčně jedeme metrem, tramvají, autobusem nebo jdeme na Václavák.

A potom doma? 

Doma je Ari v kleci. Vysvětlím. Ne pořád, samozřejmě. Než ale mohl za mnou

na gauč nebo do postele, musel jsem ho naučit signály, kdy smí nahoru a kdy

musí dolů. Také má signál obojek, tedy vezmu obojek do ruky, nastavím ho

a on si do něj sám vleze. Když jdeme ven, otevřu dveře a Ari počká na signál,

než jde ze dveří. V kleci potom má plnohodnotný odpočinek, je v bezpečí,

a ví to. Necourá za mnou po bytě, nesleduje mě, nemusí nic hlídat.

Komfort pro psa i pro mě
A taky bezpečí, jistota, láska a porozumění. Přátelství, důvěra. Poslušnost. Tak nějak si představujeme ideální vztah člověka a jeho psa. Dokud si

psa opravdu nepořídíme a nezjistíme, že mnoho věcí je úplně jinak. Pokud ne úplně všechny. A my to můžeme nechat být anebo to začít řešit. Jako

František Jaroš, absolvent Animal Training Academy, zakladatel Klubu moderního psa a autor Psí bible. A také majitel téměř šestiletého amerického

staffordšírského teriéra Aramise. Ten ale při našem setkání v zahradní kavárně chyběl. 

Po týdnech velkých citových trápení a nesmělém rozhlížení se kolem, náhle zjišťujete, že vám tak trochu ujel vlak. Příliš jste se soustřeďovali
jen sami na sebe a příliš jste všem na odiv stavěli svá trápení. Vše je mnohem komplikovanější, než jste z perspektivy svého bolu vnímali
a vám nyní nezbývá, než se pokusit najít nový prostor pro sebeuplatnění. Nebezpečí vám hrozí především ve stresových situacích: jste
nyní velmi náchylní odtáhnout se ode všech a stát se samotáři zmítanými svými pochybnostmi o všem a o všech. (ač)
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A v noci?

To je zvláštní. Když jsem měl návštěvu, dal jsem ho spát do klece a pak už tam

chodil sám. Pochopil, že se mu to vyplatí. Podobně Ari ví, že venčit se nechodí

v šest, sedm nebo osm ráno, ale až já vstanu. Zajímavé je taky to, že jsem si

myslel, že s ním musím jít ven čtyřikrát denně. Ale teď, jak začaly ty horka, si Ari

posunoval sám tu polední vycházku dál do odpoledne, až se z polední vycházky

stala odpolední achodíme jen třikrát. Podobně je to s krmením. Nemusím třeba

spěchat večer domů, protože pes musí dostat v sedm večer nažrat. 

A nemusí?

Nemusí. Protože já nekrmím do misky.

Aha? Jak tedy?

Ari má na den těch 300–320 gramů granulí, ty si ráno odměřím, dám do

kapsy a během dne ho s nimi odměňuji. Za vyvenčení, za spolupráci. Měl

bych ho odměňovat i za to, že jde do klece a zůstane tam, ale to bych těch

granulí už neměl dost, a protože mu to taky chci zpříjemnit, tak do klece

někdy dostane pamlsek nebo kost na čištění zubů. Ale jen tam.

K vodě má přístup neomezený, předpokládám.

Nemá. Opět vysvětlím. Jasně, že jsem to tak chtěl, protože mi to někdo řekl.

Jenže když měl v kleci misku s vodou, tak ji vždycky převrhl. Čili to nefungovalo.

V bytě však stále miska plná vody je. Takže přijdeme domů, Ari se napije, jak

chce, jde do klece a odpočívá, tedy spí.

V té kleci je zavřený anebo tam jenom musí být?

Je tam zavřený a má přes ni hozenou deku. Když si člověk chce odpočinout,

jde se vyspat do ložnice. Kdyby to šlo, nejradši bych Arimu udělal vlastní

ložnici čili kumbál, který by měl jenom pro sebe. Nemám tuhle další místnost,

ale chci mu ten komfort toho nerušeného odpočinku poskytnout, aby oprav-

du odpočíval. Je to bezpečné, kontrolované a pravidelné. Pokud pes dokáže

takto odpočívat v bytě bez klece, tak ten byt má vlastně jako velkou klec, nic

proti. Ale pokud má s odpočinkem problémy, trpí třeba separační úzkostí,

je tohle řešení. Ale jako všechno ostatní, se pes musí odpočívat naučit. S dítě-

tem taky nediskutujete, v kolik jde spát, ale děláte všechno pro to, aby se

mu to vyplatilo, že jde spát. 

Jak by to bylo v rodinném domku? Mít psa venku u boudy, v kotci anebo

doma, jako kdyby byl v bytě?

Vzal jsem Ariho na chalupu, oplocená zahrada, nechal jsem ho tam na volno,

chtěl jsem mu tím udělat radost. Výsledek byl ten, že za těch pár dní odešlo

80–90 procent komunikace, co jsem s ním měl, protože on pořád všechno

hlídal, mě hlídal, furt hlídal. Vyšlo to nastejno, jako kdyby byl na volno v bytě.

Dobře, ať má na zahradě kotec, ale v klidné části, jako ložnici. Pes i člověk

potřebují ložnici.

Ano, ale psy máme přece kromě jiného i na hlídání?

Jistě, spousta lidí to tak má, hlídací psy. Ale jak odnaučíte psa, aby nesežral

pečené kuře? Nebo syrový steak? A proč si lidi myslí, že ten pes něco uhlídá?

Kdybych tam chtěl vlézt, tak napíchám něco uspávacího do masa, uspávacího

v tom lepším případě, chvíli počkám a je to. Nechápu, když chtějí něco hlí-

dacího, nemají místo psa radši alarm. Je to levnější a budou mít čisté svědomí,

že ten pes má svůj komfort a nic mu nehrozí. 

Jak se díváte na jiné netradiční metody výcviku psů u jiných cvičitelů,

třeba pana Desenského?

Nechápu, nerozumím. Zvlášť pak České televizi nerozumím, že propaguje

člověka, který kouše psy. Člověk je chytřejší než pes. Tedy jak konkrétní člověk

a konkrétní pes. Když člověk není chytrý, a přesto musí být vůdce smečky

a musí být dominantní, se psem potom jenom manipuluje, třeba silou, není

to přirozená autorita. A pes to pozná. 

A pak pes takového člověka kousne?

Ano. Ale kdo dal člověku právo kousat psa? Moje zkušenost je, že klasický

trénink je z 90 % o trestech. A my víme, že nemáme, a dokonce nesmíme,

bít děti. Co nám dává právo bít nebo jinak trestat psa? Desenský je „vůdce

smečky“, ale žádný diktátor se přece důchodu nedožil. Podle mě je to o inte-

ligenci. Já jsem, snažím se být, chytřejší než pes a když někdo není chytřejší

než pes, tak musí tomu psovi pořád dokazovat, že je aspoň silnější. Jak Desen-

ský učí psa, aby netahal na vodítku? Škubne s ním. A pokud bude tahat znovu,

tak podle něj poprvé letěl málo. To je jeho systém. Nebo poradil nějaké hereč-

ce, aby svého pejska, francouzského buldočka, který štěkal na návštěvy, dala

té návštěvě do náruče. Akorát, že pes při takové manipulaci na 90 % tu návště-

vu kousne. K čemu to je? A jak bych to měl asi udělat se svým staffordem?

Pes tu návštěvu kousne, jeho utratí a mě zavřou. Proč nemůžou z návštěvy

prostě jen padat granule? Ale to není jen Desenský, na www.idnes.cz se

objevil rozhovor s veterinářem s 20letou praxí a úspěšnou klinikou s nadpisem

„každý pes čeká na to, až ho někdo sprdne“. Jako vážně? Žádná socializace,

žádná adaptabilita, žádné učení? Tohle je opravdový teror. 

Dobře, tak jak jinak?

Používat selský rozum. Využít přírodní zákony a použít principy učení. Před-

stavit si jak bych se to učil já a být upřímný, protože nikdo učený z nebe

nespadl. Pes není plyšák na hraní, ani kačer na tahaní na provázku. Každý

majitel psa může být mentalista a každý trenér psů může být jasnovidec,

alias psycholog psů. 

Tedy používat Ščučkovu metodu.

Ona to není Ščučkova metoda, je to jen tzv. „moderní trénink“. Ale v rámci

ATA jsou a fungují všechny informace dohromady a v souvislostech. Všechno

to do sebe zapadá. Dostanete odpovědi na všechny možné otázky. Já jsem

25 let trénoval pozemní hokej. Trénoval jsem děti i dospělé, kluby i repre-

zentace, v ČR i v zahraničí. Nikdo mě ale nikdy nenaučil tolik o učení, jako

tenhle „trenér psů“. Hlavně to, jak obrovský význam má nekrmit do misky,

ale z ruky. A ten pes přitom nemá hlad, jak tvrdí odpůrci moderního tréninku. 

Protože pes je šelma a nemusí žrát třeba tři dny. Nebo ne?

Přesně. Ari dostává nažrat každý den, akorát, že z ruky. Nikdy nepoznal hlad.

A ani na jeho kondici není vidět, že by mu nějak vadilo, že se krmí průběžně

přes den a nedostává svou denní krmnou dávku celou najednou, v jedné

nebo dvou porcích.

Čili mu to fyziologicky nijak neškodí.

Tak. Já jsem třeba zjistil, že Ari po určitém množství sežraných granulí už

další nechtěl a zbylo mi v kapse asi 20 % denní dávky. Tak jsem o to množství

denní dávku snížil a co se stalo? Ari měl 35 kilo, teď má třicet a je ve skvělé

kondici a není na něm gram tuku. A už jen tahle jediná věc, krmení z ruky,

otočí život váš i vašeho psa o 180 stupňů. Stejně jako bezpečný, kontrolovaný

a pravidelný odpočinek. Pro učení, komunikaci a spolupráci potřebuje pes,

stejně jako člověk, hodně, opravdu hodně energie.

Takže to máme odpočinek, krmení, co dál?

Určitě obojek a vodítko. Čím užší ten obojek je, tím lépe na něj pes reaguje,

tím víc vnímá, co mu tím obojkem chci říct. Nechápu, jak někdo může používat

na zdravého psa postroj. Je to vrchol neúcty a neznalosti. Postroj vyvolává

tzv. opposite reflex, psovi v postroji se na vodítku táhne lépe, tak to využije

a opře ještě víc, protože on táhnout chce tak jako tak. Lidi postroj používají,

protože se jim se psem lépe manipuluje, vlastně ho, opět, zmáhají silou,

místo aby ho doopravdy naučili správné chování. Pes je rozhodně nejlepší

přítel člověka, ale nejsem si jistý, jestli je člověk nejlepší přítel psa. 

Základ je přiznat si, že obojek ani vodítko nejsou pro psa přirozené. Takže

aby pes obojek miloval a věděl, co znamená vedení vodítkem, tak se to musí

opravdu naučit. Ideální je třeba střídat vodítka. Někdy krátké, někdy delší

a jindy stopovačku nebo flexi. 

A kdy se může proběhnout na volno?

Pes by neměl být nikdy bez vodítka. Když má volno, tak u mě to spočívá v tom,

že si jde, kam chce, a já jdu za ním. Vodítko slouží nejen ke kontrole psa, ale také

ke kontrole prostředí. A fakt je lepší honit konec vodítka, než se v případě

nutnosti psovi sápat po krku nebo ocase. A hlavně, pes se nemusí probíhat na

volno. To, že psovi takové proběhnutí se chybí, je taky jen naše, tedy lidská fikce.

Pes v přírodě nikdy neběhá jen tak, nejde jen tak na procházku. Ari nic takového

nemá a je fyzicky ve skvělé kondici. Horší by bylo, kdyby tomu tak nebylo, a já

si musel pořídit třeba koloběžku, kdyby měl běhat, abych mu stačil.

Zrovna včera, dnes nebo možná zítra k vám mířila či může mířit výčitka, že jste nestálí ve svých názorech, Vodnáři: není to samozřejmě
pravda, ovšem když zrekapitulujete své činy za poslední dny, zjistíte, že se to okolí tak mohlo alespoň v jisté chvíli zdát. Nezbývá tedy
než opatrněji komunikovat a kritizovat obchodní partnery a to samé platí také pro lidi vašemu srdci nejbližší. (ač)
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Existuje nějaké minimum, které by měl zvládnout, nebo dokáže zvlád-

nout, každý pes?

Představte si moderní trénink psa jako když máte auto. Pravidla silničního

provozu jsou přírodní zákony, řízení auta jsou principy učení a pes je to vaše

auto. Jak dobrý budete řidič, záleží jen a jen na vás. Máme v ATA hrozně

vtipnou pomůcku. Říká se tomu „hra na učení“. Jde o to naučit v tomto případě

člověka třeba rozsvítit, sednout si na židli, jít v klidu vedle vás nebo k vám

přiběhnout, ale nesmíte na něj přitom mluvit. A ten člověk začne v té chvíli

vnímat ten výcvik z pozice toho psa. To znamená, že člověk vůbec neví, co

ho vlastně chcete nebo budete učit. Prostě nemá žádnou představu, čeká

za dveřmi, pak přijde dovnitř a začínáte ho učit. Tohle by měl předvést každý

trenér bez problémů. A samozřejmě platí, že akce odpovídá reakci. Sáhnete

na člověka, zvýšíte hlas, cuknete vodítkem, odměníte málo a ten člověk vám

to při tomhle cvičení vrátí. Velmi rychle taky zjistíte, že signály čekej nebo

zůstaň nedávají psovi smysl a žádného to nejste schopni naučit. Každého

ale naučíte sedni a můžete potom trvání toho signálu chování prodloužit

i na hodiny. Ale pořád je to jen sedni. Protože pes nemá představivost. Učí

se jen a jen vlastní zkušeností.

Je důležité také pochopit, že není možné řešit jedno chování daného psa

vytržené z kontextu. Nemůžete psa naučit přivolání ani chůzi na vodítku bez

souvislostí. Pes musí mít přirozenou motivaci, být odpočinutý, ochotný

a schopný se učit, potřebujete motivační osu, tj. místo, které vnímá jako

místo, kde se učí, pracuje atd., a sekundární posilovač, který můžeme přirovnat

ke klíčkům od auta, umožní nám to auto řídit, a plán učení – nejdřív fáze

vysvětlení, potom upevnění a teprve potom zatížení chování tohoto chování

rušivými elementy, jako jsou další lidé a psi, auta, cyklisté, zvuky, pachy atd. 

A o tom všem pojednává vaše Psí bible. A nejen o tomhle. Jak se dá

sehnat?

Pro zájemce o moderní trénink jsou na webu nejprve připravené přírodní

zákony a principy učení jako podklady pro vlastní trénink nebo diskusi s tre-

nérem. Potom je teprve Psí bible – teorie, jak to vidí pes, plán učení a konkrétní

obrázky, jak to psa naučit. A objednáváte na www.psibible.cz.Tam z ní najdete

i ukázky volně ke stažení. A také videa zachycující některé Ariho dovednosti.

Tam je nejlíp vidět, jak vypadá aktivní pes a co se všechno může naučit.

Vaše Psí bible zatím existuje jen ve formě e-knihy. Plánujete i její tištěné

vydání?

Tištěnou formu řešíme. Ale raději připravím další vydání Psí bible zaměřené

na program na procházky. 

A co kdyby se s vámi chtěl někdo osobně poradit? Plánujete třeba nějaké

výcvikové akce?

Jednou z mých chyb je důvěra a respekt k autoritám, dokud se neprokáže

opak. Tak jak jsem to zažil, když jsem s Arim docházel k různým trenérům.

Proto jsem založil Klub moderního psa, aby majitelé psů měli možnost porov-

nání moderního tréninku s klasickým tréninkem. Pro vaši smysluplnou diskusi

s každým trenérem psů stačí seznámit se s přírodními zákony a principy

učení na webu. Pokud potřebujete konkrétní a smysluplnou radu, můžete

jít ke každému trenérovi s certifikátem ATA, a dostanete ji. Já osobně potom

do budoucna připravuji semináře Psí bible v praxi určené pouze pro majitele

Psí bible, kteří už nebudou řešit CO mají dělat se svým psem, ale JAK pro něj

mají vytvořit srozumitelné prostředí a vést svého psa k obecnému rozvoji.

První semináře budou potom zaměřené na majitele psů a druhý na „poradce“

Klubu moderního psa.

Mým cílem je, aby v každé základní kynologické organizaci Českého kyno-

logického svazu byl jeden roh cvičáku určen pro Psí bibli v praxi a minimálně

jeden poradce Klubu moderního psa, který bude schopen a ochoten psům

a jejich majitelům opravdu pomoci. 

Obávám se, že tady pro moderní trénink výcviku psů získáte jen málo-

koho. Neuvažujete o něčem vlastním?

To je podle mě otázka nabídky a poptávky. Vyrovnat, srovnat pozice se sou-

časnými „rádoby trenéry“. Přijde majitel psa do ZKO, základní kynologické

organizace, a bude chtít vědět, jak správně krmit z ruky, bude chtít motivační

osu, bude chtít umět používat klikr, bude chtít vědět, jaký je plán tréninku.

Nebude chtít se psem manipulovat, nebude chtít na psa mluvit bez nabíze-

ného chování ani s ním cukat vodítkem. Potom je na rozhodnutí ZKO, co

udělá. Na to se opravdu těším. Samozřejmě uvažuji o něčem vlastním, ale

pro mě je mnohem důležitější, aby se s moderním tréninkem seznámilo co

nejvíce lidí, a to sám nezvládnu. Proto ten kurz pro poradce Klubu moderního

psa. Moderní trénink není raketová věda. Já neměl vůbec žádné zkušenosti,

nejsem studijní typ, ale dal jsem to. A věřte, že skládat zkoušku v ATA pro mě

bylo stejné, možná horší než maturita. A Psí bible je mnohem, mnohem jed-

nodušší. 

Může moderní trénink se psem provádět i dítě, např. v rámci rodiny?

A jak se potom mají k psovi chovat ostatní rodinní příslušníci?

Moderní trénink je pro děti naprosto ideální. Já jsem to nezažil, ale z logiky

věci nepředpokládám, že tentýž trenér učí a vysvětluje klasickou metodu

výcviku jinak dospělému a jinak dítěti. Vůbec si neumím představit, jak vysvět-

lujete dítěti, že ono samo musí být pro psa zajímavé, diskutujete s ním o znač-

kách pamlsků, o práci s hlasem nebo o cukání vodítkem.

Základ je uvědomit si, že když se pes naučí signál od jednoho člena rodiny,

není vůbec automatické, že bude stejně správně reagovat na stejný signál

od někoho jiného. Naučit se komunikovat a spolupracovat s dalším člově-

kem je samozřejmě jednodušší a rychlejší než to učení na začátku. Pořád

platí stejné pravidlo. Pes musí chování sám nabídnout – chápe, že se mu

vyplatí – a teprve potom je možné přidat signál. Takže když chování psa

na „přivolání“ naučí maminka, použije pohyb ke gestu a dotek gesta, stačí,

aby dítě udělalo totéž gesto, a pes bude automaticky reagovat na toto

gesto. Potom dítě přidá signál, chování upevní a zatíží. Jestli to mamince

trvalo několik týdnů, tak dítěti budou stačit dny. 

To zní přímo skvěle a už se těším někdy zas na shledanou, s vámi i s Ara-

misem.

Rozhovor připravila: Jitka Lenková
Více informací na:

www.klubmodernihopsa.cz, https://www.psibible.cz/,
https://www.facebook.com/PSIBIBLE

Citové zmatky a snaha vyřešit všechno velmi rychle – tak na vás působí, Berani, chování nejbližších. Uvádí vás to právem ve zmatek,
vždyť něco takového jste rozhodně nečekali. V týdnech, kdy jste pilně pracovali nebo měli potíže se zdravím, se zdálo, že rodinná konstelace
je v pořádku, a nyní toto! Jenže, bohužel, situace se bude ještě zhoršovat. Nezbývá, než se na to připravit a naopak se radovat z drobností
a maličkostí, které jsou nyní kolem vás doslova na dosah. (ač)

Odkud se bere to neustálé komplikování věcí, jež se zdály být už jednou vyřešeny? Kladete si, Býci, tuto otázku právě nyní především
proto, že se znovu potvrdilo, že největší problémy bývají s těmi nejbližšími. Drobné rodinné sváry a třenice zkrátka stravují vás i vaše
blízké. Ruku na srdce, v minulosti jste byli také vy těmi, kdo vše zahaloval do mlhy odtažitosti. Nyní se ukazuje, že někdejší snaha udržet
si odstup od emocí vedla jen k tomu, že se vše probíralo dále, ale už bez vás. (ač)

Blíženci, zvyšuje se u vás možnost zdravotních komplikací a jste svým směřováním velmi ohroženi i ve věci úrazů. Tento týden by pro vás
tedy měl být ve znamení velmi pozvolného nabíhání do pracovního procesu a také zvýšené opatrnosti při všem, co činíte nebo plánujete.
Vaše obvyklá činorodost a snaha vše vykonat naráz i za cenu napnutí všech sil, by se právě nyní nemusela setkat s adekvátní reakcí vaší
tělesné schránky. (ač)

Než se tento týden pořádně rozběhl, už jste byli ve šlamastice. Skutečně, Rakům příliš první dva dny nepřály. Ať už to byla diskuse
s kontrolorem nebo s policistou, byli jste v jednoznačně nevýhodné pozici a ještě jste si to zhoršovali. Konec týdne vám naopak pomůže
nalézt ztracenou rovnováhu a to v pohledu na krásná umělecká díla a poslechem ticha přírody. Jen tak se dokážete opravdu dobře
zregenerovat a začít další týden, který pro vás může být teprve velkým trápením. (ač)

Mnoho dobrého jste vykonali, a vděk nikde. Problém ovšem, Ryby, tkví v tom, že jste dobré konali především sami pro sebe. Vaše nevybíravé
ataky v oblasti partnerských vztahů jsou, zdá se mnohým na obtíž. Jste zkrátka příliš prudcí, mnozí se vás dokonce bojí. Pro ženy platí,
že na některá znamení, jež jsou nyní v útlumu, mohou působit takřka ordinérně. To však přirozeně není pravda a vy se tím ve skrytu duše
trápíte. Pochopení ovšem nacházíte především u jedinců stejného znamení. 0(ač)
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TV program sobota 27. 8.

ČT1
6.00 Příběhy slavných... Václav Voska
6.55 Opasáčkovi a labutích princeznách
07.20 Mistr Pleticha a pastýř

Jehňátko
08.00 Poslední leč Alfonse Karáska
09.00 Pečení na neděli
09.30 Otec Brown IX
10.15 Bez ženské a bez tabáku (3)
11.05 Všechnopárty
12.00 Z metropole, Týden

v regionech
12.25 Hobby naší doby – letní

speciál
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 Nevěsta z obrázku
14.05 Jehlice Sluneční paní
14.40 Strom pohádek
15.15 Bílá paní
16.50 Hercule Poirot X
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 Láska rohatá
21.40 Manželská rána
23.14 Výsledky losování Šťastných

10 a Euromiliony
23.15 Komisař Maigret zuří
00.40 Osudové lásky
01.10 Toulavá kamera
01.40 Objektiv
02.10 Jak se vede, sousede?
02.50 Bolkoviny
03.30 Banánové rybičky
04.10 Bydlení je hra
04.30 Chalupa je hra
04.55 Pod pokličkou
05.20 Etiketa
05.30 Z metropole

ČT2
6.00 V nejluxusnější věznici světa 6.45
Skotsko, drsná krajina s mystickou duší
07.40 Evropský příběh (6/6)
08.30 Cyklotoulky
08.45 Jezero Balaton a jeho

přírodní krásy
09.35 Klec bláznů
11.10 Města bez bariér
11.20 Věž inženýra Eiffela
12.10 Letecké katastrofy
13.00 Dobrodružství vědy

a techniky
13.30 Život herce Miloše

Kopeckého podle Jaromila
Jireše

13.45 Jízda do Ox-Bow
15.00 Kamera na cestách: Alžírsko -

země moře, slunce a pouště
15.50 Vatel
17.35 Zázračná planeta: Dynastie

(1/5)
18.30 Svět zvířat
19.25 Kouzlo Afriky
19.50 Zprávy v českém znakovém

jazyce
20.00 Tajnosti Paříže
21.50 Zkrat
23.20 River (3/6)
00.20 Spartakiádní vrah
01.15 Nikaragua
01.40 Miloslav Stingl pohledem

Jána Piroha
01.55 Ze zoo do zoo
02.20 Hranice dokořán –

Rozmówki polsko-czeskie
02.45 Lesy bez budoucnosti?

03.15 Sabotáž
03.40 Pomáhat je normální
04.10 Folklorní výlety
04.35 Babylon
05.00 Náš venkov
05.30 Průšvihy první republiky (8/8)

NOVA
6.35 Co nového, Scooby-Doo? III (6, 7,
8) 7.45 O živé vodě
09.00 Velký táta
10.50 Policejní akademie 7:

Moskevská mise
12.30 Volejte Novu
13.05 Souboj na talíři
14.05 Malý pitaval z velkého města

(15)
15.20 Slečna drsňák 2: Ještě

drsnější
17.40 Comeback
18.15 Comeback
18.50 Hospoda (44)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Aquaman
23.10 Plán útěku 3
01.05 Policejní akademie 7:

Moskevská mise
02.35 Kriminálka Las Vegas V
03.20 Babicovy dobroty
03.55 O živé vodě
04.55 Novashopping

Prima family
06.15 M.A.S.H (177)
06.45 M.A.S.H (178)
07.15 Cyklosalon.tv
07.50 Fotr na tripu
08.30 Autosalon.tv
09.35 Máme rádi Česko
11.25 Máma na zabití (8)
12.35 Odvrácená tvář Paříže (6)
14.25 Mladé víno
16.25 Hudba z Marsu
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Česko Slovensko má talent
21.50 Češi ve světě
22.55 Agent z Hongkongu
00.50 Interview s upírem
03.25 Jump Street 22
05.45 Pohoda u krbu

TV Barrandov
05.40 Jak to dopadlo!?
08.35 Klenot.TV
09.35 Naše zprávy
09.45 Kašpárku, vař!
10.05 Babica vs. Sapík
11.00 Vaření se Soukupem
11.30 Babica vs. Sapík
12.20 Babica vs. Sapík
13.15 Kultovní filmy a seriály –

Báječná léta pod psa
13.35 Závažná stopa
15.35 Slavné klany – Heřmánkovi
15.55 Zákon a pořádek: Zločinné

úmysly V (18, 19)
17.45 Poklad z půdy
18.55 Poklad z půdy
20.05 Kultovní filmy a seriály –

Možná přijde i kouzelník
20.25 Zákon a pořádek: Útvar pro

zvláštní oběti XIII (6)
21.25 Instinkty Jaromíra Soukupa
22.05 To nejlepší z Vtipu za stovku
22.55 Nikdo není perfektní

00.00 Šest vražd stačí, maminko!
02.05 Naše zprávy
02.10 Exkluziv Kateřiny Brožové
02.45 Na plac!
03.10 Ostříháno
04.45 Nebezpečné vztahy

NOVA Cinema
05.00 Dokonalý trik
07.00 Enid
08.40 Teleshopping
09.10 Dr. House III (7)
10.05 Dr. House III (8)
10.55 Zelený sršeň
13.10 2Bobule
15.00 Konečně doma
16.40 Škatuláci
18.25 V oku tornáda
20.00 Vzpomínky na Itálii
21.50 Zodiac
00.55 Bastardi
02.50 Nezlomný

Prima COOL
05.35 Umění je cool
06.05 Pevnost Boyard (6)
08.30 Pevnost Boyard (7)
11.05 Re-play
11.40 Re-play: Tutorial
12.05 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (9)
13.00 Simpsonovi X (11)
13.25 Simpsonovi X (12)
13.55 Simpsonovi X (13)
14.25 Simpsonovi X (14)
14.50 Valkýra
17.15 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (10)
18.15 Simpsonovi XI (16)
18.45 Simpsonovi XI (17)
19.15 Simpsonovi XI (18)
19.45 Simpsonovi XI (19)
20.15 Želvy Ninja 2
22.25 Labyrint: Vražedná léčba
01.25 Simpsonovi XI (16)
01.55 Simpsonovi XI (17)
02.25 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (10)
03.20 Top Gear speciál (4)
04.25 Narcos II (10)

Prima Love
06.00 Na zámku
07.10 Divoký anděl (52)
08.05 Krejzovi (92)
09.25 Jak se staví sen
10.10 Receptář prima nápadů
11.00 Poklad z půdy
12.15 Emilie Richards: Stopy

minulosti
14.05 Doktor z hor: Nové příběhy X

(1)
15.05 Doktor z hor: Nové příběhy X

(2)
16.00 Krásná Fatmagul (124)
17.00 Krásná Fatmagul (125)
18.00 Doktor z hor: Nové příběhy X

(3)
19.00 Doktor z hor: Nové příběhy X

(4)
20.00 Stín smrti
21.50 Zoufalé manželky VIII (13)
22.45 Zázraky života II (15)
23.55 Krásná Fatmagul (124)
00.50 Krásná Fatmagul (125)
01.50 Doktoři III (17)
02.45 Doktoři III (18)
03.45 Divoký anděl (52)
04.40 Na zámku

TV program neděle 28. 8.

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25
Osudové lásky 6.50 Bílá paní
08.25 Úsměvy Miroslava Vladyky
09.05 Všechno, co mám ráda
09.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera
10.35 Objektiv
11.05 Velké sedlo (9)
12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Vodník a Karolínka
14.05 O zakletém hadovi
15.05 Tajemství Ocelového města
16.35 Dynastie Nováků (9/13)
17.30 Svatební cesta do Jiljí
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 Poslední aristokratka
21.59 Výsledky losování Šťastných

10
22.00 Této noci v tomto vlaku
23.10 Případy detektiva Murdocha

XV
23.55 Detektiv Endeavour Morse III
01.25 Legendy kriminalistiky 2
01.55 Sváteční slovo školní

kaplanky Marty Židkové
02.00 Rajské zahrady
02.20 Na forbíně TM
03.00 Bolkoviny
03.45 Kuchařská pohotovost
04.05 Přes nový práh
04.30 Bydlení je hra
04.55 Pod pokličkou
05.20 Etiketa
05.30 Zajímavosti z regionů

ČT2
6.00 Postřehy odjinud 6.05 Města bez
bariér 6.15 Tsunami na Ženevském
jezeře 7.05 Československý filmový
týdeník 1972 (1424/2379)
07.20 Hledání ztraceného času:

Pohlednice z jižních Čech
07.40 Hitlerův kruh zla (8/10)
08.35 Otěže na krku
10.05 Miloš Forman – Co tě

nezabije... (3/4)
11.05 Gerardova dobrodružství
12.35 Florida – ohrožený ráj zvířat
13.30 Království divočiny: Makak

berberský, Maroko
13.55 Starobylé stavby
14.50 Nový Zéland, země hýřící

barvami
15.45 Tajnosti Paříže
17.30 Revír bez hranic – putování

alpských medvědů
18.25 Montana, území velkého

nebe
19.20 Zajímavosti z regionů
19.50 Zprávy v českém znakovém

jazyce
20.00 Nesmiřitelní
22.15 Pražské orgie
00.05 Dějiny násilí
01.35 Babylon Berlín III (8/12)
02.30 Na hranici tradic
02.55 Hranice dokořán –

Rozmówki polsko-czeskie
03.20 Zlaté ručičky vietnamské
03.45 V zajetí železné opony
04.00 Okno do věčnosti
04.25 Náš venkov
04.55 Krásy evropského pobřeží
05.00 Pugam, město tisíců chrámů

NOVA
6.00 Holčička z iglú II 6.15 Looney
Tunes: Úžasná show II (26) 6.45 Show
Toma a Jerryho (1) 7.10 Co nového,
Scooby-Doo? III (9, 10, 11)
08.20 Silák Honza
09.35 Sněhurka a kouzelní trpaslíci
11.30 Bláznivej tábor
13.15 Sanitka 2 (11)
14.25 Sanitka 2 (12)
15.40 Ubal a zmiz
17.40 Discopříběh 2
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Policie Modrava III (8)
21.30 Kriminálka Anděl (11)
22.40 Dannyho parťáci 3
01.05 Slečna drsňák 2: Ještě

drsnější
03.05 Volejte Novu
03.50 Silák Honza
04.45 Novashopping

Prima family
6.15 Bolek a Lolek vyrážejí do světa
6.35 M.A.S.H (177) 7.05 M.A.S.H (178)
07.35 M.A.S.H (179)
08.05 M.A.S.H (180)
08.35 M.A.S.H (181)
09.10 Prima Svět
09.40 Prima Česko
10.05 Rozpal to ve Španělsku, šéfe!
11.00 Partie Terezie Tománkové
11.55 Receptář prima nápadů
12.50 Libovky Pepy Libického
13.10 Libovky Pepy Libického
13.30 Vychytávky Ládi Hrušky
14.20 Mordparta II (1)
15.45 Češi ve světě
16.55 Zoufalé ženy dělají zoufalé

věci
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Tady hlídám já
22.45 Povolání práskač
01.10 Rodinu si nevybíráš
03.20 Odvrácená tvář Paříže (6)
05.20 Rozpal to, šéfe!

TV Barrandov
05.40 Jak to dopadlo!?
08.40 Klenot.TV
09.40 Naše zprávy
09.50 Pečeme s láskou
10.15 Babica vs. Sapík
11.05 Vaření se Soukupem
11.35 Babica vs. Sapík
12.30 Babica vs. Sapík
13.20 Kultovní filmy a seriály –

Zítra to roztočíme drahoušku
13.40 Vyrovnávání účtů
15.35 Příběh velké lásky – Jana

a Viktor Preissovi
15.55 Zákon a pořádek: Zločinné

úmysly V (20, 21)
17.45 Poklad z půdy
18.55 Poklad z půdy
20.05 Kultovní filmy a seriály – Jak

utopit dr. Mráčka aneb
konec vodníků v Čechách

20.25 Poklad z půdy
21.35 Skandály slavných – Martin

Písařík
21.55 VIP svět Speciál
22.50 Jaromír Soukup: Bez brzdy
23.05 Jaromír Soukup: Bez brzdy

23.20 Vražda jako svatební dar (2,
3)

01.05 Mladí Američané
03.15 Naše zprávy
03.20 Na plac!

NOVA Cinema
05.20 Princezna Husopaska
06.20 Řeka
08.30 Teleshopping
09.05 Škatuláci
10.45 Konečně doma
12.25 V oku tornáda
14.05 Vzpomínky na Itálii
15.55 Život podle Dana
17.50 Souboj Titánů
20.00 Temné stíny
22.15 Očista
23.45 November Man
01.40 Zodiac

Prima COOL
05.40 Umění je cool
06.05 Pevnost Boyard (7)
08.25 Pevnost Boyard (8)
10.50 Autosalon.tv
11.55 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (10)
12.50 Simpsonovi X (15)
13.15 Simpsonovi X (16)
13.45 Simpsonovi X (17)
14.15 Simpsonovi X (18)
14.45 A-Team: Poslední mise
17.15 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (11)
18.15 Simpsonovi XI (20)
18.45 Simpsonovi XI (21)
19.15 Simpsonovi XI (22)
19.45 Simpsonovi XII (1)
20.15 Tomb Raider
22.45 Zabiják poldů
00.45 Simpsonovi XI (20)
01.15 Simpsonovi XI (21)
01.40 Simpsonovi XI (22)
02.10 Simpsonovi XII (1)
02.35 Námořní vyšetřovací

služba L. A. V (11)
03.40 Re-play
04.10 Re-play: Tutorial
04.45 Narcos III (1)

Prima Love
06.00 Na zámku
07.30 Divoký anděl (53)
08.20 Krejzovi (93)
09.45 Jak se staví sen
10.25 Vychytávky Ládi Hrušky
11.05 Zázraky života II (15)
12.20 Prostřeno pro lásku
14.00 Doktor z hor: Nové příběhy X

(3)
15.00 Doktor z hor: Nové příběhy X

(4)
16.00 Krásná Fatmagul (126)
17.00 Krásná Fatmagul (127)
18.00 Doktor z hor: Nové příběhy X

(5)
19.00 Doktor z hor: Nové příběhy X

(6)
20.00 Nechtěná sestra
21.55 Zoufalé manželky VIII (14)
22.55 Poklad z půdy
00.00 Krásná Fatmagul (126)
01.00 Krásná Fatmagul (127)
02.00 Doktoři III (19)
02.55 Doktoři III (20)
03.55 Divoký anděl (53)
04.45 Na zámku
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