
TV PROGRAM

 6.30 Powerpuff Girls (24)          
  Americký animovaný seriál (2016) 
 6.45 My Little Pony V (8)          
  Americko-kanadský animovaný seriál  
 7.15 Jetelín (53)          
 7.55 M*A*S*H (104)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.50 M*A*S*H (105)          
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 9.20 Policie v akci          
 10.20 Emilie Richards: 
  Nezapomenutelný ráj          
  Německý romantický fi lm (2011).
 12.15 Polední zprávy          
 

12.25 Jake a tlusťoch I (1)          
        Osudová přitažlivost 1/2
  Slavný americký krimiseriál (1987-92).  
 13.30 Poslední polda V (1)          
        Pandořina skříňka
  Německý kriminální seriál (2014).
 14.30 Komisař Rex IV (16)          
  Německý kriminální seriál (1998). 
 15.30 Komisař Rex IV (17)          
  Německý kriminální seriál (1998). 
 16.35 Odpolední zprávy          
 16.50 Policie v akci          
  Reální policisté, případy ukazující  
  skutečný život a volání o pomoc 
 17.50 Prostřeno!          
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY          
 19.40 Divošky          
 19.55 TOP STAR          
 20.15 Modrý kód (116)         
        Premiérový díl oblíbeného seriálu.        
 21.30 Ano, šéfe!          
        Jan a David Kaňákovi se k podnikání 
  nechali vyhecovat od svého nevlastního 
  otce, který ale, bohužel, nedávno zemřel. 
  Původně provozovali food truck a dělali 
  hot dogy. Zákazníci se ale nehrnuli. K 
  sortimentu přidali hamburgery, ale ani 
  tehdy se zázrak nekonal. Kluci dokonce 
  uvažovali, že se vrátí ke svým původním 
  profesím. Ale najednou, ze dne na den, 
  začali lidé chodit a truck přestal stačit. 
  Otevřeli si restauraci, ale s návštěvností 
  bojují. Chtěli by vařit lépe a mít 
  nejlepší burgrárnu nejen v Ostravě. Ale 
  podle Šéfa už nejlepší burgery dělají  
 22.50 V.I.P. vraždy (10)          
  Detektivní seriál (2016). 
 0.05 Policie v akci          
 1.00 3 + 1 z Jetelína (54)          
 1.25 Komisař Rex IV (16)        
 2.25 Komisař Rex IV (17)        
 3.25 Poslední polda V (1)          
 4.25 Prostřeno!

20.15
Modrý kód

seriál

Přední sedačky
Tyhle sedačky jsou většinou samonosné. To znamená, že k její-
mu namontování nepotřebujete nosič. Jednoduše se upevní 
na přední hlavovou trubku na předním kole. V průměru na nich 
převezete děti do zhruba 15 kg. Obvykle mívají také nastavitel-
nou výšku botiček. Ty pak můžete upravit tak, aby se vašemu 

prckovi jelo co nejpohodlněji. Největší výhodou přední sedačky 
je to, že máte o dítěti před sebou neustálý přehled.

Zadní sedačky
Zadní sedačky patří k těm nejoblíbenějším. Oproti těm před-
ním mívají vyšší zádovou část. Díky tomu se na nich děti mo-
hou pohodlněji opřít. Zároveň jsou lépe chráněny při pádu                 
a také před prachem a obtížným hmyzem. Většinou se upínají 
za sedlovou trubku a také nevyžadují nosič. Zároveň mají větší 
váhový limit než přední sedačky. Unesou až 22 kg dětské váhy. 
Navíc bývají odpružené, takže tlumí nepříjemné rázy při přejíž-
dění členitého terénu.

Polohovatelná sedačka
Polohovat jdou pouze zadní sedačky, které pro to mají dostatek 
manévrovacího prostoru. Pokud se s dítětem chystáte na delší 
výlet, přijde vám polohování vhod. Děťátko si totiž na sklopené 
cyklosedačce může za jízdy klidně a pohodlně zdřímnout. A co 
když se vám bude prcek ve spánku vrtět? Nemusíte se bát. 
Systém upínaní je navržen tak, aby dítě nevyklouzlo a zároveň 
mu brání, aby se za jízdy samo odeplo.

Bezpečí především 
- nezapomeňte na dětskou 
přilbu
Helma není na dětské cyklosedačce ze zákona povinná. 
Rozhodně se ale doporučuje, a to i  při kratších přejezdech. Na 
trhu dnes najdete helmy pro děti s obvodem hlavy od 45 cm. To 
přibližně odpovídá stáří jednoho roku. Mladší děti by na sedač-
ce ani jezdit neměly. Jejich páteř totiž ještě není dostatečně 
připravená k sezení.

Jste rodina zapálených cyklistů a máte doma 
špunta, který do pedálů ještě nedorostl? 
Výletů na kole se rozhodně vzdávat nemusíte. 
Stačí pouze vybrat tu správnou cyklosedačku 
a můžete vyrazit za krásami svých oblíbe-
ných cyklostezek všichni pohromadě.
A jaké jsou mezi sedačkami na kolo vlastně 
rozdíly? To vám prozradíme v tomto článku.

Jak si vybrat dětskou cyklosedačku
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