






8. - 24. června

PŘíMÉ PŘENOSY V tomto pro-
gramovém týdnu se naplno rozjede
světový šampionát probíhající na rus-
kých stadionech. V průběhu sedmi dnů
můžete sledovat jedenadvacet utkání!

Účastníci osmi základních skupin
zabojují o postupová místa do vyřa-
zovací fáze, v níž si to rozdá šestnáct
mužstev. Pokud máte rádi fotbal, nej-
spíš si vyberete minimálně jeden zápas.!I.~"denně. Konfrontace evropských týmů
se zdánlivě exotickými soupeři svádí
k podceňovéní fotbalistů, o nichž mnozí
diváci příliš nevědí. A to je důvod, proč
například hned v pondělí nepropásnout
střetnutí Tunisko - Anglie nebo Belgie -
Panama. V úterý si nenechte ujít souboj
domácího Ruska s Egyptem a zápas Pol-
sko - Senegal. Ve středu se pro změnu
dostanou ke slovu také uřadující mistři
Evropy z Portugalska, kteří změří síly
s Marokem. Jasná záležitost? Zdá se,
že papírově ano, ale nikdy nevíte, co se
může na hřišti přihodit.

Nejatraktivnější fotbalové předsta-
vení týdne je na programu ve čtvrtek,
kdy se utká Argentina s nevyzpytatel-
ným Chorvatskem. Někdo z vás se nej-
spíš těší na populární Brazílii, v pátek
narazí na Kostariku - na tu pozor, před
čtyřmi lety došla mezi nejlepších osm
a vypadla až na penalty s Nizozemskem.
V neděli se dva přímé přenosy vysílají
také na ČT2, zase spatříte Angličany .
••• PO-NE ČT SPORT; NE ČT2

Kung FU Panda
ANIMOVANÝ Bojové umění se občas
hodí. To si při sledování filmu (2008) nomi-
novaného na Oscara a Zlatý glóbus možná
řeknou někteří školáci a jejich rodiče .
••• PÁ 20.15 PRIMA COOL

voyager:
Nejzazší hranice
PREMIÉRA Snímek (2017) z irské produk- g
ce připomene zákulisí slavné vesmírné mise ~
a její objevy. Těšte se na unikátní záběry!
••• PO 22.10 PRIMA ZOOM

13. komnata
Aleše Juchelky
PREMIÉRA Vcyklu osobních zpov~dise
objeví muž, který je širší veřejnosti znám
jako moderátor. Poodhalí rodinné drama.
••• PÁ 21.25 ČT1
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USILOVAT O VíTĚZSTVí budou kromě Aleše Opatrného, který obhajuje loňský
triumf, také další čeští reprezentanti i zahraniční konkurence.

Parkurová špička se představí v Olomouci
PŘíMÝ PŘENOS Už popáté ožije Olomouc Světovým poháremv parkurovém skákání.
Vtamním Equine Sports Centru budou od 21.června k viděníšpičkové výkony jezdců i jejich
čtyřnohých parťáků, to vše v elektrizující atmosféře zaplněných tribun. "Do Olomouce se
opět moc těším. Jsou to skvělé závody a panuje tam pokaždé výborná atmosféra i díky
nádherné divácké kulise," potvrzuje domácí iedničke mezi parkurovými jezdci Aleš Opatrný,
jenž bude v hanácké metropoli obhajovat loňský triumf. Celkem se pořadatelům podařilo
navýšítdotaci klání na více než 150 tisíc eur. ~
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