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TV program Horoskopy Kudy a Kam

BYLINKÁŘ – LÉČITEL

R. WOJNAR
Fytoterapeutická poradna 

www.wojnar.cz
BRNO: 511 140 548

Přírodní léčba léčivými bylinami

Bylinné čaje na míru

Eschop bylinných přípravku a čajů
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NOSIČE KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
STŘEŠNÍ NOSIČE • AUTOSTANY • STŘEŠNÍ BOXY
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Letošní  Halloween v Zoo Brno 
přilákal 2 800 návštěvníků strana 8
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Kino Lucerna
Minská 19, tel.: 549 247 070, 605 282 438, www.kinolucerna.info

www.kinolucerna.info
15. 11. 15:30 Jan Werich: Když už jednou člověk je ČR

18:00 Přání Ježíškovi ČR
20:30 Zátopek ČR

16. 11. 18:00 Přání Ježíškovi ČR
20:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel ČR

17. 11. 13:45 Rozbitý robot Ron – dabing USA
16:00 Myši patří do nebe ČR
18:00 Přání Ježíškovi ČR
20:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel ČR

18. 11. 17:30 Karel ČR
20:30 Hlas lásky Ka/Fr

19. 11. 15:30 Tlapková patrola ve filmu – dabing USA
17:30 Zátopek ČR
20:30 Hlas lásky Ka/Fr

20. 11. 14:00 Addamsova rodina 2 – dabing USA
16:00 Myši patří do nebe ČR
18:00 Přání Ježíškovi ČR
20:30 Karel ČR

21. 11. 14:00 Addamsova rodina 2 – dabing USA
16:00 Myši patří do nebe ČR
18:00 Přání Ježíškovi ČR
20:30 Karel ČR

22. 11. 15:15 Zátopek ČR
18:15 Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti ČR
20:30 Prvok, Šampón, Tečka a Karel ČR

23. 11. 18:00 Přání Ježíškovi ČR
20:30 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun USA

24. 11. 15:00 Karel ČR
18:00 Přání Ježíškovi ČR
20:30 Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun USA

Moc se pro vás, Štíři, nezměnilo. Chtěli byste stále všechno řídit podle sebe, a ono to prostě nejde. Ve chvíli, kdy jste si už mysleli, že se
vám hlava rozskočí, zaregistrovali jste drobné změny ve svém okolí. Je to překvapení, ovšem pro vás také varování, že se zaobíráte sami
sebou více, než je zdrávo. Dbejte na kultivaci mezilidských vztahů a také na vlastní vzdělávání. (ač)

Kudy a Kam
Vážení diváci,
v souladu s rozhodnutím vlády o rozvolnění opatření v kultuře
je nutné při účasti na divadelním představení použít ochranný
prostředek dýchacích cest a dodržet níže uvedená mimořádná
opatření.
Při příchodu musejí  všichni diváci  prokázat splnění
jedné z následujících podmínek vstupu:
■ doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
■ doložit  negativní RAT  antigenní  test  starý  nejvýše

72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování
testu ve škole)

■ absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním
výsledkem

■ prokázat  potvrzením poskytovatele zdravotních
služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru
zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby
s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním
akce

■ doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění
covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem koná-
ní akce

■ aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední
dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první
u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

V krajním případě je možné na místě podepsat adresné čestné
prohlášení, kterým divák prohlašuje, že je covid negativní.
Tento formulář je k dispozici u uvaděček při vstupu do hle-
diště.
Navíc všichni přítomní musejí mít po celou dobu nasazený
respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 /
N95).
V budovách není možné provádět testy, v pokladnách divadel
lze koupit respirátory.
Vstupenky lze zakoupit online přes webové stránky divadla,
osobně v Zákaznickém centru nebo ve večerních pokladnách
v jednotlivých divadelních budovách, které budou otevřeny
vždy 45 min. před začátkem představení. Z důvodu případného
trasování je nutné provést nákup adresně, tedy s vyplněním
kontaktních údajů.
Jakkoliv je výčet podmínek dlouhý, nebojte se vychutnat si
kulturní zážitek v celém rozsahu. Stejně jako diváci i my
dbáme na přísné podmínky testování a dodržování hygie-
nických pravidel.
Pokud by vám vyšel pozitivní test a měli jste již zakoupené
vstupenky, rádi vám je vyměníme na jiný termín, nebo vám
vrátíme vstupné.
U dětí do 6 let není testování požadováno, mladší 18 let
mohou mít potvrzení obezinfekčnosti od své školy či od zákon-
ného zástupce.
Děkujeme za pochopení, podporu a trpělivost! Vaše NdB

Nebesa – Lucy Kirkwoodová
Anglický venkov uprostřed osmnáctého století, v malém městě se
staví šibenice pro vražedkyni malé dívky. Ona vražedkyně tvrdí, že
čeká dítě, což by znemožňovalo její popravu. Proto soud povolá
dvanáct žen, dvanáct matek, aby rozhodly, zda je obviněná Sally sku-
tečně v požehnaném stavu. 
Třináct žen a jeden muž, pověřený jejich hlídáním, je zavřeno ve
strohé cele městské pevnosti – amy sledujeme, že není tak jednoduché
určit, zda je Sally těhotná, a že mnohé ženy nejsou tak nestranné,
jak se zpočátku zdálo. Spolu s porodní bábou Elizabeth, která přivedla
na svět děti všech přítomných, se divíme, k jaké brutalitě jsou ženy
bité životem a nezřídka manželi schopné zajít – ze zášti, závisti, kvůli
pomstě za dávnou a třeba už zapomenutou křivdu. 
Poslední drama britské autorky Lucy Kirkwoodové (*1983), které
v lednu 2020 uvedlo londýnské National Theatre, v Mahenově divadle
nazkouší Michal Lang, ředitel Divadla pod Palmovkou, které se pod
jeho vedením stalo Divadlem roku 2018.
Česká premiéra: 26. listopadu 2021 v Mahenově divadle. (bra)

Kudy a Kam
Amfitryon – Molière

Divadlo Reduta uvádí „Boži hru na lidi.“ V dobách, kdy se bohové
potulovali po zemi a nebeský vládce Jupiter pěstoval záletnictví na
nejvyšší úrovni, si člověk sotva mohl být jist tím, co se stane, když
vykročí ze dveří vlastního domu, byť jen na okamžik. 
Amfitryon si tento nebožský aspekt božského Jupitera užije dosyta –
bůh mu svede ženu proměněn v jejího manžela. 
Merkur, Jupiterův sluha, na sebe vezme podobu Sosieho, sluhy Amfi-
tryona – a otázky se začínají kupit: Kdo je kdo? Kdo s kým? Kdo s kým
ne? A kdo jsem vůbec já, když vidím, že já stojím támhle? 
Komedie patří k vrcholným dílům francouzského dramatika Molièra
(1622–1673), vedle Misantropa či Dona Juana se řadí k hrám, které
vzrušují divadelníky i diváky už několik století. Svěžího a letního Amfi-
tryona v NdB naposledy uvedl Emil František Burian, nová inscenace
veršované komedie se bude hrát v divadle Reduta a to v geniálním,
velevtipném přebásnění Vladimíra Mikeše a v režii Aminaty Keita.
Premiéra: 10. prosince 2021 v divadle Reduta. (bra)

Beethoven

Ke 251. výročí narození hudebního génia Ludwiga van Beethovena
připraví Balet NdB ve spolupráci s Janáčkovou operou společný pre-
miérový baletní projekt s názvem Beethoven. Důvodem uvedení
původního díla nebude pouze inspirace velkým výročím, ale především
umělecká přitažlivost velké a mimořádné Beethovenovy osobnosti,
jeho nelehkého života i geniálního díla. 

Beethoven prakticky již od mládí
zažíval těžké zkoušky osudu. Byl
drcen despotickým otcem anásled-
nými zdravotními potížemi ústícími
v naprostou hluchotu. Pro jiného
skladatele hudby zdánlivý konec,
ne tak pro Beethovena. Jeho tvor-
ba, jejíž zrod si přes totální zdra-
votní handicap umíme jen stěží
představit, má nesmírnou hloubku

a ideovou hodnotu. Použitá hudba baletu vychází z jeho symfonií,
kde osobité místo zaujímá 9. symfonie se Schillerovou Ódou na radost.
K ideálům této básně nejsme totiž o nic blíže než v době zrodu této
symfonie symfonií. Beethoven byl génius volající po svobodě a lidskosti
a i po 250 letech je jeho hlas, uzamknutý v jeho nesmrtelném a nepře-
konatelném díle, stále aktuální.
Stejně jako Beethoven boural zažité přístupy, rozhodl se i Mário Rada-
čovský pro nezvyklé výtvarné řešení. To se týká především netradičního
uspořádání jeviště, kde budou přítomna všechna tři umělecká tělesa
a kde balet bude nezvykle blíže divákům tančit na proscéniu a přední
části jeviště. Bližší kontakt s umělci tak slibuje intenzivnější zážitek. 
V pěveckých sólech se postupně představí operní pěvkyně Jana Šrejma
Kačírková, Daniela Straková-Šedrlová, Veronika Hajnová Fialová, Jana
Hrochová a pěvci Aleš Briscein j. h., Richard Samek, David Nykl a Jiří
Sulženko.
Choreografie arežie: Mário Radačovský. Hudba : Ludwig van Beethoven,
dirigent: Jakub Klecker, scéna: Jaroslav Milfajt, kostýmy: Ľudmila
Várossová, světelný design: David Kachlíř, sbormistr : Pavel Koňárek.
Délka představení: 2 hodiny 30 minut, jedna přestávka 25 minut,
vhodné od 12 let. Premiéra proběhne: 13. 11. 2021 v Janáčkově
divadle. Další plánovaná představení: 14. a 16.11. v 19 hodin,
21., 22. a 24. 11. 2020 v 17 hodin. (bra)

Kudy a Kam
Řecké pašije

Jméno toho chlapce bylo napsáno do sněhu, vyšlo slunce, sníh roztál,
odnesl jeho jméno ve vodách.
Opera „Řecké pašije“ Bohuslava Martinů je inspirovaná románem
„Kristus znovu ukřižovaný“ řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise.
Skladatel, který sám zažil osud uprchlíka, vytvořil dílo velkého huma-
nistického poselství o síle víry. Poselství v dnešním světě stále více
aktuální. 
Kněz Grigoris svolává shromáždění stařešinů vsi Lycovrissi a vybírá
z řad vesničanů Krista a apoštoly pro pašijové hry. Hluboký mír, ve
kterém ves dosud žila, je narušen náhlým otřesem. Tak jako prst Boží
požaduje důkaz víry, přicházejí na náves běženci z vydrancované
a opuštěné vesnice a žádají o azyl. Jsou hněvivě odmítnuti a donuceni
hledat si útočiště ve skalnatých horách, avšak nově jmenovaní svatí
jdou za strachujícími se uprchlíky. Běžné denní starosti těchto lidí se
postupně vytrácejí; síla jejich víry a jejich role v blížících se pašijích
začínají měnit jejich duchovní vědomí do nové zralosti. Každý muž
i žena se postupně vracejí k jedinému smyslu svého konání: dobru,
nebo zlu. 
Hudební nastudování: Tomáš Netopil, dirigent: Robert Kružík/ Tomáš
Netopil, režie: Jiří Heřman.

Pokračování na str. 3
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Vamberk – Vsetín, Tymákov u Plzně

Vše skutečně dopravíme zdarma po brněnsku a celé jižní Moravě
až k Vám domů do 3 prac. dnů (mimo betonových výrobků)
Sleva 4 % na celý sortiment! použijte slevový kód NOS na www.e-pletivo.cz

03/45

04/45

Dosti sporů v tomto týdnu, Střelci. Zkuste se věnovat jen sami sobě a nehledejte na partnerech jen to špatné. Ženy Střelci mohou dokonce
s klidnou myslí a vlídným úsměvem zaznamenat nečekané úspěchy u partnerů opačného pohlaví. Vaše vrozená jemnost, dámy, je zbraň,
jež ve spojení s hladivými podzimními paprsky dělá skutečné divy. Muži Střelci naopak s moudrou rozvahou dokáží v následujících dnech
vyřešit obtíže finančního charakteru a dovést rodinu do jistého přístavu hmotné stability. (ač)

Kudy a Kam
Obsah opery
1. dějství
Zvon v Lycovrissi ohlašuje konec bohoslužby o velikonoční neděli.
Přichází kněz Grigoris a oznamuje, koho z vesničanů rada starších
vybrala pro příští pašijové hry. Role apoštolů Jakuba, Petra a Jana
jsou svěřeny kavárníkovi Kostandisovi, obchodníku a pošťákovi
Jannakosovi a starostovu synovi Michelisovi. Role Máří Magdalény
je určena vdově Kateřině. Pro postavu Jidáše je vybrán prchlivý
Panait, který se přidělené roli zoufale brání. Zbývá Kristus – a tento
nejtěžší úkol připadne Manoliosovi. Na všechny vyvolené doléhá
tíha odpovědnosti. Mají po celý rok žít tak ctnostně, aby se podobali
těm, které budou v hrách představovat. Manolios v hlubokém
zamyšlení ani nevnímá škádlení od své nevěsty Lenio; až nářek
z dáli upoutá pozornost všech. Do vsi přichází zástup zubožených
lidí. Prchají před Turky, kteří jim vypálili jejich vesnici. Hladoví
a vyčerpaní prosí o pomoc a kousek půdy, kde by se mohli znovu
usadit. Kněz Grigoris má však pro uprchlíky a kněze Fotise, jenž je
vede, pouze příkrá slova – nechce se dělit o blahobyt ani půdu.
Vyčerpaná hladem umírá náhle jedna z žen, Despinio. Grigoris toho
využije a vykřikne: „Cholera!“ Vyděšení vesničané se rozprchnou.
Na místě zůstane jen Manolios s Kateřinou a několik dalších. Manolios
příchozím radí, aby se usadili na hoře Sarakině, kde je voda, zvěř
i dostatek dřeva pro oheň.
2. dějství
Kateřina ovdověla jako mladá a zůstala sama. Vesničtí muži začali
vyhledávat její společnost a ona je neodmítala, ať už to byl Panait,
starý Patriarcheas nebo Grigoris. Myslí však na Manoliose, a zároveň
k němu cítí něco víc než jen tělesnou touhu. Vypráví Jannakosovi sen,
který o Manoliosovi měla. Jannakos se na Kateřinu dívá stejně jako
všichni muži ve vesnici, místo pochopení se jí tak dostane jen pokárání,
aby nechala Manoliose na pokoji. Na Jannakose čeká bohatý lichvář
Ladas. Snaží se ho přesvědčit, že může snadno zbohatnout, když
vymámí od Sarakinských za potraviny zlato a šperky, které před Turky
zachránili. O výdělek se samozřejmě rozdělí. Jannakos dostane zálohu
a vydá se na Sarakinu. Manolios u pramene sv. Basila potkává Kateřinu.
Ta se mu přiznává, že o něm sní. Ani jemu není lhostejná, ale neví,
jak jí pomoci. Kateřina ho prosí, aby na ni už nemyslel. Na hoře Sarakině
se Fotis snaží vyburcovat vyčerpané uprchlíky a přesvědčit je, že zde
vybudují nový život. V základech brány nové vesnice, kde mají být
pohřbeny kosti předků, umírá starý muž, smířený ašťastný, že jeho děti
budou dále žít. Jannakos, který přišel na Sarakinu obchodovat s bídou,
je otřesen. S pláčem se vyznává Fotisovi, že chtěl zbohatnout z jejich
neštěstí, žádá odpuštění a dává Sarakinským Ladasovy peníze.
3. dějství
Manolios je pln pochybností o svém poslání a jeho vnitřní boj se mu
promítá i do horečnatého snu. Nevnímá ani Lenio, která za ním přišla,
a ta se rozhodne věnovat svou přízeň pastýři Nikoliosovi. Manolios
odchází dolů do vsi za Kateřinou. Ta jej radostně vítá, ale Manolios ji
prosí, aby jej nepronásledovala, protože on ji vnímá jako svoji sestru.
Kateřina je dojata, jeho slova ji očišťují a ona mu bude oddána po
celý život. Kateřina cestou na Sarakinu potkává Jannakose. Vysvětluje
mu, že tam nese ovečku, aby děti měly dost mléka. Ona sama je bez-
dětná, a tak má pocit, jako by všechny děti byly její vlastní. I Jannakos
konečně chápe Kateřininu proměnu. Manolios se snaží přesvědčit
lidi z vesnice, aby pomohli uprchlíkům. Kněz Grigoris zuří, neboť cítí,
že ztrácí svou pozici. Je zapotřebí jednat. Vyžene Manoliose z vesnice
i s„apoštoly“. Michelis prozradí Jannakosovi a Kostandisovi, že Lenio
se už nechce vdát za Manoliose. Nikolios přichází s obavami oznámit
Manoliosovi, že se žení s Lenio. Manolios mu však přátelsky přeje
mnoho štěstí.
4. dějství
Radostnou oslavu svatby Nikoliose a Lenio přeruší rozhořčený hlas
kněze Grigorise. Je třeba vyhnat prašivou ovci ze stáda, aby nenakazila
druhé. Manolios je vyobcován z církve! Stejný trest stihne každého,
kdo mu nabídne pomoc. Ale Michelis, Jannakos i Kostandis stojí pevně
při něm. Manolios se zpovídá ze svých činů. Role Krista v něm probudila
pýchu, teď však chápe její skutečnou podstatu. Všechno v životě má
svůj čas a nyní přišel čas, aby svět, kde děti umírají hlady, zanikl. Z dáli
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Kudy a Kam
Od roku 2012 má stálou výstavu v Praze v prostorách CK Canaria
Travel. 
Pokud nestihnete sledovat pořad, můžete vše najít na najít: 
facebook :  https://www.unieneslbrno.cz/facebook/
YouTube  :   https://www.unieneslbrno.cz/youtube/ (bra)

Jeskyně Blanických rytířů

Jeskyně Blanických rytířů je unikátní dílo inspirované českou historií.
Uměle vytvořená pískovcová jeskyně se nachází nedaleko města Kun-
štát, na kraji obce Rudka.
První nápad na vytvoření umělé jeskyně dostal kunštátský občan,
řezník a vlastenec František Burian, poté co Stanislav Rolínek dokončil
třináctimetrovou sochu Tomáše Garrigue Masaryka slavnostně odha-
lenou 28. 10. 1928.
Druhé dílo – lev, byl vytvořen bezprostředně po odhalení sochy TGM.
Lva ani pana prezidenta Rolínek na vlastní oči neviděl, předlohou se
mu staly fotografie. Jeskyně se začala hloubit v listopadu 1929.V jeskyni
bylo vytvořeno 17 soch blanických rytířů včetně sochy svatého Václava a
soch tří legionářů. Část soch však musela být, stejně jako Masaryk, za
okupace odstraněna. Největší rytíři jsou strážci svatováclavské koruny
měřící přes tři metry. Stanislav Rolínek s prací spěchal, dobře věděl, že mu
s postupující nemocí nezbývá mnoho času, zemřel v červenci roku 1931.
Jeskyně se nachází v oploceném areálu společně se zahradou smyslů
a zbytky sochy TGM. Součástí areálu je na kopci Milenka ve výšce 579
metrů nad mořem Burianova rozhledna. Tato kamenná rozhledna
byla postavena v roce 1928, je vysoká 18 metrů a za dobré viditelnosti
je z ní možné shlédnout Jeseníky, Krkonoše a Pálavu.
Okolí jeskyně je upraveno jako park ve kterém mladí sochaři v rámci
mezinárodních sochařských sympozií vytvořili nové sochy a navázali
tak na práci Stanislava Rolínka. Svá díla do parku dodávají i keramici
z blízkého okolí. V areálu je vysazeno množství exotických dřevin, květin,
bylin iovocných stromů. Zahrada smyslů byla původně určena pro nevi-
domé, ale využívají ji všichni návštěvníci a své si zde najdou i děti.
Vstup do areálu je možný i se psem.
Od listopadu do března je otevřeno v sobotu, v neděli a ve státní
svátky od 9–12 hodin a od 13–15 hodin.
Po předchozí telefonické domluvě je možné navštívit jeskyně i ve
všední den, tel.: 739 510 772, 604 984 459. (bra)

Waldemar Plch představuje brněnské
osobnosti

V návaznosti na rozhodnutí vlády v době coronaviru se pořad „Wal-
demar Plch představuje brněnské osobnosti“ nekoná v klubovně UNB
v Králově Poli živě, ale je vysílán na internetu online! Hodinové povídání
s hosty shlédnete na stránkách: ww.unieneslysicichbrno.cz 
V 50. pořadu „Waldemar Plch představuje brněnské osobnosti“ ve
čtvrtek 18. listopadu 2021 od 17 hodin bude hostem šéf Českého svazu
biatlonu a 1. viceprezident světového biatlonu, Jiří Hamza.

Pokračování na str. 15

I když se stále ještě cítíte unaveni, ten odpočinek, který máte za sebou je stále poznat. Máte sílu, mrštnost a vůli dokázat více, než by se
mohlo na první pohled zdát. Takže bez obav vstupte do konfliktů, které se před vámi rýsují. Není to sice nic příjemného, ale doutnající
spory by také nebyly šťastným řešením a v důsledku by vás otrávily. Při zdánlivých vítězstvích ovšem nezapomeňte, že protivník je silný
a může se jednat jen o poziční ústup. (ač)

Kudy a Kam
se ozvou hlasy přicházejících Sarakinských. V tu chvíli vesničané zabijí
Manoliose a obviní z tohoto činu Panaita – Jidáše. Uprchlíkům zbývá
jen jedno jediné...
Nastudováno v anglickém originále s českými a anglickými titulky.
Premiéra opery „Řecké pašije“ proběhla v Janáčkově divadle: 5. 11.
2021.
Další představení: 19.11. 2021 v 19 hodin s lektorským úvodem před
představením, 19. 3. 2022, 27. 3. 2022, 10. 4. 2022. (bra)

Peter Grimes 

Moře krásné i děsivé, tak pravdivě zrcadlící bouře v lidské duši a vlád-
noucí životům lidí, jež jsou s ním spojeni. 
Lidí, jako je rybář Peter Grimes, který se marně snaží změnit svůj
život, ale neustále naráží díky své povaze na odmítání ostatních oby-
vatel rybářské vesničky. Situaci ještě zhorší smrt jeho učedníka, nad
níž se vznáší řada otázek. Byla to skutečně nehoda nebo má na ní
Grimes přímý podíl? Většina lidí z městečka Borough v Grimesovu
nevinu nevěří a nešťastná smrt dalšího učedníka tak vede k nevy -
hnutelné tragédii. 
Anglický básník George Crabbe i skladatel Bejamin Britten milovali
moře. Oba vyrůstali na pobřeží Suffolku a osudy lidí z rybářských osad
se staly inspirací pro Crabbeho sbírku básní. V ní Britten našel příběh
pro svou první operu Peter Grimes. Zachytil v ní nejen život městečka
a jeho různorodé společenstvo, ale především své milované moře,
s nímž je hlavní postava Petera Grimese spjata na život a na smrt.
Vyobrazil ho ve čtyřech nádherných orchestrálních mezihrách zachy-
cujících svítání či odraz měsíčního svitu na vodní hladině.
Brittenův Peter Grimes měl svou československou premiéru v Brně
včervnu 1947, teď se vrací po téměř 75 letech, aby se po úspěšné insce-
naci Juliette / Lidský hlas stal dalším projektem skvělého týmu dirigenta
Marko Ivanoviće, režiséra Davida Radoka, sopranistky Jany Šrejma Kačír-
kové a švédského tenoristy Joachima Bäckströma  v titulní roli.
Premiéra proběhla: 9. října 2021 v Janáčkově divadle.
Další představení: 2. 12. 2021 v 18 hodin. (bra)

Evžen Oněgin

Mladý petrohradský švihák Evžen Oněgin, znuděn společenským
životem ve městě, utíká na venkov, kde se setká s naivní mladičkou
Tatianou. Chladně odmítá lásku, kterou k němu Tatiana vzplane, aby
o několik let později pochopil, jaké chyby se dopustil, a že ji již nelze
napravit.
Veršovaný román Alexandra Sergejeviče Puškina se stal v ruské spo-
lečnosti velmi populárním a není divu, že po něm Čajkovskij sáhnul,
když hledal námět na svou čtvrtou operu. Spolu s libretistou Šilovským
zachovali v libretu rozsáhlé části originálního Puškinova textu. Skladatel
dal dílu podtitul lyrické scény o třech jednáních. Evžen Oněgin je
pozoruhodným skloubením velmi komorních a intimních scén námětu,
vlastně netypického a prostého pro operu 19. století, v kontrastu
s romanticky pojatou orchestrací a sborovými scénami.  Čajkovského

Kudy a Kam
hudba ještě umocnila opravdovost a hloubku Puškinova příběhu
a především momenty vyznání lásky hlavních hrdinů. Ať to je slavná
dopisová scéna Tatiany, Lenského loučení se životem či árie knížete
Gremina.
Nastudováno v ruském originále s českými a anglickými titulky.
Hudební nastudování: Robert Kružík, dirigent: Robert Kružík, Jakub
Klecker, režie: Martin Glaser.
Nejbližší představení opery „Evžen Oněgin“:  19. 12. 2021 v 18 hodin.
(bra)

Waldemar Plch představuje brněnské
osobnosti  

V návaznosti na rozhodnutí vlády v době řádění coronaviru se pořad
„Waldemar Plch představuje brněnské osobnosti“ nebude konat vklu-
bovně UNB v Králově Poli živě, ale bude vysílán na internetu online
Hodinové povídání s hosty shlédnete na stránkách : ww.unienesly-
sicichbrno.cz , dále na : 
facebook :  https://www.unieneslbrno.cz/facebook/
YouTube:   https://www.unieneslbrno.cz/youtube/
Ve 49. pořadu „Waldemar Plch představuje brněnské osobnosti“ ve
čtvrtek 14. října 2021 od 17 hodin bude hostem Dušan Procházka,
fotograf, cestovatel, průzkumník, jehož hlavním tématem jsou ostrovy
Středomoří , Kanárské ostrovy, blízký orient. Navštívil více jak 25
zemí. 

Na svých cestách se snaží o fotografické zachycení zajímavých cílů či
atmosféry. Výsledky je možno vidět na jeho autorských stránkách:
www.obrazyzcest.cz, či výstavách, kterých realizoval již přes 25. Myš-
lenkou projektu „Obrazy zcest“ je využití zážitků zcestování, především
vlastní fotodokumentace. 
Dále pak poznatků z oborů gastronomie, hudby, tance, jako nosného
či podpůrného tématu k širokému spektru různých aktivit. 
V roce 2011 a 2012 vydal dva fotografické cestopisy „Ostrovy kolem
Evropy“ a„Pobřeží a letoviska jihovýchodní Evropy“. 
Publikuje v různých časopisech a magazínech. 
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S Rentou z nemovitosti se senioři
nečekaných výdajů bát nemusí
Už 6 let hovoříme se
seniory na téma
finanční gramotnosti,
děláme přednášky
a radíme jim, když
jsou v úzkých. Pro
mnohé z nich je těžké
vyjít s důchodem.
Proto jsme zavedli
zpětnou hypotéku,
takzvanou Rentu
z nemovitosti. Licenci
nám udělila Česká
národní banka.

Existují zhruba 4 okruhy

problémů, kdy se senioři

potýkají s nedostatkem

peněz.

Nečekané výdaje

Porouchá se lednice, do

domu zatéká, nefunguje

topení. Nebo seniora

zaskočí nemoc a on

potřebuje drahé léky, dietní

stravu, lázně. Důchod ani

úspory nestačí. V takových

náhlých situacích může

Renta z nemovitosti pomoci

vyřešit vážný problém. 

Nulové úspory 

Chcete dát každý měsíc pár

korun bokem, ale když

uhradíte pravidelné platby,

zbyde vám jen na jídlo

a základní provoz

domácnosti. Jak ušetřit na

boty a oblečení nebo

dokonce záliby, posezení

v kavárně nebo na dárky pro

blízké? Renta z nemovitosti,

to znamená dostávat třeba

10 000 Kč měsíčně

k důchodu navíc, které se

budou každopádně hodit.   

Skokové zvýšení výdajů

Život přináší i dramatické

změny. Úmrtí partnera.

Vážná nemoc, která s sebou

nese velké doplatky za léky

či výdaje za pečovatelku.

Nebo snaha pomoci

potomkům se splácením

hypotéky. A senior najednou

potřebuje o několik tisíc

korun měsíčně více. Naše

Renta z nemovitosti vám

v nepříjemné situaci vytrhne

trn z paty.

Neustálé odříkání

S důchodem sice vyjdete,

ale každou korunu v ruce

dvakrát obrátíte, než ji

utratíte. Odpíráte si divadlo,

masáže i dovolenou, nic si

nekoupíte a bojíte se, že

nezbydou peníze na

Vánoce. Celý život jste dřeli,

vlastníte dům nebo byt, ale

hotovost žádnou a možná

navíc měsíčně splácíte

půjčky. Máme řešení!

Jmenuje se Renta

z nemovitosti a díky ní jsme

život zlepšili už stovkám

seniorů.

Výhody Renty

z nemovitosti:

l získáte peníze na

cokoli (najednou či

postupně)

l za Vašeho života

nemusíte nic splácet

a nikdy se nesplácí více

než cena nemovitosti

l zůstáváte bydlet

doma a jste nadále

vlastník svého bytu či

domu

l můžete žít důstojněji

a život si více užívat

Chcete 

vědět víc?

l Další informace
o Rentě z nemovitosti

najdete na webu:

www.rentaznemovitosti.cz.

l Můžete zde požádat
o orientační kalkulaci

a seznámit se s příběhy

klientů.

l Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

l Máme licenci 
České národní 

banky.

05/45
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www.samab.cz

TV program pátek 19. 11
ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
10.05 Strašidlo cantervillské
11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance XI ...kolem dokola
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech
plus

12.30 Sama doma
14.00 Na stopě
14.25 Reportéři ČT
15.15 Cestománie
15.40 Neobyčejné životy
16.40 Polopatě
17.30 AZ-kvíz
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 Losování Sportky a Šance
20.10 StarDance XI ...kolem dokola
20.15 Osada (12/13)
21.15 13. komnata Jana Bendiga
21.44 Výsledky losování Šťastných 10
21.45 Všechnopárty
22.40 Profesionálové
23.35 Kriminalista III
00.35 AZ-kvíz
01.00 Toulavá kamera
01.30 Objektiv
02.00 Rajské zahrady
02.20 Dobré ráno
04.55 Hobby naší doby
05.20 Sváteční slovo kazatele

a místopředsedy Rady Církve
bratrské Bronislava Matulíka

05.30 Události v regionech

ČT2
5.59 Dobré ráno 8.30 Tajemství ulice
Míru 9.20 Starověké říše
10.10 Starobylé stavby
11.05 Hýčkaný vetřelec
11.30 Království divočiny: Skalňák

oranžový, Surinam
12.00 Volha (1/2)
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Divoká příroda Bavorska (1/2)
13.55 Obří opravny
14.45 Gulag, sovětská historie
15.45 Život za železnou oponou
16.40 Krásné živé památky (11/16)
17.10 Úžasné zvířecí rodiny (5/10)
18.05 Boží dar – příběhy českých

potravin (3/5)
18.25 Heydrich – konečné řešení

(12/44)
18.55 Rusko z výšky
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém

jazyce
20.00 Povídka o policajtovi
21.55 Chléb, láska a ...
23.35 River (2/6)
00.35 Volá Londýn: Dopisy ze

studené války
01.35 Síla ohně aneb Naše Země hoří
02.25 Ze zoo do zoo
02.55 Kam zmizely Rychlé šípy
03.20 Abeceda komunistických zločinů
03.35 Sabotáž
04.00 Hranice dokořán –

Rozmówki polsko-czeskie
04.25 Folklorní výlety
04.55 Krásy evropského pobřeží
05.00 Evropa dnes
05.30 Auto moto svět

NOVA
05.55 Snídaně s Novou
08.30 Novashopping
08.50 Ulice (4154)
09.45 Pan Profesor (11)
10.55 Na lovu
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem IV (23)
12.45 Gympl s (r)učením

omezeným (41)
14.00 Odložené případy VI (17)
15.00 Kriminálka Miami III (22)
15.55 Kriminálka Miami III (24)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu
18.25 Ulice (4155)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Český slavík 21
22.50 Bourneův odkaz
01.20 Kriminálka Miami III (22)
02.15 Kriminálka Miami III (24)
03.20 Na lovu
04.05 Gympl s (r)učením

omezeným (41)
05.05 Novashopping

Prima family
06.20 Olympiáda Bolka a Lolka
07.00 Nový den
08.15 M.A.S.H (254)
08.50 Slunečná (142)
10.15 Inkognito
11.25 Walker, Texas Ranger V (18)
12.25 Jake a Tlusťoch IV (7)
13.25 Policie Hamburk IX (8)
14.25 Návrat komisaře Rexe IX (7)
15.25 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Česko Slovensko má talent
22.00 Máme rádi Česko
23.50 Ano, šéfe!
01.05 Policie v akci
02.05 Návrat komisaře Rexe IX (7)
03.05 Jake a Tlusťoch IV (7)
04.05 Policie Hamburk IX (8)
05.45 Pohoda u krbu

TV Barrandov
05.40 Jak to dopadlo!?
07.45 Klenot.TV
12.40 Teleshopping Soukup shop
13.40 Tajemství Karla Gotta
14.35 Kurňa, co to je?
15.35 Tomáš Arsov v akci
16.35 Popelka
17.35 Na rovinu se Soukupem
18.30 Nebezpečné vztahy
19.25 MOJE ZPRÁVY
19.55 KRIMI ZPRÁVY
20.05 VIP svět
20.10 Týden podle Jaromíra Soukupa
21.00 Na ostří nože se Soukupem
21.30 Instinkty Jaromíra Soukupa
22.25 Nikdo není perfektní
23.50 Týden podle Jaromíra

Soukupa
00.45 Exkluziv Kateřiny Brožové
02.00 Na plac!
02.55 MOJE ZPRÁVY

03.25 Ostříháno
04.40 Nebezpečné vztahy

NOVA Cinema
06.10 Scooby-Doo a duch labužník
07.35 Odložené případy VI (16)
08.35 Jersey Boys
11.10 Teleshopping
11.40 Pohádkář
13.30 Teleshopping
14.00 Chceš mě, chci tě
15.55 Zimní příběh
18.10 Bravo Girls: Ukaž se!
20.00 Já, padouch
21.55 Pařba v Bangkoku
23.55 (K)lamač srdcí
02.00 Czech Made Man
04.30 Scooby-Doo a duch labužník

Prima COOL
05.35 Umění je cool
06.10 Umění je cool
06.30 Autosalon.tv
07.35 Re-play
08.05 Cool e-sport
08.35 Tutorial
09.25 Top Gear II (9)
10.30 Hvězdná brána VII (3)
11.30 Hvězdná brána VII (4)
12.35 Kurz sebeovládání (62)
12.55 Kurz sebeovládání (63)
13.25 Simpsonovi XXIV (14)
13.55 Simpsonovi XXIV (15)
14.20 Simpsonovi XXIV (16)
14.50 Simpsonovi XXIV (17)
15.10 Hvězdná brána VII (5)
16.10 Hvězdná brána VII (6)
17.15 Kurz sebeovládání (64)
17.45 Kurz sebeovládání (65)
18.15 Simpsonovi XXV (20)
18.45 Simpsonovi XXV (21)
19.15 Simpsonovi XXV (22)
19.45 Simpsonovi XXVI (1)
20.15 Akta X: Chci uvěřit
22.25 Vosy útočí
00.20 Simpsonovi XXV (20)
00.45 Simpsonovi XXV (21)
01.15 Simpsonovi XXV (22)
01.45 Simpsonovi XXVI (1)
02.10 Kurz sebeovládání (64)
02.40 Kurz sebeovládání (65)
03.00 Star Trek: Discovery (7)
04.10 Narcos III (6)

Prima Love
06.00 Na zámku
06.35 Everwood II (2)
07.50 Ohnivý kuře (15)
09.15 Jak se staví sen
10.10 Prostřeno!
11.05 Ano, šéfe!
12.20 Rosamunde Pilcher: Láska

z nebes
14.10 Doktor z hor: Nové příběhy II (7)
15.10 Doktor z hor: Nové příběhy II (8)
16.10 Divoký anděl (154)
17.05 Divoký anděl (155)
18.00 Doktor z hor: Nové příběhy II (9)
19.00 Doktor z hor: Nové příběhy II

(10)
20.00 Rosamunde Pilcher: Pralinky

k snídani
21.55 Velvet (82)
22.55 Slunečná (142)
00.10 Trpké víno (72)
01.10 Velvet (82)
02.10 Slepá láska (26)
03.05 Slepá láska (27)
04.05 Everwood II (2)

06/45
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AUTOCENTRUM HAKR
NOSIČE KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ • SNĚHOVÉ ŘETĚZY

STŘEŠNÍ NOSIČE • AUTOSTANY • STŘEŠNÍ BOXY

www.hakrbrno.cz
možnost osobního odběru na prodejně

Nakupujte na:

07/45
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Vodnáři, co to do vás vjelo? Taková lítostivost, sebelitování a neochota pohlížet na svět s nadsázkou. Vždyť z vás vyzařuje smutek, jako
z ruiny rozpadajícího se továrního komplexu. Přitom vstupujete do týdne, kdy budete energií přímo překypovat. Partneři se na vás znovu
více usmívají a na cestě k vám jsou dokonce velká a příjemná překvapení. Taková, o nichž jste si mysleli, že už nepřijdou. (ač)



8 | 45. týden | 11. listopadu 2021

Halloween je anglosaský svátek, který vznikl
zkeltských slavností, avšak začíná se dostávat ido
našeho povědomí. Děti unás nechodí vmaskách
koledovat po domech, ale užívají si tento svátek
ve školkách a školách nebo městských akcích. 
Brněnská zoologická zahrada i letos připravila
na poslední říjnovou sobotu dlabání halloween-
ských dýní, zábavné soutěže a naučnou stezku.
V  programu na pódiu vystoupil kouzelník

a letošní novinkou bylo promítání animované-
ho filmu pro děti v kinosále zahrady. 
Drobnými dárky byli odměněni účastníci soutěžní
stezky, tři nejoriginálnější strašidelné masky a pět
nejkrásnějších dýní. Ty byly jako každý rok pro
zájemce zdarma. 
Své výtvory si pak mohli návštěvníci odnést domů,
nebo je nechat jako podzimní výzdobu areálu
zahrady.

„Jsme rádi, že si lidé tuto akci oblíbili a pravidelně
ji navštěvují. Mniší hora je v podzimním období
ideálním místem pro rodinný výlet. V letošním roce
jsme byli spokojeni také se zářijovou návštěvností,
kdy do zahrady dorazilo 30 tisíc lidí, což je rekord
za posledních patnáct let,“ komentovala návštěv-
nost tisková mluvčí Zoo Brno Monika Brindzá-
ková.  

(bra)

Letošní  Halloween v Zoo Brno 
přilákal 2 800 návštěvníků

Hádky ty vám sluší, dokážete se rozohnit tak, že se všichni pozastavují. Ale ruku na srdce, Ryby, nepotřebujete to. Sice děláte vždycky hrdiny
a připadáte si minimálně jako majitelé celé České ulice, ale co z toho? Po výstupu je vám jen špatně, bolí vás žlučník a jste znavenější, než
kdykoliv dříve. Rada je jasná: vzpomeňte na všechno, co jste v posledních týdnech zanedbaly. Po úklidu to už u vás přímo volá a s chladnou
hlavou náhle asi spatříte, že i garderobu by bylo třeba obměnit. Nezapomeňte, že za nákupy můžete v našem městě vyrazit i o víkendu. (ač)
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Teplárny Brno otevřely 16. 10. 2021 nové klientské
centrum na svém provoze Červený mlýn na ul.
Cimburkova 2 (u NC Královo Pole). „Vzhledem
k vysoké míře poptávek a snaze zlepšit dostup-
nost sjednání energií větší skupině klientů jsme
otevřeli klientské centrum, kde si zájemci o ener-
gie mohou uzavřít smlouvu osobně. Velký zájem
o tento přístup je zejména z řad seniorů, pro které
je online uzavření smlouvy často komplikované,“

vysvětlil generální ředitel Tepláren Brno Petr Faj-
mon. 
Začátek letošního podzimu zaskočily celou repu-
bliku turbulence na energetickém trhu, které vedly
mnoho občanů ke zvážení změny dodavatele
energií. Teplárny Brno mají na energetickém trhu
silnou pozici a už nyní je vidět, že jsou vnímány
jako solidní partner pro dodávky energií domác-
nostem. 

Denně obslouží obchodní zástupci Tepláren
v novém klientském centru v průměru více než 60
klientů. Od jeho otevření zde bylo sjednáno již asi
1 000 smluv. Zájemci přicházejí nejen s požadav-
kem na uzavření smlouvy, ale mnohdy potřebují
poradit ohledně situace s dodavatelem poslední
instance. Klientské centrum je určeno nejen pro
obyvatele Brna, ale i pro všechny ostatní, kteří chtějí
řešit své energie, ať už z titulu ztráty dodavatele,
nebo je zajímá nabídka od jiné společnosti, než
aktuálně měli sjednáno. 
A jak probíhá uzavření smlouvy v klientském cen-
tru? Každý zájemce o zpracování nezávazné kal-
kulace musí přinést nebo poslat poslední
vyúčtování od stávajícího dodavatele, nebo smlou-
vu s dodavatelem. V případě zájmu o dodávky ener-
gií vyplní klient smlouvu a seznámí se s před-
smluvními informacemi. Zde je potřeba znát číslo
svého účtu a případně i číslo SIPO. Smlouvu pak
zaměstnanci Tepláren zavedou do systému a po
ověření pošlou potvrzenou smlouvu zpět klientovi.
Z uvítacího dopisu se odběratel dozví o akceptaci
smlouvy a datu připojení. Následně obdrží rozpis
záloh a platební podmínky.
Klientské centrum je otevřeno denně, včetně víken-
dů a to v čase 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin na
provoze Červený mlýn, Cimburkova 2 uTesco Krá-
lovo Pole. Veškeré informace najdou zájemci na
webových stránkách www.teplarny.cz.

Velký zájem o energie od Tepláren vedl k otevření klientského centra

Zkuste, Berani, stihnout vše podstatné v osobním životě už o víkendu. Později by se vám v řešení partnerských konfliktů vůbec nemuselo
dařit. Naopak vaše problémy profesní se budou samy odpravovat do ztracena od úterka týdne příštího. Navzdory tomuto jasnému rozvrhu
ovšem na vás mohou padnout značné chmury, až si budete připadat jako vězni špilberské kobky. Čím to bude? Zdravotními obtížemi.
Neurózy, které vás už dlouho stíhají se mohou transformovat ve velké obtíže těla. (ač)

09/45
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TV program sobota 20. 11. TV program neděle 21. 11.
ČT1
06.00 Herbář
06.25 Polopatě
07.20 Pučálkovic Amina
08.20 Pohádka o ebenovém koni
09.15 Vzpomínka na Adventní

koncerty České televize 2020
09.35 Gejzír
10.05 Z pamětí Sherlocka Holmese
11.00 Všechnopárty
11.55 StarDance XI ...kolem dokola
12.00 Z metropole, Týden

v regionech
12.25 Hobby naší doby
12.50 Postřehy odjinud
13.00 Zprávy
13.05 O chytrém Honzovi
14.20 Slunečnice
15.00 Neklejte, princi
15.35 Mezi námi zloději
17.00 Příběhy slavných... Jaroslav

Marvan
17.55 Bydlet jako... rodinka
18.25 Kluci v akci
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.10 StarDance XI ...když hvězdy

tančí
22.00 Miroslav Donutil v Lucerně
23.39 Výsledky losování Šťastných

10 a Euromiliony
23.40 Komisař Montalbano
01.35 Banánové rybičky
02.10 Sama doma
03.50 Chalupa je hra
04.15 Pod pokličkou
04.35 Zahrada je hra
05.00 Co naše babičky uměly a na

co my jsme zapomněli
05.30 Z metropole

ČT2
06.00 Objevování světa
06.50 Lidstvo: Příběh nás všech

(11/12)
07.35 Volha (2/2)
08.30 Cyklotoulky
08.40 Kolumbie a její koloniální

města
09.35 Českem na koňském hřbetu

(11/14)
10.05 Charles de Gaulle, letadlová

loď budoucnosti
11.05 Auto moto svět
11.35 Občan Havel přikuluje
12.45 Babylon
13.15 Počesku
13.25 Dračí císař a jeho říše
14.10 Chléb, láska a ...
15.45 Sto divů světa II (10/13)
16.40 Modrá krev II
17.35 Zázračná planeta: Země

pohledem z vesmíru (3/4)
18.30 Jižní Pacifik
19.20 Krásné živé památky (11/16)
19.50 Zprávy v českém znakovém

jazyce
20.00 Hrbáč
22.10 Jack Strong
00.15 Red Rock West
01.50 Dobrodružství vědy

a techniky
02.20 Ze ZOO do ZOO
02.45 „Démon“ alkohol
03.15 Sabotáž
03.40 Hranice dokořán –

Rozmówki polsko-czeskie
04.10 Hmyz na talíř

04.35 Příběhy domů
05.00 Cesty víry
05.30 Uchem jehly

NOVA
06.10 Zig a Sharko III
06.25 Looney Tunes: Úžasná show II

(24, 25)
07.15 Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II

(16, 17, 18)
08.30 Krok za krokem IV (22)
08.50 Jorinda a Joringel
10.05 SuperStar
12.10 Koření
13.05 Volejte Novu
13.45 Rady ptáka Loskutáka
14.35 Tipy ptáka Loskutáka
14.50 Souboj na talíři
15.55 Svatba na první pohled II
17.15 Muži v černém 3
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Probudím se včera
22.45 Need for Speed
01.15 Muži v černém 3
03.05 Rady ptáka Loskutáka
03.55 Jorinda a Joringel
04.55 Novashopping

Prima family
06.10 Olympiáda Bolka a Lolka
06.35 Psí život (12)
07.05 M.A.S.H (254)
07.40 M.A.S.H (255)
08.10 Fotr na tripu II
08.45 Autosalon.tv
09.55 Česko Slovensko má talent
11.45 Máme rádi Česko
13.30 Hvězdy nad hlavou (12)
14.50 Diagnóza smrti
16.45 105% alibi
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Polda V (4)
21.30 Polda III (5)
22.50 Diagnóza smrti
00.50 Železná srdce
03.45 Purpurové řeky (2)

TV Barrandov
05.40 Jak to dopadlo!?
07.25 Klenot.TV
09.45 Co bude dnes k večeři?
10.10 Babica vs. Sapík
11.05 Vaření se Soukupem
12.00 Babica vs. Sapík
12.50 Kašpárku, vař!
13.05 Rosamunde Pilcher: Odstíny

lásky (1)
15.05 Záchranáři
16.15 Kurňa, co to je?
17.25 Což takhle dát si VIP?
18.25 Nebezpečné vztahy
19.25 MOJE ZPRÁVY
19.55 KRIMI ZPRÁVY
20.05 VIP svět
20.10 Instinkty Jaromíra Soukupa
21.05 Barrandovský videostop
22.00 To nejlepší z Vtipu za stovku
22.55 Nikdo není perfektní
00.25 Exkluziv Kateřiny Brožové
01.00 Rosamunde Pilcher: Odstíny

lásky (1)
03.05 MOJE ZPRÁVY
03.35 Na plac!
04.40 Nebezpečné vztahy

NOVA Cinema
05.55 Hop – a je tu lidoop
07.20 Odložené případy VI (17)
08.20 Kristian
10.15 Teleshopping
10.45 Bravo Girls: Ukaž se!
12.40 Zimní příběh
14.55 Kulový blesk
16.20 Věčně tvá nevěrná
18.10 Školka pro seniory
20.00 Pán prstenů: Návrat krále
23.55 Doom
02.00 Pařba v Bangkoku

Prima COOL
05.30 Umění je cool
06.15 Umění je cool
06.45 Top Gear II (9)
07.50 Pevnost Boyard (3)
10.15 Re-play
10.50 Cool e-sport
11.20 Tutorial
11.55 Kurz sebeovládání (64)
12.20 Kurz sebeovládání (65)
12.50 Simpsonovi XXIV (18)
13.20 Simpsonovi XXIV (19)
13.50 Simpsonovi XXIV (20)
14.15 Simpsonovi XXIV (21)
14.45 Bumblebee
17.15 Kurz sebeovládání (66)
17.45 Kurz sebeovládání (67)
18.15 Simpsonovi XXVI (2)
18.45 Simpsonovi XXVI (3)
19.15 Simpsonovi XXVI (4)
19.45 Simpsonovi XXVI (5)
20.15 Železná srdce
23.10 Prometheus
01.45 Simpsonovi XXVI (2)
02.10 Simpsonovi XXVI (3)
02.40 Simpsonovi XXVI (4)
03.10 Simpsonovi XXVI (5)
03.30 Next (10)
04.35 Narcos III (7)

Prima Love
05.00 Na zámku
06.00 Na zámku
07.20 Everwood II (3)
08.20 Ohnivý kuře (16)
09.35 Jak se staví sen
10.20 Receptář prima nápadů
11.05 Poklad z půdy
12.20 Rosamunde Pilcher: Stíny

minulosti
14.10 Doktor z hor: Nové příběhy II

(9)
15.10 Doktor z hor: Nové příběhy II

(10)
16.10 Divoký anděl (156)
17.05 Divoký anděl (157)
18.00 Doktor z hor: Nové příběhy II

(11)
19.00 Doktor z hor: Nové příběhy II

(12)
20.00 Smrtící odhalení
21.55 Velvet (83)
22.55 Svatby v Benátkách (54)
00.15 Trpké víno (73)
01.00 Velvet (83)
02.00 Slepá láska (28)
03.00 Slepá láska (29)
03.55 Everwood II (3)
04.55 Na zámku

ČT1
6.00 Zajímavosti z regionů 6.25 Mezi
námi zloději 7.50 Odoktorovi Vševědovi
8.10 Úsměvy Jany Dítětové  8.50 Polo-
patě 9.45 Kalendárium
10.00 Toulavá kamera
10.30 Objektiv
11.00 Život na zámku
11.50 StarDance XI ...kolem dokola
12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy
13.05 Silák a strašidla
14.00 Princezny nejsou vždycky na

vdávání
14.50 Perly a růže
15.20 Cizí lidé
16.25 Nejlepší kšeft mýho života
17.55 Herbář
18.25 Co naše babičky uměly a na

co my jsme zapomněli
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.52 Branky, body, vteřiny
20.04 Losování Sportky a Šance
20.05 StarDance XI ...kolem dokola
20.15 Marie Terezie
22.00 168 hodin
22.34 Výsledky losování Šťastných 10
22.35 Pěnička a Paraplíčko
00.10 Případy detektiva Murdocha XII
01.00 Banánové rybičky
01.30 Kuchařská pohotovost
02.00 Malá farma
02.25 13. komnata Jana Bendiga
02.55 Sváteční slovo pražského

husitského biskupa Davida
Tonzara

03.00 Hobby naší doby
03.25 Chalupa je hra
03.50 Zahrada je hra
04.15 Pod pokličkou
04.35 Zkus mít vkus
05.00 Krotitelé dluhů
05.30 Zajímavosti z regionů

ČT2
6.00 Charles de Gaulle, letadlová loď
budoucnosti 6.55 Hitlerův kruh zla
(10/10) 7.50 Starověké říše 8.40 Čes-
koslovenský filmový týdeník 1971
(1384/2379) 8.50 Hledání ztraceného
času 9.15 Magie Venezuely
10.05 Krásy evropského pobřeží
10.15 Nedej se plus
10.40 Nedej se
11.10 Sváteční slovo pražského

husitského biskupa Davida
Tonzara

11.15 Křesťanský magazín
11.45 Uchem jehly
12.10 Manu a Matěj na cestě po

jižní Itálii (6/10)
12.40 Cesty víry
13.10 Úžasné zvířecí rodiny (6/10)
14.05 Na plovárně s Milanem

Uhdem
14.35 Starobylé stavby
15.30 Bedekr VII
15.55 Povolání: Královna
16.45 Živnostníci v karanténě aneb

holé zadky?
17.10 Živnostníci v karanténě aneb

holé zadky? 2
17.40 Příběhy 20. století III (5/8)
18.05 Krajinou domova III (11/13)
18.35 Rusko z výšky (3/5)
19.20 Zajímavosti z regionů
19.50 Zprávy v českém znakovém

jazyce

20.00 Psanec Josey Wales
22.20 Venuše v kožichu
23.55 Rozhodnutí zemřít
00.55 Svět v plamenech (2/7)
01.55 Uvnitř SS
02.40 Ze zoo do zoo
03.10 Jsem workoholik a kdo je víc?
03.35 Abeceda komunistických zločinů
03.50 Hranice dokořán –

Rozmówki polsko-czeskie
04.15 Cesty víry
04.45 Přesídlená vesnice
05.05 Divoká příroda Bavorska (1/2)

NOVA
6.05 Looney Tunes: Úžasná show II (26)
6.30 Show Toma a Jerryho (1) 6.55
Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. II (19, 20,
21) 8.05 Krok za krokem IV (23)
08.30 Šestka táhne světem
09.40 Kudrnatá holka
11.40 Wimbledon
13.30 Sestřičky
14.55 Probudím se včera
17.25 Něžné vlny
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 SuperStar
22.55 Střepiny
23.30 Protiúder
01.40 Sestřičky
03.05 Volejte Novu
03.45 Šestka táhne světem
04.45 Novashopping

Prima family
6.15 Olympiáda Bolka a Lolka 6.40 Psí
život (13) 7.10 M.A.S.H (255)
07.40 M.A.S.H (1)
08.05 Druhá světová válka: Cena

říše (12)
09.20 Prima Svět
09.50 Utajené příběhy českých

dějin (3)
10.15 Šéfem za pár minut II
11.00 PARTIE Terezie Tománkové
11.45 Receptář prima nápadů
12.30 Libovky Pepy Libického
12.50 Vychytávky Ládi Hrušky
13.30 Vychytávky Extra
13.55 Polda V (4)
15.05 Polda III (5)
16.20 Pohádky pro Emu
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Ženská na vrcholu
22.40 Pro balík prachů
00.40 Vyšinutý
02.25 Druhá světová válka: Cena

říše (12)
03.40 Stalo se
05.30 Pohoda u krbu

TV Barrandov
5.40 Jak to dopadlo!? 7.25 Klenot.TV
09.45 Co bude dnes k večeři?
10.10 Babica vs. Sapík
11.05 Babica vs. Sapík
12.00 Babica vs. Sapík
12.50 Kašpárku, vař!
13.05 Rosamunde Pilcher: Odstíny

lásky (2)
15.00 Záchranáři
16.15 Vaření se Soukupem
17.10 Což takhle dát si VIP?
18.10 Nebezpečné vztahy
19.25 MOJE ZPRÁVY

19.55 KRIMI ZPRÁVY
20.05 VIP svět
20.10 Vítejte ve světě Andrého

Rieu II (6)
21.05 Tajemství muzikálů
22.00 Tajemství Hany Hegerové
22.50 Splněné sny
00.10 Rosamunde Pilcher: Odstíny

lásky (2)
02.15 Exkluziv Kateřiny Brožové
02.50 MOJE ZPRÁVY
03.20 Ostříháno

NOVA Cinema
5.25 Zakázané ovoce 7.35 Školka pro
seniory 9.25 Já, padouch
11.20 Teleshopping
12.00 Pán prstenů: Návrat krále
15.50 Zachraňte Willyho 2
17.40 Frekvence
20.00 Muži v černém 3
22.20 Ségry
00.40 Doom
02.40 Zakázané ovoce

Prima COOL
06.05 Umění je cool
06.35 Pevnost Boyard (3)
09.00 Pevnost Boyard (4)
11.10 Autosalon.tv
12.20 Kurz sebeovládání (66)
12.50 Kurz sebeovládání (67)
13.20 Simpsonovi XXIV (22)
13.50 Simpsonovi XXV (1)
14.15 Simpsonovi XXV (2)
14.45 Simpsonovi XXV (3)
15.15 Smrtonosná past: Opět v akci
17.15 Kurz sebeovládání (68)
17.45 Kurz sebeovládání (69)
18.15 Simpsonovi XXVI (6)
18.45 Simpsonovi XXVI (7)
19.15 Simpsonovi XXVI (8)
19.45 Simpsonovi XXVI (9)
20.15 Hobit: Neočekávaná cesta
23.45 Akta X: Chci uvěřit
01.50 Simpsonovi XXVI (6)
02.20 Simpsonovi XXVI (7)
02.45 Simpsonovi XXVI (8)
03.15 Re-play
03.50 Cool e-sport
04.15 Tutorial
04.50 Narcos III (8)

Prima Love
6.00 Na zámku 7.25 Everwood II (4)
08.25 Ohnivý kuře (17)
09.35 Jak se staví sen
10.25 Vychytávky Ládi Hrušky
11.05 Svatby v Benátkách (54)
12.25 Vše pro lásku
14.10 Doktor z hor: Nové příběhy II

(11)
15.10 Doktor z hor: Nové příběhy II

(12)
16.10 Divoký anděl (158)
17.15 Divoký anděl (159)
18.00 Doktor z hor: Nové příběhy II

(13)
18.55 Doktor z hor: Nové příběhy III

(1)
20.00 Boj o dítě
21.55 Velvet (84)
22.55 Poklad z půdy
00.00 Trpké víno (74)
00.45 Velvet (84)
01.45 Slepá láska (30)
02.45 Slepá láska (31)
03.45 Everwood II (4)
04.40 Na zámku

Velmi se nyní budou zlepšovat vaše kontakty s pracovními partnery. Naopak v rodinných záležitostech nastávají stále větší trable. Věřte ale, že vztahy rodičů a dětí
jsou často ty nejnapjatější i v jiných rodinách. A kdyby jste dospěli k názoru, že jste na tom na celém světě nejhůře, rozhlédněte se jen kolem sebe. Vždyť zdraví ve
vaší rodině a schopnost jejich členů semknout se vždy ve chvílích, kdy opravdu o něco jde, ty nejsou výsadou všech. Měli byste také nyní více dbát na svou vizáž
a upravenost. Předsevzetí, jež jste si dali na začátku roku jsou zapomenuta? Nemělo by tak tomu být a se spokojeností ducha souvisí i fyzická kondice. (ač)
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TV program pondělí 22. 11. TV program úterý 23. 11.
ČT1
5.59 Studio 6, 9.00 Z pamětí Sherlocka
Holmese 9.50 168 hodin 10.25 Osada
(12/13) 11.25 AZ-kvíz
11.50 StarDance XI ...kolem dokola
12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech
plus

12.30 Sama doma
14.00 Klec
14.15 Pěnička a Paraplíčko
15.50 Na krok od nebe IV
16.45 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 StarDance XI ...kolem dokola
20.15 Rapl II (12/13)
21.20 Reportéři ČT
22.00 Krotitelé dluhů
22.29 Výsledky losování Šťastných

10 a Extra renty
22.30 Andělé všedního dne
00.05 AZ-kvíz
00.35 Kuchařská pohotovost
01.20 Z metropole, Týden

v regionech
01.45 Kalendárium
02.00 Sváteční slovo pražského

husitského biskupa Davida
Tonzara

02.10 Dobré ráno
04.40 Černé ovce
04.55 Banánové rybičky
05.30 Události v regionech

ČT2
5.59 Dobré ráno 08.30 Sto divů světa
II (10/13) 9.25 Volha (2/2) 10.20 Šílený
svět studené války 11.15 Babylon 11.45
Afrikou letem světem (4/6)
12.35 Klíč
13.05 Jižní Pacifik
13.55 Cesty víry
14.20 Gejzíry a elixíry
15.00 Dobrodružství vědy

a techniky
15.30 Kolumbie a její koloniální

města
16.30 Obří opravny
17.20 Bedekr VII
17.50 Moc a paranoia třetí říše
18.50 Co Čech, to chovatel (4/8)
19.00 Majitelé reality
19.25 Československý filmový

týdeník 1971 (1384/2379)
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém

jazyce
20.00 Modrá krev II
21.00 Dračí císař a jeho terakotoví

strážci
21.50 Melodie podzemí
23.40 Dobrý Will Hunting
01.40 Queer: Nezvaní hosté večeře

Páně
02.10 Historie.cs
03.00 Rodinné křižovatky
03.30 Cesty
03.45 Čaj pro třetího
04.15 Legendy kriminalistiky
04.45 Dnes v zámku a podzámčí
05.00 Industrie (11/12)
05.30 Krajinou domova III (11/13)

NOVA
5.55 Snídaně s Novou 8.25
Novashopping 8.40 Ulice (4155) 9.35
MasterChef Česko V 10.55 Na lovu
11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny,

Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem IV (24)
12.45 Gympl s (r)učením

omezeným (42)
14.00 Odložené případy VI (18)
15.00 Kriminálka Miami IV (1)
15.55 Kriminálka Miami IV (2)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu
18.25 Ulice (4156)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 Specialisté (148)
21.25 Specialisté (54)
22.30 Policie Chicago III (5)
23.30 Kriminálka Miami IV (1)
00.25 Kriminálka Miami IV (2)
01.20 Odložené případy VI (18)
02.05 Policie Chicago III (5)
03.05 Na lovu
03.45 Gympl s (r)učením

omezeným (42)
04.45 Novashopping

Prima family
6.20 Olympiáda Bolka a Lolka 7.00
Nový den 8.10 M.A.S.H (2) 8.45 M.A.S.H
(3) 9.15 Přešlapy II (12) 10.20 Hledá
se táta a máma 11.30 Walker, Texas
Ranger V (19) 12.30 Jake aTlusťoch IV
(8) 13.30 Policie Hamburk IX (9)
14.30 Návrat komisaře Rexe IX (8)
15.40 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Hvězdy nad hlavou (13)
21.35 Tlouštíci
22.40 Hledá se táta a máma
23.55 Šéfem za pár minut II
00.30 Policie v akci
01.25 Návrat komisaře Rexe IX (8)
02.30 Jake a Tlusťoch IV (8)
03.30 Policie Hamburk IX (9)
04.25 Jak se staví sen
05.40 Pohoda u krbu

TV Barrandov
5.40 Jak to dopadlo!? 7.45 Klenot.TV
12.40 Teleshopping Soukup shop
13.35 Na rovinu se Soukupem
14.30 Kurňa, co to je?
15.35 Tomáš Arsov v akci
16.35 Popelka
17.30 Na rovinu se Soukupem
18.30 Nebezpečné vztahy
19.25 MOJE ZPRÁVY
19.55 KRIMI ZPRÁVY
20.05 VIP svět
20.10 Aréna Jaromíra Soukupa
21.15 Týden podle Jaromíra

Soukupa
22.00 Na ostří nože se Soukupem
22.30 Aréna Jaromíra Soukupa
23.35 Týden podle Jaromíra

Soukupa
00.20 Na ostří nože se Soukupem
00.55 Exkluziv Kateřiny Brožové

01.40 MOJE ZPRÁVY
02.05 Na plac!
03.00 Ostříháno
04.40 Nebezpečné vztahy

NOVA Cinema
5.10 Jersey Boys 7.35 Bravo Girls: Ukaž
se! 9.25 Teleshopping
09.55 Pán prstenů: Návrat krále
13.45 Teleshopping
14.15 Opravdové country: Má láska
15.50 Frekvence
18.10 Wimbledon
20.00 Thor
22.20 Životní zkouška
00.55 Ségry
03.05 Doom

Prima COOL
6.05 Flash II (14) 6.50 Flash II (15) 8.10
Top Gear II (5) 09.20 Top Gear II (10)
10.30 Hvězdná brána VII (5)
11.30 Hvězdná brána VII (6)
12.35 Kurz sebeovládání (68)
12.55 Kurz sebeovládání (69)
13.25 Simpsonovi XXV (4)
13.50 Simpsonovi XXV (5)
14.20 Simpsonovi XXV (6)
14.50 Simpsonovi XXV (7)
15.10 Hvězdná brána VII (7)
16.10 Hvězdná brána VII (8)
17.15 Kurz sebeovládání (70)
17.45 Kurz sebeovládání (71)
18.15 Simpsonovi XXVI (10)
18.45 Simpsonovi XXVI (11)
19.15 Simpsonovi XXVI (12)
19.45 Simpsonovi XXVI (13)
20.15 Prima Partička
21.15 Partička
22.10 Teorie velkého třesku XII (16)
22.35 Teorie velkého třesku XII (17)
23.10 Re-play
23.40 Simpsonovi XXVI (10)
00.10 Simpsonovi XXVI (11)
00.40 Simpsonovi XXVI (12)
01.05 Simpsonovi XXVI (13)
01.35 Kurz sebeovládání (70)
01.55 Kurz sebeovládání (71)
02.25 Top Gear II (10)
03.35 Narcos III (9)
04.45 Umění je cool

Prima Love
6.00 Na zámku 6.35 Everwood II (5)
7.55 Ohnivý kuře (18)
09.25 Jak se staví sen
10.10 Prostřeno!
11.05 Ano, šéfe!
12.20 Smrtící odhalení
14.10 Doktor z hor: Nové příběhy II

(13)
15.10 Doktor z hor: Nové příběhy III

(1)
16.10 Divoký anděl (160)
17.15 Divoký anděl (161)
18.00 Doktor z hor: Nové příběhy III

(2)
19.00 Doktor z hor: Nové příběhy III

(3)
20.00 Rosamunde Pilcher: Tenkrát

po maturitě
21.55 Velvet (85)
22.55 Jak se staví sen
23.50 Trpké víno (75)
00.35 Velvet (85)
01.35 Slepá láska (32)
02.35 Slepá láska (33)
03.35 Everwood II (5)
04.40 Na zámku

ČT1
5.59 Studio 6 9.00 Na krok od nebe IV
9.55 Klec 10.10 Po stopách hvězd 10.35
Dobrodružství kriminalistiky (23/26)
11.25 AZ-kvíz 11.55 StarDance XI
...kolem dokola 12.00 Zprávy ve 12
12.20 Předpověď počasí, Sportovní

zprávy, Události v regionech
plus

12.30 Sama doma
14.00 Všechno, co mám ráda
14.30 Počesku
14.40 Nejlepší kšeft mýho života
16.10 Na krok od nebe IV
17.10 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Kde domov můj?
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.56 Branky, body, vteřiny
20.05 StarDance XI ...kolem dokola
20.15 Škoda lásky
21.40 Cirkus Bukowsky (7/12)
22.34 Výsledky losování Šťastných
10 a Euromiliony
22.35 Neobyčejné životy
23.30 Případy detektiva Murdocha

XII
00.15 Kriminalista III
01.20 Zajímavosti z regionů
01.50 AZ-kvíz
02.15 Dobré ráno
04.45 Bydlet jako... rodinka
05.15 Černé ovce
05.30 Události v regionech

ČT2
5.59 Dobré ráno 8.30 Zázračná planeta:
Země pohledem z vesmíru (3/4) 9.25
Dračí císař a jeho terakotoví strážci
10.10 Povolání: Královna
10.55 Úžasné zvířecí rodiny (6/10)
11.50 Hýčkaný vetřelec
12.20 Nedej se plus
12.45 Nedej se
13.15 Pod povrchem – stoleté

působení archeologického
ústavu

13.45 Válka stíhacích es 1914-1916
(1/2)

14.35 Boží dar – příběhy českých
potravin (3/5)

15.00 Objevování světa
15.55 Království divočiny:

Slizounek Blanchardův, USA
16.20 Manu a Matěj na cestě po

jižní Itálii (6/10)
16.50 Divoká Aljaška (2/3)
17.40 Českem na koňském hřbetu

(11/14)
18.10 Afrikou letem světem (5/6)
19.00 Cyklotoulky
19.10 Křesťanský magazín
19.40 Postřehy odjinud
19.50 Zprávy v českém znakovém

jazyce
20.00 Dlouhý, Široký a Krátkozraký
21.35 Znásilnění pod kůží
22.30 Sto divů světa II (11/13)
23.30 Lidstvo: Příběh nás všech

(12/12)
00.15 Ve jménu vlasti VIII (10/12)
01.10 Ponorka (6/8)
02.10 Cesty víry
02.35 Před půlnocí
03.05 Divnopis
03.10 Legendy kriminalistiky
03.40 Rodinné křižovatky

04.10 Křesťanský magazín
04.35 Jednou týdně naplno
05.05 Grónsko – šepot ledu

NOVA
5.55 Snídaně s Novou 8.35
Novashopping 8.50 Ulice (4156) 9.50
Specialisté (148) 10.55 Na lovu 11.45
Tescoma s chutí 12.00 Polední Televizní
noviny, Sportovní noviny, Počasí
12.25 Krok za krokem V (1)
12.45 Gympl s (r)učením

omezeným (43)
14.00 Odložené případy VI (19)
15.00 Kriminálka Miami IV (3)
15.55 Kriminálka Miami IV (4)
16.57 Odpolední Počasí
17.00 Odpolední Televizní noviny,

Sportovní noviny
17.30 Na lovu
18.25 Ulice (4157)
19.30 Televizní noviny, Sportovní

noviny, Počasí
20.20 MasterChef Česko V
21.40 Souboj na talíři
22.50 Víkend
23.50 Kriminálka Miami IV (3)
00.50 Kriminálka Miami IV (4)
01.40 Odložené případy VI (19)
02.25 Střepiny
03.00 Na lovu
03.45 Gympl s (r)učením

omezeným (43)
04.45 Novashopping

Prima family
6.15 Jen počkej, zajíci! 7.00 Nový den
8.20 M.A.S.H (4) 8.50 Hvězdy nad
hlavou (13) 10.05 Tlouštíci 11.25
Walker, Texas Ranger V (20) 12.25 Jake
aTlusťoch IV (9) 13.30 Policie Hamburk
IX (10) 14.30 Návrat komisaře Rexe X
(1) 15.40 Ano, šéfe!
16.50 Policie v akci
17.50 Prostřeno!
18.52 Počasí
18.55 Hlavní zprávy
19.40 Krimi zprávy
19.55 Showtime
20.15 Slunečná (143)
21.35 7 pádů Honzy Dědka
22.40 7 pádů Honzy Dědka
23.55 Ano, šéfe!
01.10 Policie v akci
02.10 Návrat komisaře Rexe X (1)
03.10 Jake a Tlusťoch IV (9)
04.10 Policie Hamburk IX (10)
05.45 Pohoda u krbu

TV Barrandov
5.40 Jak to dopadlo!? 7.45 Klenot.TV
12.40 Teleshopping Soukup shop 13.40
Na rovinu se Soukupem 14.35 Kurňa,
co to je? 15.40 Tomáš Arsov v akci
16.35 Popelka
17.30 Na rovinu se Soukupem
18.30 Nebezpečné vztahy
19.25 MOJE ZPRÁVY
19.55 KRIMI ZPRÁVY
20.05 VIP svět
20.10 Aréna Jaromíra Soukupa
21.15 Týden podle Jaromíra

Soukupa
22.00 Na ostří nože se Soukupem
22.30 Aréna Jaromíra Soukupa
23.35 Týden podle Jaromíra

Soukupa
00.20 Na ostří nože se Soukupem
00.55 Exkluziv Kateřiny Brožové

01.40 MOJE ZPRÁVY
02.05 Na plac!
03.00 Ostříháno
04.40 Nebezpečné vztahy

NOVA Cinema
5.10 Školka pro seniory 6.35 Tři pírka
7.45 Šestka táhne světem 9.00
Odložené případy VI (18) 10.00
Teleshopping 10.30 Opravdové
country: Má láska 12.05 Teleshopping
12.35 Wimbledon
14.30 Muži v černém 3
16.40 Sestřičky
18.05 Něžné vlny
20.00 Bourneův odkaz
22.40 V domě
00.25 Protiúder
02.30 Životní zkouška
04.55 Jorinda a Joringel

Prima COOL
6.05 Flash II (15) 6.55 Flash II (16) 8.10
Top Gear II (6) 9.20 Top Gear III (1) 10.30
Hvězdná brána VII (7) 11.30 Hvězdná
brána VII (8) 12.35 Kurz sebeovládání
(70) 12.55 Kurz sebeovládání (71)
13.25 Simpsonovi XXV (8)
13.50 Simpsonovi XXV (9)
14.20 Simpsonovi XXV (10)
14.50 Simpsonovi XXV (11)
15.10 Hvězdná brána VII (9)
16.10 Hvězdná brána VII (10)
17.15 Kurz sebeovládání (72)
17.45 Kurz sebeovládání (73)
18.15 Simpsonovi XXVI (14)
18.45 Simpsonovi XXVI (15)
19.15 Simpsonovi XXVI (16)
19.45 Simpsonovi XXVI (17)
20.15 Fotr na tripu
20.50 Vandráci (7)
21.25 Show Jana Krause
22.30 Star Trek: Discovery (8)
23.27 Cesty k úspěchu (5)
23.40 Tutorial
00.15 Simpsonovi XXVI (14)
00.40 Simpsonovi XXVI (15)
01.10 Simpsonovi XXVI (16)
01.40 Simpsonovi XXVI (17)
02.05 Kurz sebeovládání (72)
02.35 Kurz sebeovládání (73)
02.55 Top Gear III (1)
04.15 Narcos III (10)

Prima Love
6.00 Na zámku 6.30 Everwood II (6)
7.50 Ohnivý kuře (19) 9.25 Jak se staví
sen 10.20 Prostřeno! 11.20 Ano, šéfe!
12.25 Rosamunde Pilcher: První

nebo druhá
14.15 Doktor z hor: Nové příběhy III

(2)
15.15 Doktor z hor: Nové příběhy III

(3)
16.20 Divoký anděl (162)
17.15 Divoký anděl (163)
18.00 Doktor z hor: Nové příběhy III

(4)
19.00 Doktor z hor: Nové příběhy III

(5)
20.00 Rosamunde Pilcher: Kam tvé

srdce patří
21.55 Velvet (86)
22.55 Hvězdy nad hlavou (13)
00.10 Trpké víno (76)
01.10 Velvet (86)
02.10 Slepá láska (34)
03.10 Slepá láska (35)
04.05 Everwood II (6)

Milí Blíženci, podzim vám svědčí, všimli jste si, jak jste celí okřáli a rozkvetli? Tak jako do stromů vstupuje míza, jste i vy nyní neseni
očekáváními věcí příštích. Jen prosím, nezanedbávejte životosprávu. Odpočinek je právě pro vás v tomto čase tím veledůležitým prvkem,
který vám otevírá cestu k úspěchům v budoucích týdnech. Takže na řadě je víkendová výprava do lesů nebo alespoň stoupání na Špilberk.
Rozhled z plošiny mezi děly na jih Brna je přece nádherný. (ač)
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Kudy a Kam Kudy a Kam
Úsilím Jiřího Hamzy získala Vysočina mezinárodní renomé jako pořa-
datelské středisko biatlonového mistrovství světa, které se poprvé
v historii konalo na území České republiky, v Novém Městě na Moravě.
Aby to bylo možné, zasloužil se o vybudování moderního sportovního
areálu s komfortním zázemím. Jméno Jiřího Hamzy si lidé po řadu let
spojovali sbasketbalem. Jako manažer reprezentace dosáhl sženským
basketbalovým týmem až na titul mistryň Evropy. V klubu působil
sedmnáct let. V posledních letech je však znám hlavně díky biatlonu,
když stanul jako předseda v čele organizačního výboru biatlonového
Mistrovství světa 2013, které se mu se spolupracovníky podařilo přivést
do Nového Města na Moravě. Naplnil se tím sen mnoha biatlonových
generací. Jeho nemalým přispěním skončil světový šampionát spor-
tovním, organizačním a společenským úspěchem České republiky.
Podstatně také zvýšil popularitu a prestiž biatlonu v zemi. Za osm sou-
těžních dnů navštívilo mistrovství v biatlonu na 200 tisíc fanoušků,
po čtyři dny bylo vyprodáno. Výsledný efekt pro cestovní ruch vregionu
Nového Města na Moravě i v Kraji Vysočina je nevyčíslitelný.
Zásluha Jiřího Hamzy na rozvoji a propagaci Kraje Vysočina je tak
nesporná. Pořádání vrcholné mezinárodní akce dokázal zajistit s vyrov-
naným rozpočtem. Jeho nezanedbatelným přispěním se stalo Mistrov-
ství světa v Novém Městě na Moravě 2013 jak dokladem sportovní
úrovně českých reprezentantů, tak přesvědčivým organizačním úspě-
chem pořadatelů, který snese srovnání se špičkovými sportovními
podniky ve světovém měřítku. Naplnila se tím i vize zařazení Nového
Města na Moravě mezi světová zimní střediska. Postupnými kroky se
podařilo vybudovat biatlonový a lyžařský areál a závodní tratě se
špičkovými parametry, kterými se řadí mezi nejlepší na světě.
Areál ale není jen místem k přípravě vrcholových sportovců. Prostor
k aktivnímu vyžití zde nacházejí i vyznavači rekreačního pohybu.
Vše můžete sledovat na: www.unieneslysicichbrno.cz . Pokud nestihnete
sledovat rozhovor v daný čas, máte možnost se něj i dřívější rozhovory
podívat na stránkách: facebook: https://www.unieneslbrno.cz/facebook/
YouTube: https://www.unieneslbrno.cz/youtube/ (bra)

Waldemar Plch představuje brněnské
osobnosti 

V návaznosti na rozhodnutí vlády v době coronaviru se pořad „Wal-
demar Plch představuje brněnské osobnosti“ nekoná v klubovně UNB
v Králově Poli, ale je živě vysílán na internetu on-line!

V51. pořadu „Waldemar Plch představuje
brněnské osobnosti“ bude hostem Libor
Olšan – historický šerm avůdčí osobnost
,,šermířské obce“.  Hodinové povídání
shosty shlédnete na stránkách : ww.unie-
neslysicichbrno.cz Pokud nestihnete sle-
dovat rozhovor v daný čas, máte možnost
se na něj i dřívější rozhovory podívat na
stránkách: www.unieneslysicichbrno.cz

facebook:   https://www.unieneslbrno.cz/facebook/ YouTube:
https://www.unieneslbrno.cz/youtube/
Dovolte mi, abych vám představila i Waldemara Plcha, který pořad
uvádí. (bra)

Kudy a Kam
VEČER LEGEND 19

Nejlepší tribute bandy Metallica, Iron Maiden, Judas Priest aMotörhead
na jednom pódiu. Večer legend spojí hudbu metalových ikon na jedno
pódium už podevatenácté. V úterý 16. listopadu od 18 hodin proběhne
v brněnském Semilasse večer ve stylu Hard and Heavy, který představí
nejlepší tribute bandy Metallica, Iron Maiden, Judas Priest aMotörhead. 

Po sedmi letech se na akci vrací Motörhead Czech Republic revival. Vplay-
listu mají songy jako ACE OF SPADES, KILLED BY DEATH, KILLERS amnoho
dalších. Čeká na nás řízný „rock and roll“, podaný s neskutečnou vervou
atvrdostí. Vline-upu nebude chybět oblíbený Metallica revival zBerouna.
Výběr jejich repertoáru spadá do celého období tvorby Metalliky. Na
pódiu uvidíte stejnou sestavu bicích nástrojů, jako má Lars Ulrich, typický
explorer Jamese Hetfielda nebo kytarový zesilovač Mesa Boogie, který
používá Kirk Hammett. Dalším vystupujícím bude výborný tribute kapely
Judas Priest s frontmanem Steelym, který si svojí věrnou show získal
publikum Večeru legend již při koncertech vminulých letech. Našlapaný
večer představí také revival Iron Maiden z Otrokovic. Vstupenky jsou
kdostání za 290Kč vpředprodeji vsíti Ticketportal asmsticket.cz.Informace
o akci naleznete na www.vecerlegend.cz (bra)

Stres vámi, Raci, cloumá. Ničí vaše zdraví
a podkopává sebedůvěru. Krize, na něž
jste už málem zapomněli se znovu

vracejí. Přitom podzim vybízí právě vás k hektické aktivitě. Nepodléhejte horečné činnosti a ukvapeným
rozhodnutím. Činy, k nimž se chystáte v těchto sedmi dnech by mohly mít dalekosáhlé důsledky
překračující horizont měsíců. A to už je vážné. Přitom myslete i na ty, které vaše rozhodnutí ovlivní.
Ne vždy budou nadšeni, ovšem přizpůsobí se. (ač)

Když vám takřka neznámý člověk
v minulém týdnu udělal vstřícností
radost, mysleli jste na to, Lvi, celý den.

A je to v pořádku. Vždyť ústrků a protivenství zažíváte od chvíle, kdy vyjdete z domu k tramvaji až
po večerní ulehnutí tolik. A právě vlídnost s obracením se k přírodě jsou pro vás nyní tolik důležité.
Návštěva zákoutí, v nichž jste už léta nebyli, může navrátit i duševní svěžest. Na místě je také u Lvů
– mužů pokusit se předat něco ze zkušeností těm mladším. (ač)

Konflikt s rodinnými příslušníky je, zdá
se zažehnán, ovšem vaše tvrzení, že se
výrazněji zapojíte do chodu

domácnosti, by nemělo zůstat jen planým provoláním předešlého víkendu. Sice děláte mnohé,
ovšem, lze činit více. Ta zima, která vás přešla naznačuje mnohé i o chladu, který vás čeká v kolegiálních
a pracovních vztazích. Zkuste se tedy soustředit více na cizelování problémů a nehledejte za každou
cenu cestu pochopení partnerů. Oni prostě právě nyní nejsou naladěni tak, aby se k vám chovali
zcela mile. (ač)

Máte lásku ke shonu. Hemžení, které
zažívá ráno a odpoledne Zvonařka, je
pro vás rajský poklid. Nezapomínejte

však na to, že v rámci tohoto hektického života je třeba také někdy vydechnout. Jsou důležitější věci
na světě, než sledování televizních zpráv a stavu účtu v bance. Zkuste se například vypravit na Petrov,
jen tak samy a postát v chrámu v zamyšlení. Cesty k řešení mnoha otázek se tak mohou ukázat
i v nejméně očekávaných okamžicích. (ač)

13/45



8 TV program
ů na týden 19.–23. 11. 8 TV program

ů na týden 19.–23. 11. 8 TV program
ů na týden 19.–23. 11. 8 TV program

ů na týden 19.–23. 11. 8 TV program
ů na týden 19.–23. 11. 8 TV program

ů na týden 19.–23. 11.
14/45

15/45



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.06667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.06667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a0161>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


