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6.25 Nexo Knights I (10)          
Americký animovaný seriál (2015) 

6.55 Nexo Knights II (1)          
Dánský animovaný seriál (2016)

7.20 Ferda Mravenec (11)          
Německý animovaný seriál (1984)

7.55 Autosalon          
9.00 Motorsport          

Rychlá kola, burácení motorů a 
adrenalinové situace na Primě

9.30 Strašidélko Plísňák (1/2)          
Britská pohádková komedie (2004). 

11.25 Rolničky, kam se podíváš        
Arnold Schwarzenegger má před sebou
nelehký úkol - sehnat synovi vysněnou,
ale beznadějně vyprodanou hračku...
Americký rodinný film (1996). 

13.15 Hledá se táta                      čb   
Svobodná matka nabídne po porodu 
své dítě k adopci. Řidič Vladimír Menšík
se rozhodne vypátrat miminku 
skutečného otce, a dostane se tak do 
nečekaných situací... 
Česká komedie (1961).

14.45 Trable o Vánocích          
Cooperovi se jako každoročně scházejí
u štědrovečerní večeře. Vánoční 
atmosféra pomáhá zahojit i jejich 
staré spory... 
Americká komedie (2015). 

17.05 Král Králů                          čb   
Téměř uvěřitelný příběh o tom, jak se
Jiří Sovák stal z montážníka v ČKD 
následníkem trůnu Tamánského 
souostroví.
Česká filmová komedie (1963). 

18.55 Zprávy FTV Prima     
19.25 Krimi zprávy      
19.40 Divošky         
19.55 TOP STAR        
20.15 Sedmero krkavců    

Dokáže osudem zkoušená Bohdanka 
zachránit zakleté bratry, aniž by 
promluvila? Česká pohádka (2015).

22.30 Pravidla podsvětí    
Steve Seagal se coby šéf celého podsvětí
chystá opustit své impérium. Když se 
však ve městě objeví mladý konkurent,
nechce mu vše jen tak přenechat. Každé
podsvětí má pravidla, která je potřeba
dodržovat... 
Americký akční film (2013).

0.30 Úkryt   
Americký thriller (2002). 

2.50 Hledá se táta                      čb   
4.05 Král Králů                          čb   

Česká filmová komedie (1963).
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7.25 Autosalon   
8.30 Firefly (6)     

Kultovní americký sci-fi seriál (2002).
9.25 13. okrsek (2)     

Americký seriál (2016).
10.20 Top Gear IV          

Britský magazín (2004). 
11.35 RE-PLAY     
12.05 Pevnost Boyard (3)          

Nové díly kultovní francouzské 
gameshow

14.25 Simpsonovi XXIV (11,12,13,14)
Americký kultovní animovaný seriál

16.15 Žhavé výstřely   
Americká bláznivá komedie (1991).

17.55 Simpsonovi XXIV (15,16,17,18)
Americký kultovní animovaný seriál

20.00 Bojovníci severu: Sága Vikingů
Skupina Vikingů ztroskotá na pobřeží
Skotska. Následně se střetnou s 
královskou družinou a zajmou 
princeznu, za kterou chtějí výkupné. 
Král chce ale svoji dceru zpět a posílá
pro ni své nejlepší muže...
Švýcarsko-německý dobrodružný 
film (2014).

22.05 Rudý orel (1/2)     
Kate je milenkou zkušeného agenta 
CIA, Jacka. Když je její manžel povolán
do Ázerbajdžánu, aby zde spolupracoval
s tajnou službou, rozhoduje se mezi 
oběma muži. Nakonec také odjíždí.
Osudy všech se však ještě protnou...
První část lucembursko-britského 
thrilleru (1994). 

0.05 RE-PLAY   
0.40 Applikace    
1.15 Těžká dřina          
1.45 Pevnost Boyard (3)          
3.50 13. okrsek (2)     
4.35 Firefly (6)

6.05 Amerika hledá topmodelku IX (6)   
Americká reality show (2007) 

7.05 Letiště (25)          
Původní český seriál televize Prima.

8.10 Jste to, co jíte          
Unikátní recept na zdravý životní styl
s doktorkou Kateřinou 

9.15 Receptář prima nápadů          
Král kutilů Přemek Podlaha stále na 
obrazovce TV Prima!

10.35 Nikdo není dokonalý          
11.40 Jak se staví sen  

Za 5 dní vytvoříme nové místo, kde 
se nejen lépe bydlí, ale i lépe žije! 

12.50 Karolína, domácí kuchařka      
Nenechejte si ujít pořad plný
neodolatelných pochoutek, milých 
postřehů i špetky humoru!

13.15 Chůva k pohledání III (9)          
Americký komediální seriál (1995).

13.55 Closer I (4)   
Americký kriminální seriál (2006).

14.50 Ve službách FBI IV (15)      
Americký kriminální seriál (2013). 

15.50 Julie Lescautová VII (7)  
Francouzský kriminální seriál (2009).

17.40 Closer I (5)     
Americký kriminální seriál (2006).

18.40 Amerika hledá topmodelku IX (7)   
Americká reality show (2007) 

19.45 Chůva k pohledání III (10)          
Americký komediální seriál (1995).

20.15 Příliš pozdě na loučení    
Kanadský thriller (2009). 

22.10 Cizinka III (13)   
23.20 Ve službách FBI IV (15)      
0.10 Julie Lescautová VII (7)  
2.10 Letiště (25)          
3.15 Receptář prima nápadů          
4.10 Cizinka III (13)

Oblast vytápění a vše, co s ní souvisí, patří 
mezi nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví 
moderní doby. Už nejde jen o ekonomiku 
provozu či ekologii. Faktorů a požadavků že-
noucích toto odvětví do maximálních otáček 
vývoje je mnohem více. Patří mezi ně napří-
klad moderní architektura, zohlednění no-
vých stavebních materiálů či moderních sta-
vebních technologií. Běžné jsou již koncepce 
spolupráce více spotřebičů využívajících růz-
né energetické zdroje. Výrobci dnes dokáží 
dokonce zohlednit i individuální životní styl 
a přizpůsobit svá řešení nárokům na komfort 
z toho vyplývajících. V neposlední řadě klepe 
na dveře i přelomové datum roku 2020, kdy 
vejdou v platnost přísnější ekologické normy 
ve stavebnictví. V praxi to znamená, že bude 
možné stavět budovy s tzv. téměř nulovou 
spotřebou energie anebo domy pasivní. 
Kromě obecně známých kladů v dopadu na 
životní prostředí, úspory energií a zdrojů či 
dalšího rozvoje technologii z obnovitelných 
zdrojů, toto rozhodnutí znamená i výzvu  
v některých neočekávaných oblastech. Napří-
klad v oblasti výroby spotřebičů na klasická 
paliva. Řada těchto témat se zároveň prolíná 
a vzájemně doplňuje se souběžně probíhají-
cím veletrhem Dřevostavby 2018. Vzniká tak 
jedinečné prostředí umožňující poznat různé 

vzájemně související problematiky v praxi. 
Veletrh Moderní vytápění 2018 je již tradičně 
zaměřený na nejnovější technologie vytápě-
ní krby, kamny, obnovitelnými zdroji energií, 
zateplování, možností kombinace a řízení 
různých zdrojů, ale nejen na to. S citelnými 
změnami klimatu roste také zájem o techno-
logie, které dokáží nejenom topit, ale v přípa-
dě potřeby také chladit. Ukazuje se, že částky 
vynaložené za topení v zimním a za chlazení 
v letním období si začínají být velmi podob-
né. Volba spotřebičů určených k vytápění či 
chlazení pak už není jen otázkou maximál-
ního výkonu při minimálních nákladech, ale 
především optimálního výkonu a schopnosti 
případné flexibility a kompatibility s ostatní-
mi složkami inteligentního domu či bytové 
jednotky.
     Kromě technických a technologických zají-
mavostí nabídne veletrh laické i odborné ve-
řejnosti také atraktivní doprovodný program 
s řadou zajímavých přednášek. S uceleným 
blokem přednášek v oblasti TZB na aktuální 
témata topných a technických plynů, šetření 
nákladů na vytápění, nových trendů v čer-
pací technice apod., přichází Cech topenářů  
a instalatérů České republiky. Zájemci se však 
mohou těšit i na aktuální informace z oblasti 
tepelných čerpadel, regulace podlahového 

topení, provozu klimatizačních jednotek, 
poradenství k Zelené úsporám a na dlouhou 
řadu dalších témat a přednášek.   
Máte-li pocit, že Vás už letošní návštěva vele-
trhu Moderní vytápění 2018 nebude příno-
sem, když už jste byli loni, pak Vám rozhodně 
můžeme slíbit opak.

Přijďte, srdečně Vás zveme na tuto jedineč-
nou událost v roce 2018.

2018

Veletrh MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018  
13. ročník oblíbeného veletrhu nabídne širokou škálu novinek v oblasti klasického, 
moderního a alternativního vytápění i chlazení.  

VELETRH 
MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 2018 

proběhne souběžně s veletrhem 
DŘEVOSTAVBY 2018 na Výstavišti 

Praha – Holešovice 
ve dnech 1. – 4. 2. 2018. 

text: Stojan Černodrinski  |  foto: Terinvest


