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Podzim táhne 
zloděje do chatovišť
regiOn Téměř stovka vloupání do chat. Takové je skóre zlodějů jen za letošek a čísla po-
dle policie porostou. Právě podzim je totiž pro nezvané návštěvy velmi lákavým obdobím.

Petra MartynkOVá

Majitelé chat nyní zazimovávají 
svá letní obydlí a ta jsou pak bez 
dozoru snadnou kořistí zlodějů.

Zatímco v minulosti se pacha-
telé zaměřovali zejména na jídlo a 
alkohol a v chatě také nějaký čas 
pobývali, dnes z rekreačních pří-
bytků neodcházejí s prázdnou a 
poberou, doslova co se dá.

„Chataři dnes například mají 
ve svých chatách spousty sta-
rožitností a drahého nářadí. Do 
konce září v našem okrese došlo k 
vloupání do osmadevadesáti chat, 
více než polovinu těchto případů 
jsme objasnili. Ale i přesto všichni 
vnímáme, že není v silách policie 
uhlídat všechna chatoviště a ka-
ždou chatu před vniknutím zlo-
dějů,“ podotkl Vlastimil Starzyk,  
mluvčí frýdecko-místeckých poli-
cistů, kteří se právě nyní vydávají 
na další z preventivních akcí za-
měřených na kontrolu chatovišť.

Ta se teď stávají opuštěnými a 
jsou tak snadnějším terčem zlo-

dějů. Počty vloupání proto s pří-
chodem chladných dní podle sta-
tistik policistů stoupají o desítky.

Své o tom ví také jeden z ma-
jitelů chaty v Bukovci. „Zloději 
prošli celou naši chatovou oblast. 
Nám toho moc nevzali, protože 
jsme v chatě neměli žádné cen-
nosti. Hůř ovšem dopadl soused, 
kterému odnesli starožitný náby-

tek a dokonce rozebrali kachlová 
kamna,“ popsal chatař, který se 
po nepříjemné návštěvě rozhodl 
celou chatu zabezpečit tak, aby 
případné příští škody byly co nej-
menší. „Využiju silnější zámky, ale 
také zatemnění oken, aby nebylo 
vidět dovnitř chaty,“ dodal.

Policisté nyní kontrulují zabezpečení chatovišť. Foto: PČr

V Hrádku naleští ryniky
hrádek Kdo jsou to rynikoře? 
Obyvatelé Hrádku. A podle čeho 
tento název dostali? Podle ryni-
ků, tedy plechových kotlíků na 
trojnožce, v nichž kdysi hospo-
dyně vařívaly venku při práci na 
poli. A ryniky vyráběli drobní ře-
meslníci v Hrádku.

Místní názvy obyvatel jednot-
livých vesnic v regionu mají svůj 
historický původ. „Bystřičanům 
se například říkalo mietloře, po-
dle toho, že vyráběli metly, a nám 
hrádeckým zase rynikoře právě 
podle ryniků. V hrádecké kronice 
jsme navíc objevili informaci, že 
v Hrádku existoval i jakýsi zpra-
vodaj, který nesl název Rynikorz,“ 
vysvětlil starosta Robert Borski. 

A protože se teď Hrádečtí sna-
ží i prostřednictvím svého oblí-
beného venkovského muzea oži-

vovat staré tradice, vrátili se i k 
rynikům. „Nedávno se k nám do 
muzea totiž dostal jeden takový 
poškozený kotlík a zjistili jsme, 
že je to právě rynik. To nás tak 
trochu nasměrovalo k tomu, že 
bychom mohli tuto tradici zase 
obnovit,“ doplnil starosta. 

Poprvé by mohli Hrádečtí ry-
niky využít při netradiční spor-
tovně – společenské akci, kterou 
hodlá obec zorganizovat se všemi 
hrádeckými spolky a pozvat na 
ni zástupce partnerských obcí ze 

Slovenska a Polska. Pokusí se na 
ni získat peníze prostřednictvím 
dotace. „Je důležité, když obec 
opravuje chodníky a cesty, což 
usnadňuje lidem bydlení. Důleži-
tější však je vytvářet podmínky 
k tomu, aby se mohli obyvatelé 
Hrádku scházet, komunikovat a 
pěstovat dobré sousedské vztahy. 
Veřejností akceptované společné 
akce jsou vhodnými příležitostmi 
k vytváření těchto podmínek a 
jednou z možností bourání bariér 
mezi lidmi“ uzavřel Borski. (dk)

POkračOVání na straně...3 u

na rynku se tančil i machol
český těšín/Cieszyn Pestrý a zajímavý program přinesly letošní 
Dny židovské kultury, které se tradičně v obou městech konaly 
minulý týden. Fotoreportáž na str. 7.  Foto: inDi
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Hluk obce snášet nehodlají
Třinec, BysTřice Rámus do pozdních nočních hodin, bezesné noci blízko žijících lidí i výjezdy strážníků. To vše stojí za opatřeními, pro která se na 
svém posledním jednání rozhodli zastupitelé v Třinci. Stejně jako před nedávnem Bystřičtí přistřihli křidélka problémovému podniku a omezili otevírací 
dobu. Provozovatelé se však začali bránit. Jak? Ohrazují se zásahem do svobody podnikání.

PeTra MarTynková

„Cílem je zajistit občanům klid-
nou noc, aby se mohli vyspat,“ 
objasnila zavedení nové vyhlášky 
třinecká místostarostka Milada 
Hejmejová. Radnice se k tomuto 
kroku odhodlala vůbec poprvé. 
Podnik Escobar je totiž podle 
ní jedním z nejproblémovějších 
lokálů na Terase. „Situace je ne-
únosná, duní to tam ještě v šest, 
někdy i v osm hodin ráno. Nemů-
žeme dále tolerovat nerespekto-
vání ničeho,“ dodala Hejmejová s 
tím, že hostinská provozovna se 
nařízením jen vysmívá a ignoruje 
jakákoli pravidla.

Nová vyhláška „nonstopu“ vy-
mezuje provozní dobu den před 
pracovním klidem do 24 hodin, v 
ostatních dnech musí vyprovodit 
poslední hosty ve 22 hodin. Klid 
potrvá ve všední dny do 6 hodin, 
o víkendu bude podnik otevírat 
nejdříve v 7 ráno.

Na straně radnice, která hod-
lá vyhláškou ukočírovat hlučnou 
zábavu, stojí také strážci zákona. 
„Je to kapitola sama o sobě. Dia-
metrální rozdíl oproti ostatním 

podnikům na Terase je v tom, že 
Escobaru nebyla povolena žádná 
hudební produkce,“ uvedl Josef 
Kuźma, šéf třineckých strážníků, 
kteří s provozovatelem přišli do 
křížku již v roce 2010 a několikrát 
mu udělili blokovou pokutu. Jen 
letos navíc podnik šestkrát poru-
šil vyhlášku o ochraně nočního 
klidu.

Proti novému předpisu vystou-
pil opoziční Kamil Turek. Krok 
radnice kritizoval: „Proč diskri-
minujeme pouze jeden podnik 
tohoto typu?“ ptal se v diskuzi 
zastupitelů. Ti uvedli, že Escobar 
nikdy neměl povolení pořádat 
hudební produkce. Pokud hodlá i 
nadále pravidla porušovat, hrozí 
mu až 200tisícová pokuta.

O diskriminaci hovoří rovněž 
šéf podniku Marek Polok. „Do 
odhlučnění jsem již investoval 
nemalé peníze. Jen dveře přišly 
na 50 tisíc. Splňuji všechna krité-

ria, ovšem město stále protahuje 
kolaudaci. Situace je likvidační. 
Navíc já vidím problém v celé uli-
ci, kam se rozprchnou lidi, kteří 
pak míří do dalších podniků,“ 
mínil Polok. Věc již předal svému 
právníkovi. Vyhlášku ale hodlá re-
spektovat. „Co mi zbývá, podnik 
prostě zamknu,“ dodal.

Vyhnat hosty ve 22 hodin mu-
sejí také bystřické podniky na Ná-
dražní ulici. Tady nastavili zdejší 
zastupitelé limitní čas na celý 
týden. „Je to omezování svobody 
podnikání. Vyhláška nahrává ji-
ným barům a my jsme ztrátoví,“ 
řekl Třineckému hutníku před ča-
sem Mirek Supik z café baru Wild-
holdz. Na usnesení vedení obce 
reagoval peticí s podpisy více než 
500 petičníků. A 20 z nich přišlo 
také za bystřickými zastupiteli.

„Nalívat mládeži pod pláští-
kem kultury, která je jen součástí 
kšeftu, není správné. Před dvěma 
lety byla stavba povolena jako 
kavárna, čili bez veřejné hudební 
produkce. A z podniku se kupodi-
vu stal spíše noční hudební klub,“ 
uvedl bystřický starosta Ladislav 
Olšar, který se postavil na stranu 
tří rodin, jež hluk velmi obtěžuje.

Představitelé obce jsou ochot-
ni vést další debatu o provozu 
podniku až ve chvíli, kdy si dá 
majitel do pořádku všechna 
povolení. Sám Supik připustil 
nedostatky v papírech. „Splnit 
požadavky hygieny nebude jed-
noduché a také to spolkne spous-

tu času. Ale vynasnažíme se, aby 
bylo vše v pořádku,“ dodal s tím, 
že s rozhodnutím obce souhlasí 
a doufá, že za předpokladu dodr-
žení podmínek a vůle respekto-
vat je obec vyhlášku zmírní a po-
volí víkendový provoz podniku 
do půlnoci.

kdoví do kolika mají v pátek a v sobotu otevřeno? Foto: pm

„Proč diskriminujeme 
pouze jeden podnik 
tohoto typu?“

Ro z h ovo R

„K třídění odpadu jsou vedeny  
už děti v základních školách“
Třinec Město Třinec patří v tří-
dění odpadů k nejlepším. Svou 
celkovou pozici v České republice 
může podle starostky Věry Pal-
kovské ještě zlepšit.

?  Má to pro město i nějaký 
finanční efekt?
Třinec je zapojen do celorepub-
likového systému sběru, třídění 
a recyklace odpadu EKO-KOM. 
Tento systém, založený na spolu-
práci měst, obcí i průmyslových 
podniků, zajišťuje, aby odpady z 
použitých obalů byly spotřebite-
lem vytříděny, svezeny sběrovou 
technikou, dotříděny a konečně 
využity jako druhotná surovina 
nebo případně jako zdroj energie. 
Systém EKO-KOM hradí městu 
část nákladů spojených se sbě-
rem, svozem, přepravou a dotří-
děním obalových složek. V roce 
2012 tato odměna činila cca 6,5 
mil. korun.

?  Třinečané jsou celkově velmi 
dobří „třídiči“, oceňovaní kaž-
doročně na předních místech v 
soutěži O keramickou popelnici. 
Čím myslíte, že to je? Je tu do-
statečný počet kontejnerů?
Ano, myslím, že barevných kon-
tejnerů na tříděný odpad je po 
městě velké množství. Navíc jsou 
k třídění vedeny už děti na ško-
lách, učí se poznávat, co je papír, 
plast či sklo, a už odmala vědí, do 
kterého kontejneru co patří. Ti, 
co chtějí třídit, mohou, a navíc 
k tomu mají velmi dobré pod-
mínky. Nádob je po celém městě 
dostatek a postupně jsou vymě-
ňovány za větší. V současné době 
je rozmístněno v Třinci již 525 ba-
revných nádob na tříděný odpad. 
Snažíme se, aby k nim lidé měli co 
nejblíže, proto chceme brzy zajis-
tit dalších 75 barevných kontejne-
rů. V okrajových částech funguje 
už léta pytlový svoz tříděného 
odpadu, což je pro občany velmi 
pohodlný způsob třídění odpadu 
přímo u nich doma.

?  Jaké má třídění dopady na 
životní prostředí?
Jednoznačně pozitivní. Pokud 
budeme jednotlivé druhy odpa-
dů správně třídit, umožníme tak 
jejich další zpracování. Odpady, 
které vhodíme do barevného 
kontejneru, jsou odvezeny na 
dotřiďovací linku. Odtud putují 
do zpracovatelských firem, kde z 
odpadů vznikají nové výrobky – 
tento proces se nazývá recyklace 
odpadu.

?  Dalo by se říci, co třídění 
znamená pro přírodu?
Třídění rozhodně stojí zato a 
jeho přínosy jsou dokonce hma-
tatelné. Podle odborníků nebylo 
u nás v republice 1 800 000 stro-
mů v lese zbytečně pokáceno 
právě díky tomu, že se vytřídi-
lo více než 430 tisíc tun papíru. 
Jedna tuna vytříděného papíru 
dokáže uspořit až dvě tuny dře-
va. Česká domácnost v minulém 
roce vytřídila průměrně 45 kilo-
gramů papíru.

?  V Třinci nedávno odstartova-
la soutěž mezi místními částmi 
v třídění odpadu. Myslíte, že 
napomůže ještě více k třídění, a 
máte tip na favority?
Třinečané rádi soutěží, tak jsme 
si řekli, že bychom toho mohli 
využít a zapojit je do soutěže, při 
níž se pobaví všechny generace a 
ještě udělají dobrou věc pro naše 
životní prostředí. Zeleno-modro-
-žlutá liga je dlouhodobá soutěž 
mezi částmi města Třince ve 
třídění odpadu, která má za cíl 
zapojit do třídění co nejvíc lidí 
a vytřídit co největší počet kilo-
gramů odpadu na jednoho oby-
vatele městské části. 

Zábavnou a soutěžní formou 
můžeme zlepšit také celkovou 
pozici Třince v třídění odpadu 
v České republice. Více se lidé 
mohou dozvědět na stránkách 
www.zeleno-modro-zluta.cz. Fa-
voritem je pro mne zatím každá 
část Třince. Tak Třinečáci, pojď-
me do toho! (PR)

Převod akcií pokračuje
TŽ vlastnická práva k akciím Třineckých železáren (TŽ) přechází z roz-
hodnutí mimořádné valné hromady akcionářů konané 31. července na 
majoritního vlastníka společnost Moravia steel (Ms). Drobní akcionáři 
je mohou předložit za protiplnění ve výši 1 815 korun za jednu akcii. 

výplata protiplnění probíhá v kulturním domě Trisia v Třinci vždy 
od pondělí do středy od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 ho-
din. nebo v Brně v sídle společnosti cyrrUs corPoraTe Finance, 
obchodníka s cennými papíry pověřeného Ms k výplatě protiplnění. 

Drobní akcionáři musí mít s sebou příslušné akcie a doklady 
totožnosti. Podrobnosti lze zjistit na internetových stránkách TŽ na 
adrese www.trz.cz v záložce informace pro akcionáře.  (th)

Pro třetí část přeložky 
má stát polovinu parcel 
Třinec Pro třetí část budoucí 
čtyřpruhové silnice, tedy 5,4kilo-
metrový úsek Třanovice – Nebo-
ry, je vykoupena zhruba polovi-
na celkového počtu potřebných 
parcel. Majetkoprávní příprava 
intenzivně pokračuje.

Třineckému hutníku to řekli 
zástupci Ředitelství silnic a dál-
nic v pondělí po jednání se sta-
rosty obcí ležících po trase celé 
přeložky od Třanovic po Bystřici. 
Přítomni byli i zástupci firmy IN-
KOS, která ŘSD v majetkoprávní 
přípravě zastupuje.

Výběrové řízení na zhotovite-
le staveb úseků Nebory – Oldři-
chovice a Oldřichovice – Bystřice 
odstartuje v nejbližších dnech. 
„Pokud se v roce 2014 podaří doře-
šit majetkoprávní přípravu úseku 
Třanovice – Nebory, mohl by být 
i tendr pro tento úsek vyhlášen 
příští rok,“ řekl ředitel ostravské 
správy ŘSD Tomáš Opěla.

Podotkl, že startovací čára pro 
všechny tři projekty byla stejná. 
Územní rozhodnutí pro úsek Třa-

novice – Nebory vydané v srpnu 
2009 však bylo zrušeno a vráceno 
k novému projednávání. „Důvo-
dem bylo především to, že v územ-
ním plánu obce Hnojník nebyla 
zakreslena aktualizovaná trasa 
silnice,“ připomněla třinecká sta-
rostka Věra Palkovská. Proti nové-
mu územnímu rozhodnutí se pak 
odvolala Střítež. „Právní moci na-
bylo až v dubnu 2012,“ dodala. Vý-
kupy pro třetí úsek tak začaly  až 
ve druhé polovině minulého roku.

„Nyní je velmi důležitá úzká 
spolupráce mezi starosty obcí 
a INKOSem,“ řekla Palkovská. 
Předseda sdružení obcí povodí 
Stonávky Petr Martiňák zmínil i 
řešení věcných břemen. „Oprav-
du je obvykle lepší, když u toho 
je i starosta,“ potvrdil. „Je to o 
osobní komunikaci s vlastníkem, 
který ani nemusí rozumět tomu, 
co je na papíře. Těm lidem je tře-
ba vysvětlit, o co jde, k čemu se 
zavazují, jaké plynou povinnosti, 
jaká práva atd.,“ doplnil starosta 
Třanovic Jan Tomiczek.  (ab)

z regionU
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Do chat táhnou zloději
Právě díky správným opatřením 
a dodržením zásad prevence 
mohou chataři zloděje odradit. 
„Doporučujeme odvézt z chaty 
na konci sezony  co nejvíce hod-
notných věcí, jídlo a alkohol.  
v Sezoně není vhodné vystavovat 
na odiv hodnotné věci. Bývají láka-
dlem ke krádeži,“ poradil Starzyk.

Součástí prevence je vhodně 
zabezpečit objekt zábranými pro-
středky, bezpečnostními zámky 
či elektronickými zabezpečovací-

mi systémy. „Chataři by měli svou 
chatu navštěvovat nepravidelně    
mimo sezonu. Když to situace 
dovolí, navrhujeme i sousedskou 
výpomoc, aby důvěryhodný sou-
sed čas od času chatu vyvětral, 
odhrnul sníh a zatopil. Právě tyto 
drobnosti budí dojem, že chata je 
obývaná a pachatel se jí pravděpo-
dobně vyhne,“ navrhnul Starzyk.

Pokud se přeci jen nezvaní hos-
té do chaty dostanou, majitelé by  
rozhodně neměli vstupovat na 
místo činu a poklízet.

Pokračování ze strany...1 u

Bystřice Bezpečněji se nyní chodí do školy dětem v Bystřici. Obec zainvestovala 1,8 mili-
onu korun do stavby nové příjezdové cesty. Řidiči teď k parkovišti jezdí jinudy a školáky tak 
neobtěžují ani neohrožují osobní či nákladní automobily.

Děti už svou cestu 
mají, auta také
Petra Martynková

I když na původní silnici vedou-
cí k parkovišti školy platil zákaz 
vjezdu, málokoho varovná znač-
ka odradila. „Přístup sem  měli 
před a během vyučování jen za-
městnanci školy a dodavatelé. 
Ovšem zhruba třetina rodičů zá-
kaz opomíjela a dovážela děti až 
k šatnám. Je to daň doby,“ popsal 
nedávný stav u budovy školy bys-
třický starosta Ladislav Olšar.

Podle něj rodiče hodnotí novou 
trasu po překonání dvoudenních 
zmatků pozitivně. Řidiči se do-
stanou ke škole nově cestou mezi 
obytnými domy. Díky projektu 
navíc přibylo i dalších 14 parkova-
cích míst i veřejné osvětlení.

„Situace mezi školami se vý-
razně zklidnila. Jsme rádi, že jsou 
děti v bezpečí. Ideální to ovšem 
bude, až postavíme chodník po-
dél nové silnice,“ podotkl ředitel 
školy Jan Čechura. Nové dopravní 
řešení si totiž oblíbilo kromě ři-

dičů také 50 školáků dojíždějících 
z Nýdku, kteří si tudy krátí cestu 
od autobusu. 

Obec a vedení školy už nyní 
chystají další bezpečnostní opat-
ření, aby se žákům při cestě do 
školy nic nepřihodilo. „Příští rok 
nás nemine výstavba chodníku, 
který chceme protáhnout až k 
Domu s pečovatelskou službou,“ 
dodal starosta k realizaci asi 200 
metrů dlouhé cesty pro pěší, kte-
rá snad definitivně vyřeší obavy 
rodičů i školy o bezpečnost dětí.

Ryby už jsou venku
střítež rok se s rokem zase sešel a střítežské stojaté vody chov-
ných rybníků opět obsadili pánové s kesery. Letos třinečtí rybáři 
vylovili 2500 kusů ryb. Blátivé dno jednoho ze 7 rybníků se objevilo 
po týdnu. „vypouští se pomalu, aby ryby neprožívaly stres,“ vysvětil 
jeden z rybářů. na řadu proto o víkendu přišly holiny, brodicí kal-
hoty, sítě, vaničky i kádě a fišparta se dala do díla. Propracovaná 
logistika výlovu ukázala, že pracantům to šlo jako rybám ve vodě.

kdo by si ale myslel, že kapři, amuři, candáti a štiky skončili 
na prodejních pultech, je na omylu. „ryby jsme roztřídili podle 
velikosti. okolo 450 kil skončí na kanaďance, ostatní zůstanou ve 
stříteži v lovných vodách,“ řekl hlavní hospodář Libor kocinec.

rybáři hodnotí svou roční práci pozitivně. „Letošní štiky vyrostly 
až na tržní váhu. Mají přes 50 centimetrů. kapr je vzhlem k počasí 
menší. asi 700 šupináčů spořádaly vydry, kterých se v okolí objevilo 
pět. Máme tady však velmi dobré podmínky k chovu,“ pochvaloval 
si jeden z rybářů, který se němým vodním přátelům věnuje už téměř 
třicet let. i další rok čeká třinecké vyznavače Petrova cechu náročná 
práce – vysazení ryb, krmení a další povinnosti tak, aby opět příští 
podzim mohli lovit ovoce své práce.  (pm)

Ro z h ovo R

„Kšeft s lůžky v ubytovnách musí skončit“
Český Těšín Deset i více tisíc ko-
run měsíčně za jeden pokoj. I ta-
kové částky za bydlení platí lidé v 
ubytovnách. Na předražené nájmy 
často přispívá stát formou do-
platku na bydlení. Ubytovna pro 
sociálně slabé nedávno vznikla i 
v Českém Těšíně. Hovořili jsme o 
tom s místostarostou Stanislavem 
Folwarcznym.

?  Jak reagovali místní lidé na 
vznik ubytovny?
Šíří se různé fámy, někteří ob-
čané se zlobí, že jsme ubytov-
nu povolili. To ale není pravda.  
V tom objektu už dříve fungovala 
ubytovna pro zaměstnance Čes-
ký drah, kteří v Českém Těšíně 
potřebovali přespat. České dráhy 
nyní objekt pronajaly soukromé 
firmě.

Hned jak jsme se dozvěděli, 
že ubytovna slouží pro sociálně 
slabé, vyslali jsme tam městské 
strážníky a pracovníky sociální-

ho odboru a odboru stavebního. 
Prozatím se tam nic nestandard-
ního neděje. Ubytovací kapacita 
tam je dvacet lůžek, je tam správ-
ce, provozní řád. Přestěhovali 
se tam bezdomovci z azylového 
domu, který slouží pouze jako 
noclehárna. Na druhou stranu je 
to tedy určité řešení pro ty, kteří 
dlouhodobě mají problém sehnat 
standardní nájemní bydlení. Ta-
kové zařízení nám ve městě chy-
bělo, čili z tohoto pohledu to ne-
lze hodnotit úplně negativně.

?  V některých takových uby-
tovnách ovšem bydlí i něko-
likanásobně více lidí, než je 
kapacita.
Je na nás na městě, abychom si 
pohlídali, aby se tam neshluko-
vali problémoví lidé a nevznikla 
vyloučená lokalita. Budeme dělat 
průběžně kontroly, aby byla ka-
pacita 20 lůžek dodržována a aby 
se neukázalo, že tam bydlí 50 lidí, 

pro něž stát vyplácí dávky na by-
dlení. Pokud se to uhlídá a majitel 
se bude chovat, jak má, snad by to 
neměl být problém.

?  Kolik tam lidé platí za byd-
lení?
Tři a půl tisíce korun na osobu 
měsíčně, a to včetně služeb, elek-

třiny, tepla, vody. V některých 
městech nájmy v takových uby-
tovnách dosahují až extrémních 
částek, které platí stát formou 
příspěvku na bydlení sociálně 
slabých a končí u vlastníků uby-
toven. Byznysu se sociálním 
bydlením je třeba učinit přítrž. 
Problém je v nastavení sociální-
ho systému, je třeba změnit le-
gislativu. Rád bych se, pokud se 
dostanu do Sněmovny, podílel na 
prosazení návrhu, aby dávka na 
jedno lůžko byla maximálně tisíc 
korun. Kšefty se sociálním bydle-
ním prostě musí skončit.

?  S některými ubytovnami 
obdobného typu bývají spojeny 
problémy v občanském soužití, 
nepořádek apod. Neobáváte se 
toho do budoucna?
Už jsem řekl, že jednak tam bu-
dou kontroly, a důležité také je, 
aby sami lidé majitele ubytovny či 
městskou policii upozornili, když 

nějaký takový problém vznikne. A 
to se obecně netýká jen ubytoven, 
ale i některých domů s nájemními 
byty. Dva největší vlastníci bytů, 
CPI a RPG, si stěžují, že je občané 
neupozorňují na ty, kdo dělají ne-
pořádek, a podobně. Pokud tako-
vý problémový člověk či rodina v 
domě je a někdo na to upozorní, 
jde tam na kontrolu městská poli-
cie a vlastník bytu dokonce nemá 
problém ukončit nájemní smlou-
vu a problémového nájemníka 
vystěhovat.

Na sídlišti Svibice jsme s CPI 
Byty spustili projekt Bezpeč-
ná Svibice. Vlastník bytových 
domů zavádí funkci domovníka, 
najímá pracovníky bezpečnost-
ních agentur, nejproblematič-
tější domy vybavil i kamerovým 
systémem. Po spuštění tohoto 
projektu se situace dost rapidně 
zlepšila dokonce i v domě, který 
byl považován za nejhorší adresu 
ve městě.  (th)

Hlasy pro babičky, dědečky 
ale také pro školáky

Třinec, Jablunkov SOS knoflík 
pro babičku a dědečka i Zahrada 
snů pro jablunkovské školáky bo-
jují o hlasy veřejnosti mezi další-
mi 18 projekty, které se zapojily 
do letošního ročníku programu 
Prazdroj lidem.

Pod soutěžním číslem 9 vy-
stupuje projekt Charity, díky 
kterému mohou získat senioři 
z Třinecka a Jablunkovska větší 
pocit bezpečí a jistoty. „Tlačítko, 
které budou mít stále u sebe na 
náramku nebo přívěsku, přivolá v 

případě ohrožení pomoc. Služba 
probíhá pomocí distanční hlaso-
vé a elektronické komunikace s 
klientem v jeho domácnosti.“ po-
psala projekt Marta Bezecná, ře-
ditelka třinecké organizace. Tu o 
potřebnosti knoflíků přesvědčila 
nedávná anketa, v níž měli zájem 
o zařízení senioři i jejich blízcí.

Také Základní škola v Jablun-
kově bojuje o přízeň hlasujících, a 
to s projektem číslo 20. Příspěvek 
pivovaru může pomoci výstavbě 
Zahrady snů, kde má vyrůst nové 
hřiště pro děti.

Hlasovat lze online na www.
prazdrojlidem.cz, či sms zprávou 
ve tvaru „PLRmezera9“, nebo „PL-
Rmezera20“ zaslanou na číslo 603 
824 189. Hlasování končí 31. října.

Loni veřejnost zvolila za svůj 
projekt třinecký lanový park, na 
jehož realizaci Prazdroj přispěl 
300 tisíc korun. Další 2 miliony 
korun pak rozdělil mezi 14 pro-
jektů.  (pm)

vloni vyrostlo díky Prazdroji lanové centrum v třinci. Foto: pm

z regionu
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Ro z h ovo R

„Průmysl se musí stát národním zájmem“
Třinec Jednou z nejvýraznějších 
osobností ve vládě Jiřího Rusnoka 
je bezpochyby ministr průmyslu 
a obchodu Jiří Cienciala. Jeho re-
sort také patří mezi klíčové a v 
posledních měsících nabyl na vý-
znamu i v souvislosti s hospodář-
skými problémy Moravskoslez-
ského kraje. Blíží se však volby a s 
nimi vytvoření vlády nové.

?  Jaké nejdůležitější úkoly se 
vám, za dobu vašeho působení, 
podařilo vyřešit?
Měli jsme na nějaké zásadní změ-
ny opravdu velmi krátkou dobu, 
nicméně myslím si, že se nám po-
dařilo dotáhnout některé úkoly 
po našich předchůdcích. Přede-
vším otázky kolem solární ener-
getiky. Také jsme připravili novely 
k živnostenskému zákonu a řadu 
jiných. Provedli jsme podrobnou 
inventuru v řadě strategií. Zejmé-

na pak ve strategii konkurence-
schopnosti. Na ní pracovala celá 
řada odborníků, včetně například 
NERVu, už od roku 2010. Tento 
kvalitní materiál jsme se rozhodli 
zjednodušit a připravit tak, aby 
bylo možno zavést projektové ří-
zení. To už ale bude úkol pro no-
vou vládu.

?  Běžný občan Moravsko-
slezského kraje bude vás a 
resort ministerstva průmyslu a 
obchodu spojovat především s 
řešením krize v OKD a hlavně v 
dole Paskov. Co považujete za 
váš nejdůležitější krok v této 
oblasti?
Těsně po mém nástupu jsem na-
vštívil důl Paskov a diskutoval 
s odboráři i vedením podniku. 
Měli jsme informace, které na-
značovaly blížící se problém. Pro-
to jsme mohli bezprostředně po 

jeho vzniku vytvořit krizový štáb 
a vstoupit do jednání. Dokázali 
jsme vše poměrně brzy identifiko-
vat a řešíme tuto otázku od samé-
ho začátku. To bylo, podle mého 
názoru, velmi důležité.

?  Co čeká na ministerstvu 
průmyslu a obchodu vašeho ná-
stupce? V jaké stavu mu předáte 
tento resort?
Těch úkolů bude mít samozřejmě 
celou řadu. Například je potřeba 
dotáhnout do konce problemati-
ku již zmiňované solární energe-
tiky, nebo také jednání s vedením 
OKD. Také je potřeba intenzivně 
pracovat na rozhodnutí o dostav-
bě jaderné elektrárny Temelín. 
Naše zpracované koncepce nové 
vládě předáme, čímž jí doufám 
ušetříme velký objem práce. Oče-
kávám, že naši nástupci se budou 
snažit o další rozvoj průmyslu. Je 
nezbytné, aby se průmysl stal ná-
rodním zájmem České republiky, 
jako tomu bylo v minulosti.

?  Kromě vás měla severní 
Morava ve vládě Jiřího Rusnoka 
ještě dvojí zastoupení. Jak se 

vám spolupracovalo s minist-
rem dopravy Zdeňkem Žákem 
a především ministrem vnitra 
Martinem Pecinou, který nebyl 
ve vládě nováčkem jako vy?
Je to tak, Martin Pecina je, mo-
hu-li to tak říct, zkušený mazák. 
Umí se pohybovat ve vládě i par-
lamentu, vyzná se v komplikova-
ných vztazích a ve vysoké politice 
se chová jako velký profesionál. 
Podařilo se mu rychle zorientovat 
v problematice ministerstva vnit-
ra a má určitě velikou zásluhu na 
tom, že Policie České republiky 
bude moci v příštím roce posílit 
své řady. Na rozdíl ode mne se 
Martin Pecina rozhodl ucházet 
o přízeň voličů v předčasných 
volbách. Určitě je dobře, že na 
kandidátních listinách jsou lidé s 
takovými zkušenostmi, jako má 
on. Zná velmi dobře náš kraj a má 
moji velikou podporu.  (JoD)

Začal významný 
podzimní blok oprav
TŽ Vedení společnosti bude důsledně sledovat kvalitu prací, požaduje bezchybné zvládnutí 
veškerých činností a současně důsledné dodržování zásad bezpečnosti.

Jiří WaWrzacz

Letošní podzimní blok oprav, kte-
rý se dotkne více než poloviny vý-
znamných hutních agregátů a za-
řízení TŽ, začal jejich postupným 
odstavováním prakticky již počát-
kem října. Informoval nás o tom 
vedoucí odboru Zabezpečení údr-
žeb Václav Mahr s tím, že nejzazší 
termín dokončení poslední opravy 
je stanoven na počátek listopadu.

Konkrétní termíny oprav v jed-
notlivých provozech nám poskytl 
Radomír Lasek z oddělení Metodi-
ka a plánování odboru Zabezpeče-
ní údržeb.

Jako první, již 6. října, byla do 
opravy odstavena kontijemná trať. 
Nejdéle bude stát kroková pec Vál-
covny předvalků a hrubých profi-
lů. Ta totiž musí před zahájením 
prací vychladnout, a tak stojí již 
od 13. října. Její opětovné zprovoz-
nění je plánováno na 3. listopad. 
Včera začala desetidenní oprava 
aglomerace č. 1, dnes se údržbář-
ských, renovačních, ale i investič-

ních prací chytili na VP č. 6 (po-
trvá do 29. 10.), ZPO 2 (ukončení 
plánováno na 25. 10.), konvertoru 
K2 (do 5. 11.) a na pánvové peci č. 1 
(do 4. 11.). Na KKO pak 19. listopa-
du začne šestidenní oprava licího 
jeřábu č. 1.

Dalším dnem „D“ bude jeden-
advacátý říjen, kdy začne nejen 
pětidenní komplexnější oprava v 
KKO. Významnější a dlouhodoběj-
ší odstávka čeká vakuovací stanici 
č. 1 (do 1. 11.) a ZPO II. Poslední, 
co do termínu zahájení, vstoupí do 
bloku oprav aglomerace č. 2, a to 
26. 10. (potrvá do 5. listopadu).

Vedle samotných pravidelných 
údržbářských prací bude tento 
blok oprav využit k realizaci ně-
kterých investičních akcí, které 
nelze realizovat při výrobním 
provozu. Konkrétně na VP č. 6 pů-
jde o modernizaci skrubru, mo-
dernizaci III. sekce předehřevu 
plynu, montáž odsávacího diges-
toře nad odpichovým otvorem v 
rámci odprášení odléváren VP4 a 
6, instalovány budou rozvody po 
peci pro injektáž prachového uhlí 

a dokončena má být akce chlazení 
dvoukomorových výfučen.

V rámci kampaňové opravy 
konvertoru K2 bude vyměněn troj-
cestný ventil jeho plynočistírny. Na 
vakuovací stanici č. 1, pánvové peci 
č. 1 a přelévání surového železa je 
naplánována třetí etapa výměny 
měničů na převážecích vozech a 
na ZPO II budou měnit hydraulický 
blok ovládání šoupátkových uzávě-
rů v hydraulice Interstop.

„Takovýto rozsah prací opět 
vyžaduje bezchybnou organizaci 
a koordinaci jednotlivých činnos-
tí a profesí,“ zdůrazňuje Václav 
Mahr. Jak dodává, opravované 
agregáty a zařízení jsou prakticky 
strategickými uzly, rozhodujícími 
o plynulém chodu a výrobě celé 
hutě. Proto samotné vedení TŽ 
bude zvlášť důsledně vyžadovat 
bezchybné zvládnutí veškerých 
prací a maximální nasazení všech 
zúčastněných.

„Stejně jako při ostatních ak-
cích tohoto charakteru apeluji na 
všechny účastníky, aby svoji prá-
ci odvedli ve vysoké kvalitě a na 
takové úrovni, abychom hned po 
ukončení opravy mohli každé jed-
notlivé zařízení provozovat bez-
poruchově a bez výpadku ve výro-
bě až do další plánované opravy,“ 
zdůrazňuje generální ředitel Jan 
Czudek. Připomíná, že vedení TŽ 
nebude ani tentokrát tolerantní k 
žádnému šlendriánství jak ze stra-
ny kmenových údržeb, tak hlavně 
ze strany dodavatelských firem. 
Od všech se očekává bezezbytko-
vé splnění nasmlouvaných prací 
při současném dodržování zásad 
bezpečnosti při práci.

Vedle jednotlivých řídicích 
týmů oprav, zodpovídajících za 
dodržení termínů a kvality, budou 
na bezpečnost při práci i zajištění 
ostrahy přísně dohlížet pracovníci 
Enviformu i oddělení Kontroly TŽ.

ReKReaCe

Silvestrovský pobyt ve Žiaru

Úsek rekreace a rekreačních zařízení při ZO TŽ nabízí volná místa 
na silvestrovském pobytu ve Středisku dětské rekreace ve Žiaru na 
Slovensku. Termín pobytu je od 27. 12. 2013 do 2. 1. 2014. Je možné 
využít i zkrácený pobyt (minimálně tři pobytové dny).

Poplatek za pobytový den s polopenzí pro dospělou osobu činí  
20 euro, silvestrovský příplatek, zahrnující slavnostní večeři a sil-
vestrovskou zábavu, je ve výši 35 euro. Při pobytu je možné využít 
i ubytování s plnou penzí, děti mají slevy.

K částečné úhradě pobytu lze využít poukázek BENEFIT 2013.
Bližší informace o cenách a rezervace na čísle telefonu 558 532 

109, p. Samiecová.Jako první byla do opravy odstavena kontijemná trať. Jak vidno, podílí se 
na ní i ženy.

Sobotka navštívil 
Sochorovou 
válcovnu v Kladně

KlaDno Sochorovou válcovnu TŽ 
v Kladně navštívil minulý týden 
předseda sociálních demokratů 
Bohuslav Sobotka. Spolu s Mirosla-
vem Urbanem, Jiřím Dienstbierem, 
Janem Hamáčkem a dalšími politi-
ky si prohlédli část provozu válcov-
ny a zajímali se o současnou situaci 
na trhu a o to, jak se daří této dceři-
né společnosti TŽ. 

S předsedou představenstva 
Pavlem Kalvodou a vedením spo-
lečnosti živě diskutovali například 
o možnostech řešení nedostatku 
kvalifikovaných pracovních sil v 

technických oborech, konkuren-
ceschopnosti českých firem a dal-
ších tématech. Bohuslav Sobotka 
ocenil, že společnost dlouhodobě 
prosperuje a podílí se tak na rozvo-
ji celého kladenského regionu. 

Sochorová válcovna zaměstná-
vá více než 720 lidí. Hlavním vý-
robním sortimentem jsou kruhové 
tyče, sochory a bloky. Jakostní sor-
timent zahrnuje širokou škálu oce-
lí od nelegovaných konstrukčních 
ocelí až po nástrojové a nerezavě-
jící oceli. 

(pj) Foto: aktuálně.cz

ze skupiny TŽ– Ms
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PP ČHS o nových formách v inovačních procesech

Bohdan Suchanek

Počátkem října uspořádala pod-
niková pobočka (PP) ČHS společ-
nou diskuzi pozvaných členů PP, 
zástupců hospodářského vedení 
podniků ve skupině TŽ–MS, de-
legovaných zlepšovatelů provozů 
TŽ, dceřiných společností a hostů 

na téma Nové formy činnosti čle-
nů ČHS na inovačních procesech 
v podniku.

Šlo o jednu z akcí v rámci spolu-
práce ČHS a hospodářského vedení 
na podporu inovací. Cílem bylo na-
jít takové formy, kterými členové 
podnikové pobočky této profesní 
stavovské organizace v oblasti tra-
dičního českého hutnictví a meta-

lurgické výroby přispěji k udržení 
a zvýšení konkurenceschopnosti 
podniků ve skupině.

V úvodu přítomný technický 
ředitel Henryk Huczala slavnostně 
předal přítomným vynálezcům a 
zlepšovatelům medaile získané na 
mezinárodní výstavě vynálezů IN-
VENTO 2013 v Praze.

O tom, že ČHS aktivně působí v 

oblastech hutnictví, materiálového 
inženýrství a dalších příbuzných 
odvětvích průmyslové sféry, podí-
lí se na odborném poli pořádáním 
konferencí, seminářů, tzv. dnů 
nové techniky a na dalších aktivi-
tách, podal souhrnnou informaci 
předseda celorepublikové ČHS Ja-
roslav Pindor. Ve své přednášce s 
názvem Současný podíl činnosti 
členů České hutnické společnosti 
na inovačních procesech v podniku 
seznámil přítomné také s dalšími 
přímými či nepřímými aktivitami 
členské základny PP. Jde především 
o významný podíl na zlepšovatel-
ství, podporu zlepšovatelů spolu-
účastí na organizaci zlepšovatel-
ských soutěží a řešení tematických 
úkolů.

Dalším bodem programu bylo 
vystoupení Libora Sehnala, mana-
žera lidských zdrojů ve společnosti 
AGC Flat Glass Czech. V přednášce 
na téma „Inovace zdroj motivace 
a výkonnosti lidí“ představil zlep-
šovatelský systém zavedený v této 

nadnárodní společnosti. Především 
ukázal, jak je možno docílit toho, 
aby na rozvoji podniku zavádě-
ním nových inovací se nepodílelo 
jen zhruba procento zaměstnanců 
zabývajících se výzkumem a tech-
nickým rozvojem, ale i zbývajících 
99 procent. Představil, jakým způ-
sobem se jejich společnost vypořá-
dala s nástupem krize v roce 2008 
a jejich inovační program pomohl 
předejít takovým razantním opat-
řením, jako je propouštění zaměst-
nanců a snižování výroby.

Závěrečná diskuze byla vy-
vrcholením celé akce. Hodně se 
hovořilo o námětech z přednášky 
Libora Sehnala, nechyběly další 
nápady a podněty pro další rozvoj 
inovačních procesů s podporou 
PP ČHS. Společné bodové ohodno-
cení všech zachycených podnětů 
nakonec rozhodlo o prioritách 
dalšího rozvoje inovačních akti-
vit TŽ s podporou PP ČHS, které 
se promítnou zejména v rozvoji 
zlepšovatelství ve skupině.

Vrácené expediční přípravky šetří 
ročně desítky milionů korun
TŽ–MS Je to výsledek příkladné spolupráce týmů pracovníků oddělení obchodního a přepravního MS a Expedice TŽ

V seriálu článků o výsledcích tý-
mové spolupráce, která význam-
ně přispívá k prosperitě celé sku-
piny TŽ–MS, dnes pokračujeme 
příkladem z oblasti expedice. 
Konkrétně nás zajímalo, jak se 
popral s úkolem snížit náklady na 
expediční přípravky, tedy vázací a 
balicí materiál, tým složený ze za-
městnanců oddělení obchodního 
a přepravního Moravia Steel a za-
městnanců provozu VL – Doprava 
a expedice TŽ.

Jak nás informoval výrobní 
ředitel TŽ Česlav Marek, v roce 
2012 ušetřili v provoze Doprava 
a expedice bezmála 21 mil. Kč v 
nákladech na vázací a balicí ma-
teriál. „Je to nejlepší výsledek od 
zavedení opatření, kdy jsme zača-
li požadovat od vybraných odbě-
ratelů vracení těchto expedičních 
přípravků. V letošním roce si kla-
deme za cíl dosáhnout ještě lepší 
výsledek rozšířením tohoto opat-
ření na další odběratele a zvyšo-
váním efektivity vracení expedič-
ních přípravků,“ upřesnil.

O bližší informace jsme požá-
dali vedoucího Expedice a záro-
veň zástupce vedoucího provozu 
Doprava a expedice Davida Gajd-
zicu, který je členem týmu, který 
tento úkol řeší.

„Expediční přípravky slouží k 
zajištění hotových výrobků na do-
pravních prostředcích tak, aby je 
bylo možné přepravit od výrobce, 
tedy v našem případě Třineckých 
železáren, až ke konečnému od-
běrateli. Tyto přípravky můžeme 
rozdělit do dvou základních sku-
pin.

Do první patří přípravky po-
třebné k zajištění přepravy hoto-
vých výrobků na dopravních pro-
středcích, tzn. že slouží hlavně k 
zamezení nežádoucího pohybu 
nákladu ve všech směrech na do-

pravním prostředku během pře-
pravy, za předpokladu běžného 
provozu.

Do druhé skupiny patří pří-
pravky, které mají zajistit, aby do-
dávané výrobky dorazily k zákaz-
níkovi bezpečně, tj. v maximální 
kvalitě. Slouží tedy k zamezení 
vzniku jakéhokoliv poškození 
výrobků během přepravy. Mnoh-
dy naše výrobky urazí až tisíce 
kilometrů, než se dostanou ke 
konečnému odběrateli. Je tedy 
nutné zajistit, aby po celou dobu 
přepravy nedošlo k žádnému je-
jich poškození. Náklady na tyto 
přípravky se ročně pohybují řá-
dově v desítkách milionů korun 
a stále stoupají, jelikož nároky na 
zajištění bezpečnosti přepravy se 
neustále zvyšují. To má samozřej-
mě vliv i na zvyšování nákladů na 
expediční přípravky,“ sdělil nám 
David Gajdzica.

Výrobní ředitel Česlav Marek 
upřesnil, že dlouhodobý trend 
zvyšování podílu dodávek do 
automobilového průmyslu a od-
běratelům s vysokými požadav-
ky na kvalitu hotových výrobků 
má samozřejmě vliv na výsledné 
náklady za expediční přípravky. 
„Abychom snížili tyto náklady, 
zavedli jsme v minulosti celou 
řadu opatření, která již dlouhodo-
bě úspěšně přinášejí úsporu těch-
to nákladů. Jedním z hlavních 
opatření bylo zavedení vracení 
expedičních přípravků od vybra-
ných odběratelů. Realizace toho-
to opatření, to již byl úkol pro 
pracovní tým vytvořený za tímto 
účelem,“ sdělil nám Česlav Marek

„Nejprve jsme vytipovali od-
běratele, kterým je odesílán pra-
videlně určitý objem hotových 
výrobků, včetně expedičních pří-
pravků, a od nichž je navracení 
těchto přípravků zpět do TŽ pro 

nás ekonomicky výhodné. Což 
znamená, že náklady na přepravu 
přípravků zpět jsou výrazně nižší 
než samotná hodnota těchto pří-
pravků. Následně byla s těmito 
odběrateli dohodnuta a zavedena 
pravidla zpětného odesílání ex-
pedičních přípravků do TŽ. Pra-
videlné vyhodnocování efektivity 
tohoto opatření nám umožňuje 
sledovat, zda jsou nastavená pra-
vidla dodržována a zda přinášejí 
požadovaný efekt v podobě vý-
znamných úspor v nákladech. 
Nemalé úspory v nákladech do-
sahujeme rovněž využíváním 
přebytečných dřevěných palet z 
výskytu v areálu TŽ. Tyto palety 
lze snadno upravit a použít jako 
zajišťovací prvek při expedici ty-
čové oceli v kamionech nebo pro 
oddělování jednotlivých ložných 
jednotek,“ řekl nám David Gajd-
zica.

Setkání nejlepších z týmů, 
které Se podílejí na úSporách 
expedičních přípravků.
 Minulý čtvrtek se pak uskuteč-
nilo slavnostním setkání zástup-
ců kolektivů, které se na těchto 
výsledcích nejvíce podílely. Po-
řádané bylo opět pod záštitou 

výrobního ředitele TŽ Česlava 
Marka jako projev poděkování za 
dlouholetou práci na projektech, 
které zvyšují efektivitu celko-
vých výsledků provozů a skupiny 
TŽ–MS. Pozvání přijali i zástupci 
Moravia Steel – zástupce ředitele 
pro přepravu Bohdan Ferfecki a 
za obchodní oddělení Věra Rasz-
ková.

Hlavní prezentace úkonů, díky 
nimž provoz dosáhl již zmíně-
ných výsledků, se ujal vedoucí 
provozu Antonín Hoďa. Mimo 
jiné zde prohlásil:

„Na těchto významných úspo-
rách má podíl týmová spoluprá-
ce zaměstnanců obchodního 
oddělení a přepravního oddělení 
Moravia Steel a zaměstnanců pro-
vozu VL – Doprava a expedice. Z 
obchodního oddělení bych rád 
zmínil Jana Sabelu, Bronislava 
Haratyka, Věru Raszkovou a Vla-
dislavu Tomicovou, kteří nám 
pomáhají při organizaci odesílání 
expedičních přípravků od našich 
odběratelů zpět. Z přepravního 
oddělení MS se na realizaci nej-
více podílejí Bogdan Ferfecki a 
Aleš Goryl, kteří zajišťují nejvý-
hodnější způsob přepravy těchto 
přípravků. Z provozu VL-Doprava 

a expedice bych rád vyzvedl ko-
lektiv zaměstnanců pod vedením 
Rostislava Staňka, Libora Kawu-
loka a Čestmíra Turoně, kteří za-
jišťují výběr vhodných destinací 
pro vracení expedičních příprav-
ků, roztřídění, popřípadě opravy 
těchto přípravků, nebo také úpra-
vy palet a následnou přípravu pro 
opakované použití k expedici. 
Tímto bych jim všem chtěl i tou-
to cestou poděkovat za výborně 
odvedenou práci a dlouhodobou 
úspěšnou spolupráci při naplňo-
vání našeho společného cíle sni-
žování nákladů,“ ocenil dosavadní 
týmovou spolupráci vedoucí pro-
vozu Doprava a expedice Antonín 
Hoďa.

Poděkování aktérům úspěchu 
výpraven se dostalo samozřejmě 
i od vedení TŽ, a to slovy výrob-
ního ředitele TŽ Česlava Mar-
ka. Ten také vyzvedl stále užší a 
kvalitnější spolupráci provozů s 
obchodníky Moravia Steel, která, 
jak podtrhl, je v současné době 
dovedena již téměř k dokonalosti. 
Následně přítomné informoval o 
současných nejvýznamnějších ak-
cích v TŽ a celkové strategii sku-
piny TŽ–MS na nejbližší období.

(jw)

Účastníci diskuze na téma nové formy činnosti členů ČhS na inovačních procesech v podniku.  Foto: Jiří Wawrzacz

Slavnostní setkání členů týmů, kteří se nejvíce podíleli na úsporách za expediční přípravky.  Foto: Jiří Wawrzacz

ze Skupiny TŽ– MS
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Aktorzy z Milikowa jak zwykle nie zawiedliJak pomysł dobry, to i ludzi sporo Foto: ikz (2)

Mosty koło JAbłonkowA 
Cztery spektakle, trzy tea-
try, pełna sala śmiejących 
się ludzi w Domu PZko. tak 
można w skrócie podsu-
mować sobotni „Przeglónd 
teatrów, co grajóm po 
naszimu“, na które zaprosiło 
Mk PZko z Mostów koło 
Jabłonkowa.

oprócz teatrów z Mili-
kowa i wędryni, dwie krót-
kie scenki zagrali również, 
po kilku latach przerwy, 
miejscowi. „Mieli my tak ze 
trzi próby. trema była, ale 
dopadło to dobrze“, podsu-
mowała występ mosteckich 
nela kawulok grająca w 
„Piyrszy roz w cugu“.  (ikz)

Teatralne popołudnie było pełne „naszigo“ humoru

Trailer jest,  
nowy konkurs trwa
Region Pierwszy, nieco ponad 
dwuminutowy zwiastun filmu o 
Zaolziakach „Dołącz i ty” już moż-
na zobaczyć na Youtubie. Ponadto 
trwa konkurs na najśmieszniejsze, 
czy też delikatnie mówiąc nieuda-
ne tłumaczenie z języka polskiego 
na czeski i na odwrót. Oba projek-
ty realizowane są w ramach kam-
panii Zaolzie potrafi, której pomy-
słodawczynią jest Izabela Wałaska.

Jeżeli chodzi o trailer filmu, 
którego kręcenie rozpoczęło się w 
lipcu, do wyszukiwarki wystarczy 
wpisać Zaolzie potrafi – osobistości 
Zaolzia. „Do tej pory zarejestrowa-
liśmy wypowiedzi 14 osób, przed- 
nami jeszcze kilka spotkań”, mówi 
Izabela Wałaska. Półgodzinny film 
prezentujący osobistości związa-
ne z Zaolziem powinien być go-
towy jeszcze w tym roku.

Ponadto można wysyłać pro-
pozycje do konkursu na niezbyt 
udane tłumaczenie. „Kandydata-
mi” mogą być pojedyncze słowa 
lub wyrażenia, ewentualnie całe 
zdania. Można nadsyłać maksy-
malnie dwie propozycje i to do 
15 listopada na adres zaolzie.po-
trafi@gmail.com.

„Dotychczas kilkanaście nade-
słanych propozycji jest niezłych. 
Na przykład: Poproszę o chwilę 
ścierpienia czy też Nie mogę te-
raz rozmawiać, jestem bardzo 
zaniepróżniona”, opisuje pokrót-
ce początek konkursu jego pomy-
słodawczyni.

Trzy najzabawniejsze lapsusy 
translatorskie zostaną wybrane 
przez internautów w głosowaniu, 
które przebiegać będzie od 16 do 
30 listopada.  (ikz) 

Rękodzieło w Lesznej

Leszna DoLna Wyrzeźbione 
w korzeniach ozdobne laski, 
drewniane ptaki, wyszywane 
i malowane różnymi technika-
mi obrazy, ceramika, cudeńka 
uszyte, wyszyte, czy też wyple-
cione lub z papieru złożone – to  
wszystko obejrzeć można było na  
przygotowanej w weekend przez 
Miejscowe Koło PZKO w Lesznej  

Dolnej w tamtejszym Domu 
PZKO wystawie rękodzieła. 

Ekspozycja ta była też dowo-
dem na trwałość i kontynuację 
zapoczątkowanej unijnym pro-
jektem współpracy pomiędzy MK 
a Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Jasienicy w Polsce, prace swe 
bowiem prezentowali również 
tamtejsi artyści.  (inDi)

wystawa w Lesznej Dolnej Foto: indi

najdroższy skarb 
jest teraz w Bajce
Czeski Cieszyn Scena Lalek Bajka 
dołączyła do obchodów 100-lecia 
urodzin Adama Wawrosza wy-
stawiając 12 października jego 
sztukę „Najdroższy skarb”.

Chociaż ta sztuka była przez 
Bajkę wystawiana nie raz, naj-
nowszy spektakl różni się od 
wcześniejszych opracowań. Na 
przykład poprzez wprowadzenie 
dwóch nowych piosenek. Reży-
serem spektaklu jest kierownik 

Sceny Lalek Jakub Tomoszek, zaś 
sztukę Wawrosza opracowała 
Lena Pešák. 

„Najdroższy skarb”, który 
opowiada o dzieciach, które wraz 
z dziadkiem wyruszyły na Kozu-
bową a po drodze słuchają różnych 
historii, jest również powrotem 
do czasów spektakli lalkowych 
granych za parawanem. Ostatni 
taki spektakl wystawiony został 
przez Bajkę przed 13 laty. (ikz)

tym razem grają tylko kukiełki Foto: Karin dziadková

Podwójne 
obywatelstwo 
możliwe

RC w styczniu 2014 wcho- 
dzi w życie znowelizowana 
ustawa o obywatelstwie 
czeskim. Zmiany w ustawie 
dotyczą również podwój-
nego obywatelstwa. 

Do tej pory jego posia-
danie było możliwe tylko w 
drodze wyjątku i w zasadzie 
wszyscy obywatele innych 
państw, ubiegającyc się o 
obywatelsto czeskie, musieli 
zrzec się dotychczasowego. 
I odwrotnie. obywatel RC 
chcąc przyjąć inne obywa-
telstwo, musiał zrzec się 
czeskiego. Znowelizowana 
ustawa umożliwia posiada-
nie obywatelstwa podwój-
nego. by otrzymać obywatel-
stwo czeskie, trzeba jednak 
spełniać kilka warunków, np.  
znać język czeski. niemniej 
nowe przepisy w znaczący 
sposób ułatwią życie wielu 
osobom, np. dzieciom i 
dorosłym z polskim obywa-
telstwem mieszkających w 
Czechach.  (ikz)

Wspólne sadzenie
IZAbeLA kRAus-ŻuRová

BystRzyCa Jeżeli ratować lasy, to 
tylko wielogeneracyjnie. Ucznio-
wie Polskiej Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Hadyny w Bystrzy-
cy wraz z rodzicami i dziadkami 
w sobotę wysadzali na Praszywej 
młode jodły i dęby. A wszystko w 
ramach projektu „Poprawa sytua-
cji kryzysowej w miejscu Praszy-
wa – Bystrzyca”, wspartego przez 
Fundację Hyundai i Open Society 
Fund.

„W ramach akcji Zasadź swo-
je drzewo spotkało się 112 osób. 
Było fantastycznie. Następne 
spotkanie już w sobotę, 19 paź- 
dziernika”, powiedział nam Ro-
man Wróbel, dyrektor bystrzyc- 
kiej podstawówki. Zarazem do-
dał, że w ramach projektu wyko-

nano i osadzono w terenie cztery 
tablice tematyczne dotyczące ge-
ologii, geomorfologii, krajobrazu 
oraz miejscowej fauny i flory. „A to 
oznacza, że w zasadzie powstała 
nowa ścieżka dydaktyczna o dłu-
gości ponad pięciu kilometrów”, 
stwierdził dyrektor. Ponadto w 
ramach projektu została również 
wydana publikacja Jerzego Czer-
neka „Analiza stanu miejsca Góra 
Praszywa”.

Powód napisania projektu  
przez szkołę był w zasadzie jeden: 
lasy na Praszywej są masowo wy-
cinane, ponieważ zostały zaata-
kowane przez kornika. Ponadto 
działania prowadzone w ramach 
projektu miały na celu również 
oświatę ekologiczną a także po-
prawę stosunków partnerskich 
między samorządami lokalnymi 
i Lasami RC. sadzenie drzewek Foto: rw

Info Z AoLZIe
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Dny židovské kultury byly stylové

Školáci hledali informace o významných osobnostech. Foto: ikz (3) Učit se židovské tance děti bavilo. 

Český TěŠín/Cieszyn i ten- 
tokrát se ukázalo, že židov-
ská kultura má opravdu co 
nabídnout. Letošní ročník 
společné česko-polské akce 
měl velice pestrý, stylový a 
poučný program.

na workshopech se žáci 
nejen bavili, ale i učili se, ze-
jména historii a současnosti 
židovského národa. Dospělí 
pak měli možnost seznámit 
se s židovskou kulturou 
během přednášek, koncertů 
jak vážné, tak i té „jazzující“ 
hudby. 

nedílnou součástí byly 
výstavy v obou Těšínech 
(trvají i nadále) a přehlídka 
filmů s židovskou tematikou. 
nechyběly rovněž výlety, 
tentokrát do kroměříže a 
Goleszowa. kdo byl hladový, 
mohl ochutnat i židov-
ské speciality, například 
pórkovou polévku s medem 
či polévku z ječmenu se 
špenátem.  (ikz)

P.G.R. Feat sagit zilberman v Domu narodowym. Dominika Weiss Hošková zahrála v Avionu. Foto: Lucie Bačíková

na tančení na rynku není nic špatného. Přidat se mohli všichni. Foto: indi Výstava o židovských partyzánech zaujala. Foto: Kinga Ciba

obR A zem
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Fotka vyhrála festival
Hrčava Soutěž debutů 21. Filmového babího léta, které se zúčastnilo sedm snímků, 
vyhrál film Zdjęcie polského režiséra Macieja Adamka.

Izabela Kraus-Żurová

Příběh sedmnáctiletého Adama, 
který se po nalezení staré foto-
grafie své těhotné matky s cizím 
mužem snaží zjistit, kdo je jeho 
skutečným otcem, se letos mezi-
národní porotě ze sedmi soutěž-
ních filmů líbil nejvíce. Zaslouže-
ně. Publiku, které bylo občas více 
uchváceno okolní přírodou nežli 
filmy, se líbil taktéž.

Letošní ročník Filmového babí-
ho léta, který skončil v neděli, byl 
v zásadě experimentální. „Je to 
riziko, ale rozhodli jsme se přestě-
hovat festival z Třince na Hrčavu. 
Jednak tento festival je o české, 
polské a slovenské kinematografii, 
a pak počítáme s tím, že Trojmezí 
svou přírodou každému učaruje,“ 
řekl Tadeusz Wantuła, ředitel fes-
tivalu ještě před jeho začátkem. A 
stalo se. Většina účastníků, zejmé-
na z polské strany, ležíc v trávě a 
kochajíc se panoramou i pár hodin 
před odjezdem domů, tvrdila, že 
odtud nikam nejede.

Inovací bylo více. Poprvé se ko-
nal filmový maraton, poprvé byly 
filmy přeložené a poprvé se na 
festivalu neobjevil ani milimetr 
celuloidu. Pokud se jedná o filmy 
samotné, publikum na konkrétní 
snímky mělo věsměs stejný názor.  
Buď se film líbil, jako třeba vítěz-
ná debutující fotka, či Líbánky 
režiserské stálice Hřebejka, ane-
bo nelíbíl. A občas si i ne moc po-
vzbudivý názor publika vyslechli i 
režiséři, jako například Vavřinec 
Menšl, který debutoval 5 pravidly.

Nicméně tak odlehlý kousek 
světa, jakým Hrčava je, se na účas-
ti podepsal. Ta byla menší než 
obvykle. I když z druhé strany 
nejednou před filmovým plátnem 
sedělo více lidí, nežli tomu býváva-

lo v Třinci.Místním se do kina moc 
nechtělo. Za to v Istebné, kde se 
také v rámci festivalu promítalo, 
na film dokázalo přijít kolem 200 
osob, v Čierném na Hřebejka či 
Sedláčka pak více než šedesát.

babí léto se přestěhovalo na Hrčavu. Foto: ikz (2)

Toulali se jablunkovem
Jablunkov Toulat se zajímavými 
místy nejvýchodnějšího města a 
prozkoumat doby dávno minulé. 
To bylo náplní pátečního podve-
čera, který téměř třem desítkám 
historických nadšenců odkryl 
tvář starého Jablunkova.

Procházkou provedl znalec 
místní historie a milovník zdejší 
kultury Antoni Szpyrc. „Součas-
nost je tvořena minulostí a ta je 
jednoznačně součástí kultury 
člověka. Díky historii nežijeme v 
prázdnu, můžeme ji vzít za svou 
a poučit se z ní, abychom lépe 
tvořili společnost. A historie je o 
budoucnosti,“ uvedl skvělý prů-
vodce Szpyrc.

Tajemná zákoutí a faktické 
příběhy Jablunkova odhalily, že 
zdejší smíšené prostředí v historii 
zanechalo nejeden škraloup.  (pm)antoni szpyrc (zleva) zná historii Jablunkova velice dobře. Foto: pm

Bouřlivák Villon na třinecké scéně
Třinec Komorní muzikál o osu-
dech slavného francouzského 
básníka v titulní roli s Martinem 
Písaříkem budou moci vidět mi-
lovníci divadla v rámci letošního 
divadelního předplatného.

Hru s názvem Já, Francois Vi-
llon uvede v třineckém kulturním 
domě Trisia Divadlo Na Jezerce v 
neděli 20. října od 19.00 hodin.

Zpívá se naživo, hudební zá-
klady nahrál autor hudby Ondřej 
Brzobohatý s velkým orchestrem. 
„Základním tématem hry je tou-
ha po svobodě. A také po lásce. 
Nechybí ani humor, ani dramatic-
ké situace. Skvělé herecké výkony 
všech účinkujících dělají z tohoto 
představení mimořádný zážitek,“ 
říká principál „Jezerky“ Jan Hru-

šínský. Muzikál je věnován nedáv-
no zesnulým - dramatikovi Jiřímu 
Hubačovi a textaři Pavlu Vrbovi, 
kteří se na jeho vzniku významně 
podíleli.

Hrají známí herci Martin Písa-
řík, Petra Vraspírová, Jana Malá, 
Petr Kostka, Petr Vacek, Peter 
Strenáčik, Tomáš Petřík a další. 
Hru režíroval Radek Balaš.  (dk)

Na festivalu si zahrál i Noemiracles. 

V Těšínech zazní 
vážná hudba
ČeSkÝ TĚŠÍn/TĚŠÍn – Více než 
týden v těšínských kostelech po 
obou stranách Olzy bude opět 
znít vážná hudba. Letošní XXIV. 
Mezinárodní dekáda varhanní, 
komorní a sborové hudby začíná 
už zítra, 16. října.  

Zahajovací koncert Viva Musi-
ca! se bude konat v Kościele Je-
zusowym w Cieszyně. V podání 
Młodzieżowej Orkiestry Symfo-
nicznej zazní skladby Ferdinan-
da Davida. Následně se tato akce 
„zabydlí“ na pět dnů (17-21. 10.) 
na českotěšínské straně. Kon-
certy se budou konat v evange-
lických kostelech Na Rozvoji a 
Na Nivách a také ve Sboru círk-

ve bratrské a na KaSS Střelnice. 
Vystoupí například Aleš Bárta 
a České saxofonové kvarteto či 
Lubomír Brabec v kytarovém re-
citálu. Od 21. do 24. října se pak 
těžiště této kulturní akce přesu-
ne na polskou stranu. 

Závěrečný koncert, na kterém 
vystoupí Ellen Plisková a Janáč-
kův komorní orchestr, se pak 
bude konat 25. října v českotěšín-
ském kostele Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova. Podrobný program na-
jdete na stránkách organizátorů: 
Kulturního a společenského stře-
diska Střelnice a Cieszyńskiego 
Ośrodka Kultury „Dom Naro-
dowy“.  (ikz)

N.O.H.A na Střelnici

česKý TěšíN už zítra, 17. října na českotěšínské hudební scéně 
vystoupí Noise of Human art, čili přinejmenším evropská, ne-li 
světová kapela N.o.H.a.

Před rokem, u příležitostí vydání alba „Circus underground“, za-
kladatel kapely Filip Noha přiznal: „Každý správný cirkus se skládá 
z artistů, zvířat a klaunů z celého světa. I my se snažíme držet svých 
multikulturních kořenů“. a proto zítřejší koncert, který v Kass 
střelnice začíná ve 20.30, zcela jistě přinese směs pozitivní energie 
groovu smíchané s trochou brazílie, kouskem spojených států a 
příměsí slovanské tradice.  (ikz)

Výprodej známých scének 
Kaisera a Lábuse 
Třinec Na 2. listopadu je v třinecké Trisii připraven večer, který vám 
možná něco připomene. Společně s Oldřichem Kaiserem a Jiřím Lábu-
sem a jejich Výprodejem se můžete projít minulostí a připomenout si 
některé scénky, které třeba budete znát. Představení začne v 19 hodin.

Kaiser a Lábus jsou stálicí na českém hereckém a komickém nebi. 
Tvoří nezapomenutelnou komediální dvojici, kterou známe například 
z pořadů Možná přijde i kouzelník či Ruské rulety. Čtenáři Třinecké-
ho hutníku mohou na jejich Výprodej získat vstupenky zdarma, a to v 
případě, že se zapojí do soutěže. Stačí správně odpovědět na soutěžní 
otázku a odpovědi poslat na originálu kuponu do pondělí 21. října na ad-
resu Třinecký hutník, TŽ, a.s., Průmyslová 1000, 739 61 Třinec. Celkem 
vylosujeme dva výherce, kteří získají po dvou vstupenkách.  (ikz)

V avionu bude rušno
ČeSkÝ TĚŠÍn Zahájení 4. ročníku 
festivalu slovinské kultury Zla-
tá loď a autorský večer Szymona 
Brody se tento týden uskuteční v 
kavárně a čítárně Noiva.

Oficiální zahájení festivalu, 
který kromě Českého Těšína bude 
probíhat také v Mikołowě, Biel-
sku-Białe, Krakově a Varšavě, je 
naplánováno na čtvrtek 17. října v 
17 hodin. Na programu je literár-
ní večer s Majou Novak, Alenkou 
Jovanovski a Iztokem Osojnikem.

V sobotu 19. října se během 
autorského večera můžete pak 
setkat s Szymonem Brodou a 
jeho Osobistym Wymiarem Eu-
ropy, což budou básně a úryv-
ky z esejů o Těšínském Slezsku, 
Česku a střední Evropě, které 
přečte Bogusław Słupczyński. V 
hudební části večera, který začí-
ná v 16.30 hod., v repertoáru od 
Jaromíra Nohavici se představí 
Łukasz Orawski a Wojciech Mu-
cha.  (ikz)

kUPON

Výprodej
Otázka:  Vyjmenujte všechy tři protagonisty televizního pořadu  

Možná přijde i kouzelník

Odpověď:...........................................................................................................

Jméno.a.příjmení:..............................................................................................

Adresa:..............................................................................................................

Telefon:..............................................................................................................

KulTur a
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Zło żóna, zły sąsiad, diobeł trzeci, jednej matki dzieci
Każdymu nóm Pómbóczek przi 
urodzyniu nadzielił do kolybki ja-
kómsi porcyj rozumu. Nikierzi go z 
rokami coroz więcej do głowy po-
brali, nikierym sie jakoby kajsi po 
ceście szprajcnył i zostoł jim jyny 
tyn kolybkowy. Sóm krokaci, ze są-
siadami sie fórt użyrajóm.

Podle nich sóm wszecy gupi. 
W magacynie sie wadzóm: „Zaś, 
ku***, mocie dzisio ty rożki krziwe 
a syr z mlyczarnie je samo gruda“. 
Sklepikorki by mógły wykłodać. 
Wadzóm sie z każdym, kogo na 
ceście spotkajóm. Prawił mi oto 
jedyn, że majóm w chałpie takigo 
sąsiada predatora, kiery styrko pa-
piórki pod pucoki a potym kóntro-
luje, czy było myte albo ni. A nie dej 
panie, dyby gdo, zamiast soboty 
umył siyń w niedziele, bo wszelija-
ko przidzie. Jego paniczka już je z 

tego jęczydupy na Łopawe. Prawi-
ła, że go roz tak mokróm handróm 
łodzieje, że se to najisto zapamięto. 
Bo jim byli wszecy czerci dłóżni, 
takigo mieć za sąsiada, że czym je 
starszy, tym je gorszy, i rozum sie 
mu jisto przekludził do galot, cho-
cioż wszecy se myślóm, że nim łob-
darzóny nigdy nie był. Jego baba że 
już od niego downo uciykła ku ce-
rzi. Niechała go samego aji z jego 
złościóm i zapalitóm noturóm.

Jo se prawim, z ludziami to je 
wszelijaki. Jak trefisz na dobrych 
sąsiadów, to sie jim ani nie bojisz 
dać klucze od chałpy albo kwar-
tyru, jak kaj łodjadziesz. Możesz 
sie spolegnyć, że ci z niego nic nie 
łodniesóm ani ci go nie wykszeftu-
jóm. Każdy my sóm inszym piyrzim 
obrośnióni i każdy już tam mómy 
swoji metody, jako se przebrać swo-

je piyrzi. Gorsze już tam potym je, 
jak se gdo myśli, że je łobrośnióny 
piyrzim pawa a na głowie mo cho-
choł chróniónej amazóński papugi. 
Kiela sie takich między nami pląto. 
Chwolóm sie aji tym, co nimajóm a 
chcieliby mieć. Że jeżdżóm nakupo-
wać jyny  tyn nejlepszy i nejdroższy 
towar. Żodne tam kostymy ze siló-
nym namiyszane, ale anglicki sztof 
ze sierścióm peruański lamy. A jo-
dło musi być jyny bio.

Spotkałach na jednym prziję-
ciu panióm, kiero mi poszulczyła 
kabanie i pytała sie, czy to móm z 
materiału bambusowego, kiery te-
raz leci. Wiym, że uszyte z niego cy-
chi czy ręczniki sóm drogi. Gdo na 
niego mo, na niech se tam z niego 
aji miech uszyje. Prawim ji ku tej 
moji kabani: Ni, to móm spoza Łol-
zy kónfekcyj, kieróm szyjóm w Ło-

dzi... Podziwała sie na mie z wyso-
ka. Jak nimocie przed mianym albo 
za tytuł, a nejlepi dwa, to żeście 
już sóm między takóm partyjóm, 
co wóm szulci ancug albo kabanie, 
kómpletnie stracóni. Nimóm rada 
gzychtów, kiere, jak zjiszczóm, że 
nimocie tytuł, to zrobióm mine, ja-
koby do kisłej cytróny zagryźli. Ni-
kierym chybiajóm już jyny ty pawi 
pióra. Bo nie znaczy, że jak nimóm 
to, co mój rozmówca, to muszym 
być gorszym człowiekym, a dysku-
syj zy mnóm by była jałowo i stra-
tóm czasu.

Tak mi to nikiedy wyglądo, że sie 
aji u nas zaczyno rozdzielać ludzi 
na kasty jako w Indiach. Jak nie 
pochodzicie z pomazanej rodziny, 
szkoda pary z gęby puszczać. Na 
szczęści, że to sóm mómyntalnie 
jyny wyjątki. Gorsze już to potym 

je, jak sie to kastowani wbijo do 
głowy aji dzieckóm w rodzinach. 
Ale co, takich mogymy śmiało po-
słać tam, kaj pieprz rośnie, bo gdo 
to mo dobrze zrownane w głowie, 
to nie dowo na podziw trykocze z 
pozłocanóm gumóm w pasie. Ale 
zaś na drugi strónie. Na niech sie 
tam chwolóm, jako jedna panicz-
ka, że u nich sie jy aji przez tydziyń 
strzybnymi łyżkami. Na dyć. Jak 
już je to strzybło w chałpie albo 
kryształy, to sie jich mo używać a 
ni jyny ukazować w gościnnym po-
koju a gości sie niechać ciść w ku-
chyni i serwirować jim łobite gorki 
z alómónijowymi łyżkami.

Tak se przipijmy na zdrowi 
choćby ze szklónek po horzczicy. 
Ale z dobróm myślóm i życzliwo-
ścióm jedyn ku drugimu.

Waszo Jewka Trzyńczanka

arthur a kolo aneb mise za slony
AfrikA/Třinec Jen batoh na zádech a dalších 60 kilo nezbytností, které dobrodruh potřebuje na roční cestu napříč černým kontinentem. Kolo jako 
jízdní prostředek, mnohdy jen doplněk, kupa odvahy a velká dávka kuráže pomoci. To vše má sbaleno Arthur F. Sniegoň.

PeTrA MArTynková

Mladý třinecký dobrodruh chce 
svou záchrannou misí Save ele-
phant, jejíž startovací čárou se 
loni v říjnu stal africký Kamerun, 
ukázat smutný obrázek vymírání 
slonů. Vznikající dokument má 
konfrontovat tradiční lov slonů 
pro obživu domorodců s maso-
vým vybíjením celých klanů kvůli 
jedinému    - slonovině.

Za dvanáct měsíců už má tři-
necký rodák v nohou více něž 
2850 kilometrů se dvěma defek-
ty, třikrát jej již navštívila věrná 
souputnice malárie. S nadšením 
odpozoroval 645 slonů a se slzou 
v očích dalších 114 mrtvých těl 
těchto vládců savan.

„První důležitou zastávkou byl 
národní park Waza. A moje sezná-
mení s vládci savany bylo krásněj-
ší a velkolepější, než jsem si mohl 
přát. Z korby pronajatého nákla-
ďáčku jsme uviděli stádo asi 60 
slonů. Občas vykoukla z hradby i 
malá slůňata a jeden mladý samec 
se odvážil přiblížit se plechovému 
vetřelci poměrně blízko. Hlubo-
ké mručení, šelest suché trávy, 
zvířený prach, pocit klidu a bez-
pečí… Zdánlivého bezpečí. Před 
rokem bylo v nedalekém parku 
zastřeleno profesionálními pyt-
láky více než 200 slonů!“ popsal 
začátek cesty 24letý cestovatel.

Jedna porce – Jeden život
Záchranná mise se vším všudy 
začala ve chvíli, kdy cestovatel 
navštívil tržnici v New Bell. Kro-
mě dikobrazů, krys či opic narazil 
také na mrtvé krokodýly, asi čtyř-
metrovou krajtu, sladkovodní žel-
vy, ale i stočená klubíčka bázlivých 
luskounů. „Usmlouval jsem cenu, 
vybral šťastlivce a rozhodl se vy-
pustit jej do přírody. Najal jsem 
motorku a vyrazil s luskounem za 
město. Motorkář se značně podi-
voval mému nesmyslnému přání 
zajet s  „jídlem“ daleko za město 
a pustit ho zpět do lesa. Záchra-
na luskouna měla být symbolický 
akt. Řekl jsem si, že od každého 
zvířecího druhu, který jsem tady v 
Africe dosud jedl, zachráním jed-
noho vyvoleného,“ vysvětlil.

Arthurovi nezbývá než se pus-
tit do záchrany dvou druhů pra-

lesních krys, dikobraza, veverky,  
cibetky, kočky zlaté, pěti druhů 
antilop, prasete štětkouna, kalo-
ně, stromového damana, zoborož-
ce, frankolína, hada, pulce, žáby, 
krokodýla, suchozemské želvy a 
varana. Znamenitý jídelníček, i 
když naprostou většinu cestova-
telovy stravy tvoří dieta - banány, 
arašídy, maniok, kukuřice a malé 
smažené koblížky beinets.

cestou necestou
Kromě jídla si dobrodruh na 
svém neobvyklém dopravním 
prostředku „užívá“ také kom-
fortu cestování. Mnohé z úseků, 
které zdolává, jsou na mapě sice 
vyznačeny jako všechny jiné ces-
ty v okolí, ale ve skutečnosti se 
pralesem klikatí jen neudržova-
ná pěšina. Ta mnohdy nedovolu-

je ani tlačení kola, natož jízdu. A 
tak musí dopravní prostředek na 
záda. „Člověk míní, Afrika mění,“ 
komentuje své cestovatelské plá-
ny Arthur.

A co teprve africké „MHD“. 
„Pronajal jsem si místo v klasické 
pětidveřové Toyotě Carina. Po-
stupně se mi po pravici i levici za-
čaly objevovat davy lidí - spoluces-
tujících, kteří všemožně nasedali a 
zase vysedali, vrtěli a opět přese-
dali jinak. Nastupování trvalo asi 
15 minut. Řidič totiž nemohl přijít 
na způsob, jak do své pětimístné 
Toyoty naládovat dalších 13 lidí, 

kterým prodal lístky. Plus jejich 
zavazadla!“ popsal Třinečan s tím, 
že takovýto druh cestování báječ-
ně stmeluje kolektiv a je ekologic-
ký. „Možná nabídnu toto úsporné 
know-how magistrátu Ostravy, v 
zimních měsících by takové opat-
ření mohlo významně přispět k 
řešení smogové situace.“

Afričané jsou v oblasti ekolo-
gie  na jednu stranu pokrokoví, na 
druhou ale pořádek udržet neumí. 
Třeba ti v Kongu, které bylo další 
zastávkou cestovatele. Vzhledem 
k tomu, že zde dosud nevynalez-
li popelnici, bývají ulice mnohdy 
k nerozeznání od smetiště. „Lidé 
znovu jako dříve začali hojně vy-
užívat papíry z pytlů od cemen-
tu, staré noviny, popsané školní 
sešity, ale především velké listy 
lesních rostlin. Tradiční balení do 

těchto listů na trhu i v obchodě 
působí malebně,“ vylíčil Arthur, i 
když ví, že je balení někdy trochu 
nepraktické. „To když vám pro-
dejce nasype cukr na třítýdenní 
pochod do kornoutu z listů nebo 
když vám grilované kuře zabale-
né do novin zamastí celý batoh.“

Masakr v Čadu 
Do Čadu dorazil třinecký cesto-
vatel na svém kole jen pár dní 
po obrovském masakru slonů. 
Textovka s výzvou „V oblasti je 
také malé slůně. Snažíme se ho 
zachránit. Přijeď!“ rozpoutala zá-

chrannou misi. Kurýrovací akce 
se ujal Arthur a jeho dva kolegové 
z Ameriky. Stopadesátikilového 
sloního drobečka převezli z po-
hřebiště do 60 kilometrů vzdále-
ného městečka Fianga. 

Sirotkovi dali jméno Max. 
„Strávil jsem s ním překrásné tři 
téměř bezesné noci. S Garym a 
Wendy jsme vyvíjeli co nejsofis-
tikovanější dudlík na pet láhev 
s mlékem: zkoušeli jsme hadici 
na vodu, duši do pneumatiky na 
kolo,“ popsal cestovatel, který se 
přeci jen vrátil na místo největ-
šího masakru v Čadu za několik 
posledních let. Týden staré po-
hřebiště 88 slonů jej přivítalo na-
sládlým zápachem hnijícího masa 
a bzučením much. Téměř třetina 
povražděných slonů byly březí sa-
mice a našly se také pozůstatky 
malých slůňat, vrstevníků Maxe.

„Na místě už žádné sloní maso 
nebylo. Po několika jezdcích na 
koních, nejspíš ze Súdánu, kteří 
zmizeli jen se slonovinou kdesi 
v buši, se na místo vydali vesni-
čané a sklidili všechno poživa-
telné maso. Pro místní to bylo 
možná jako dar z čistého nebe, 
ale myslím, že se jim ve snězení 
slonů i přes jejich chudobu mělo 
zabránit. Maso se mělo nechat 
ležet a shnít, aby lidé pochopili, 
že z mrtvého slona není absolut-
ně žádný užitek,“ mínil Arthur a 
dodal, že pokud si lidé zvyknou 
na to, že z mrtvých slonů budou 
mít maso, nic je nepřiměje začít 
slony chránit.

d z i e ń d o b ry,  l u d ko w i e  z ło c i

Dobrodružný Třinečan jde za záchranou slonů. Foto: archiv cestovatele

z A j íMAvosTi
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Svět mladých
Povídky, úvahy, poezii a další literární příspěvky či zprávy z akcí, také fotografie doplněné krátkým textem o obsahu snímku posílejte do této rubriky  
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mohou své texty posílat i na e-mail redakce studentského časopisu Prostor: redakce@prostorweb.cz. Těšíme se na vaše příspěvky.
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Badatelé vyrazili do přírody

Hydrologie, dendrologie a pedologie. Do studia těchto jen těžko 
vyslovitelných disciplín se pustili žáci osmého ročníku Jubilejní 
Masarykovy základní školy. Ta letos v září rozjela pilotní ročník 
Eko kurzu v Nýdku-Hluchové. Terénní a badatelská činnosti je také 
součástí mezinárodního programu Globe.

V oblasti hydrologie žáci stanovovali fyzikálně-chemické vlast-
nosti řeky Hluchovky, také její čistotu a výskyt fauny a flóry. 
Dendrologie byla zaměřena na zdravotní stav smrkového porostu 
na vymezeném území a v pedologii žáci zkoumali vlastnosti a druhy 
půd. Vzhledem k výborným klimatickým podmínkám se seznámili 
také se všemi druhy hub, které se vyskytují v našich lesích.

Součástí programu Globe je škola již třetím rokem, naměřené 
hodnoty zasílá do mezinárodní databáze, takže na monitorování 
životního prostředí spolupracuje s týmy z celého světa.  (th)

Gymplácké posvícení
Třinec Co je doma, to se počítá. 
Společnost Člověk v tísni by k to-
muto přísloví přidala dovětek: ,,a 
doma využívá.“ Své opodstatnění 
to má v akci s názvem Naše po-
svícení, která probíhá právě dnes, 
16. října, ve školních jídelnách a re-
stauracích po celém Česku ku pří-
ležitosti světového dne výživy.

Akce spočívá v podávání ryze 
místních surovin a pokrmů z nich 
a v promítání filmů zabývajících 
se tematikou hladovění ve světě. 
Cílem je podpora lokální spotře-
by potravin, která je úzce spjata 
s řešením hladovění. Konzumace 
importovaných potravin má totiž 

nepříznivé dopady na ekonomiku 
lokálních pěstitelů, energetickou 
spotřebu spojenou s jejich převo-
zem a na kvalitu potravin. Mezi 
hlavní problémy patří zatížené 
zdroje vody a půda ve státech tře-
tího světa, které na tento způsob 
stravování se importovanými po-
travinami doplácí nejvíce.

Zabránit hladovění se rozhod-
lo také Gymnázium Třinec, které 
se akce Naše posvícení účastní. 
Jídelna dnes podává česnekovou 
polévku, vepřovou pečeni s kynu-
tými knedlíky a slezským zelím 
nebo hovězí pečeni na mrkvi s va-
řenými bramborami.  (th)

Real versus Game Life
ÚVAHA Dost her se nám dostává pod kůži ať už více nebo méně. Zprvu to je opravdu jen 
hra, později však celý život.

PErfEcTiON

Prvním takovým fenoménem mě 
napadá nejpopulárnější hra World 
of Warcraft, která jakožto jediná 
svého typu má stále příznivce po 
celém světě a je to zároveň nej-
hranější online hra. Jak je to mož-
né, když stále více lidí nadává, že 
WoW už není takové, jako bylo, 
odpověď je jednoduchá nedokáží 
se zbavit závislosti.

Zprvu je to jen zaplácnutí 
volného času, hobby, čirá zába-
va nebo jen útěk před problémy. 
Spousta lidí to vidí jinak, ale 
všichni nakonec skončíme stej-
ně. Já začínal hrát před pěti lety, 
bylo mi něco kolem čtrnácti let 
a ve světě WoW jsem byl Newbie, 
pouhý začátečník na neznámém 
serveru. Během pár měsíců jsem 
si svou Blood Elfku přivedl k do-
konalosti a dostal se na první po-
zici mezi Huntery. 

Není to vychloubání tak to 
opravdu bylo. Třetí nejbohatší 

guilda na serveru. Splněno vše co 
šlo a pak začalo bezmyšlenkovité 
farmení dungeonů a raidů. Pak 
jsem si najednou řekl stop!! Kde 
to sakra jsem? Nemůžu být ani 
jeden den bez hraní. Na jedné 
straně jsem byl neporazitelný pan 
Někdo a na druhé straně Nikdo, 
rozhodl jsem se to změnit, pře-
stal jsem hrát.

Po dlouhých dnech nutkání 
kliknout na ikonu jsem se sna-
žil zabavit kreslením, čtením 
nebo chozením na výlety. Pak 
jsem najednou zase seděl před 
monitorem počítače a čekal na 
naběhnutí hry. Při loginu to ho-
dilo chybu, že bylo zadáno špat-
né heslo, zkusím to znovu a opět 
chyba, kruci co se děje? Kouknu 
na stránky serveru „Server je od-
staven na neurčito.“ První krok k 
tomu, zbavit hraní.

Naštěstí si pořád držím odstup 
od toho, aby mě například hry po-
hltily natolik, že je cpu do reality. 
Nejsou mou každodenní potře-
bou a doufám, že nikdy nebudou.

Rád si jdu zahrát udělat pár 
levelů a vypnout to. Bohužel val-
ná většina lidí ráno vstane, kaš-
le na práci či školu, a hraje celý 
den od nevidím do nevidím, jen 
aby si něco dokázali. Rodiče vět-
šinou nevědí co s dětmi, vypoje-
ní síťového kabelu by bylo jako 
prohodit děcko oknem nebo tak 
nějak. A toto se bohužel netýká 
jen dětí, ale i dospělých, dokonce 
i seniorů, kteří jsou mistry svého 
oboru. 

Nenechte, aby se hraní začalo 
míchat do vašeho soukromého 
života. Já vím, že je to adrena-
lin, že vydržet při progressu 
raidu dvě - tři hodiny nejíst není 
problém, reálný svět pro vás už 
nebude jako dřív. Já vím, o čem 
mluvím.

Hraní her musí zůstat jen 
hraním, nesmí se stát součástí 
vašeho života, za žádnou cenu. 
Tak se prosím vás zvedněte od 
počítačů a notebooků a vyjděte 
ven, jelikož realita má stále lepší 
grafiku.

Školáci z Oldřichovic už vědí, jak být v bezpečí 
Třinec Moje bezpečí. Tak znělo 
téma, o kterém si na počátku říj-
na povídali oldřichovičtí školáci 
se strážci zákona. 

Děti se během projektového 
dne seznámily s ochranou člově-
ka za mimořádných událostí, jeho 
osobním bezpečím, bezpečným 
chováním v dopravním provozu, 
poskytováním první pomoci při 
úrazech a správným využitím tís-
ňových linek. 

„Žáci se obeznámili s různými 
nebezpečnými situacemi, učili 
se správně jednat a plnili zají-
mavé úkoly, které s bezpečím a 

ochranou zdraví člověka souvisí,“ 
uvedla ředitelka školy Radomíra 
Novotná.

Za oldřichovickými školáky 
přijeli také strážníci třinecké 
městské policie. I ti dětem pově-
děli, jak se bránit, kdy zavolat na 
čísla 150, 155, na jejich ústřednu s 
čílem 156 nebo ke kolegům a čís-
lem 158.

Projektový den se vydařil na 
jedničku a nabídl školákům nové 
poznatky a dovednosti. Teď již 
vědí, jak se chovat v případě ohro-
žení nebo jak z nebezpečí pomoci 
ostatním lidem.  (pm)

S Černou perlou 
za poklady
ČESký TěšíN Vskutku magic-
ká noc čeká na všechny malé 
i odrostlejší dobrodruhy, 
jejich rodiče i prarodiče. 
V pátek 18. října od 19.00 
hodin se procházka parkem 
u frýdecké ulice změní v 
plavbu na Černé perle. 

Na účastníky čekají 
různorodé úkoly, tajemství 
a záhady. A odvahu všech 
prověří piráti z karibiku. Za 
nepříznivého počasí se akce 
přesouvá na den následující, 
tedy 19. října.  (ikz)

K r e s B a :  Michalela Martynková, 13 let, Písek

P o e z i e

Jak
Jitka Jurzykowská

Silná jak vůně akátu 
Krásná jak dívka z plakátu 
Něžná jako sedmikráska 
Když ji vítr jemně laská 
Vznešená jak borovice 

Zářící jak bílá svíce 
Tak nějak to vždycky začíná 
Když láska srdci u dveří stojí 

Má vstoupit nemá 
Trochu se bojí 

Když rozhodně však vstoupí 
Nikdy neprohloupí…

SVěT Ml ADýcH
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PoLSaT markíza

PoLSaT markíza

Prima zoom BarraNdov FaNda

Prima zoom BarraNdov FaNda

Stř eda 16.  ř íjna

	 5.59	Studio 6
	 8.42	Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
	 9.00	Vše o vaření
	 9.15	McLeodovy dcery: 

Bouřlivák - australský 
dobrodružný seriál 

	10.00	Intuice -  
bakalářská povídka

	10.20	Neobyčejné životy:  
Pavel Zedníček

	11.15	Polopatě - magazín
	12.00	Zprávy ve 12
	12.20	Události v regionech plus
	12.30	Sama doma
	13.40	Vše o vaření
	14.15	Podfukáři - britský seriál
	15.10	Bolkoviny
	15.50	Cestománie: Thajsko - 

Země buddhismu
	16.25	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	17.05	Na kus řeči -  

zábavný pořad
	17.55	Události v regionech  

za okamžik a počasí
	18.00	Události v regionech
	18.25	Taxík - soutěžní pořad
	18.55	Události za okamžik  

a počasí
	19.00	Události
	19.50	Branky, body, vteřiny
	19.59	Losování Sportky a Šance
	20.00	Četnické humoresky: 

Bouřka - český  
televizní seriál

	21.30	Hospoda U Druhé  
šance - reality show

	22.20	Nadměrné maličkosti: 
Vše pro syna -  
televizní drama

	23.04	Losování Šťastných 10  
a Šance milion

	23.05	Tělo jako důkaz:  
Odstíny modři -  
americký detektivní seriál

	23.50	MI5 - britský seriál
	 0.45	Máte slovo s M. Jílkovou
	 1.40	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	 2.05	Postřehy odjinud: Finsko 

očima Petra Voldána
	 2.10	Dobré ráno
	 4.45	Sněžná řeka:  

Sága rodu McGregorů: 
Návrat - australský seriál

	 5.30	Události v regionech

	 5.59	Dobré ráno
	 8.30	Kouzelná školka
	 9.00	Paříž
	10.00	Putování za muzikou
	10.45	Nejvýznamnější operace 

2. světové války:  
Bitva na Východě

	11.45	Letečtí stíhači v boji: 
Zabiják stíhaček Zero

	12.35	Chcete je?
	12.40	Folklorika:  

Veličenstvo cimbál
	13.05	Ochránce
	13.35	Náš venkov:  

Potulní architekti
	14.00	Na mexicko-americké 

hranici
	14.55	Lidské tělo: A čas plyne...
	16.00	Evropa dnes:  

MoJo Santiago
	16.25	Moje rodina: Náročné 

pohřbívání - brit. sitcom
	16.55	Klíč
	17.25	Červený trpaslík: 

Pistolníci z Apokalypsy - 
britský sci-fi sitcom

	17.55	Pán času: Evoluce  
Daleků - brit. sci-fi seriál

	18.45	Večerníček:  
Bílá paní na hlídání

	18.55	Kde pramení Amazonka
	19.50	Zprávy v českém  

znakovém jazyce
	20.00	Kamera na cestách:  

Guadeloupe, ostrovní ráj
	21.00	Na cestě po Madangu
	21.35	Deník Dity P.: Zavařování
	22.00	České kino na Dvojce:  

Děti noci - české drama
	23.25	Kanadská soda
	23.50	Tajemství Bible: Herodes 

a vraždění neviňátek
	 0.40	La Vida Loca
	 2.10	Nedej se: Co všechno 

odnesly povodně?
	 2.35	Ilustrované fejetony  

Ludvíka Vaculíka: 
Dostavte se k odpuštění 
(11. 7. 1991)

	 2.45	Přeborníci
	 3.15	Divnopis: Hajany
	 3.20	Návraty k divočině: 

Poloniny
	 3.50	Zašlapané projekty: 

Hurikan šanci nedostal
	 4.10	Hrady a zámky - bílá 

místa naší historie: 
Arcidiecéze Olomoucká

	 4.40	Červený trpaslík - sitcom
	 5.10	Pán času - sci-fi seriál

	 5.59	Snídaně s Novou
	 8.55	Ulice - český seriál
	 9.45	Ordinace v růžové  

zahradě: Kousek nad 
normou - český seriál

	11.00	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	11.20	Průměrňákovi -  
americký sitcom

	11.50	Tescoma s chutí
	12.00	Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
	12.30	Sue Thomas:  

Agentka FBI -  
kanadsko-americký seriál

	13.30	Odložené případy:  
Ahoj Adrian -  
americký krimi seriál

	14.25	Dr. House:  
Tah na branku -  
americký seriál

	15.20	Ordinace v růžové  
zahradě: Ohňostroj  
bude - seriál TV Nova

	16.30	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	17.00	Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

	17.35	Mentalista:  
Dokud jsi mladý -  
americký krimi seriál

	18.30	Ulice - český seriál
	19.30	Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Gympl s (r)učením  

omezeným:  
Přejdi Jordán -  
komediální seriál

	21.35	Comeback: Rozzvod - 
český sitcom

	22.05	Na vlastní oči  
aneb Co byste jinak 
nikdy neviděli -  
publicistický pořad

	22.40	Noční Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí

	23.10	Smrt na dálnici -  
kanadský akční thriller

	 0.40	Ve znamení raka -  
amer. komediální seriál

	 1.05	Třetí hlídka -  
americký seriál

	 1.50	Novashopping
	 2.25	Střepiny
	 2.50	P. F. - zastavení  

s Pavlínou Filipovskou  
a jejími hosty

	 4.25	Andílci - rum. telenovela 
	 5.15	Novashopping

	 6.35	Policie Hamburk - seriál
	 7.35	Kutil Tim - amer. seriál
	 8.20	Alf - komediální seriál
	 9.05	To je vražda, napsala
	10.10	Policie Hamburk - seriál
	11.10	Inga Lindström: Cesta k 

tobě - něm. romant. film
	13.10	Walker, Texas Ranger
	14.20	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
	15.20	Big Ben - něm. krimi seriál
	17.40	Odpolední zprávy
	18.00	Prostřeno!
	18.55	Zprávy FTV Prima
	19.25	Krimi zprávy
	19.40	Zprávy z Vily
	19.55	VIP zprávy
	20.15	Cesty domů - rodin. seriál
	21.45	QI - na vše máme odpo-

věď - show Leoše Mareše
	22.20	Kriminálka Stuttgart
	23.20	Právo a pořádek - seriál
	 0.20	Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
	 1.20	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
	 2.05	Walker, Texas Ranger
	 3.00	Firma - americký seriál
	 3.45	Autosalon
	 4.35	Trní - talk show

	 6.15	Svět Nova Cinema 
	 6.30	Teleshopping 
	 7.05	Andílci - rum. telenovela
	 7.50	Ben 10 - anim. seriál
	 8.15	Monsuno - anim. seriál
	 8.35	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	 9.25	Sue Thomas: Agentka  

FBI - kanad.-amer. seriál
	10.10	Andílci - rum. telenovela
	10.55	Teleshopping 
	11.15	Odložené případy - seriál
	12.00	Gilmorova děvčata - 

americký seriál
	12.50	Upíří deníky - amer. seriál
	13.45	Cesta do středu Země -  

amer. dobrodružný film
	17.20	Gilmorova děvčata - 

americký seriál
	18.10	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	19.05	Upíří deníky - amer. seriál
	20.00	Noc s králem -  

americký historický film
	22.15	V Bruggách - britsko-

-americká komedie
	 0.15	Pohřešovaní -  

kanadský seriál
	 1.05	V Bruggách - britsko-

-americká komedie

	 8.00	Panorama
	 8.30	Historie plavby na 

otevřeném moři
	 8.55	Bulharsko - Česko
	10.40	Toi Toi Cup 2013/14
	11.10	Time out
	11.40	Téma pro hosty ČT sport
	12.05	Panorama
	12.25	Sportovní zprávy
	12.50	Svět motorů
	13.40	Minuty dobrodružství
	14.40	Vertikal
	15.10	Czech Dance Open 2013
	16.05	BBV po 25 letech
	16.25	Sportovní zprávy
	16.50	RunTour 2013 Praha
	17.05	M ČR v gymn. aerobiku
	17.30	Vokolo Príglu
	17.55	Deník NHL
	18.20	QS Pro France 2013
	18.55	Judo Show Cup 2013
	19.20	Turf
	19.55	AC Sparta Praha -  

FC Curych
	22.00	Olympijský magazín
	22.30	ATP týden tenisu
	23.00	Sportovní zprávy
	23.15	Deník NHL
	23.40	ANAG Billiard Cup 2013
	 0.40	Branky, body, vteřiny

	 5.55	Info Poranek
	 8.00	Wiadomości
	 8.05	Pogoda poranna
	 8.10	Polityka przy kawie
	 8.25	Telezakupy
	 8.55	Komisarz Alex: Nowy - 

serial kryminalny
	 9.55	Wulkaniczna odyseja: 

Narodziny wyspy -  
cykl dokumentalny

	11.00	Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

	12.00	Wiadomości
	12.10	Agrobiznes
	12.30	Przepis dnia - magazyn
	12.45	Wulkaniczna odyseja: 

Powrót łososia -  
cykl dokumentalny

	13.50	Jaka to melodia?
	14.25	Moda na sukces - serial
	14.50	Przepis dnia - magazyn
	15.00	Wiadomości
	15.05	Pogoda
	15.15	Klan - telenowela
	15.45	Bonanza: Gentleman 

z Nowego Orleanu - 
serial

	16.40	Polska non stop -  
magazyn reporterów

	17.00	Teleexpress
	17.15	Pogoda
	17.25	Jaka to melodia?
	17.55	Klan - telenowela
	18.30	Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
	19.15	Przepis dnia - magazyn
	19.30	Wiadomości
	20.00	Sport
	20.05	Droga do Rio - kronika
	20.10	Pogoda
	20.15	Piąty Stadion
	20.25	Poza zasięgiem - pol.-

-amerykański film akcji
	22.00	Sekta 3 - horror USA
	23.55	Samowolka -  

dramat polski
	 1.05	Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
	 2.00	Bonanza: Gentleman 

z Nowego Orleanu - 
serial

	 3.00	Poza zasięgiem - pol.-
-amerykański film akcji

	 4.30	Notacje - Ks. kardynał 
Henryk Gulbinowicz:  
Jan Paweł II

	 6.10	1000 míst, která musíte 
vidět, než zemřete

	 7.00	Krásy Evropy se  
Samanthou Brownovou

	 7.55	Hitlerův holocaust
	 8.55	Mumie z bažin
	 9.50	Krásy divokého Ruska
	10.50	Zápisky lovce krokodýlů
	11.20	Zápisky lovce krokodýlů
	11.50	Co vydrží váš dům?
	12.55	Megakatastrofy
	13.55	Moderní zázraky
	14.50	Odhalená věda
	15.50	Když dinosauři vládli světu
	16.50	Jak se staví dinosaurus
	17.50	Zločiny za hranou
	18.55	Prvních 48 hodin
	20.00	Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
	21.05	Návrat divoké prérie
	22.05	Jak vznikla Země
	23.05	Neohrožená planeta
	23.55	Hitlerovi bodyguardi
	 0.45	SS: Boj o moc
	 1.40	Vetřelci dávnověku
	 2.20	Legendární příšery
	 3.10	Cesta do ráje žraloků

	 5.30	Lovec a oběť - dokument
	 6.25	Animáček
	 9.25	Velkolepé století - seriál
	11.00	Navarro - fr. krimi seriál
	12.50	Poslední polda - seriál
	13.55	Capri - italský seriál
	15.00	Marlene a Konstantin -  

něm. romantický seriál
	16.05	Jake a Tlusťoch - seriál
	17.15	Co bude dnes k večeři?
	17.50	Ostříháno
	18.30	Hlavní zprávy
	19.00	Animáček
	20.15	Věřte nevěřte -  

americký seriál
	21.15	Barrandovský videostop - 

zábavná soutěž
	22.10	Noční Hlavní zprávy
	22.15	Smrtící vegetace - 

kanad.-amer. sci-fi film
	 0.05	Dvojí spravedlnost -  

francouzský krimi seriál
	 1.15	Návrat - mexicko- 

španělská komedie
	 2.55	Co bude dnes k večeři?
	 3.15	Na plac!
	 4.20	Lovec a oběť - dokument

	 8.00	Mečouni: Život na udici
	 8.50	Outdoor
	 9.20	TSV Hannover-Burgdorf- 

Füchse Berlin - záznam
	10.55	Philadelphia Flyers- 

Vancouver Canucks - 
záznam

	12.25	Kobra 11 - seriál
	13.10	Teleshopping
	13.20	Kobra 11 - seriál
	14.55	Teleshopping
	15.00	Big Game
	15.45	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	16.30	Mečouni: Život na udici
	17.20	Teleshopping
	17.30	Mistři aukcí - dokument
	17.55	Hranice nemožný - seriál
	18.45	Kobra 11 - seriál
	19.35	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	20.20	Kriminálka New York
	22.00	24 hodin - seriál
	22.45	Red News
	22.50	Městečko South Park
	23.20	Hranice nemožného
	 0.05	K. O. Night Show

	 6.00	Faceci do wzięcia - serial
	 6.35	Wędrowne rozmowy ra-

bina i księdza - reportaż
	 7.05	M jak miłość - serial
	 8.00	Pytanie na śniadanie
	10.35	Barwy szczęścia - serial
	11.15	Na dobre i na złe - serial
	12.15	Nieznane życie Jana 

Pawła II - film dok.
	13.05	Ja to mam szczęście! - 

ulubione skecze
	13.20	Szkoła życia - telenowela
	14.15	Wczasy z Kabaretem 2013
	15.05	Rodzinka.pl - serial
	15.45	Panorama Kraj, pogoda
	16.20	M jak miłość - serial
	17.15	Szkoła życia - telenowela
	18.00	Panorama, sport  

telegram, pogoda
	18.50	Jeden z dziesięciu
	19.25	Barwy szczęścia - serial
	20.40	Na dobre i na złe - serial
	21.45	Pewnego razu  

w Rzymie - komedia USA
	23.25	Reporter Polski - magazyn
	24.00	Zabójcze umysły - serial
	 0.50	Prowokator -  

dramat polski
	 2.30	Reporter Polski - magazyn
	 3.10	Apetyt na życie - serial

	 5.00	Wstawaj! Gramy!
	 6.00	Nowy dzień z Polsat News
	 8.15	Świat według Kiepskich
	 9.00	Malanowski i partnerzy
	10.00	Trudne sprawy - serial
	11.00	Dlaczego ja? - serial
	12.00	Ślubna gorączka - serial
	13.00	Czyja wina? - serial
	14.00	Pierwsza miłość - serial
	14.50	Trudne sprawy - serial
	15.50	Wydarzenia, prognoza 

pogody
	16.15	Interwencja - magazyn
	16.30	Malanowski i partnerzy
	17.00	Dlaczego ja? - serial
	18.00	Pierwsza miłość - serial
	18.50	Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
	19.30	Świat według Kiepskich
	20.35	Top Chef - reality show
	22.05	Kto pierwszy, ten lepszy -  

komedia USA
	 0.20	Sposób na bezsenność - 

komedia USA
	 2.15	Dziewczyny z fortuną - 

teleturniej
	 3.15	Tajemnice losu

	 6.15	Veľké Noviny TV JOJ
	 7.05	Súdna sieň
	 8.15	Nakupuje vám to
	 8.30	Súdna sieň
	 9.30	Panelák - seriál
	11.00	Dom snov
	12.00	Noviny o 12.00
	12.30	Kosti - krimi seriál USA
	14.30	Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
	15.40	Nakupuje vám to
	15.55	Páli vám to?
	17.00	Noviny o 17.00
	17.50	Súdna sieň
	19.00	Veľké Noviny TV JOJ
	20.00	Šport
	20.10	Najlepšie počasie
	20.20	Panelák - seriál
	21.40	C.S.I.: Kriminálka Miami - 

krimi seriál USA
	23.00	Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
	 1.00	Kosti - krimi seriál USA
	 2.50	Slnečno, sem-tam  

vraždy - krimi seriál USA
	 3.35	Krimi
	 4.00	Zločinné úmysly
	 4.40	Modrí templári -  

krimi seriál USA
	 5.45	Krimi

	 6.00	Teleráno
	 8.30	Búrlivé víno - rod. seriál
	 9.35	Chlapi neplačú - seriál
	10.45	Kobra 11 - krimi seriál
	11.45	Mentalista - krimi seriál
	12.45	Dr. House - amer. seriál
	13.40	Krok za krokom - sitcom
	14.10	Farma
	15.30	Dva a pol chlapa - sitcom
	16.00	NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	17.00	Prvé televízne noviny
	17.25	Reflex
	17.50	Chlapi neplačú - seriál
	19.00	Televízne noviny
	20.00	Športové noviny
	20.15	Počasie
	20.30	Modré z neba
	22.30	NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	23.30	Kobra 11 - krimi seriál
	 0.25	Mentalista - krimi seriál
	 1.10	Dr. House - amer. seriál
	 2.00	Dva a pol chlapa - sitcom
	 2.20	Sklenený dom - triler
	 4.00	Kobra 11 - krimi seriál
	 4.55	Televízne noviny

	 5.59	Studio 6
	 8.42	Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
	 9.00	Vše o vaření
	 9.15	McLeodovy dcery: 

Štvanice - australský 
dobrodružný seriál 

	10.05	Hříšní lidé města  
brněnského: Záhadné 
zmizení Lily Košvancové - 
český televizní seriál

	11.30	Na cestě po Madangu
	12.00	Zprávy ve 12
	12.20	Události v regionech plus
	12.30	Sama doma
	13.40	Vše o vaření
	14.15	Podfukáři - britský seriál
	15.10	Bolkoviny
	15.50	Cestománie: Nepál -  

Ve stínu velehor
	16.25	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	17.05	Na kus řeči -  

zábavný pořad
	17.55	Události v regionech  

za okamžik a počasí
	18.00	Události v regionech
	18.25	Taxík - soutěžní pořad
	18.55	Události za okamžik  

a počasí
	19.00	Události
	19.50	Branky, body, vteřiny
	20.00	Kriminálka Staré Město - 

krimi série
	21.00	Máte slovo s M. Jílkovou
	21.59	Losování Šťastných 10  

a Šance milion
	22.00	Hercule Poirot:  

Smrt v oblacích -  
britský film

	23.45	Inspektor Rebus:  
Apoštol - britský  
krimi cyklus

	 1.25	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	 1.50	Kde bydlely princezny: 

Pernštejn
	 2.10	Dobré ráno
	 4.40	Sněžná řeka:  

Sága rodu McGregorů: 
Slavnostní otevření - 
australský seriál

	 5.30	Události v regionech

	 5.59	Dobré ráno
	 8.30	Kouzelná školka
	 9.00	Soukromá muzea: Muze-

um vojenských uniforem
	 9.10	Ostrovy zapomenutého 

klidu: Louky Bílých Karpat
	 9.40	Souboj vojevůdců: 

Vandegrift proti  
Hyakutakeovi

	10.45	Československý filmový 
týdeník 1963

	11.00	Čokoládový seminář - 
italská komedie

	12.35	Chcete je?
	12.40	Emoce a my: Emoce - 

brána k naději
	13.05	Cizinec je našinec
	13.35	Pevnosti: Josefov
	13.55	Mýty a fakta historie:  

Divoká minulost Evropy
	14.45	Zázračná planeta:  

Zmrzlá planeta:  
Poslední panenská zem

	15.35	Krásy evropského 
pobřeží: Severní Norsko

	16.00	Soukromá muzea: 
Muzeum cyklistiky

	16.10	Království divočiny:  
Fascinující svět orchidejí

	16.40	Objevování planety Oceán
	17.30	Červený trpaslík:  

Polymorf II - Emocuc - 
britský sci-fi sitcom

	18.00	Pán času: Lazarův 
experiment - sci-fi seriál

	18.45	Večerníček: Vydrýsek
	18.55	Paměť mramoru
	19.50	Zprávy v českém  

znakovém jazyce
	20.00	Paříž
	21.10	Panství Downton - seriál
	22.00	Hra o trůny -  

britsko-americký seriál
	22.55	Zločin - dán. detekt. série
	23.55	Queer
	 0.25	Pološero -  

Porody podomácku
	 0.50	Bratři a sestry: Návrat 

domů - americký seriál
	 1.35	Uchem jehly
	 2.00	Cizinec je našinec
	 2.25	Jiří Trnka
	 2.40	Škola klaunů
	 3.25	Návraty k divočině
	 3.50	Zašlapané projekty
	 4.10	Hrady a zámky -  

bílá místa naší historie: 
Ukaž nám své cesty, pane

	 4.40	Červený trpaslík - sitcom
	 5.10	Pán času - sci-fi seriál

	 5.59	Snídaně s Novou
	 8.55	Ulice - český seriál
	 9.45	Gympl s (r)učením  

omezeným:  
Přejdi Jordán -  
komediální seriál

	11.00	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	11.20	Průměrňákovi -  
americký sitcom

	11.50	Tescoma s chutí
	12.00	Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
	12.30	Sue Thomas:  

Agentka FBI -  
kanadsko-americký seriál

	13.30	Odložené případy:  
Čas zabíjet -  
americký krimi seriál

	14.25	Dr. House:  
Od pěti do devíti -  
americký seriál

	15.20	Ordinace v růžové  
zahradě: Až po svatbě! - 
seriál TV Nova

	16.30	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	17.00	Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

	17.35	Mentalista:  
Růžové brýle -  
americký krimi seriál

	18.30	Ulice - český seriál
	19.30	Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Ordinace v růžové  

zahradě: Sladká  
včelička - český seriál

	21.30	Kriminálka Miami: 
Poslední kapka - kanad-
sko-americký krimi seriál

	22.30	VAŠE VOLBA -  
speciál Nočních  
Televizních novin

	23.10	Let vetřelce -  
americký akční film

	 1.20	Ve znamení raka -  
amer. komediální seriál

	 1.50	Novashopping
	 2.25	Třetí hlídka -  

americký seriál
	 3.05	Na vlastní oči  

aneb Co byste jinak 
nikdy neviděli -  
publicistický pořad

	 4.25	Andílci - rumunská 
telenovela 

	 5.15	Novashopping

	 6.40	Policie Hamburk - seriál
	 7.40	Kutil Tim - amer. seriál
	 8.25	Alf - komediální seriál
	 9.10	To je vražda, napsala
	10.15	Policie Hamburk - seriál
	11.15	Inga Lindström:  

Shledání v Eriksbergu - 
německý romantický film

	13.20	Walker, Texas Ranger
	14.20	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
	15.20	Big Ben - něm. krimi seriál
	17.40	Odpolední zprávy
	18.00	Prostřeno!
	18.55	Zprávy FTV Prima
	19.25	Krimi zprávy
	19.40	Zprávy z Vily
	19.55	VIP zprávy
	20.15	VyVolení - Výzva
	21.35	Křižovatky života
	22.40	Rizzoli & Isles: Vraždy  

na pitevně - krimi seriál
	23.35	Myšlenky zločince - seriál
	 0.35	Slunečno, místy vraždy
	 1.25	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
	 2.10	Walker, Texas Ranger
	 3.00	Firma - americký seriál
	 3.45	Nikdo není dokonalý - 

zábavný pořad

	 6.30	Svět Nova Cinema 
	 7.00	Teleshopping 
	 7.35	Andílci - rum. telenovela
	 8.20	Ben 10 - anim. seriál
	 8.45	Monsuno - anim. seriál
	 9.10	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	 9.55	Sue Thomas: Agentka  

FBI - kanad.-amer. seriál
	10.40	Andílci - rum. telenovela
	11.40	Teleshopping 
	12.00	Odložené případy - seriál
	12.45	Gilmorova děvčata - 

americký seriál
	13.40	Upíří deníky - amer. seriál
	14.30	Pohřešovaní - kan. seriál
	15.30	Singles - amer. komedie
	17.20	Gilmorova děvčata - 

americký seriál
	18.15	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	19.05	Upíří deníky - amer. seriál
	20.00	Odložené případy - seriál
	21.50	Anakonda. Krvavá cesta -  

rumun.-amer. akční film
	23.40	Pohřešovaní - kan. seriál
	 0.25	Odložené případy - seriál
	 1.55	Let vetřelce - akční film
	 3.45	Anakonda. Krvavá cesta -  

rumun.-amer. akční film

	 8.00	Panorama
	 8.30	Kouzlo jachtingu
	 8.55	AC Sparta Praha -  

FC Curych
	11.00	Judo Show Cup 2013
	11.25	QS Pro France 2013
	11.55	Motosurfing
	12.05	Panorama
	12.25	Sportovní zprávy
	12.50	MM ČR v jachtingu
	13.20	Vokolo Príglu
	13.40	Turf
	14.15	Olympijský magazín
	14.45	ATP týden tenisu
	15.15	Vertikal
	15.40	M ČR v komb. soutěžích 

chladnokrevných koní
	16.00	Lev na cestě na Sibiř  

a Dálný východ
	16.25	Sportovní zprávy
	16.50	M ČR v lezení na obtížnost
	17.15	Spurt
	17.40	Sport v regionech
	18.15	Chalupa Cup
	18.30	Marosana 2013
	18.55	Deník NHL
	19.00	FIVB Swatch World Tour
	19.30	FBC ČPP Software 

Ostrava - 1. SC WOOW 
Vítkovice

	 5.55	Info Poranek
	 8.00	Wiadomości
	 8.05	Pogoda poranna
	 8.10	Polityka przy kawie
	 8.25	Telezakupy
	 8.55	Komisarz Alex:  

Kolekcjoner lalek -  
serial kryminalny

	 9.55	Wulkaniczna odyseja: 
Powrót łososia -  
cykl dokumentalny

	11.00	Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

	12.00	Wiadomości
	12.10	Agrobiznes
	12.30	Przepis dnia - magazyn
	12.45	Wulkaniczna odyseja: 

Świątynia Feniksa -  
cykl dokumentalny

	13.50	Jaka to melodia?
	14.25	Moda na sukces - serial
	14.50	Przepis dnia - magazyn
	15.00	Wiadomości
	15.05	Pogoda
	15.15	Klan - telenowela
	15.40	Bonanza: Oszustwo - 

serial
	16.40	Polska non stop -  

magazyn reporterów
	17.00	Teleexpress
	17.15	Pogoda
	17.25	Jaka to melodia?
	17.55	Klan - telenowela
	18.30	Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
	19.20	Przepis dnia - magazyn
	19.30	Wiadomości
	20.00	Sport
	20.05	Droga do Rio - kronika
	20.10	Pogoda
	20.30	Ojciec Mateusz:  

Celebryta -  
serial kryminalny

	21.20	Sprawa dla reportera
	22.25	Niesamowici Bracia 

Bloom - film  
sensacyjny USA

	 0.25	Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

	 1.10	Bonanza: Oszustwo - 
serial

	 2.10	Doom - amer.-bryt.-ni-
em.-czeski film sci-fi

	 4.00	Notacje - Jerzy Kulej: 
Nigdy nie leżałem na 
deskach

	 6.10	Lev, přítel člověka
	 6.35	Zločiny za hranou
	 7.25	Prvních 48 hodin
	 8.15	Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
	 9.05	Po stopách jaguára
	10.00	1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
	10.45	Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
	11.45	Hitlerův holocaust
	12.45	Ztracené papuánské 

mumie
	13.45	Krásy divokého Ruska
	14.45	Zápisky lovce krokodýlů
	15.45	Ztraceni: Záhada letu 447
	16.50	Megakatastrofy
	17.50	Jak vznikla Země
	18.55	Neohrožená planeta
	20.00	Hitlerovi bodyguardi
	21.05	SS: Himmlerův fanatismus
	22.05	Vetřelci dávnověku
	23.05	Legendární příšery
	 0.00	Invaze medúz
	 0.50	Mořští kovbojové: 

Pětidenní výprava
	 1.40	Návrat biblických ran

	 5.30	Lovec a oběť - dokument
	 6.25	Animáček
	 9.25	Velkolepé století - seriál
	10.55	Navarro - fr. krimi seriál
	12.55	Poslední polda - seriál
	13.55	Capri - italský seriál
	15.00	Marlene a Konstantin -  

něm. romantický seriál
	16.05	Jake a Tlusťoch - seriál
	17.15	Co bude dnes k večeři?
	17.50	Ostříháno
	18.30	Hlavní zprávy
	19.00	Animáček
	20.15	Témata týdne:  

rozhodněte volby
	20.50	Bez cenzury
	21.25	Ona a on - komed. seriál
	22.00	Třicet případů majora 

Zemana - televizní seriál
	23.45	Noční Hlavní zprávy
	23.50	Sejdeme se na Cibulce
	 0.50	Milenci - americký film
	 2.45	Na plac!
	 3.25	Bermudský trojúhelník: 

Mýty a pravdy pod 
hladinou - dokument

	 4.20	Lovec a oběť - dokument

	 8.00	Mečouni: Život na udici
	 8.50	PKRA World Cup 2013 - 

Germany - dokument
	 9.15	Anglie-Polsko - záznam
	11.20	Washington Capitals- 

New York Rangers - zázn.
	13.20	Teleshopping
	13.25	Adidas Outdoor Sports 

Team 2013 - dokument
	13.55	Kobra 11 - seriál
	14.40	Teleshopping
	14.50	European Poker Tour 

2013 - záznam
	15.40	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	16.25	Mečouni: Život na udici
	17.15	Teleshopping
	17.25	Mistři aukcí - dokument
	17.50	Hranice nemožný - seriál
	18.35	Kobra 11 - seriál
	19.30	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	20.20	Ghost Rider -  

americký akční film
	22.05	24 hodin - seriál
	22.55	Red News
	23.00	Městečko South Park

	 5.55	Faceci do wzięcia - serial
	 6.30	Lokatorzy - serial
	 7.05	M jak miłość - serial
	 8.00	Pytanie na śniadanie
	10.35	Barwy szczęścia - serial
	11.15	Na dobre i na złe - serial
	12.15	Makłowicz w podróży: 

Zanzibar
	12.45	Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
	13.25	Szkoła życia - telenowela
	14.15	Postaw na milion - 

teleturniej
	15.05	Rodzinka.pl - serial
	15.45	Panorama Kraj, pogoda
	16.15	Na dobre i na złe - serial
	17.15	Szkoła życia - telenowela
	18.00	Panorama, sport  

telegram, pogoda
	18.50	Jeden z dziesięciu
	19.25	Barwy szczęścia - serial
	20.40	Moja super  

eksdziewczyna -  
komedia USA

	22.30	Ki - film polski
	 0.15	Miejsce wśród gwiazd - 

film dokumentalny
	 2.20	Ki - film polski
	 4.05	World Orchestra Grzecha 

Piotrowskiego - koncert

	 6.00	Nowy dzień z Polsat News
	 8.15	Świat według Kiepskich - 

serial
	 9.00	Malanowski i partnerzy
	10.00	Trudne sprawy - serial
	11.00	Dlaczego ja? - serial
	12.00	Fat Killers - zabójcy 

tłuszczu - reality show
	13.00	Czyja wina? - serial
	14.00	Pierwsza miłość - serial
	14.45	Trudne sprawy - serial
	15.50	Wydarzenia, prognoza 

pogody
	16.15	Interwencja - magazyn
	16.30	Malanowski i partnerzy
	17.00	Dlaczego ja? - serial
	18.00	Pierwsza miłość - serial
	18.50	Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
	19.30	Świat według Kiepskich
	20.00	Zdrady - serial
	21.00	Hotel 52 - serial
	22.00	2XL - serial
	23.00	Fat Killers - zabójcy 

tłuszczu - reality show
	 0.00	Kabareton
	 1.00	Przerwa techniczna

	 6.10	Veľké Noviny TV JOJ
	 7.05	Nemáš pochopenie!
	 8.15	Nakupuje vám to
	 8.30	Súdna sieň
	 9.30	Panelák - seriál
	11.00	Dom snov
	12.00	Noviny o 12.00
	12.30	Kosti - krimi seriál USA
	14.30	Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
	15.40	Nakupuje vám to
	15.55	Páli vám to?
	17.00	Noviny o 17.00
	17.50	Súdna sieň
	19.00	Veľké Noviny TV JOJ
	20.00	Šport
	20.10	Najlepšie počasie
	20.20	Panelák - seriál
	21.40	Geissenovci -  

Ťažký život milionárov
	22.55	Vyvolení - Dom snov
	 0.15	Gigolovia - reality show
	 1.30	Kosti - krimi seriál USA
	 2.35	Hawaii 5.0 -  

akčný seriál USA
	 3.20	C.S.I.: Kriminálka Las 

Vegas
	 4.05	Zločinné úmysly
	 4.45	Modrí templári -  

krimi seriál USA

	 6.00	Teleráno
	 8.30	Modré z neba
	10.30	Chlapi neplačú - seriál
	11.35	Kobra 11 - krimi seriál
	12.40	Mentalista - krimi seriál
	13.35	Dr. House - amer. seriál
	15.30	Dva a pol chlapa - sitcom
	16.00	NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	17.00	Prvé televízne noviny
	17.25	Reflex
	17.50	Chlapi neplačú - seriál
	19.00	Televízne noviny
	20.00	Športové noviny
	20.15	Počasie
	20.30	Búrlivé víno - rod. seriál
	21.40	Farma
	23.00	NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	 0.00	Kobra 11 - krimi seriál
	 1.00	Mentalista - krimi seriál
	 1.40	Dr. House - amer. seriál
	 2.20	Dva a pol chlapa - sitcom
	 2.40	Farma
	 3.40	Kobra 11 - krimi seriál
	 4.55	Televízne noviny

čt v rtek 17.  ř íjna
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	 5.59	Studio 6
	 8.42	Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
	 9.00	Vše o vaření
	 9.15	McLeodovy dcery:  

2001: Pastvinná odysea -  
australský dobrodružný 
seriál 

	10.05	Příběhy slavných -  
Marie Rosůlková: 
Fenomén Meryčka

	11.00	Život na zámku:  
Zkouška - český seriál

	12.00	Zprávy ve 12
	12.20	BBV, Předpověď počasí
	12.30	Sama doma
	13.40	Vše o vaření
	14.15	Podfukáři - britský seriál
	15.05	Širák - komedie
	15.20	Bolkoviny
	16.05	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	16.45	Malá farma:  

Svobodná selátka
	17.05	Besipky:  

Zemědělské práce
	17.10	Polopatě - magazín
	17.55	Události v regionech  

za okamžik a počasí
	18.00	Události v regionech
	18.25	Deník Dity P.:  

Teplé sladkosti
	18.55	Události za okamžik  

a počasí
	19.00	Události
	19.50	Branky, body, vteřiny
	20.00	Sanitka 2 - český seriál
	21.00	13. komnata  

Jany Hubinské
	21.29	Losování Šťastných 10  

a Šance milion
	21.30	Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
	22.15	Tak neváhej a toč speciál
	23.20	Kriminálka Paříž:  

Modrý diamant -  
francouzský seriál

	 0.05	Postřehy odjinud: Finsko 
očima Petra Voldána

	 0.15	Na stopě
	 0.35	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	 1.00	Halabalašou -  

zábavný pořad
	 1.40	Sama doma
	 2.55	Dobré ráno
	 5.30	Události v regionech

	 5.59	Dobré ráno
	 8.30	Kouzelná školka
	 9.00	Soukromá muzea: 

Muzeum cyklistiky
	 9.10	Lidské tělo: A čas plyne...
	10.00	Na plovárně  

s Jiřím Dědečkem
	10.45	Na mexicko-americké 

hranici
	11.40	Tajemství Bible: Herodes 

a vraždění neviňátek
	12.30	Oblasti ptačí a lidské 

aneb Natura paradoxa
	13.10	Otestujte svůj mozek
	14.05	Dobrodružství vědy  

a techniky:  
Biologické cihly

	14.50	Historie vodíkové bomby
	16.00	Postřehy odjinud: Finsko 

očima Petra Voldána
	16.05	Chcete mě?
	16.35	Expedice Borneo
	17.25	Červený trpaslík:  

Rimmerosvět -  
britský sci-fi sitcom

	17.55	Pán času: 42 minut - 
britský sci-fi seriál

	18.45	Večerníček: Vydrýsek
	18.55	Království hraček
	19.50	Zprávy v českém  

znakovém jazyce
	20.00	Zázračná planeta:  

Zmrzlá planeta:  
Na tenkém ledě

	20.55	Lidské tělo: Konec života
	21.50	Velikáni filmu...  

Susan Sarandonová:  
Mrtvý muž přichází - 
americký film

	23.50	Jistě, pane premiére: 
Biskupské šachy -  
britský satirický seriál

	 0.25	Podraz - krimikomedie
	 2.00	Zločin - dán. detekt. série
	 3.00	Návraty k divočině: 

Pieniny
	 3.30	Kobzole a zelé,  

živobytí celé
	 3.45	Zašlapané projekty:  

Nevítaný odkaz  
ševcovské dynastie

	 4.05	Hrady a zámky - bílá 
místa naší historie 

	 4.35	Červený trpaslík:  
Rimmerosvět -  
britský sci-fi sitcom

	 5.05	Pán času: 42 minut - 
britský sci-fi seriál

	 5.59	Snídaně s Novou
	 8.50	Ulice - český seriál
	 9.45	Ordinace v růžové  

zahradě: Sladká  
včelička - český seriál

	11.00	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	11.20	Průměrňákovi -  
americký sitcom

	11.45	Tescoma s chutí
	12.00	Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
	12.30	Sue Thomas:  

Agentka FBI -  
kanadsko-americký seriál

	13.30	Odložené případy:  
Revoluce -  
americký krimi seriál

	14.25	Dr. House:  
Soukromé životy -  
americký seriál

	15.20	Ordinace v růžové  
zahradě: Kočky  
uklidňují - seriál TV Nova

	16.30	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	17.00	Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

	17.35	Mentalista:  
Krvácející srdce -  
americký krimi seriál

	18.30	Ulice - český seriál
	19.30	Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Výměna manželek - 

reality show
	21.30	Soukromé pasti:  

Smím prosit o lásku? - 
televizní film

	22.50	Kongo - americký 
dobrodružný film

	 0.55	Třetí hlídka -  
americký seriál

	 1.35	Novashopping
	 2.10	Dva a půl chlapa -  

americký komed. seriál
	 2.35	P. F. - zastavení  

s Pavlínou Filipovskou  
a jejími hosty

	 4.00	Andílci - rumunská 
telenovela 

	 4.50	Novashopping

	 6.40	Policie Hamburk - seriál
	 7.40	Kutil Tim - amer. seriál
	 8.25	Alf - komediální seriál
	 9.10	To je vražda, napsala -  

americký krimi seriál
	10.15	Policie Hamburk -  

německý krimi seriál
	11.15	Inga Lindström:  

Farma u jezera -  
německý romantický film

	13.20	Walker, Texas Ranger -  
americký akční seriál

	14.20	Doktor z hor: Nové 
příběhy - německý seriál

	15.20	Big Ben - něm. krimi seriál
	17.40	Odpolední zprávy
	18.00	Prostřeno!
	18.55	Zprávy FTV Prima
	19.25	Krimi zprávy
	19.40	Zprávy z Vily
	19.55	VIP zprávy
	20.15	VyVolení - Duel
	22.10	Show Jana Krause -  

late night show
	23.10	Nepřítel státu -  

americký akční film
	 1.50	Bokovka -  

americká komedie
	 4.15	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál

	 6.30	Svět Nova Cinema 
	 6.40	Teleshopping 
	 7.20	Andílci - rum. telenovela
	 8.05	Ben 10 - anim. seriál
	 8.30	Monsuno - anim. seriál
	 8.55	Amazing Race:  

O milion kolem světa - 
reality show

	 9.40	Sue Thomas: Agentka  
FBI - kanad.-amer. seriál

	10.25	Odložené případy - seriál
	11.10	Teleshopping 
	11.25	Gilmorova děvčata - 

americký seriál
	12.20	Upíří deníky - amer. seriál
	13.10	Pohřešovaní - kan. seriál
	14.10	Dítě z Marsu - komedie
	16.15	Láska podle předlohy - 

americký film
	18.15	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	19.05	Upíří deníky - amer. seriál
	20.00	Drahé tety a já -  

česká komedie
	21.35	Supertajná zbraň - 

americký akční sci-fi film
	23.30	Ztracený ráj -  

americký krimi film
	 1.15	Supertajná zbraň - 

americký akční sci-fi film

	 8.00	Panorama
	 8.30	Kouzlo jachtingu
	 8.55	FBC ČPP Software 

Ostrava - 1. SC WOOW 
Vítkovice

	11.20	Spurt
	11.45	Marosana 2013
	12.05	Panorama
	12.25	Sportovní zprávy
	12.50	Chalupa Cup
	13.05	Sport v regionech
	13.40	FIVB Swatch World Tour
	14.05	Golf Minute Magazine
	14.35	Auto-rallye-cross
	15.05	MM ČR v motokrosu
	15.45	Total ragby
	16.10	České ragby
	16.25	Sportovní zprávy
	16.50	Studio fotbal extra
	17.30	Deník NHL
	18.00	HC Sparta Praha -  

HC ČSOB Pojišťovna 
Pardubice

	21.40	Setkání mistrů autokrosu
	22.20	North Bohemia 2013
	22.50	Deník NHL
	23.15	Sportovní zprávy
	23.30	Total ragby
	23.55	České ragby
	 0.00	Branky, body, vteřiny

	 5.55	Info Poranek
	 7.45	ZUS dla Ciebie
	 8.00	Wiadomości
	 8.05	Pogoda poranna
	 8.10	Polityka przy kawie
	 8.25	Telezakupy
	 8.55	Komisarz Alex:  

Diagnoza: morderstwo - 
serial kryminalny

	 9.55	Wulkaniczna odyseja: 
Świątynia Feniksa -  
cykl dokumentalny

	11.00	Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

	12.00	Wiadomości
	12.10	Agrobiznes
	12.25	Przepis dnia - magazyn
	12.40	Natura w Jedynce: 

Telewizja szympansów - 
serial dokumentalny

	13.35	Jedna Scena: Vabank - 
magazyn kulturalny

	14.00	Jaka to melodia?
	14.30	Masz prawo znać prawo: 

Ślubne, nieślubne - 
magazyn

	14.50	Przepis dnia - magazyn
	15.00	Wiadomości
	15.05	Pogoda
	15.15	Klan - telenowela
	15.45	Sprawa dla reportera
	16.40	Polska non stop -  

magazyn reporterów
	17.00	Teleexpress
	17.15	Pogoda
	17.25	Jaka to melodia?
	17.55	34. Wieczory Humoru  

i Satyry - Lidzbark 2013
	18.30	Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
	19.20	Przepis dnia - magazyn
	19.30	Wiadomości
	20.00	Sport
	20.10	Droga do Rio - kronika
	20.13	MP w rajdach  

samochodowych
	20.15	Pogoda
	20.30	Popiełuszko. Wolność jest 

w nas - s. biograficzny
	21.35	Indiana Jones  

i Świątynia Zagłady -  
film przygodowy USA

	23.40	Doom -  
amer.-brytyjski film sci-fi

	 1.30	Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

	 2.20	Weekendowy  
magazyn filmowy

	 2.45	Cwał -  
komediodramat polski

	 6.10	Lev, přítel člověka
	 6.35	Jak vznikla Země
	 7.25	Neohrožená planeta
	 8.15	Hitlerovi bodyguardi
	 9.05	Závody ve zbrojení
	10.00	Zločiny za hranou
	10.55	Prvních 48 hodin
	11.50	Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
	12.45	Koalové z Klokaního 

ostrova
	13.50	1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
	14.45	Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
	15.45	Hitlerův holocaust
	16.50	Imhotep: Génius  

ze Sakkáry
	17.50	Vetřelci dávnověku
	18.55	Legendární příšery
	20.00	Žraločice Nicole
	21.05	Žraločí univerzita
	22.05	Návrat biblických ran
	23.05	Tutanchamon: Tajemství 

mladého vládce
	 0.10	Co se děje v trávě
	 1.05	V říši medvědů a vlků

	 5.30	Obří ryby - dokument
	 6.25	Animáček
	 9.25	Velkolepé století -  

turecký historický seriál
	10.55	Navarro - fr. krimi seriál
	12.55	Poslední polda - seriál
	13.55	Capri - italský seriál
	15.00	Marlene a Konstantin -  

něm. romantický seriál
	16.05	Jake a Tlusťoch -  

americký krimi seriál
	17.15	Co bude dnes k večeři?
	17.50	Ostříháno
	18.30	Hlavní zprávy
	19.00	Animáček
	20.15	El Dorado - dobrodružný 

koprodukční film
	22.10	Intim Night
	22.55	Noční Hlavní zprávy
	23.10	Agent bez jména - 

americký thriller
	 0.55	Alpha 0.7 - sci-fi seriál
	 1.30	Ďáblovo dítě -  

americký horor
	 3.00	Co bude dnes k večeři?
	 3.20	Na plac!
	 4.20	Obří ryby - dokument

	 8.00	Mečouni: Život na udici
	 8.50	Swatch Free4Style 2013
	 9.20	Philadelphia Flyers- 

Pittsburgh Penguins - 
záznam

	11.20	Red Bull Romaniacs 2013
	11.50	Ghost Rider -  

americký akční film
	13.30	Teleshopping
	13.35	Kobra 11 - seriál
	14.25	European Poker Tour 2013
	15.15	Teleshopping
	15.20	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	16.05	Mečouni: Život na udici
	17.00	Teleshopping
	17.05	Mistři aukcí - dokument
	17.30	Hranice nemožný - seriál
	18.20	Kobra 11 - seriál
	19.10	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	20.00	FK Baumit Jablonec- 

FK Mladá Boleslav - 
přímý přenos

	22.15	24 hodin - seriál
	23.10	Red News
	23.20	Městečko South Park

	 5.50	Faceci do wzięcia - serial
	 6.25	Lokatorzy - serial
	 7.00	M jak miłość - serial
	 8.00	Pytanie na śniadanie
	10.40	Barwy szczęścia - serial
	11.15	Na dobre i na złe - serial
	12.20	Banda pawianów
	12.45	Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
	13.25	Szkoła życia - telenowela
	14.15	Pojedynek nie na żarty
	15.05	Rodzinka.pl - serial
	15.45	Panorama Kraj, pogoda
	16.25	U Pana Boga w ogródku
	17.15	Szkoła życia - telenowela
	18.00	Panorama, sport  

telegram, pogoda
	18.50	Jeden z dziesięciu
	19.25	Barwy szczęścia - serial
	20.00	Boscy w sieci - serial
	20.05	Barwy szczęścia - serial
	20.45	Rodzinka.pl - serial
	21.50	Dzięki Bogu już weekend 
	23.05	Tylko dla dorosłych
	23.25	Piąty Stadion
	23.35	Kryminalne zagadki  

Las Vegas - serial
	 0.30	Moja super eksdziewczy-

na - komedia USA
	 2.15	Nowa - serial

	 5.00	Wstawaj! Gramy!
	 6.00	Nowy dzień z Polsat News
	 8.15	Świat według Kiepskich
	 9.00	Malanowski i partnerzy
	10.00	Trudne sprawy - serial
	11.00	Dlaczego ja? - serial
	12.00	Nasz nowy dom
	13.00	Czyja wina? - serial
	14.00	Pierwsza miłość - serial
	14.45	Trudne sprawy - serial
	15.50	Wydarzenia, prognoza 

pogody
	16.15	Interwencja - magazyn
	16.30	Malanowski i partnerzy
	17.00	Dlaczego ja? - serial
	18.00	Pierwsza miłość - serial
	18.50	Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
	19.30	Świat według Kiepskich
	20.00	Tylko taniec -  

program rozrywkowy
	22.00	Zdarzenie - amer.-indyj. 

dramat sci-fi
	 0.00	Straż dzienna -  

ros. thriller sci-fi
	 2.50	Dziewczyny z fortuną
	 4.00	Tajemnice losu

	 5.45	Krimi
	 6.15	Veľké Noviny TV JOJ
	 7.05	Súdna sieň
	 8.15	Nakupuje vám to
	 8.30	Súdna sieň
	 9.30	Panelák - seriál
	11.00	Dom snov
	12.00	Noviny o 12.00
	12.30	Kosti - krimi seriál USA
	13.30	Kosti - krimi seriál USA
	14.30	Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
	15.40	Nakupuje vám to
	15.55	Páli vám to?
	17.00	Noviny o 17.00
	17.50	Súdna sieň
	19.00	Veľké Noviny TV JOJ
	20.00	Šport
	20.10	Najlepšie počasie
	20.20	Panelák - seriál
	21.40	Cena je správna
	23.00	Doba ľadová - nemecko-

-americký akčný sci-fi film
	 1.00	United 93 - americko-

-britské drama
	 3.25	Baby, sex a iné zvrhlosti - 

kanadská komédia
	 4.55	Modrí templári -  

krimi seriál USA
	 5.55	Veľké Noviny TV JOJ

	 6.00	Teleráno
	 8.30	Búrlivé víno - rod. seriál
	 9.35	Chlapi neplačú - seriál
	10.45	Kobra 11 - krimi seriál
	11.50	Mentalista - krimi seriál
	12.45	Dr. House - amer. seriál
	13.40	Krok za krokom - sitcom
	14.10	Farma
	15.30	Dva a pol chlapa - sitcom
	16.00	NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	17.00	Prvé televízne noviny
	17.25	Reflex
	17.50	Chlapi neplačú - seriál
	19.00	Televízne noviny
	20.00	Športové noviny
	20.15	Počasie
	20.30	Búrlivé víno - rod. seriál
	21.40	Farma
	23.00	Akčný piatok: Kuriér 

mafie - akčný film
	 0.50	NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	 1.30	Kobra 11 - krimi seriál
	 2.20	Mentalista - krimi seriál
	 3.00	Farma
	 4.00	Kobra 11 - krimi seriál

Sobota 19.  ř íjna

	 6.00	Okouzlení - italská 
rodinná sága

	 7.05	Toulavá kamera
	 7.35	Princezna Duše -  

pohádka
	 9.00	Poslední koncert -  

komedie
	 9.20	Smrt v ráji - britsko- 

francouzský krimi seriál
	10.15	Žiješ jenom 2x: Z učebny 

chemie do podzemí
	10.45	Nejlepší trapasy -  

cyklus diváckých příběhů
	12.00	Z metropole
	12.25	Hobby naší doby
	12.50	Postřehy odjinud: Finsko 

očima Petra Voldána
	13.00	Zprávy
	13.05	Tři princezny tanečnice - 

pohádka
	14.15	Pro pamětníky...: 

Kdyby tisíc klarinetů - 
legendární muzikál

	16.30	V hlavní roli zločin: 
Stalo se jedné neděle - 
televizní komedie

	17.25	Pošta pro tebe
	18.25	Kluci v akci
	18.55	Události za okamžik  

a počasí
	19.00	Události
	19.45	Branky, body, vteřiny
	19.57	Losování loterie  

Euromiliony
	20.00	Zázraky přírody -  

zábavná show
	21.15	Legendární historky - 

zábavný pořad
	22.04	Losování Šťastných 10  

a Šance milion
	22.05	Ekologický Oskar
	23.10	Strašáci -  

americko-britské drama
	 1.05	Hříšní lidé města  

brněnského: Záhadné 
zmizení Lily Košvancové - 
český televizní seriál

	 2.20	Sváteční slovo  
Václava Vokolka

	 2.25	Zahrada je hra
	 2.50	Malá farma:  

Svobodná selátka
	 3.15	Herbář
	 3.45	Hospoda U Druhé  

šance - reality show
	 4.35	Příběhy slavných -  

Marie Rosůlková: 
Fenomén Meryčka

	 5.30	Z metropole

	 6.00	Raníček: Berta a Ufo
	 6.10	Andy a dobrodružství  

v přírodě
	 6.20	Hvězdy zvířecí říše
	 6.40	Včelka Mája
	 7.00	Mikulášovy patálie
	 7.15	Garfieldova show
	 7.30	Studio Kamarád
	 9.00	Náš venkov: Ukryto za zdí
	 9.30	Putování za muzikou
	10.00	Folklorika
	10.45	Tisíc let české myslivosti
	11.15	Souboj vojevůdců: 

Vandegrift proti  
Hyakutakeovi

	12.00	Generál Patton: Křest krví
	12.45	Příběhy, které svět 

nevidí: Bytí či nebití
	13.10	Cizinec je našinec
	13.35	Země kadidlové stezky
	14.00	Svět zázraků - magazín
	14.25	Derren Brown: Magie  

a manipulace mysli
	14.50	Titanic - krev a ocel - 

britsko-italský seriál
	16.00	Království divočiny:  

Arapaimy, vládci  
amazonských vod

	16.30	Kamera na cestách:  
Guadeloupe, ostrovní ráj

	17.25	Zázračná planeta:  
Zmrzlá planeta:  
Na tenkém ledě

	18.15	Krásný ztráty
	18.45	Večerníček: Vydrýsek
	18.55	Tlamy, tlapy, zobáky
	19.45	Obrázky z Francie: 

Rhonské Alpy
	20.00	Mýty a fakta historie:  

Divoká minulost Evropy
	20.55	Na lovu v Africe
	22.00	Milénium: Muži,  

kteří nenávidí ženy - 
švédský koprodukční film

	 0.25	Kanadská soda
	 0.50	Malá Velká Británie - 

britský komediální seriál
	 1.20	Náš venkov: Ukryto za zdí
	 1.45	Evropa dnes:  

MoJo Santiago
	 2.10	Chcete je?
	 2.15	Návraty k divočině: 

Národní park Podyjí
	 2.45	Ostrovy mezi oceány
	 3.10	Generace „0“: Vykladač 

vesmíru a černých děr
	 3.25	Něžná agrese
	 4.25	Zašlapané projekty
	 4.40	Malá Velká Británie - 

britský komediální seriál

	 5.35	Čarodějka Tara -  
francouzský animovaný 
seriál

	 6.00	Tom a Jerry -  
americký animovaný 
seriál

	 6.25	Batman: Odvážný  
hrdina - americký 
animovaný seriál

	 6.50	Bakugan - japonský 
animovaný seriál

	 7.15	Tučňáci z Madagaskaru -  
americký animovaný 
seriál

	 7.45	Jak princezny po nocích 
tancovaly -  
německá pohádka

	 8.55	Matilda -  
americká komedie

	10.45	Koření
	11.45	Volejte Novu
	12.20	Na kolejích čeká  

vrah (čb) - český  
detektivní film

	14.15	Výměna manželek - 
reality show

	15.35	Znovu sedmnáctiletý - 
americká romantická 
komedie

	17.35	Rady ptáka Loskutáka
	18.45	Babicovy dobroty
	19.30	Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Muži v naději -  

česká komedie
	22.40	Tajný agent Jack T. - 

americký akční thriller
	 0.40	Motiv 2: Odplata - 

americký thriller
	 2.20	Novashopping
	 2.55	Volejte Novu
	 4.25	Andílci - rumunská 

telenovela 
	 5.10	Novashopping

	 6.00	Zpravodajství FTV Prima
	 6.55	Chima - anim. seriál
	 7.25	Mistr Manny - anim. seriál
	 7.55	Největší bitvy II. světové  

války - amer. dok. seriál
	 8.30	Autosalon
	 9.45	Columbo - americký 

detektivní seriál
	11.50	Česko Slovensko  

má talent
	13.50	Interní záležitost - 

kanadský thriller
	15.50	Vraždy v Midsomeru -  

britský krimi seriál
	18.00	VyVolení - Speciál
	18.55	Zprávy FTV Prima
	19.25	Krimi zprávy
	19.40	Zprávy z Vily
	19.55	VIP zprávy
	20.15	Česko vaří s Pohlreichem 

ŽIVĚ
	21.40	Mamma Mia! -  

americko-britská  
hudební komedie

	 0.10	Bacha, kouše! - americký 
komediální horor

	 2.10	Vraždy v Midsomeru -  
britský krimi seriál

	 3.45	Nelítostná pomsta - 
americký akční film

	 6.00	Svět Nova Cinema 
	 6.30	Teleshopping 
	 7.05	Ben 10 - anim. seriál
	 7.30	Amazing Race:  

O milion kolem světa - 
reality show

	 8.15	Upíří deníky - 
americký seriál

	 8.55	Sue Thomas: Agentka  
FBI - kanad.-amer. seriál

	 9.45	Odložené případy - seriál
	10.30	Teleshopping 
	10.45	Dítě z Marsu -  

americká komedie
	12.35	Láska podle předlohy -  

amer. romantické drama
	14.30	Drahé tety a já -  

česká komedie
	16.05	Aljaška - americký 

dobrodružný film
	18.10	Zlaté rybky -  

český krimi film
	20.00	Batman začíná -  

americký akční thriller
	22.35	Případ Stone -  

americké drama
	 0.40	Odnikud někam -  

americké drama
	 2.25	Motiv 2: Odplata - 

americký thriller

	 8.00	Panorama
	 8.30	Kouzlo jachtingu
	 8.55	Buly - hokej živě II
	 9.30	Studio fotbal extra
	10.10	Cyklotoulky
	10.20	Žijme sportem!
	10.40	TJ Ostrava KST - SKST 

Baník Havířov Charvát
	11.35	Panorama
	11.50	Evropská fotbalová  

liga firem
	12.05	Michael Schumacher - 

Rudý baron
	12.55	Olympijský magazín
	13.30	RunTour 2013 Praha
	13.40	Magazín Ligy mistrů UEFA
	14.05	Paříž - Tours
	14.35	Čtyřka sport
	14.55	VSC Zlín - VK Ostrava
	16.50	Deník NHL
	17.00	Orli Prostějov -  

NH Ostrava
	19.00	FC Viktoria Plzeň -  

SK Slavia Praha
	23.00	Sportovní zprávy
	23.15	Minuty dobrodružství
	 0.15	Deník NHL
	 0.20	Magazín Ligy mistrů UEFA
	 0.45	Paříž - Tours
	 1.10	Branky, body, vteřiny

	 5.35	Moda na sukces - serial
	 6.25	Wielkie Sanktuaria  

Polski: Stoczek  
Klasztorny - cykl dok.

	 6.55	Pełnosprawni - magazyn 
dla niepełnosprawnych

	 7.15	Las bliżej nas: 
Grzybobranie w Borach 
Tucholskich - magazyn

	 7.30	Rok w ogrodzie - magazyn
	 8.00	Naszaarmia.pl - magazyn
	 8.30	Magazyn Ligi Mistrzów
	 8.55	Dora poznaje świat - 

serial animowany
	 9.30	Pingwiny z Madagaskaru -  

serial animowany
	10.00	iCarly - serial
	10.35	Jak to działa - magazyn
	11.05	Szlakiem gwiazd:  

Barbara Bursztynowicz
	11.30	Nie ma jak Polska: 

Kujawsko-Pomorskie. 
Turystyka ekskluzywna  
i agroturystyka - magazyn

	11.55	Weekendowy  
magazyn filmowy

	12.25	Jaka to melodia?
	13.00	Blondynka - serial
	13.55	Enklawy dzikiej przyrody: 

Okawango - cykl dok.
	14.35	Okrasa łamie przepisy - 

magazyn  
	15.10	Alvin i wiewiórki -  

film animowany USA
	17.00	Teleexpress
	17.15	Pogoda
	17.30	Ojciec Mateusz -  

serial kryminalny
	18.25	Sąsiad na widelcu - 

magazyn kulinarny
	19.10	Smerfo-kolorowe  

okulary - serial anim.
	19.30	Wiadomości
	20.00	Sport
	20.05	Gol: T-Mobile Ekstraklasa
	20.10	MP w rajdach  

samochodowych
	20.10	Pogoda
	20.25	Komisarz Alex -  

serial kryminalny
	21.25	Robin Hood -  

amer.-brytyjski film  
przygodowo-historyczny

	23.55	Żywe trupy - serial
	 0.45	Popiełuszko.  

Wolność jest w nas -  
serial biograficzny

	 1.40	Monte Carlo - komedia 
amer.-węgierska

	 3.35	Czas zdrady - film polski

	 6.10	Vetřelci dávnověku
	 6.55	Legendární příšery
	 7.50	Cesta do ráje žraloků
	 8.50	Mořští kovbojové:  

Zlato v sítích
	 9.50	Jak vznikla Země
	10.50	Neohrožená planeta
	11.50	Hitlerovi bodyguardi
	12.50	SS: Boj o moc
	13.55	Zločiny za hranou
	14.50	Prvních 48 hodin
	15.50	Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
	16.50	Návrat divoké prérie
	17.50	Návrat biblických ran
	18.55	Příběh královny Nefertiti
	20.00	Co se děje v trávě
	21.05	V zemi šakalů
	22.05	Moderní zázraky
	23.05	Odhalená věda
	 0.10	Když dinosauři vládli světu
	 1.05	Jak se staví dinosaurus
	 1.55	Krásy divokého Ruska
	 2.45	Zápisky lovce krokodýlů
	 3.10	Zápisky lovce krokodýlů
	 3.35	Co vydrží váš dům?
	 4.35	Megakatastrofy

	 5.30	Malé dějiny jedné  
rodiny - televizní seriál

	 6.00	Animáček
	 9.00	Drtivá porážka
	10.35	El Dorado: Zlaté 

město - dobrodružný 
koprodukční film

	12.40	Témata týdne
	13.15	Inga Lindström:  

Srdce mého otce -  
německý romantický film

	15.15	Perry Mason - amer. seriál
	17.20	Ona a on - komed. seriál
	18.30	Hlavní zprávy
	18.55	Týden na Barrandově
	19.05	Animáček
	20.15	Vtip za stovku!
	21.20	Exkluziv!
	22.10	Sejdeme se na Cibulce
	23.10	Svůdná lež - kanad. film
	 1.05	Týden na Barrandově
	 1.10	Lars a jeho vážná  

známost - americká 
komedie

	 3.00	Záhadné stvoření
	 3.45	Kovbojova nevěsta - 

amer.-kanadský western

	 8.00	FK Baumit Jablonec- 
FK Mladá Boleslav - zázn.

	 9.50	Anglie-Polsko - záznam
	11.45	Philadelphia Flyers- 

Pittsburgh Penguins
	13.45	Teleshopping
	13.50	Kobra 11 - seriál
	14.40	Poker After Dark
	15.25	Teleshopping
	15.35	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	16.15	Teleshopping
	16.25	Outdoor
	16.50	Tecumseh - něm. western
	18.45	Nejdrsnější kamioňáci 

světa - dokument
	19.35	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	20.20	Kriminálka Miami - seriál
	21.10	Alcatraz - seriál
	22.00	Strážci Dračí brány - 

hongkongský akční film
	23.35	K. O. Night Show
	 0.30	Erotické příběhy - seriál
	 1.05	New Jersey Devils- 

New York Rangers - 
přímý přenos

	 5.55	Tygrysy Europy - serial
	 7.00	M jak miłość - serial
	 8.00	Pytanie na śniadanie
	11.00	Sztuka życia
	11.25	Barwy szczęścia - serial
	13.05	Kabaret Ani Mru Mru
	14.00	Familiada
	14.40	Rodzinka.pl - serial
	15.40	Boscy w sieci - serial
	15.45	Słowo na niedzielę
	15.55	Czas honoru - serial
	16.55	Dzięki Bogu już weekend -  

program rozrywkowy
	18.00	Panorama, sport  

telegram, pogoda
	18.55	Kulisy teleturnieju 

„Postaw na milion“
	19.05	Postaw na milion - 

teleturniej
	20.05	The Voice of Poland - 

widowisko muzyczne
	21.55	Kill Bill - film akcji USA
	24.00	Tie Break - koncert
	 1.00	Wirus - film polski
	 2.40	Błękitne Góry (2) -  

film francuski

	 5.00	Wstawaj! Gramy!
	 6.00	Nowy dzień z Polsat News
	 7.45	Jeźdźcy smoków -  

serial animowany
	 8.15	Dawno temu w trawie - 

film animowany
	10.15	Ewa gotuje - magazyn
	10.45	Scooby-Doo i Król 

Goblinów - film anim. 
	12.15	Jaś Fasola - serial
	12.45	Tylko muzyka -  

program rozrywkowy
	14.45	To nie koniec świata!
	15.45	2XL - serial
	16.45	Ślubna gorączka - serial
	17.45	Fat Killers - zabójcy 

tłuszczu - reality show
	18.50	Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
	19.30	Świat według Kiepskich
	20.05	Biblia - serial
	22.00	Śniadanie do łóżka - 

komedia polska
	23.45	Gala boksu w Wieliczce
	 1.00	Droga bez powrotu 2 - 

horror USA
	 3.15	Tajemnice losu

	 5.55	Veľké Noviny TV JOJ
	 6.55	My Little Pony -  

kanad. animovaný seriál
	 7.20	Monsuno - anim. seriál
	 7.50	Legenda o Tarzanovi -  

amer. animovaný seriál
	 9.10	Panelák - seriál
	10.30	Tarzan 2 - americký 

animovaný film
	12.00	Dedičstvo - seriál
	13.30	United 93 - americko-

-britské drama
	16.10	Česko Slovensko  

má talent
	18.00	Cena je správna
	19.00	Veľké Noviny TV JOJ
	19.59	Šport
	20.10	Najlepšie počasie
	20.20	Narnia: Dobrodružstvá 

lode Ranný pútnik - 
americký rodinný  
dobrodružný film

	23.00	Vyvolení - Dom snov - 
Súboj

	 1.10	Pohyblivý terč -  
americký akčný film

	 3.15	Teror vo vlaku -  
americký akčný film

	 4.40	C.S.I.: Kriminálka New 
York - krimi seriál USA

	 6.00	Dr. House - amer. seriál
	 6.50	Tom a Jerry
	 7.10	Kung Fu Panda -  

amer. animovaný seriál
	 7.40	Tučniaky z Madagaskaru -  

amer. animovaný seriál
	 8.00	Alf - americký seriál
	 8.30	Zachráňte Willyho 2 - 

dobrodružný film
	10.25	Parťáci - americký sitcom
	10.55	Postrach Denis - komédia
	13.00	Spider-Man 2 -  

akčný dobrodružný film
	15.40	Už sme doma? -  

rodinná komédia
	17.35	Uragán - zábav. program
	18.20	Smotánka
	19.00	Televízne noviny
	20.00	Športové noviny
	20.15	Počasie
	20.30	Farma - Duel
	22.15	Jonesovci - komédia
	 0.15	Neľútostný zabijak - 

americký akčný film
	 1.50	Hrozba z temnoty - 

americký seriál
	 3.10	Farma - Duel

T V	progr am
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neděle 20.  ř íjna

	 6.00	Zajímavosti z regionů
	 6.25	Postřehy odjinud: Finsko 

očima Petra Voldána
	 6.30	Hobby naší doby
	 6.55	Okouzlení - italská 

rodinná sága
	 7.50	Půjčka -  

televizní komedie
	 9.00	Polopatě - magazín
	 9.45	Kalendárium
	10.00	Toulavá kamera
	10.30	Objektiv - magazín
	11.05	Život na zámku:  

Konec legrace -  
český seriál

	12.00	Otázky Václava Moravce
	13.00	Zprávy
	13.05	Princezny nejsou vždycky 

na vdávání - pohádka
	14.15	Pro pamětníky...: 

Dvojrole - české drama
	15.50	Ze zlatého fondu: 

Operace mé dcery - 
český film

	18.25	Herbář
	18.55	Události za okamžik  

a počasí
	19.00	Události
	19.45	Branky, body, vteřiny
	19.57	Losování Sportky a Šance
	20.00	Tady hlídám já! -  

rodinná komedie
	21.50	168 hodin
	22.19	Losování Šťastných 10  

a Šance milion
	22.20	Kráska v nesnázích - 

český film
	 0.15	Pět malých prasátek - 

francouzský detektivní 
cyklus

	 1.50	Bydlení je hra
	 2.20	Galashow s latinou
	 3.45	Kde bydlely princezny: 

Žleby
	 4.20	Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
	 5.00	Žiješ jenom 2x: Z učebny 

chemie do podzemí
	 5.30	Zajímavosti z regionů

	 6.00	Raníček: Berta a Ufo
	 6.10	Andy a dobrodružství  

v přírodě
	 6.20	Hvězdy zvířecí říše
	 6.40	Včelka Mája
	 7.00	Mikulášovy patálie
	 7.15	Garfieldova show
	 7.30	Studio Kamarád
	 9.00	Československý filmový 

týdeník 1963
	 9.10	Hledání ztraceného času: 

Vltava v obrazech (41)
	 9.30	Nejvýznamnější operace 

2. světové války:  
Bitva na Východě

	10.45	Nedej se
	11.10	Ochránce
	11.40	Chcete mě?
	12.10	Paříž
	13.10	Mýty a fakta historie:  

Divoká minulost Evropy
	14.00	Sváteční slovo spirituála 

Biskupského gymnázia 
v Českých Budějovicích 
Josefa Prokeše

	14.05	Křesťanský magazín
	14.30	Uchem jehly
	15.00	Pevnosti: Josefov
	15.15	Ptáčata: Školní hnízdo
	16.00	Objevování planety Oceán
	16.50	Cíl cesty: potápění: 

Polynésie
	17.45	Emoce a my
	18.15	Na plovárně  

s Tomášem Sedláčkem
	18.45	Večerníček: Vydrýsek
	18.55	Kdo chce s vlky žíti
	19.45	Arch. Bohuslav Fuchs  

v Brně
	20.00	Domov aneb Kam 

směřuje naše cesta
	21.00	Letecké katastrofy: 

Neštěstí v Dubrovníku
	21.55	Dracula - americký film
	 0.00	Dokumentární klub:  

Chodorkovskij, zločinec 
nebo mučedník?

	 1.50	Californication:  
Drogová škola -  
amer. komediální seriál

	 2.20	Ochránce
	 2.45	Vinaři
	 3.05	Generace „0“
	 3.20	Pohádkový Péťa aneb ži-

vot(a)běh Emila Zátopka
	 4.20	Zašlapané projekty: Emi-

grace kardiologa Poupy
	 4.40	Moje rodina - brit. sitcom
	 5.10	Okolo Porta
	 5.35	Grotesky: Charlie Chaplin

	 5.55	Čarodějka Tara -  
francouzský animovaný 
seriál

	 6.25	Dinofroz - italský  
animovaný seriál

	 6.50	Bakugan - japonský 
animovaný seriál

	 7.20	Hannah Montana - 
americký seriál

	 8.15	Jak vycvičit draky -  
americký animovaný 
seriál

	 8.40	Víkend: Zachovejte 
paniku

	 9.25	Padlý anděl -  
americký film

	11.25	Metráček - český film
	13.05	V podstatě jsme  

normální -  
česká komedie

	14.55	Footloose:  
Tanec zakázán -  
americká komedie

	17.10	Prásk!
	17.55	Za trnkovým keřem - 

český film
	19.30	Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Doktoři z Počátků: 

Josefčin styl - český seriál
	21.35	Střepiny
	22.10	Krvavý diamant -  

americko-německý 
akční film

	 0.45	V podstatě jsme  
normální -  
česká komedie

	 2.15	Novashopping
	 2.50	Třetí hlídka -  

americký seriál
	 4.20	Andílci - rumunská 

telenovela 
	 5.15	Novashopping

	 6.00	Zpravodajství FTV Prima
	 7.10	Chima - anim. seriál
	 7.40	Mistr Manny - anim. seriál
	 8.10	Tajemství války
	 9.20	Prima SVĚT
	 9.55	Vteřiny před vraždou - 

německý krimi seriál
	11.00	Partie
	11.55	Receptář prima nápadů
	13.05	Nedělní receptář extra
	13.25	Jste to, co jíte
	14.35	Danielle Steelová:  

Hvězda - americký 
romantický film

	16.35	Vraždy v Midsomeru -  
britský krimi seriál

	18.55	Zprávy FTV Prima
	19.25	Krimi zprávy
	19.40	Zprávy z Vily
	19.55	VIP zprávy
	20.15	Česko Slovensko  

má talent
	23.05	VyVolení - Noční show
	 0.10	Kopačky - americká 

romantická komedie
	 2.20	Vraždy v Midsomeru -  

britský krimi seriál
	 3.55	Tajemství války
	 4.50	Vteřiny před vraždou - 

německý krimi seriál

	 6.00	Svět Nova Cinema 
	 6.25	Teleshopping 
	 7.05	Jak princezny po nocích 

tancovaly - něm. pohádka
	 8.05	Matilda - amer. komedie
	 9.35	Zlaté rybky -  

český krimi film
	11.05	Teleshopping 
	11.25	Koření
	12.05	Aljaška - americký 

dobrodružný film
	14.10	Batman začíná -  

americký akční film
	16.40	Bláznivé dědictví - 

americká dobrodružná 
komedie

	18.15	Vražedná čísla -  
americký krimi seriál

	19.05	Vražedná čísla -  
americký krimi seriál

	20.00	Jasné nebezpečí -  
americký thriller

	22.45	Zodiak -  
americký krimi film

	 0.30	Perníkový táta -  
americký seriál

	 1.20	Zodiak -  
americký krimi film

	 2.55	Perníkový táta -  
americký seriál

	 8.00	Panorama
	 8.30	Giraglia Rolex Cup 2011
	 8.55	Žijme sportem!
	 9.15	RunTour 2013 Praha
	 9.30	Danceshock 2013
	10.10	Čtyřka sport
	10.30	HC Gumárny Zubří -  

TJ Cement Hranice
	12.05	Panorama
	12.20	Minuty dobrodružství
	13.25	Světový pohár v 

cyklokrosu 2013/14 
Nizozemsko

	14.20	ČT Author Cup 2013
	14.55	Světový pohár v 

cyklokrosu 2013/14 
Nizozemsko

	16.25	Tahače 2013 - ME
	16.45	FIBA World Basketball
	17.10	BasketManie
	17.25	Deník NHL
	18.00	Piráti Chomutov -  

HC Energie Karlovy Vary
	21.40	Studio fotbal - Dohráno
	22.25	Sportovní zprávy
	22.40	Deník NHL
	23.10	Světový pohár v 

cyklokrosu 2013/14 
Nizozemsko

		 1.35	Branky, body, vteřiny

	 5.45	Moda na sukces - serial
	 6.10	Moda na sukces - serial
	 6.30	My Wy Oni - magazyn
	 7.00	Transmisja Mszy  

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia  
w Łagiewnikach

	 8.00	Tydzień
	 8.25	Ruszaj się, Domisiaku - 

program dla dzieci
	 8.55	Ziarno - magazyn
	 9.35	Zwykła/niezwykła 

rodzinka - serial
	10.20	Zwykła/niezwykła 

rodzinka - serial
	11.10	Biegajmy razem -  

magazyn
	11.25	Piękniejsza Polska -  

cykl dokumentalny
	11.50	Między ziemią a niebem -  

magazyn
	12.00	Anioł Pański z Watykanu
	12.10	Między ziemią a niebem -  

magazyn
	12.55	Świat się kręci -  

the best of
	13.30	Sąsiad na widelcu – 

magazyn kulinarny
	14.25	Robin Hood -  

amer.-brytyjski film  
przygodowo-historyczny

	17.00	Teleexpress
	17.15	Pogoda
	17.30	Komisarz Alex:  

Zrabowane szczęście - 
serial kryminalny

	18.20	Jaka to melodia?
	19.00	Walt Disney w Jedynce: 

Przygody Donalda  
i Mikiego. Przygody  
z muzyką

	19.30	Wiadomości
	20.00	Sport
	20.05	MP w rajdach  

samochodowych
	20.10	Pogoda
	20.20	Blondynka: Szkoła 

przetrwania - serial
	21.20	Monte Carlo - komedia 

amer.-węgierska
	23.15	Cześć, Tereska -  

dramat polski
	 0.55	Homeland - serial
	 2.00	Żywe trupy - serial
	 2.50	Sąsiad na widelcu - 

magazyn kulinarny
	 3.30	Świat się kręci -  

the best of

	 6.10	Návrat biblických ran
	 7.00	Tajemství stříbrného 

faraona
	 8.00	Co se děje v trávě
	 9.00	Pelikáni: Putování Austrálií
	10.00	Vetřelci dávnověku
	10.55	Legendární příšery
	11.50	Invaze medúz
	12.50	Mořští kovbojové: 

Pětidenní výprava
	13.55	Jak vznikla Země
	14.55	Neohrožená planeta
	15.50	Hitlerovi bodyguardi
	16.50	SS: Himmlerův fanatismus
	17.50	Moderní zázraky
	18.55	Odhalená věda
	20.00	Vyhynulí tvorové
	21.05	Potomci dinosaurů
	22.05	Krásy divokého Ruska
	23.05	Zápisky lovce krokodýlů
	 0.05	Ztraceni: Záhada letu 447
	 1.05	Megakatastrofy
	 1.55	1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
	 2.35	Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
	 3.20	Hitlerův holocaust

	 5.30	Malé dějiny jedné  
rodiny - televizní seriál

	 6.00	Animáček
	 9.00	Drtivá porážka
	10.35	Chce to nápad -  

kutilský magazín
	11.35	Vtip za stovku!
	13.15	Inga Lindström: Hlas  

srdce - něm. romant. film
	15.15	Perry Mason -  

americký seriál
	17.30	Což takhle dát si VIP?
	18.30	Hlavní zprávy
	19.00	Animáček
	20.15	Plačící dítě - amer. thriller
	22.05	Zákon a pořádek:  

Útvar pro zvláštní oběti -  
americký krimi seriál

	23.00	Hlídač mrtvých -  
americký horor

	 1.10	Užasný Harold -  
britsko-americká  
romantická komedie

	 2.35	Na kus řeči se žraloky - 
dokument

	 3.45	Ostrov svaté Heleny - 
český hudební film

	 8.00	Teleshopping
	 8.35	Outdoor
	 9.00	World of Freesports
	 9.30	New Jersey Devils-New 

York Rangers - záznam
	11.30	Nejdrsnější kamioňáci 

světa - dokument
	12.20	Teleshopping
	12.30	Tecumseh - něm. western
	14.15	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	14.55	Teleshopping
	15.05	Crash testy Richarda 

Hammonda - dok. seriál
	15.55	Teleshopping
	16.05	Megatransporty 
	16.55	Babe Ruth - amer. film
	18.45	AC Sparta Praha-Dukla 

Praha - přímý přenos
	21.00	Arrow - seriál
	22.00	24 hodin - seriál
	22.45	Městečko South Park
	23.10	Hranice nemožného
	 0.00	K. O. Night Show
	 0.50	Erotické příběhy - seriál
	 1.20	Arrow - seriál
	 2.00	24 hodin - seriál

	 5.55	Bliskie i groźne spotka-
nia Steve‘a - serial dok.

	 6.35	Milion ton śmieci
	 7.10	M jak miłość - serial
	 8.00	Barwy szczęścia - serial
	 9.05	Kultura, głupcze - magazyn
	 9.45	W lasach strefy umiarko-

wanej - serial dok.
	10.50	Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
	11.20	Makłowicz w podróży: 

Norwegia - Bergen
	12.00	Bez baterii nie działa - 

komedia USA
	14.00	Familiada
	14.40	The Voice of Poland - 

widowisko muzyczne
	16.20	Na dobre i na złe - serial
	17.15	Show z humorem:  

I kto to mówi?
	18.00	Panorama, sport  

telegram, pogoda
	18.55	Dzięki Bogu już weekend 
	20.05	XIX Festiwal Kabaretu - 

Koszalin 2013
	21.10	Czas honoru - serial
	22.10	Show z humorem:  

I kto to mówi?
	22.45	Kocham Kino - magazyn
	23.20	Wszystko o kulturze

	 5.00	Wstawaj! Gramy!
	 6.00	Nowy dzień z Polsat News
	 7.45	Scooby-Doo i Brygada 

Detektywów - serial anim.
	 8.15	Scooby-Doo i Król 

Goblinów - film anim. 
	 9.45	Jeźdźcy smoków - serial
	10.15	Dawno temu w trawie - 

film animowany
	12.15	Tylko taniec
	14.10	Rozmowy nocą -  

komedia polska
	16.15	Top Chef - reality show
	17.45	Nasz nowy dom
	18.50	Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
	19.30	Państwo w państwie -  

program publicystyczny
	20.00	Tylko muzyka -  

program rozrywkowy
	22.00	To nie koniec świata! - 

serial
	23.00	Kości - serial
	 0.00	Spisek doskonały -  

film USA
	 2.00	Magazyn sportowy
	 4.00	Tajemnice losu

	 6.30	Cena je správna
	 7.40	Rozprávková jazda -  

amer. animovaný seriál
	 9.30	Geissenovci -  

Ťažký život milionárov
	11.30	Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
	12.30	Doba ľadová
	14.35	Narnia: Dobrodružstvá 

lode Ranný pútnik - 
americký rodinný  
dobrodružný film

	17.15	Nové bývanie
	18.00	Cena je správna
	19.00	Veľké Noviny TV JOJ
	19.59	Šport
	20.10	Najlepšie počasie
	20.20	Česko Slovensko  

má talent
	22.15	Česko Slovensko  

má talent - Cesta do 
semifinále

	23.15	Premiéra: Jazero smrti - 
britský triler

	 1.20	Záhadné zmiznutie - 
americký akčný film

	 3.40	Zločinné úmysly
	 4.20	Zločinné úmysly
	 5.05	Modrí templári -  

krimi seriál USA

	 6.00	Uragán - zábav. program
	 6.40	Scooby-Doo, ako sa 

máš? - amer. anim. seriál
	 7.00	Tom a Jerry
	 7.40	Kung Fu Panda -  

amer. animovaný seriál
	 8.10	Tučniaky z Madagaskaru -  

amer. animovaný seriál
	 8.30	Krok za krokom - sitcom
	 9.00	Už sme doma? -  

amer. rodinná komédia
	10.50	Spider-Man 2 - americký 

akčný dobrodružný film
	13.30	Fantomas kontra  

Scotland Yard - komédia
	15.40	Hrbáč Lagardére -  

francúsky dobrodr. film
	19.00	Televízne noviny
	20.00	Športové noviny
	20.15	Počasie
	20.30	Konečná - akčný film USA
	22.40	Training Day - krimi triler
	 1.00	Kuriér mafie - akčný film
	 2.30	Hrozba z temnoty - 

americký seriál
	 3.10	Training Day - krimi triler
	 4.55	Televízne noviny

pondělí 21.  ř íjna

	 5.59	Studio 6
	 8.42	Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
	 8.45	Pořady kandidujících 

politických stran,  
politických hnutí a koalic

	 9.00	Vše o vaření
	 9.15	McLeodovy dcery:  

Brave J - australský 
dobrodružný seriál 

	10.05	Neobyčejné životy: 
Václav Neckář

	11.00	Sanitka 2 - český seriál
	12.00	Zprávy ve 12
	12.20	Události v regionech plus
	12.30	Sama doma
	13.40	Vše o vaření
	14.00	Pořady kandidujících 

politických stran,  
politických hnutí a koalic

	14.15	Podfukáři - britský seriál
	15.10	Bolkoviny
	15.55	Cestománie: Německo - 

Frísko - Dunami a vlnami
	16.25	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	16.50	Pořady kandidujících 

politických stran,  
politických hnutí a koalic

	17.05	Všechnopárty -  
talk show Karla Šípa

	17.55	Události v regionech  
za okamžik a počasí

	18.00	Události v regionech
	18.25	Taxík - soutěžní pořad
	18.55	Události za okamžik  

a počasí
	19.00	Události
	19.50	Branky, body, vteřiny
	20.00	Četnické humoresky: 

Hypnotizér - český 
televizní seriál

	21.30	Reportéři ČT
	22.13	Losování Šťastných 10  

a Šance milion
	22.15	Hříšní lidé města  

brněnského:  
Hluboká propast -  
český televizní seriál

	23.15	Na stopě
	23.40	MI5 - britský krimi seriál
	 0.35	Kalendárium
	 0.50	Sváteční slovo  

Josefa Prokeše
	 0.55	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	 1.20	Postřehy odjinud: Finsko 

očima Petra Voldána
	 1.25	Týden v regionech
	 1.50	Máte slovo s M. Jílkovou
	 2.55	Dobré ráno
	 5.30	Události v regionech

	 5.59	Dobré ráno
	 8.30	Kouzelná školka
	 9.00	Soukromá muzea:  

Muzeum vosk. figurín
	 9.10	Kamera na cestách:  

Guadeloupe, ostrovní ráj
	10.05	Svět zázraků - magazín
	10.30	Pořady kandidujících 

politických stran,  
politických hnutí a koalic

	10.45	Letečtí stíhači v boji: 
Zabiják stíhaček Zero

	11.35	Tisíc let české myslivosti
	12.05	Krásný ztráty
	12.35	Příběhy, které svět 

nevidí: Bytí či nebití
	13.05	Klíč
	13.30	Historie vodíkové bomby
	14.25	Letecké katastrofy: 

Neštěstí v Dubrovníku
	15.15	Derren Brown: Magie  

a manipulace mysli
	15.45	Pořady kandidujících 

politických stran,  
politických hnutí a koalic

	16.00	Divnopis: Dneboh
	16.05	Tajemství Bible:  

David a Goliáš
	16.55	Jistě, pane premiére: 

Biskupské šachy -  
britský satirický seriál

	17.25	Červený trpaslík: Mimo 
realitu - brit. sci-fi sitcom

	17.55	Pán času: Lidská povaha -  
britský sci-fi seriál

	18.45	Večerníček: Vydrýsek
	18.55	Československý filmový 

týdeník 1963
	19.05	Země kadidlové stezky
	19.30	Pořady kandidujících 

politických stran,  
politických hnutí a koalic

	19.50	Zprávy v českém  
znakovém jazyce

	20.00	Nejvýznamnější operace 
2. světové války: Bitva 
na Východě

	21.05	Taipei 101
	22.00	Velikáni filmu... Ugo 

Tognazzi: Klec bláznů -  
franc.-italská komedie

	23.35	Noční filmový klub:  
Soudce a vrah - fr. drama

	 1.35	Ostrovy zapomenutého 
klidu: Orchideje I.

	 2.10	Vesnicopis: Komárov
	 2.30	Queer
	 2.55	Dostaveníčko v Brně
	 3.30	Islám po česku
	 3.55	Hody na Podluží

	 5.59	Snídaně s Novou
	 8.50	Ulice - český seriál
	 9.45	Doktoři z Počátků: 

Josefčin styl - český seriál
	11.00	Střepiny
	11.25	Průměrňákovi -  

americký sitcom
	11.50	Tescoma s chutí
	12.00	Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
	12.35	Sue Thomas:  

Agentka FBI -  
kanadsko-americký seriál

	13.30	Odložené případy:  
Přání - americký  
krimi seriál

	14.25	Dr. House:  
Černá díra -  
americký seriál

	15.25	Ordinace v růžové  
zahradě: Nekonečná 
vášeň - seriál TV Nova

	16.30	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	17.00	Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

	17.35	Mentalista:  
Rychlá kola -  
americký krimi seriál

	18.30	Ulice - český seriál
	19.30	Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Gympl s (r)učením  

omezeným: Nová éra - 
komediální seriál

	21.35	PanMáma:  
Mámina pečínka -  
televizní sitkom

	22.10	Okresní přebor:  
Na váhu -  
komediální seriál

	22.45	Noční Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí

	23.15	Stoupenci zla -  
americký seriál

	 0.05	Big game
	 0.50	Patty Hewes:  

Nebezpečná advokátka - 
americký krimi seriál

	 1.40	Novashopping
	 2.15	Třetí hlídka -  

americký seriál
	 3.00	Přestávka ve vysílání

	 6.40	Policie Hamburk - seriál
	 7.40	Kutil Tim - americký seriál
	 8.25	Alf - komediální seriál
	 9.10	To je vražda, napsala
	10.15	Policie Hamburk - seriál
	11.15	Inga Lindström:  

Léto na ostrově -  
německý romantický film

	13.20	Walker, Texas Ranger -  
americký akční seriál

	14.20	Doktor z hor: Nové 
příběhy - německý seriál

	15.20	Big Ben - něm. krimi seriál
	17.40	Odpolední zprávy
	18.00	Prostřeno! 
	18.55	Zprávy FTV Prima
	19.25	Krimi zprávy
	19.40	Zprávy z Vily
	19.55	VIP zprávy
	20.15	Cesty domů - rodin. seriál
	21.35	Top Star magazín 
	22.50	Noci s nepřítelem - 

americký thriller
	 0.55	Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
	 2.00	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
	 2.45	Walker, Texas Ranger
	 3.30	Firma - americký seriál
	 4.15	Autosalon 

	 6.30	Svět Nova Cinema 
	 6.50	Teleshopping 
	 7.30	Dinofroz - anim. seriál
	 7.55	Novodobá strašidla -  

italský film
	 9.40	Vražedná čísla -  

americký krimi seriál
	11.05	Teleshopping 
	11.25	Padlý anděl - amer. film
	13.05	Bláznivé dědictví - amer. 

dobrodružná komedie
	14.45	Footloose: Tanec  

zakázán - amer. komedie
	16.55	Neuvěřitelné příběhy - 

americký sci-fi seriál
	17.20	Gilmorova děvčata - 

americký seriál
	18.10	Amazing Race:  

O milion kolem světa - 
reality show

	19.05	Upíří deníky - amer. seriál
	20.00	Kdopak to mluví 3 - 

americká komedie
	21.50	Noční jízda -  

americký thriller
	23.30	Pohřešovaní - kan. seriál
	 0.20	Stoupenci zla -  

americký seriál
	 1.00	Novodobá strašidla - 

italský film

	 8.00	Panorama
	 8.30	Piráti Chomutov -  

HC Energie Karlovy Vary
	11.00	Miss aerobik - II.soustř.
	11.15	Golf Minute Magazine
	11.45	Žijme sportem!
	12.05	Panorama
	12.25	Sportovní zprávy
	12.50	Cyklotoulky
	13.00	Hokej den poté
	13.40	M ČR ve sportovním 

aerobiku Kladno
	14.10	Olympijský magazín
	14.40	ATP týden tenisu
	15.10	Magazín Ligy mistrů UEFA
	15.35	Studio fotbal - Dohráno
	16.25	Sportovní zprávy
	16.50	Deník NHL
	17.00	Fotbal ve světě
	17.30	FC Zbrojovka Brno -  

FK Teplice
	20.15	Volejbal Brno - SK 

Volejbal Ústí nad Labem
	22.10	Sport ve světě
	23.00	Sportovní zprávy
	23.15	Hokej den poté
	23.55	Deník NHL
	 0.05	Manchester United - 

Southampton
	 1.45	Manchester United TV

	 5.55	Info Poranek
	 8.00	Wiadomości
	 8.05	Pogoda poranna
	 8.10	Polityka przy kawie
	 8.25	Telezakupy
	 8.55	Komisarz Alex:  

W hipnozie -  
serial kryminalny

	 9.55	W cieniu dinozaurów: 
Koniec świata -  
serial dokumentalny 

	11.00	Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

	12.00	Wiadomości
	12.10	Agrobiznes
	12.25	Klimaty i smaki -  

program poradnikowy
	12.35	Przepis dnia - magazyn
	12.45	Natura w Jedynce: Sowa 

płomykówka i jej długi 
lot - film dokumentalny

	13.50	Jaka to melodia?
	14.25	Moda na sukces - serial
	14.50	Przepis dnia - magazyn
	15.00	Wiadomości
	15.05	Pogoda
	15.15	Okrasa łamie przepisy: 

Perliczka na nowo  
odkryta - magazyn 
kulinarny

	15.45	Bonanza: Przypadkowa 
narzeczona - serial

	16.40	Polska non stop -  
magazyn reporterów

	17.00	Teleexpress
	17.15	Pogoda
	17.25	Jaka to melodia?
	17.55	Klan - telenowela
	18.30	Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
	19.20	Przepis dnia - magazyn
	19.30	Wiadomości
	20.00	Sport
	20.10	Pogoda
	20.25	Teatr Telewizji: Getsemani
	22.00	Homeland - serial
	23.10	Niewolnice z Cleveland - 

film dokumentalny
	 0.20	Glina - serial kryminalny
	 1.20	Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
	 2.15	Bonanza: Przypadkowa 

narzeczona - serial
	 3.10	Niewolnice z Cleveland - 

film dokumentalny
	 4.10	Naszaarmia.pl -  

magazyn
	 4.35	Notacje -  

Edward Zajicek: Strategia 
pozytywnej inspiracji

	 6.15	Moderní zázraky
	 7.00	Odhalená věda
	 7.55	Když dinosauři vládli světu
	 8.55	Pravda o dinosauřích 

zabijácích
	 9.55	Návrat biblických ran
	10.55	Tutanchamon: Tajemství 

mladého vládce   
	11.55	Co se děje v trávě
	12.55	V říši medvědů a vlků   
	13.55	Vetřelci dávnověku 
	14.50	Legendární příšery
	15.50	Žraločice Nicole   
	16.50	Žraločí univerzita
	17.50	Medvědi z konce světa
	18.55	Zápisky lovce krokodýlů 
	20.00	K2: Smrt na vrcholu světa   
	21.05	Megakatastrofy 
	22.05	1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
	23.05	Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
	 0.00	Hitlerův holocaust
	 0.50	Imhotep: Génius  

ze Sakkáry   
	 1.40	Zločiny za hranou
	 2.25	Prvních 48 hodin

	 5.30	Obří ryby - dokument
	 6.30	Animáček
	 9.25	Velkolepé století -  

turecký historický seriál
	10.55	Navarro - fr. krimi seriál
	12.55	Poslední polda -  

německý krimi seriál
	14.00	Capri - italský seriál
	15.05	Marlene a Konstantin -  

něm. romantický seriál
	16.05	Jake a Tlusťoch -  

americký krimi seriál
	17.15	Co bude dnes k večeři?
	17.50	Ostříháno
	18.30	Hlavní zprávy
	19.00	Animáček
	20.15	Žena za pultem - seriál
	21.20	Zátah - český krimi film
	23.10	Noční Hlavní zprávy
	23.15	Palermo - it. krimi seriál
	 1.10	Chobotnice -  

italský koprodukční  seriál
	 2.20	Co bude dnes k večeři?
	 2.45	Na plac!
	 3.55	Poslední žáby -  

dokument
	 4.20	Obří ryby - dokument

	 8.00	Mečouni: Život na udici
	 8.50	AC Sparta Praha -  

Dukla Praha - záznam
	11.05	LA Kings - Dallas Stars - 

záznam
	13.00	Teleshopping
	13.05	Megatransporty 
	13.50	Crash testy Richarda 

Hammonda - dok. seriál
	14.40	Teleshopping
	14.45	Babe Ruth - amer. film
	16.15	Mečouni: Život na udici
	17.10	Teleshopping
	17.20	Mistři aukcí - dokument
	17.55	Hranice nemožného
	18.40	Kobra 11 - seriál
	19.35	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	20.20	Kriminálka New York
	22.00	24 hodin - seriál
	22.45	Red News
	22.50	Městečko South Park
	23.15	Hranice nemožného
	 0.05	K. O. Night Show
	 1.00	European Poker Tour 

2013 - záznam
	 1.45	Městečko South Park

	 6.00	Faceci do wzięcia - serial
	 6.30	Coś dla Ciebie - magazyn
	 7.00	M jak miłość - serial
	 8.00	Pytanie na śniadanie
	10.35	Barwy szczęścia - serial
	11.15	Na dobre i na złe - serial
	12.15	Makłowicz w podróży: 

Zanzibar
	12.45	Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
	13.20	Szkoła życia - telenowela
	14.15	W lasach strefy umiarko-

wanej - serial dok.
	15.05	Rodzinka.pl - serial
	15.45	Panorama Kraj, pogoda
	16.05	Boscy w sieci - serial
	16.15	Rodzinka.pl - serial
	17.15	Szkoła życia - telenowela
	18.00	Panorama, sport  

telegram, pogoda
	18.50	Jeden z dziesięciu
	19.25	Barwy szczęścia - serial
	20.45	M jak miłość - serial
	21.40	Kulisy serialu  

„M jak miłość“
	21.50	Tomasz Lis na żywo
	22.50	Głęboka woda - serial
	23.50	Broń - najstarsze 

uzależnienie Ameryki -  
film  dokumentalny

	 5.00	Wstawaj! Gramy!
	 6.00	Nowy dzień z Polsat News
	 8.15	Świat według Kiepskich - 

serial
	 9.00	Malanowski i partnerzy
	10.00	Trudne sprawy - serial
	11.00	Dlaczego ja? - serial
	12.00	Pamiętniki z wakacji
	13.00	Czyja wina? - serial
	14.00	Pierwsza miłość - serial
	14.45	Trudne sprawy - serial
	15.50	Wydarzenia, prognoza 

pogody
	16.15	Interwencja - magazyn
	16.30	Malanowski i partnerzy
	17.00	Dlaczego ja? - serial
	18.00	Pierwsza miłość - serial
	18.50	Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
	19.30	Świat według Kiepskich
	20.10	Hitman - thriller fr.-amer.
	22.00	Stone - thriller USA
	 0.15	Breaking Bad - serial
	 1.15	Dziupla Cezara - serial
	 2.15	Dziewczyny z fortuną - 

teleturniej
	 3.15	Tajemnice losu

	 6.05	Veľké Noviny TV JOJ
	 7.05	Krimi
	 7.40	Nakupuje vám to
	 8.00	Súdna sieň
	 9.00	Súdna sieň
	10.00	Dom snov
	11.00	Dom snov
	12.00	Noviny o 12.00
	12.30	Kosti - krimi seriál USA
	13.30	Kosti - krimi seriál USA
	14.30	Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
	15.40	Nakupuje vám to
	15.55	Páli vám to?
	17.00	Noviny o 17.00
	17.50	Súdna sieň
	19.00	Veľké Noviny TV JOJ
	20.00	Šport
	20.10	Najlepšie počasie
	20.20	Panelák - seriál
	21.40	Dedičstvo
	23.15	Kuriér
	 0.15	Žraloky
	 2.15	Lovci väzňov
	 3.05	BRATISLAVA Deň a Noc
	 3.40	Krimi
	 4.00	Modrí templári -  

krimi seriál USA
	 5.45	Veľké Noviny TV JOJ

	 6.00	Teleráno
	 8.30	Búrlivé víno - rod. seriál
	 9.35	Chlapi neplačú - seriál
	11.00	Kobra 11 - krimi seriál
	12.00	Mentalista - krimi seriál
	12.50	Farma
	14.10	Farma - Duel
	16.00	NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	17.00	Prvé televízne noviny
	17.25	Lampáreň
	17.50	Chlapi neplačú - seriál
	19.00	Televízne noviny
	20.00	Športové noviny
	20.15	Počasie
	20.30	Búrlivé víno - rod. seriál
	21.40	Farma
	23.00	NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	 0.00	Kobra 11 - krimi seriál
	 0.50	Mentalista - krimi seriál
	 1.30	Konečná - akčný film
	 3.00	Farma
	 4.00	Kobra 11 - krimi seriál
	 4.45	Lampáreň
	 4.55	Televízne noviny
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	 5.59	Studio 6
	 8.42	Kdy to bylo - sout. otázka
	 8.45	Pořady kandidujících 

politických stran,  
politických hnutí a koalic

	 9.00	Vše o vaření
	 9.15	McLeodovy dcery: 

Klobouk si smíte nechat -  
australský dobrodr. seriál 

	10.00	Širák - komedie
	10.15	Pošta pro tebe
	11.15	Reportéři ČT
	12.00	Zprávy ve 12
	12.20	Události v regionech plus
	12.30	Sama doma
	13.40	Vše o vaření
	14.00	Pořady kandidujících 

politických stran,  
politických hnutí a koalic

	14.15	Podfukáři - britský seriál
	15.10	Bolkoviny
	15.50	Cestománie: Aruba: 

Šťastný ostrov
	16.25	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	16.50	Pořady kandidujících 

politických stran,  
politických hnutí a koalic

	17.05	Všechnopárty -  
talk show Karla Šípa

	17.55	Události v regionech  
za okamžik a počasí

	18.00	Události v regionech
	18.25	Taxík - soutěžní pořad
	18.55	Události za okamžik  

a počasí
	19.00	Události
	19.50	Branky, body, vteřiny
	19.59	Losování loterie  

Euromiliony
	20.00	Nejlepší trapasy -  

cyklus diváckých příběhů
	21.15	Příběhy slavných -  

Marie Glázrová:  
Konec starých časů

	22.09	Losování Šťastných 10  
a Šance milion

	22.10	Pozdní léto - televizní film
	23.45	Hospoda U Druhé  

šance - reality show
	 0.40	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	 1.00	Žiješ jenom 2x: Z učebny 

chemie do podzemí
	 1.30	Zajímavosti z regionů
	 1.55	Sváteční slovo 
	 2.05	Na stopě
	 2.25	Postřehy odjinud: Finsko 

očima Petra Voldána
	 2.30	Dobré ráno
	 5.05	Malá farma
	 5.30	Události v regionech

	 5.59	Dobré ráno
	 8.30	Kouzelná školka
	 9.00	Kráska v šupinách
	 9.55	Chcete mě?
	10.20	Divnopis: Přimda
	10.30	Pořady kandidujících 

politických stran,  
politických hnutí a koalic

	10.45	Soukromá muzea: 
Muzeum auto moto

	10.55	Křesťanský magazín
	11.25	Nedej se
	11.50	Emoce a my
	12.20	Chcete je?
	12.25	Cíl cesty: potápění: 

Polynésie
	13.20	Dobrodružství vědy a 

techniky: Biologické cihly
	14.05	Objevování planety Oceán
	14.55	Taipei 101
	15.45	Pořady kandidujících 

politických stran,  
politických hnutí a koalic

	16.00	Letečtí stíhači v boji: 
Smrt japonské flotily

	16.45	Pstruh a živočichové 
pstruhového pásma

	17.00	Království divočiny:  
Arapaimy, vládci  
amazonských vod

	17.30	Červený trpaslík: Pekelně 
ostrý výlet - sci-fi sitcom

	18.00	Pán času: Rodina krve - 
britský sci-fi seriál

	18.45	Večerníček: Vydrýsek
	19.00	Bornholm mimo sezonu
	19.30	Pořady kandidujících 

politických stran,  
politických hnutí a koalic

	19.50	Zprávy v českém  
znakovém jazyce

	20.00	Generál Patton:  
Nemilosrdný velitel 

	20.50	Souboj vojevůdců: 
Paulus proti Čujkovovi

	21.40	Ve jménu vlasti: Achillo-
va pata - americký seriál

	22.30	Impérium - Mafie  
v Atlantic City: Drž mě  
v ráji - americký seriál

	23.20	Je to soda: speciál 2007 -  
britský satirický seriál

	 0.20	Californication -  
amer. komediální seriál

	 0.50	Derren Brown: Magie  
a manipulace mysli

	 1.15	Historie vodíkové bomby
	 2.05	Ochránce
	 2.30	Chcete je?
	 2.35	Dostaveníčko v Třebíči

	 5.15	Novashopping
	 5.59	Snídaně s Novou
	 8.55	Ulice - český seriál
	 9.45	Gympl s (r)učením  

omezeným: Nová éra - 
komediální seriál

	11.00	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	11.20	Průměrňákovi -  
americký sitcom

	11.45	Tescoma s chutí
	12.00	Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
	12.30	Sue Thomas:  

Agentka FBI -  
kanadsko-americký seriál

	13.30	Odložené případy:  
Pomsta -  
americký krimi seriál

	14.25	Dr. House:  
Uzavření -  
americký seriál

	15.20	Ordinace v růžové  
zahradě: Šťastné konce - 
seriál TV Nova

	16.30	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	17.00	Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

	17.35	Mentalista:  
Vyrovnávání účtů - 
americký krimi seriál

	18.30	Ulice - český seriál
	19.30	Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Ordinace v růžové  

zahradě: Černá  
komedie - český seriál

	21.30	Víkend: Láska s rizikem
	22.25	VAŠE VOLBA -  

speciál Nočních  
Televizních novin

	23.05	Vzpomínky -  
americký krimi seriál

	23.55	Zákon a pořádek:  
Útvar pro zvláštní oběti:  
Dítě jako pojistka - 
americký krimi seriál

	 0.45	„V“ - americký  
sci-fi seriál

	 1.30	Novashopping
	 2.05	Třetí hlídka -  

americký seriál
	 2.50	Rady ptáka Loskutáka
	 3.40	Babicovy dobroty
	 4.20	Andílci - rumunská 

telenovela 
	 5.15	Novashopping

	 6.40	Policie Hamburk - seriál
	 7.40	Kutil Tim - americký seriál
	 8.25	Alf - komediální seriál
	 9.10	To je vražda, napsala
	10.15	Policie Hamburk - seriál
	11.15	Inga Lindström: Letní 

romance - německý film
	13.20	Walker, Texas Ranger -  

americký akční seriál
	14.20	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
	15.20	Big Ben - něm. krimi seriál
	17.40	Odpolední zprávy
	18.00	Prostřeno! 
	18.55	Zprávy FTV Prima
	19.25	Krimi zprávy
	19.40	Zprávy z Vily
	19.55	VIP zprávy
	20.15	VyVolení - Zúčtování 
	21.35	Křižovatky života 
	22.40	Myšlenky zločince - seriál
	23.35	Spravedlnost v krvi - 

americký seriál
	 0.35	Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
	 1.40	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
	 2.25	Walker, Texas Ranger
	 3.10	Firma - americký seriál
	 3.55	Prima SVĚT

	 6.30	Svět Nova Cinema 
	 7.00	Teleshopping 
	 8.15	Nová cestománie: USA: 

Zlatou branou Kalifornie
	 8.45	Ben 10 - anim. seriál
	 9.10	Monsuno - anim. seriál
	 9.35	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	10.20	Sue Thomas: Agentka  

FBI - kanad.-amer. seriál
	11.05	Andílci - rum. telenovela
	11.50	Teleshopping 
	12.10	Odložené případy - seriál
	12.55	Gilmorova děvčata - seriál
	13.45	Upíří deníky - amer. seriál
	14.35	Pohřešovaní - kan. seriál
	15.35	Kdopak to mluví 3 - 

americká komedie
	17.20	Gilmorova děvčata - seriál
	18.10	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	19.05	Upíří deníky - amer. seriál
	20.00	Poslední templář - 1/2 -  

kanad. dobrodružný film
	21.40	Poslední templář - 2/2 - 

kanad. dobrodružný film
	23.20	Pohřešovaní - kan. seriál
	 0.10	Vzpomínky - krimi seriál
	 0.50	Patty Hewes:  

Nebezpečná advokátka

	 8.00	Panorama
	 8.30	FC Zbrojovka Brno -  

FK Teplice
	11.15	Sport ve světě
	12.05	Panorama
	12.25	Sportovní zprávy
	12.50	Paříž - Tours
	13.15	Fotbal ve světě
	13.35	Volejbal Brno - SK 

Volejbal Ústí nad Labem
	15.35	BBV po 25 letech
	15.50	M ČR v sálové cyklistice
	16.25	Sportovní zprávy
	16.50	Time out
	17.20	Deník NHL
	17.30	Téma pro hosty ČT sport
	18.00	FC Tango Brno -  

Balticflora Teplice
	19.55	VK Ostrava -  

Olympiakos Pireus
	22.00	TEMPO - týdeník o běhání
	22.15	Svět motorů
	23.05	Sportovní zprávy
	23.20	Deník NHL
	23.30	Česká pokerová tour
	 0.10	Branky, body, vteřiny
	 0.20	M ČR v sálové cyklistice
	 0.50	Time out
	 1.20	Téma pro hosty ČT sport
	 1.45	TEMPO - týdeník o běhání

	 5.55	Info Poranek
	 8.00	Wiadomości
	 8.05	Pogoda poranna
	 8.10	Polityka przy kawie
	 8.25	Telezakupy
	 8.55	Komisarz Alex:  

Miasto w strachu -  
serial kryminalny

	 9.55	Natura w Jedynce:  
Sowa płomykówka 
i jej długi lot - film 
dokumentalny

	10.55	Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

	12.00	Wiadomości
	12.10	Agrobiznes
	12.25	Magazyn Rolniczy:  

Spółki strategiczne ANR
	12.40	Przepis dnia - magazyn
	12.50	Osobliwości mórz i 

oceanów: Przedsmak 
wyprawy - serial  
dokumentalny

	13.55	Jaka to melodia?
	14.25	Moda na sukces - serial
	14.50	Przepis dnia - magazyn
	15.00	Wiadomości
	15.05	Pogoda
	15.15	Klan - telenowela
	15.40	Bonanza:  

Król gór - serial
	16.40	Polska non stop -  

magazyn reporterów
	17.00	Teleexpress
	17.15	Pogoda
	17.25	Jaka to melodia?
	17.55	Klan - telenowela
	18.30	Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
	19.20	Przepis dnia - magazyn
	19.30	Wiadomości
	20.00	Sport
	20.05	Gol: T-Mobile Ekstraklasa
	20.15	Pogoda
	20.25	Transporter - serial
	21.20	Po prostu -  

program publicystyczny
	22.05	Czas zabijania -  

dramat USA
	 0.35	Glina - serial kryminalny
	 1.35	Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
	 2.25	Bonanza:  

Król gór - serial
	 3.20	Czas zabijania -  

dramat USA

	 6.15	Krásy divokého Ruska
	 7.05	Zápisky lovce krokodýlů 
	 8.00	Co vydrží váš dům?   
	 9.05	Megakatastrofy 
	 9.55	Moderní zázraky
	10.50	Odhalená věda
	11.45	Když dinosauři vládli světu
	12.50	Jak se staví dinosaurus   
	13.50	Návrat biblických ran
	14.50	Příběh královny Nefertiti   
	15.50	Co se děje v trávě
	16.50	V zemi šakalů   
	17.50	1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
	18.55	Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
	20.00	Hitlerův holocaust
	21.05	Objevitel Max von 

Oppenheim   
	22.05	Zločiny za hranou
	23.05	Prvních 48 hodin
	 0.05	Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
	 0.50	Návrat divoké prérie   
	 1.45	Jak vznikla Země 
	 2.30	Neohrožená planeta
	 3.15	Hitlerovi bodyguardi

	 5.30	Svět nebezpečných zvířat 
	 6.30	Animáček
	 9.20	Velkolepé století - seriál
	10.55	Navarro - fr. krimi seriál
	12.55	Poslední polda - seriál
	13.55	Capri - italský seriál
	15.00	Marlene a Konstantin
	16.05	Jake a Tlusťoch - seriál
	17.15	Co bude dnes k večeři?
	17.50	Ostříháno
	18.30	Hlavní zprávy
	19.00	Animáček
	20.15	Zákon a pořádek:  

Útvar pro zvláštní oběti -  
americký krimi seriál

	21.25	Ona a on - komed. seriál
	22.00	Třicet případů majora 

Zemana - televizní seriál
	23.55	Noční Hlavní zprávy
	 0.00	Kdopak by se Čecha bál
	 0.35	Dvojí spravedlnost -  

francouzský krimi seriál
	 1.45	Chobotnice - italský seriál
	 2.45	Na plac!
	 3.30	Stauffenberg - Atentát 

na Hitlera - dokument
	 4.20	Svět nebezpečných zvířat

	 8.00	Mečouni: Život na udici
	 8.50	World of Freesports
	 9.15	Detroit Red Wings - San 

Jose Sharks - záznam
	11.10	MotoGP- VC Austrálie - 

záznam
	13.10	Teleshopping
	13.20	World of Freesports
	13.45	Kobra 11 - seriál
	14.35	European Poker Tour ´13
	15.25	Teleshopping
	15.30	Hvězdná brána: Atlantida
	16.15	Mečouni: Život na udici
	17.05	Teleshopping
	17.15	Mistři aukcí - dokument
	17.50	Hranice nemožného
	18.40	Kobra 11 - seriál
	19.30	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	20.20	Kobra 11 - seriál
	22.00	24 hodin - seriál
	22.45	Red News
	22.55	Městečko South Park
	23.20	Hranice nemožného
	 0.10	Diamonds Explosion II
	 1.05	Big Game
	 1.50	Městečko South Park

	 6.00	Faceci do wzięcia - serial
	 6.35	Pożegnanie Pastora
	 7.05	M jak miłość - serial
	 8.00	Pytanie na śniadanie
	10.35	Barwy szczęścia - serial
	11.15	Na dobre i na złe - serial
	12.15	Makłowicz w podróży
	12.45	Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
	13.25	Szkoła życia - telenowela
	14.20	Kabaretowy Klub Dwójki
	15.05	Rodzinka.pl - serial
	15.45	Panorama Kraj, pogoda
	16.20	M jak miłość - serial
	17.15	Szkoła życia - telenowela
	18.00	Panorama, sport  

telegram, pogoda
	18.50	Jeden z dziesięciu
	19.25	Barwy szczęścia - serial
	20.45	M jak miłość - serial
	21.40	Kulisy serialu  

„M jak miłość“
	21.50	Magazyn Ekspresu 

Reporterów
	22.50	Nigdy nie zapomnij 

kłamać - film dok.
	24.00	Czas honoru - serial
	 1.00	Republika Doyle‘ów
	 2.50	Magazyn Ekspresu 

Reporterów

	 5.00	Wstawaj! Gramy!
	 6.00	Nowy dzień z Polsat News
	 8.15	Świat według Kiepskich
	 9.00	Malanowski i partnerzy
	10.00	Trudne sprawy - serial
	11.00	Dlaczego ja? - serial
	12.00	Pamiętniki z wakacji
	13.00	Czyja wina? - serial
	14.00	Pierwsza miłość - serial
	14.45	Trudne sprawy - serial
	15.50	Wydarzenia, prognoza 

pogody
	16.15	Interwencja - magazyn
	16.30	Malanowski i partnerzy
	17.00	Dlaczego ja? - serial
	18.00	Pierwsza miłość - serial
	18.50	Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
	19.30	Świat według Kiepskich
	20.05	Aż do śmierci - thriller 

brytyjsko-amerykański
	22.15	Kości - serial
	23.15	Zdrady - serial
	 0.15	Godzilla kontra Mecha-

godzilla - jap. film sci-fi
	 2.15	Dziewczyny z fortuną
	 3.15	Tajemnice losu

	 6.45	Krimi
	 7.10	Súdna sieň
	 8.15	Nakupuje vám to
	 8.30	Súdna sieň
	 9.30	Panelák - seriál
	11.00	Dom snov
	12.00	Noviny o 12.00
	12.30	Kosti - krimi seriál USA
	14.30	Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
	15.40	Nakupuje vám to
	15.55	Páli vám to?
	17.00	Noviny o 17.00
	17.50	Súdna sieň
	19.00	Veľké Noviny TV JOJ
	20.00	Šport
	20.10	Najlepšie počasie
	20.20	Panelák - seriál
	21.40	Geissenovci -  

Ťažký život milionárov
	22.55	Vyvolení - Dom snov
	 0.15	Kosti - krimi seriál USA
	 1.15	C.S.I.: Kriminálka New 

York - krimi seriál USA
	 2.15	Česko Slovensko  

má talent
	 3.45	Krimi
	 4.05	Myšlienky vraha - seriál
	 4.45	Modrí templári - seriál
	 5.45	Veľké Noviny TV JOJ

	 6.00	Teleráno
	 8.30	Búrlivé víno - rod. seriál
	 9.35	Chlapi neplačú - seriál
	10.45	Kobra 11 - krimi seriál
	11.45	Mentalista - krimi seriál
	12.45	Dr. House - amer. seriál
	13.40	Krok za krokom - sitcom
	14.10	Farma
	15.30	Dva a pol chlapa - sitcom
	16.00	NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	17.00	Prvé televízne noviny
	17.25	Reflex
	17.50	Chlapi neplačú - seriál
	19.00	Televízne noviny
	20.00	Športové noviny
	20.15	Počasie
	20.30	Búrlivé víno - rod. seriál
	21.40	Farma
	23.00	NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	 0.00	Kobra 11 - krimi seriál
	 0.55	Mentalista - krimi seriál
	 1.35	Dr. House - amer. seriál
	 2.15	Krok za krokom - sitcom
	 2.40	Dva a pol chlapa - sitcom
	 3.00	Farma

Tajenka	minulé	křížoVky:	Lidstvo jde stále vpřed, ale člověk zůstává stále stejný. Vylosována byla marie	kaszturová,	Dukelská ulice, Třinec. Výhru je nutno vyzvednout do 2 týdnů od zveřejnění. Rozluštění zasílejte do pondělí  
do 8.00 hod. na adresu redakce, nebo e-mailem: halina.gociekova@trz.cz.

TV	program,	křížoVka
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B l a h o p ř á n í

Dne 15. října  
oslavil 16 let  

můj vnuk

Dominik kahlich

z Bystřice.  
Mnoho zdraví,  

lásky a spokojenosti  
do dalších let  

Ti přejí děda a strýc.

G r at u l ac j e

Dnia 12 października obchodziła swój  
jubileusz życiowy 60 lat nasza Kochana Mama

lyDie nogová

z Gródku. Z tej okazji serdeczne życzenia zdrowia, 
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności do dalszych lat 

życzą córki Beata z mężem, Petra z rodziną,  
mąż Petr, mama Zuzana oraz wnuki Nikolka i Marek.

B l a h o p ř á n í
Dne 22. října  

oslaví krásné životní jubileum 80 let  
pan

Josef marek

z Třince.  
Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti  

a životního elánu do dalších let přejí Bronka,  
syn Zdeněk a dcera Dáša s rodinami a pravnoučata 
Lukášek, Sonička a Matýsek posílají velkou pusu.

g r at u l ac J e

17 październik to dzień, gdy zabrzmiały dzwony,  
by ogłosić, że

WanDzia i ferDuś 
kaWulokoWie

pragną złączyć swe serca.  
Nie zawsze było łatwo, ale 50 lat minęło  

jak z bicza strzelił. A teraz życzymy Wam zdrowia, 
radości i pokoju Bożego. Córki Wiesława,  
Halina z rodzinami i Beata z Richardem.

B l a h o p ř á n í

Š ac h yo s m i s m ě r k a

Ře š e n í  v š e c h  z a d á n í  n a  s t ra n ě  17.

s u D o k u

Dnešní sudoku patří ke středně těžkým.  (Jt)Bílý vyhraje. 
Bílý král si koncovku nezahraje. Jeho oponent totiž ne-
přežije.  (Jsl)

Tajenka: gorolská valaška.
Legenda: bakterie, cestovat, infúze, kmet, konduita,  
kvér, lodi, morek, nárok, netvor, okry, poeti, prát,  
řešitel, sloj, tvaroh, tyče, útrata, vpis. (pw)

STŘEDA 16. 10.

Havel, Hedvika, Marké-
ta, Radislav, Florentyna, 
Gaweł, Ambroży,  
Galina, Gerard,  
Grzegorz, Jadwiga,  
Małgorzata, Radzisław

ČTVRTEK 17. 10.

Hedvika, Ignác, Terezie, 
Aloisie, Břetislava,  
Małgorzata, Ignacy, 
Wiktor, Lucyna, Marian, 
Ryszard

PÁTEK 18. 10.

Lukáš, René, Drahomila, 
Zlatomír, Hanna, Łukasz, 
Julian, Bratumił, Julian, 
Piotr

SOBOTA 19. 10.

Michaela, Izák, Pravoň, 
Petr, Sěmovit, Michał, 
Piotr, Ziemowit,  
Ferdynand, Fryda, 
Paweł, Pelagia

NEDĚLE 20. 10.

Vendelín, Irena, Marie, 
Budislava, Eunike,  
Křesimír, Kleopatra,  
Jan Kanty, Witalis

PONDĚLÍ 21. 10.

Brigita, Celina, Hilarion, 
Voršila, Tolihněv, 
Urszula, Hilary, Janusz, 
Bernard, Elżbieta,  
Ingeborga, Jakub, 
Klemencja

ÚTERÝ 22. 10.

Sabina, Donát, Kordula, 
Marie, Salome,  
Miroslava, Filip, Halka, 
Halszka, Kordian,  
Przybysław

Blahopřejeme – Gratulujemy

hedvika/Jadwiga (17. října): jméno je  
germánského původu a znělo Haduwig, což znamená 
„vítězící v boji“. (K sestavení kalendária bylo použito 
českých i polských kalendářů: občanského,  
evangelického a katolického.)

S Bl ahopřáním – Z życZeniami

archeologové objevili miniaturní sekerku
EmiliE Świdrová

chotěBuz Vskutku unikátní ar-
cheologické nálezy jak z období 
halštatského, tak slovanského 
přinesla letošní 36. sezona na hra-
disku v Podoboře. Výzkum probí-
hal ve třech sondách na akropoli, 
čili v místech, kde bylo osídlení 
nejintenzivnější a nejdéle trvající.

K velmi zajímavým patří mi-
niatura sekerky. „Sloužila ke kul-
tovním účelům a byla součástí 
větších depotů, čili pokladů bron-
zových předmětů. Je to napodo-
benina větší sekerky, která měla 
zcela praktický účel,“ vysvětlil 
Pavel Kouřil, ředitel Archeologic-
kého ústavu Akademie věd ČR v 
Brně, který výzkum vede. Doplnil, 
že tyto předměty se příliš často 
nevyskytují. Za zmínku také stojí 

zlomek bronzového srpu, který 
archeologové našli v jednom z 
halštatských objektů. A vedle něj 
spoustu keramiky.

„Mezi nalezenými předměty 
jsou i pěkné oboustranně pilo-
vané amfory. Máme krásnou ke-
ramiku, vedle té hrubé s lištami 
plastickými vidíme i jemné tvary 
graciézní oboustranně tuhované, 
tenkostěnné pěkně zdobené,“ vy-
počítává cenné nálezy.

Ze staršího období slovan-
ského, to znamená konce 8. a 
počátku 9. století, archeologové 
objevili krásnou bronzovou rol-
ničku, která patří k tzv. avarským 
pozdním litým bronzům, jež do-
kládají vztah ke karpatské dolině. 
„Na severní Moravě a v české části 
Slezska je to druhý nález tohoto 
typu a skutečně dokládá vztah k 
jižním oblastem,“ vysvětlil Kouřil. 

Doplnil, že rolnička byla součástí 
koňského postroje a uvnitř byla 
kulička. „To bylo módní zboží, kte-
rým se místní nobilita snažila na-
podobovat Slovany z jihu Moravy 

a sem se mohla dostat směnným 
obchodem. Rolničku jsme našli v 
místě, kde předpokládáme, že se 
koncentrovala elita sídlící na hra-
disku,“ řekl. Z mladšího horizon-
tu 10. a 11. století pocházejí tři 
objekty s rozdílnou keramikou. 
Tuhová má vztah k Moravě a v Po-
doboře se nevyskytovala, druhá 
je běžně v tomto regionu známá. 

V závěru sezony archeologo-
vé objevili zcela unikátní nález. 
„Byl vypreparován slovanský ob-
jekt z 9. století, jehož dno bylo 
zpevněno relativně dobře zacho-
valým dřevěným „roštem“. Ten-
to typ organického materiálu se 
na lokalitě podařilo získat vůbec 
poprvé. Zachoval se díky uložení 
v příhodných, zavodněných pod-
mínkách a v současnosti probíhá 
jeho druhové určení,” uzavřel šéf 
výzkumu.

Pavel Kouřil ukazuje rolničku a 
miniaturku sekerky. Foto: EŚ

V těchto dnech  
oslaví zlatou svatbu –  

50 let  
šťastného manželství

marta a viliam 
pappovi.

sPolEčEnsKá rubriKa

váhy 24. 9. – 23. 10.

Změny v kariéře se vyplatí. 
Raději se nepleťte do problémů jiných 
lidí, jinak se můžete ocitnout ve svízelné 
situaci. Snažte se zbavit svých zlozvyků 
a pokuste se vždy dojít ke kompromisu.

Štír 24. 10. – 22. 11.
Netrapte se věcmi, které ne-

můžete změnit. Buďte obzvláště opatrní 
při používání elektřiny a plynu. Nepře-
hlížejte fakt, že někdo, o koho pečujete, 
může před vámi něco skrývat.

střelec 23. 11. – 21. 12.
S partnerem se snažte do-

mluvit, jinak bude zklamaný. Neslibujte 
ale to, co bude obtížné splnit. Pokud 
můžete, dopřejte si dovolenou. Neváhej-
te požádat přátele o pomoc při přípra-
vách akce.

kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Vaše nápady mohou být 

dobré, ale ne nezbytně pro každého. 
Pokuste se na věci dívat z jiného úhlu. 
Zvažte osobní změnu. Můžete zkusit za-
čít něco nového, např. podnikání nebo 
vztah.

vodnář 21. 1. – 20. 2.
Vše, co v práci začnete, by 

se mělo podařit. Pokuste se dodržet sli-
by, jinak to pro vás nedopadne nejlépe. 
Měli byste vyrazit ven se svými přáteli a 
také se snažit potkat nové lidi.

ryby 21. 2. – 20. 3.
Měli byste si dát do pořád-

ku věci doma a přemýšlet nad tím, kam 
vlastně směřujete. Zaujme vás jedinečný 
styl zábavy. Dopřejte si příjemnou chvil-
ku s knihou nebo na procházce.

Beran 21. 3. – 20. 4.
Snažte se vyrovnat se všemi 

svými resty a naplánujte si pak menší 
dovolenou. V osobním životě zažijete 
nejspíše jisté napětí. Pokud máte mož-
nost, vyjděte si s kolegy či klienty ven.

Býk 21. 4. – 20. 5.
Nenechte si partnerem ka-

zit náladu. Některé záležitosti vemte do 
svých rukou. Vyvinete-li trochu více úsilí, 
můžete efektivně dokončit jakýkoli pro-
jekt. Nebojte se požádat o pomoc.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.
Ve společnosti si užijete 

dobrou zábavu. Soustřeďte se na kaž-
dodenní záležitosti. Neberte si toho na 
sebe příliš. Některé nynější změny by 
vám mohly prospět v budoucnosti.

rak 22. 6. – 22. 7.
Věnujte více času rodině. 

Zřejmě se budete snažit vyhnout ně-
kterým otázkám partnera. Pokuste se 
uvolnit stres, který vás tíží stále víc. Při 
používání elektrických zařízení buďte 
opatrní.

lev 23. 7. – 23. 8.
Nové projekty zřejmě nebu-

dou příliš výhodné. Zapojte se do tvůrčí 
skupiny. Jděte za svými sny a touhami. 
Dávejte si pozor na jisté nepřátele a ně-
jakým způsobem se před nimi jistěte.

panna 24. 8. – 23. 9.
Soustřeďte se na vydělá-

vání peněz a snažte se vyhnout emoci-
onálním hádkám. Zvláště partnerem se 
nenechte vyvést z míry. Zřejmě máte 
chuť vyrazit na večírek. Ve společnosti 
můžete potkat svou lásku. (Dar)

h o ro s ko p
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     vzpomínka    

Odešla jsi, jak si osud přál,  
avšak v našich srdcích zůstáváš dál.

Dnes, 16. října,  
si připomínáme 3. smutné výročí,  
kdy nás opustila naše maminka,  

paní
Terezie Cieslarová

z Jablunkova.  
Kdo jste ji znali,  

věnujte prosím tichou vzpomínku. 
Synové Jindřich a Petr  

s rodinami a syn Jaroslav.

     vzpomínka    

Dne 17. října  
si připomeneme  

1. výročí, kdy nás opustila paní
eva WeseloWská

z Třince.  
S láskou vzpomínají  

manžel,  
synové a dcera  

s rodinami.

     vzpomínka    

Odešla, ale zůstala v srdci těch,  
kteří ji měli rádi.

Dne 17. října  
si připomeneme  

již 10. výročí úmrtí  
naší maminky a babičky, paní

Marie GryGové
z Tyry.  

S láskou a úctou vzpomínají  
dcera Milena  

a synové Bohumír a Milan  
s rodinami.

     vzpomínka    

Kdo Tě znal, ten si vzpomene.  
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 17. října  
si připomeneme  
2. smutné výročí,  

kdy nás navždy opustil pan
karel Hučík

z Třince–Horní Líštné.  
S láskou vzpomíná  

celá rodina.

     vzpomínka    

Kdo znal – vzpomene.  
Kdo měl rád – nezapomene.

Dne 17. října  
si připomeneme 1. smutné výročí, kdy 

nás navždy opustil  
náš milovaný syn, pan

rudolf HeCzko
ze Stříteže.  

S láskou a úctou  
vzpomínají maminka,  

dcery Pavlína a Sabinka,  
sestry Zdeňka a Věrka s rodinami  

a vnuk Pepíček.

     vzpomínka    

Dne 18. října  
uplyne 25 let, kdy nás náhle  

bez slůvka rozloučení opustila  
naše milá maminka, babička,  

tchyně, sestra, teta, paní
věra lanCová,

roz. Loudová, z Třince–Lyžbic.  
Nikdy nezapomenou  
dcera Eva s rodinou,  
vnuk Petr s rodinou,  

vnučka Lucie s přítelem,  
sestra v Rokycanech  

a další příbuzní a známí.

     vzpomínka    

Odešel skromný ve svém životě,  
velký ve své kráse a dobrotě.

Dne 18. října  
si připomeneme  

10. smutné výročí úmrtí  
našeho drahého pana
edvarda szTurCe

z Hrádku.  
S láskou vzpomínají  

manželka, syn a dcera s rodinami.

     vzpomínka    

Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 19. října  

si připomeneme  
4. smutné výročí,  

kdy nás navždy opustil pan
ŠTefan Pjosa

z Třince.  
S láskou a úctou  

vzpomínají manželka,  
dcera, syn,  

maminka, bratři a celá rodina.

     wspomnienie    

"Śpieszmy się kochać ludzi,  
tak szybko odchodzą".

Dnia 19 października minie  
10. rocznica, kiedy odeszła od nas na 

zawsze nasza Najdroższa
śp. krysTyna kraus.

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.

     vzpomínka    

Dne 20. října si připomeneme  
20. smutné výročí,  

kdy nás opustila paní
Žofie Hečková

z Třince.  
Vzpomínají manžel,  

synové a dcera s rodinami.

     vzpomínka    

Proč srdce Tvé přestalo bít,  
vždyť mělo ještě pro koho žít.  
Utichla ústa, zůstal jen žal, 

kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.
Dne 20. října  

si připomeneme 5. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila paní
jaroslava WaszuTová

z Ropice.  
S úctou vzpomínají manžel,  

dcery s rodinami,  
vnuci Dominik, Patrik,  

Lukáš a Sebastián.

     vzpomínka    

"Přijde– li zima, větře,  
je jaro daleko?" (P. B. Shelley)
Dne 21. října si připomeneme  

2. smutné výročí, kdy nás  
navždy opustila paní

BoHuslava leváková
z Jablunkova.  

S úctou a láskou  
vzpomíná manžel s rodinou.

     vzpomínka    

Dne 22. října uplyne  
15. výročí úmrtí pana
rudolfa deMla.

S láskou a úctou vzpomínají  
manželka, syn a nejbližší přátelé.

     oznámení    

Měl jsem vás rád, nezapomeňte!
S hlubokým žalem v srdci  

oznamujeme, že dne 13. 10. 2013  
nás náhle opustil náš  

milovaný tatínek, manžel, bratr,  
dědeček, tchán, strýc, švagr  

a kamarád, pan
Mgr. rudolf uHlář

z Třince.  
S láskou vzpomínáme.  

Manželka Františka, dcery Magda a 
Helena, syn Rudolf s rodinami.

     wspomnienie    

Dnia 7 października minęła  
4. rocznica śmierci  

naszego Kochanego
śp. alojzeGo kluzioka

z Bukowca.  
Z szacunkiem i miłością  
wspominają małżonka  

i córki z rodzinami.

     vzpomínka    

Dne 12. října  
uplynulo 10 let  

od náhlého úmrtí pana
josefa GryCze,

bývalého pracovníka TŽ.  
Vzpomíná maminka  
a sestra s rodinou.

     vzpomínka    

Já miloval vás všechny,  
chtěl jsem s vámi žít,  

já nechtěl odejít.  
Dotlouklo srdce mé, umlkl hlas,  

tak rád jsem měl život, práci a vás.
Dne 13. října jsme si připomněli  

1. smutné výročí, kdy nás  
navždy opustil můj milovaný manžel, 

pan
karel raszka

z Karpentné.  
20. října by se dožil 75 let.  
S láskou a úctou vzpomíná  

manželka s rodinou.

     vzpomínka    

Dne 14. října uplynul rok,  
kdy nás náhle opustil pan

jiří TaTarka.
Dne 19. října si připomeneme  
5. smutné výročí úmrtí paní 
karolíny TaTarkové.

Děkujeme všem,  
kteří vzpomenou s námi.  

S láskou a úctou vzpomínají  
dcery a synové s rodinami.

     vzpomínka    

Kdo měl rád, vzpomene,  
kdo miloval, nezapomene.

Dne 14. října jsme si připomněli  
2. smutné výročí,  

kdy nás navždy opustil pan
radiM kukuCzka

z Radvanova.  
S láskou vzpomínají maminka,  

přítelkyně Renata s dcerou Lucinkou 
a sestra Renata s rodinou.

     wspomnienie    

"W naszych sercach  
i wspomnieniach  

stale żyje z nami..."
Dnia 14 października  

minęła 2. rocznica śmierci
śp. leszka sTeBla.

O chwilę wspomnień prosi rodzina.

     wspomnienie    

"Kto w sercach żyje tych,  
których opuścił, ten nie odszedł..."

Dnia 14 października  
minęła 1. rocznica śmierci  

Ojca, Męża, Brata, Zięcia, Szwagra
śp. Milana CHaluPy

z Trzyńca, byłego pracownika Huty 
Trzynieckiej.  

Z miłością i szacunkiem  
wspominają najbliżsi.

     vzpomínka    

Již 10 let je tomu,  
kdy odešla nám navždy z domu.
Dne 15. října jsme si připomněli  

10. výročí, kdy nás opustila  
naše milá maminka, tchyně,  

babička, prababička a teta, paní
Marie Műllerová,

roz. Kosteinová
z Jablunkova.  

Na její laskavé srdíčko  
nikdy nezapomeneme.  

Syn Ruda, dcera Jarka s manželem  
a vnuci Tomáš a Lucka s rodinami. 

Děkujeme všem,  
kteří uctí její památku s námi.

     vzpomínka    

Dnes, 16. října, si připomínáme  
první smutné výročí úmrtí paní

HildeGardy GaŠové
z Třince.  

Za všechny, kdo ji měli rádi,  
vzpomíná celá rodina.

Oznámení do rodinné kroniky přijímáme vždy do pondělí 10 hodin.

rodinná kronik a /  kronik a rodzinna
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     vzpomínka    

Kdo Tě znal, ať vzpomene.  
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene. 

Dne 22. října si připomeneme  
1. smutné výročí,  

kdy nás navždy opustil pan
karel zaHradník

z Třince.  
S úctou vzpomínají  

manželka a dcery s rodinami.

     vzpomínka    

V neznámý svět tak náhle  
odešel jsi spát,  

zaplakal každý, kdo měl Tě rád.
Dne 22. října si připomeneme  

1. smutné výročí, kdy nás opustil pan
jaroslav Pielesz

z Třince.  
S úctou a láskou  

vzpomínají manželka,  
syn s přítelkyní a celá rodina.

     vzpomínka    

Proč to tak na světě musí být,  
že ten nejdražší člověk musí odejít?  

V našich srdcích Tě stále  
maminko máme a není dne,  
kdy na Tebe nevzpomínáme.

Dne 22. října uplyne  
1. smutný rok bez naší  

milované maminky
jozefy MaCáŠové

z Třince.  
S láskou vzpomínají  

dcery Maria, Anna, Milada,  
syn Rudolf s rodinami  

a manžel.

     vzpomínka    

Dne 25. října  
si připomeneme 3. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila  
naše drahá a milovaná manželka, 

maminka a babička, paní
liBuŠe zareMBová.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
manžel a synové s rodinami.

Dne 13. října  
jsme si připomněli 13. výročí úmrtí 

naší maminky,  
babičky a prababičky, paní
aloisie ŠTajniGerové.

S láskou a úctou  
vzpomíná nejbližší rodina.

Oznámení do rodinné kroniky přijímáme vždy do pondělí 10 hodin.

Péči o komíny a krby svěřte raději odborníkům
petra růžičková, Hzs msk

Začínají přicházet chladné dny 
spolu s mrazivými rány, což mno-
ho z nás vede k zahájení topné se-
zony. Ceny elektřiny a plynu rok 
od roku stoupají a s nimi rostou 
i účty za teplo. Stále více domác-
ností se proto vrací k topení tu-
hými palivy. 

Moderním trendem se stala 
instalace krbových vložek a ka-
men. Na počátku letošního roku 
byl nárůst tohoto typu vytápění 
ještě více umocněn panujícími 
klimatickými podmínkami a s 
tím rostlo i nebezpečí vzniku po-
žárů. 

Zásady požární bezpečnosti 
při provozu komínů a spotřebičů 
paliv jsou obsaženy v nařízení vlá-

dy č. 91/2010 Sb., o podmínkách 
požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv, které nabylo účinnosti 1. 
ledna 2011. 

Před samotným uvedením spa-
linové cesty (tj. komína a kouřo-
vodu) do provozu nebo po každé 
stavební úpravě komína, před vý-
měnou nebo novou instalací spo-
třebiče i po komínovém požáru je 
povinností majitele nemovitosti 
zajistit revizi spalinové cesty, kte-
rou provádí odborně způsobilá 
osoba, která je držitelem živnos-
tenského oprávnění v oboru ko-
minictví,  tj. kominík. 

Majitel nemovitosti je také po-
vinen zajistit vyčištění spalinové 
cesty u spotřebičů na pevná pa-
liva o jmenovitém výkonu do 50 
kW při celoročním provozu 3x 

ročně a při sezonním provozu 2x 
ročně (nejlépe před a po skonče-
ní topné sezony). U spotřebičů 
do zmíněných 50 kW včetně lze 
provádět čištění spalinové cesty 
svépomocí, přesto je lepší spoleh-
nout se na odborníky – kominíky. 
Při čištění spalinové cesty se ze-
jména odstraňují saze, nečistoty 
a kondenzáty nahromaděné ve 
spalinové cestě. 

Dále je povinností majitele ne-
movitosti u spotřebičů na pevná 
paliva zajistit kontrolu spalinové 
cesty, a to 1 x ročně, kterou rov-
něž provádí kominík. Při kontrole 
spalinové cesty se provádí např. 
posouzení bezpečného umístě-
ní hořlavé stavební konstrukce, 
materiálu a předmětu ve vztahu 
ke konstrukčnímu provedení spa-
linové cesty a připojeného spo-

třebiče paliv, kontrola prostupů 
spalinové cesty stavebními kon-
strukcemi, půdním prostorem 
nebo střechou a vůbec posouzení 
stavebně technického stavu spa-
linové cesty. O provedené revizi, 
čištění nebo kontrole spalinové 
cesty musí kominík vyhotovit pí-
semnou zprávu. 

Nezapomínejte na pravidelné 
čistění komínů a vybírání sazí, 
stejně jako na kontrolu technic-
kého stavu komínu, kouřovodu a 
spotřebičů paliv odborníky komi-
níky!  

Jak potvrzuje statistika, ne-
bezpečí vzniku požárů není pou-
há planá hrozba, za období od  
1. 11. 2009 do 28. 2. 2010 došlo  
k osmi požárům, kdy příčinou byl 
špatný stav komínu, či kouřovo-
du,  za stejné období na přelomu 

roku 2010 a 2011 došlo k 12 požá-
rům a  od 1.11.2011 do 16.2.2012 
došlo k 19 požárům, kdy příčinou 
byl špatný stav komínu, či kouřo-
vodu, případně špatná instalace 
krbu. Bohužel tato čísla nám jas-
ně ukazují vzrůstající tendenci.

Rovněž při instalaci a provozo-
vání krbových vložek a kamen je 
nutné dodržovat zásady požární 
ochrany, protože špatně instalo-
vaný krb může být zvlášť v dře-
vostavbách velmi nebezpečný. 
Bezpečné zásady pro navrhování 
a provádění krbů s otevřeným a 
uzavřeným ohništěm jsou uvede-
ny jak v návodech výrobců, tak 
např. v ČSN 734230 Krby s otevře-
ným a uzavíratelným ohništěm. 

Buďte tedy obezřetní a nepod-
ceňujte rizika spojená s používá-
ním komínů a krbů.

d o B r é r a dy

ř e Š e n í  o s M i s M ě r k y

ř e Š e n í  Š aC H ov é Ú lo H y

ř e Š e n í  s u d o k u

1. sxh7+! kxh7 2. vxf7! vxf7 [2 ... Sg5 3. Vxf8] 3. vxf7 vg8 4. dh3+ kg6  
5. df5+

TŘINECKÝ
TRZYNIECKI

KDE NÁS NAJDETE KAŽDOU STŘEDU A ČTVRTEK

Zájemci o inzerci na stránkách Třineckého hutníku mohou  
každou středu a čtvrtek využít služeb naší inzertní kanceláře  

ve městě Třinci. Inzeráty přijímáme v pobočce na ulici 1. máje 276  
(naproti vodárně a optice Alfa) - Třinec Staré Město:

 - ve středy od 14.00 do 18.00 hodin, 
 -  ve čtvrtky od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00 hodin.

rodinná kronik a , služba čtenářům, inzerce
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Účetní s praxí – nabízím vedení daňové 
evidence, účetnictví, mzdové agendy, včetně 
vypracování všech daňových přiznání (DPH, 
dani, dani z příjmu, silniční daně). Také za-
stupování na úřadech, zpracování Intrastatu. 
Dlouholetá praxe, časově flexibilní, pečlivá. 
Tel. 724 972 233, e-mail: ucetnictvifan@
seznam.cz

doučím matematiku (i vŠ) 
a informatiku. 733 617 349.

řeznictví u Františka 
nabízí: uzeniny domácí výroby, denně 
čerstvé maso na ul. erbenové 811 v 

třinci. 
tyto výrobky můžete také zakoupit 

přímo ve výrobně na ul. požárnické 256 
v třinci. 

nabízíme rovněž teplé speciality. 
(korYtko) množství a sortiment dle 

dohody na tel. 603 561 277.

r e n o v a c e  v a n 
0048 501 707 632

Provádíme renovaci bytových jader, koupe-
len, WC atd. Rychle, odborně za rozumnou 
cenu. 606 889 646.

elektro servis třinec 
záruční a pozáruční servis 

– cHladničkY – mrazákY 
– pračkY – suŠičkY 
– sporákY – mYčkY. 

tel. 603 494 918.

lYžařskÉ vYbavení. 
použité i nové lyže, lyžáky, běžky, hole a 
další doplňky pro lyžařský sport. to vše 

za velmi přijatelné ceny. kde? zŠ tři-
nec–sosna (vchod ze dvora 1.p.). kdY? 
Út, st, čt, pá od 14.00 do 17.00. v jinou 
dobu po tel. domluvě. těšíme se na vaši 

návštěvu. tel. 776 109 009.

KUCHYNĚ NA MÍRU !!! 
Zaměření, projekt 3D, montáž, vestavné 
spotřebiče. 1 máje, naproti Policii ČR, Třinec, 
tel. 558 341 169.

Týdny uzených ryb: 
uzený losos, treska, hejk, pstruh, makrela, 
sleď, šprot a mnoho dalších uzených chuťo-
vek! Dále nabízíme mražené filé bez přidané 
vody, čerstvé ryby! Přijďte navštívit Dary 
moře pod podloubím.

„stYlovÝ Šatník“ 
novÝ second Hand & outlet 

značkové oblečení za super ceny.  
velký výběr nových kabelek, šálů  

a bižuterie. srdečně zveme na spoustu 
výprodejních akcí do areálu Hortex  

v třinci, ul. dukelská.

m fashion – dámská značková móda  
na ul. 1. máje v třinci – starém městě.  

v budově pobočky inz. oddělení  
třineckého hutníka.

říJnová akce! 
vchodové dveře z masivu  

(euro profil 72 mm tl.) 
vč. montáže za 18 900 kč. stolařství 

matuszny, tel. 775 981 198.

půJčovna pártY stanů 
a párty vybavení. 

www.adali.cz 
734 838 906, 732 989 593.

Prodej uhlí, koksu a briket v Bystřici. Koks 
600 Kč/q, černé uhlí od 465 Kč/q. Doprava 
paliv ZDARMA. Info: 773 651 136.

autoservis martin kisza 
opravy všech vozidel, čištění interiéru, 
karosářské, lakýrnické práce, leštění 
aut. akce: konzervace aut, výměna 

oleje. možnost zapůjčení auta po dobu 
opravy zdarma. tel. 774 128 721.

Bourali jste? My Vám auto zdarma opravíme 
a jiné Vám zdarma zapůjčíme. U všech oprav 
náhradní vůz zdarma! autopujcovnatrinec.cz, 
734 339 653.

auTo – MoTo

prodám červ. Š Octavii 1,6 benzin, 177 tkm, 
servisní knížka, garážovaná, 80 000 Kč. Tel. 
732 344 475.

prodám levně Š Felicii, r. v. 1995, ujeto 89 
tkm s tažným zařízením + 4 ks letní pneu s 
disky. Tel. 721 232 223.

prodám Audi A4 – elegance, r. v. 2004, 4x4, 
tažné zař., po generálce motoru, 1.8 T + zim-
ní pneu. Cena 140 000 Kč. Tel. 774 612 301.

prodám Audi A8, r. v. 99, motor 3,7, 4x4, 
plná výbava, pohon Ethanol, cena 78 000 Kč. 
Tel. 777 161 845.

prodám FIAT PUNTO 55 S, r. v. 1997, najeto 
177 350 km, cena 6 500 Kč. Tel. 558 332 902.

prodám Hondu Civic 1.4 combi, r. v. 2000. 
Klima, zimní kola gratis, cena dohodou. Tel. 
723 742 949.

prodám Seat Toledo, r.v. 96, LPG, STK 1 rok, 
klima, funkční, 13 000 Kč. Tel. 608 406 834.

prodám Mercedes BENZ Elegance Long, r. v. 
2003, naj. 133 000 km, barva mango, tažné 
zař., plná výbava, po STK, cena 110 000 Kč. 
Dohoda. Tel. 736 255 021.

koupím starý motocykl, moped, pionýr, 
babetta, i vraky a díly. Nabídněte – 776 812 
521.

koupím traktory, i vraky a díly. Nabídněte. 
Tel. 776 330 414.

koupím Zetor 50 super i nepojízdný. Tel. 605 
850 482.

prodám 4 ks zimní pneu Nokian 225/65 R17, 
málo jeté, 1 rok staré. Cena 1000 Kč/ks. Tel. 
702 022 651.

prodám levně používané zimní pneu s disky 
– 4 ks 174/65 R14 TL Polaris 2 82 T, 4 ks 
51/2Jx14 Alcar disky. Tel. 721 232 223.

prodám plechové disky 6Jx15 H2, ET 38, 5 
dír, použité v dobrém stavu, 4 ks za 1200 Kč. 
Tel. 603 969 835.

prodám starší zimní pneu 175/65 R14 
Michellin, vzor 6 mm na discích + 9 měsíců 
starou autobaterii (15 měsíců záruka) zn. 
Banner 12 V/62 A 480 AH. Cena dohodou. 
Tel. 607 946 814.

prodám: plech. disky 4 ks 15" VW, Audi, 
Octavia II 2400 Kč, 14" Fabia, Polo 2000 
Kč, Al disky 17" pneu 225/45 Octavia I, Golf 
6000 Kč. 603 854 992.

výkup aut a přívesných vozíků  
od r.v. 1996 i na LPG.  
Přijedu k vám, platba hotově.  
T: 777 333 973, 608 877 026.

kouPě

koupím starožitnosti, nábytek, porcelán, 
obrazy, hodiny atd. Tel. 732 996 145, e-mail: 
mullboh@seznam.cz

Prodej

prodám dvě nové masivní bor. postele, tl. 
40 mm, rozm. matrace 2000x900. Cena za 
jednu 2200 Kč. Tel. 737 819 665.

prodám nové přírodní borovicové masiv-
ní interiérové dveře 6 ks v originál folii, 
cena za 1 ks 900 kč. rychlé jednání cena 
800 kč. tel. 777 279 245.

prodám: sedací soupravu + konf. stůl, 
kamna zn. Club, vhodná na chatu, perský ko-
berec vínové barvy 2x3 m, BT zn. Panasonic, 
válendu s úl. prost., palivové dřevo – špalíky 
(tvrdé i měkké), jídelní stůl + 4 židle, kuch. 
stůl + 2 židle. Tel. 731 965 853.

prodám štípací rotační klín – kužel – trn na 
palivové dříví k výrobě štípačky. 732 844 
674.

prodám cirkulárku s košem na palivové dříví 
a stavební míchačku. Tel. 732 844 674.

prodám kotel VIADRUS U 26 (prasklý zadní 
článek) jinak OK, cena 6 000 Kč, tel. 777 
332 882.

prodám sklokeramickou desku s 5 plyn. 
hořáky zn. TEKA, rozm. 71x51 cm, bezvadný 
stav, cena dohodou. Tel. 777 824 993.

pletivo – třinec 
podzimní akce 

prodejní sklad – oldřichovice 
www.pletivo-trinec.cz 

tel. 725 944 049

palubky, plotovky atd. nejlevněji.  
tel. 739 423 343.

prodám střešní folii pod střešní tašky zn. 
Bramac universal, 3 balíky, celkem 225 m². 
Cena 10 000 Kč. Tel. 777 161 845.

prodám velmi zachovalý plochý radiátor – 
220x65x7 cm – 2000 Kč, 50x60x2 cm – 200 
Kč. Tel. 605 312 841.

prodám žací stroj ZS65 – 02, motor Jikov 
1433 na vyšší trávu za 1800 Kč, pův. cena 22 
000 Kč. Tel. 604 446 570.

pletivo - plotY 
rozvoz zdarma 

www.pletivo.3nec.eu 
tel. 728 844 109

prodám modré plastové sudy na obruč 120 l, 
150 l. Tel. 607 815 201.

prodám za symb. cenu: dojicí zařízení,  
3 ks kamna Petry, 10 ks nové ulky na 
oddělky, medomet, rozest. medomet nerez, 
nastav. úly, rámky 39x24, různé včel. knihy  
a časopisy zdarma a moc starožitností.  
Tel. 605 105 728.

prodám: kompresor 60 l nádrž – 1500 
Kč, el. vrátek t.v., prům. lana 6 mm, kuch. 
sporák 2 plotny plyn, 2 plotny el. za 300 
Kč, vyvažovačka pneu, starý typ – 1500 Kč, 
nová plastová okna 204 cmx 141 – 4500 Kč, 
143,5x145,5 cm za 3500 Kč, průt. ohřívač 10 
l za 500 Kč. Tel. 604 884 988.

prodám 3měsíční štěňata NO s průkazem 
původu. Zahraniční krytí. Cena 4500 Kč. Tel. 
728 564 997.

prodám čistokrevná koťátka Ragdoll bez PP 
(jen kocouři). Odběr ihned, e-mail: mokan@
email.cz, tel. 736 616 944.

prodám kozy bílé, kozla bezrohého, letošní 
kozičku a kozlíka. Tel. 733 113 892, 606 933 
219.

prodám selata. 776 276 059.

prodám meruňky kanadské, révu velkoplo-
dou, agave amer. 775 348 611.

prodám oves – 776 575 211.

prodej: kvalitní palivovÉ dříví. buk, 
bříza, smrk. dřevo je nařezané (33 cm), 
uložené. prodáváme i suché dřevo. 
nabízíme dovoz domů. těšín, 0048 501 
776 727.

prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví, ul. 
Habrová, Třinec, nová kuchyň, koupelna, 2. 
podlaží, hezké místo. Cena k jednání 760 
000 Kč. Možno i s částí vybavení. Tel. 603 
341 349.

prodám dr. byt 1+1 s balkonem v Třinci u 
Slovanu. Nová okna, rozvody elektro a plyn, 
nízký nájem, cena 470 000 Kč. Tel. 606 854 
825.

prodám slunný byt 3+1 v os. vl. v Třinci, ul. 
Seifertova. Tel. 602 553 831.

přenechám krásný renovovaný byt CPI za 
poplatek. Byt 2+1, 2. patro, nový balkón, 
prostorný sklep (ul. B. Němcové, Třinec) 
– klidné místo. Plovoucí podlahy, dlažba. 
Rohová kuchyň na míru (vestavěná trouba, 
varná deska), myčka, mikrovlnka, rohová 
lavice, stůl, židle. Vestavěná skříň v chodbě. 
Nová koupelna a záchod. Plastová okna vč. 
žaluzií. Nová elektřina a voda. Volný od 1. 11. 
2013. 725 835 588.

pronájem bytu 1+1 v Českém Těšíně na ul. 
Frýdecké č. 42. Tel. 777 292 986.

pronajmu slunný byt 2+1 na ulici Sosnové, 
který se nachází v prvním patře. Nájemné 
je od 6 500 korun dle počtu osob včetně 
internetu plus vratná dvouměsíční kauce. Byt 
volný od listopadu. Tel. 604 379 175.

pronajmu – prodám 1+1 byt s balkonem na 
ul. Hrabinské v Č. Těšíně. Tel. 739 170 254.

nabízím k prodeji chatu v D. Lomné. Cena 
795 000 Kč. Tel. 602 164 117.

pronájem nebytových prostor v 
objektu bývalé výrobny lahůdek. 
objekt je umístěn v centru třince 
na ul. Frýdecké. 
velikost nebytových prostor je 
cca 350 m² a lze je využít k jaké-
koliv činnosti. 
prostory lze rozčlenit na menší 
nebo naopak lze vytvořit jeden 
velký prostor. 
k objektu patří velká venkovní 
manipulační plocha sloužící k 
zásobování a parkování. 
volejte majiteli 608 889 191 nebo 
602 539 066.

prodám krbovÉ dřevo 
buk, bříza, smrk – ŠtípanÉ 
tel. 739 750 485.

prodej pletiva pvc+zn, dráty, 
chovatelská pletiva, brány, branky, 
sloupky. doprava zdarma, www.
saro.cz, 
tel. 603 783 554.

objedn.+prodej jat. prasat, prasat na 
dokrm. a selat, drůbež+pečivo. 739 760 
753.

Jeans sHop 
největší výběr kvalitních  
riflových kalhot v třinci. 

rifle všech velikostí, délek 
a střihů najdete v prodejně Jeans 
sHop v třinci v přízemí od prior. 

naše šikovné prodavačky  
vám pomůžou a poradí. 

udělejte si radost a zažijte pocit  
dokonalosti, kvality a spokojenosti.

doMy – ByTy – CHaTy

koupím rodinný dům nebo stav. pozemek v 
okolí Č. Těšína. T. 736 499 301.

prodáme rd v návsí, centrum obce, v rd 
dva byty, každý 3+1 cca 100 m², dobré 
místo na kopci, zahrada cca 600 m², 
cena 1 350 000 kč, vyřídíme vám úvěr. 
slrk, tel. 777 860 853, www. slezska – 
realitni.cz

nabízím k prodeji RD typu bungalov v 
Konské – Podlesí. 
Cena: 3 850 000 Kč. RK nevolat! Tel. 602 
164 117.

nabízím k prodeji dvougenerační RD v 
Českém Těšíně – Rakovec 
Cena: 1 800 000 Kč. Tel. 602 164 117.

prodám menší zateplený rod. dům v blízkos-
ti Třince. Voda, el., plyn. Kolaudace v r. 2007. 
Tel. 607 722 655.

prodám RD 6+1 v ČT Na Rozvoji, cena 2 750 
000 Kč. Tel. 776 342 518.

prodám rodinný dům v Dolní Lomné  
k celoročnímu užívání. Možnost ihned  
k nastěhování. Cena dohodou. RK nevolat. 
Tel. 732 855 808.

prodám starý rod. domek vč. zahrady, 
hospod. budovy a garáže. Možnost i pole a 
les. Tel. 734 326 355.

asi už víte, že stavíme moderní domy za 
ceny bytů. Pokud chcete bydlet rychle, levně 
a zdravě, volejte na infolinku: 731 401 781. 
Máte hodně peněz? Pak si kupte starý dům. 
Nemáte peněz nazbyt? Pak vám postavíme 
nový Ekonomicky úsporný dům – eudomy.cz

pronájem bydlení v RD, možnost i vícege-
neračního bydlení, samostatný vchod. Cena 
6000 Kč. Tel. 702 022 649.

koupím byt 3(2)+1 v Českém Těšíně. T. 603 
428 987.

koupím byt 3(2)+1 v Třinci na Terase nebo v 
Jablunkově. T. 736 499 302.

prodáme pěkný byt 3+1 s lodžií v OV v 
Jablunkově. T. 736 499 302.

prodám zajímavý byt 2+1 v os. vlastn. v 
Třinci. T. 736 161 791.

prodám pěkně rekonstruovaný 
družst. byt 2+1 v třinci. levně. t. 736 
499 301.

prodám dr. garsonku, 32 m², v Č. Těšíně, 
cena 189 000 Kč, tel. 731 646 324.

prodám byt 3+1 v původním stavu na Sos-
ně, cena 670 000 Kč, tel. 731 646 353.

GaráŽe – PozeMky

prodáme stavební pozemek –  
oplocenou zahradu v návsí o výměře 
1215 m² s vlastní příjezdovou cestou, 
pěkné místo na kopci v centru obce, vše 
v dosahu, cena 299 000 kč. vyřídíme 
vám výhodný úvěr. tel. 777 860 853, 
www.slezska-realitni.cz

prodám garáž na Borku, naproti ČSAD, 60 
000 Kč. Tel. 558 997 416.

prodám garáž na Stiskalovce u Obecních 
domů nad Tescem. Při rychlém jednání sle-
vím. Tel. 732 789 771. RK prosím nevolat.

prodám garáž v Třinci za Lidovým domem, 
cena dohodou. 606 520 412.

prodám garáž v Třinci za tratí, cena 95 000 
Kč. Rychlé jednání sleva. tel. 777 327 643.

pronájem 4 velkých řadových garáží na vel-
ká auta, bagry, stroje, sklad, dílnu atd. Roz-
měr garáže je 7 m x 4 m, výška 4 m. Garáže 
jsou umístěny v oploceném uzamykatelném 
areálu v centru Třince na ul. Frýdecké. Možno 
pronajmout i jednotlivě. Volejte majiteli tel. 
608 889 191.

pronajmu garáž v termínu listopad – březen 
2014 v blízkosti rest. Burian. Tel. 607 672 
398.

pronajmu garáž v Třinci, ul. Erbenova. Tel. 
607 512 976.

pronajmu garáž za Lidovým domem v Třinci 
na půl roku s platbou předem. Možnost 
prodloužení. Tel. 605 850 238.

koupím stav. pozemek nebo rod. dům v 
okolí Třince nebo Jablunkova. T. 736 161 791.

prodám stav. pozemky ve Stříteži a v Dobra-
ticích. T. 736 499 301.

prodáme pěkný stav. pozemek na Písečné. 
T. 736 499 302.

prodáme krásný stav. pozemek v Kojkovi-
cích. T. 736 161 791.

prodám stavební pozemek v centru Návsí, 
celkem 25 a. Tel. 774 705 390. RK nevolat.

různé

Farma Worek vezme do nájmu pole. 776 
621 258.

odvezu kov. odpad, spotřebiče. Tel. 776 
621 258.

nabídněte louky, pastviny, orn. půdu. Nabí-
zím vysoký nájem – platba předem.  
Tel. 606 570 048.

Uzávěrka příjmu inzerce  
je vždy v pátek 
ve 12.00 hodin.

PodnikaTelská inzerCe

inzerce
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vÝprodeJ 
skútrů, motocyklů, čtyřkolek – přilba, 
rukavice, lékárnička, plachta zdarma. 

toYota – prodej, servis po – pá  
8.00 – 16.00. autoservis luka,  

třinec, Frýdecká 82, tel. 608 709 985.

AUTOŠKOLA SZYMCZYKOVÁ 
Poštovní 244, Třinec 1 

(za úřadem práce)  
provádí výcvik říz. motor. vozidel 

sk. B a kondiční jízdy. 
ZAHÁJENÍ 18. 10. 2013 v 15.30. 

Tel. 603 931 148.

l p G 
montáž, revize, servis.  
příprava aut na stk. 

autoopravna cebo. třinec, oldřicho-
vice 255 (původně tyra), 608 473 613.

plecHovÉ Garáže 
garážová vrata 
tel. 606 132 291

půJčovna stavebnícH stroJů 
– shozy na suť 

– zemní motorový vrták 
– bourací kladivo 

– vibrační desky a pěch 
– vysokotlaká myčka 

– míchačka a míchadlo  
– úhlová bruska 

www.stavebnistroje-trinec.cz 
telefon: 737 504 161

Střechy na klíč. Železobetonové monolity: 
(základy, věnce, stropy, schodiště vč. armo-
vání). Okna českých výrobců. Hrubé stavby. 
Stavby na klíč. Pergoly, zahradní domky. 
www.faszkandera.cz, 605 720 517.

zateplování, zámkové dlažby. 
tel. 602 600 321.

Zednické práce, rekonstrukce koupelen, ob-
klady, dlažby, sádrokarton, dlouholetá praxe, 
kvalitní provedení. 607 815 201.

obJednávkY na rok 2014!!! 
Hr budowa 

polská stavební společnost 
– stavby domů 

– stavební práce 
– zateplování budov 

– výměna střech 
a prodej plechu 

poradenství, předběžný 
a položkový rozpočet zdarma. 

profesionální provedení, reference od 
klientů z čr. 

kontakt: 0048 502 367 587, e-mail: 
hrbudowa@onet.eu

Výkopové práce pásovým bagrem 3t. Tel. 
732 717 352.

strojní omítky, sádrové 
i cementovápenné. levně, kvalitně. tel. 

722 688 455, 
0048 512 747 783, e-mail: 
jozefziemba3@gmail.com

Zednické práce. Rekonstrukce rod. domků. T. 
776 038 142.

Klempířství a pokrývačství 
– rekonstrukce střech, výměna a montáž 
střešních krytin Bramac, Beta, Tondach, 
Eternit Dakora čtverec 40x40cm, čtverec s 
obloukem, obdélník 30x60 cm, falcované 
krytiny Al, Cu, TiZn, probarvený plech – vý-
roba na stavbě, plechové profilované krytiny, 
hydroizolace a zateplení plochých střech, 
výměna žlabů a svodů, penetrace krovů, 
nástřiky střech, bleskosvody včetně revize, 
mobil: 724 416 081, 
labajjaromir@seznam.cz

provádím klempířskÉ 
a pokrÝvačskÉ práce 

* montáž krytiny 
a střešních oken * 

724 221 780, 725 800 707

eternitovÉ střecHY 
Hloubkové čištění střech s možností ná-
sledného nástřiku barvou. střecha bude 

opět jako nová. tel. 608 544 982.

Klempířství, pokrývačství a tesařství, 
michalrozenek@seznam.cz, alespoloczek@
seznam.cz, 
tel. 605 439 515, 604 426 813.

malování, nástřikY 
sádrokartÓn 

zednickÉ práce 
obkladY a dlažbY 

tel. 602 750 111.

malířskÉ, natĚračskÉ 
a lakÝrnickÉ práce 

– stĚrkování, Gotele. 
604 720 102.

nátĚrY střecH 
ruční nátěry i vysokotlaké nástřiky 
střech pozink., hliník, trapéz plech, 

vlnitý eternit, eternit, pálené tašky atd. 
vše je provedeno odborně s nejvyšší 

kvalitou. těžko dostupná místa se pro-
vádějí horolezeckou technikou. zajímavé 

smluvní ceny. tel. 775 524 815.

provádím veŠkerÉ malířskÉ,  
natĚračskÉ práce. tel. 776 388 710.

Malby, nátěry. 737 505 205.

Levně vymaluji. 773 169 172.

elektroinstalační práce 
v rd, bytech, dílnách. 

montáž a opravy hromosvodů. 
rekonstrukce elektroinstalací. 

tel. 728 306 838, 
goreckitomas@centrum.cz

Okna, dveře do 14 dnů + mont. 
Žaluzie, síta do 2 dnů+mont. Rychle, levně. 
702 037 018.

Žaluzie – sleva 21%, síta pr. hmyzu a opravy. 
Čalounictví. Starý – 558 357 232, 603 355 
496.

Žaluzie+montáž. 604 192 092.

pozáruční servis 
oken 

tel. 608 000 227

renovace dveří a zárubní 
technologií welle. 

volejte zdarma 800 100 129! 
www.okdvere.cz

Prodej skelné vaty a polystyrénu všech 
druhů, cena od 47 Kč/m², 10 cm tl. Do-
prava ZDARMA. Tel. 606 889 646.

truhlářství – radek nowak 
kuchyně na míru, vestavěné skříně, 

výrobky z masivu. 
tel. 604 191 956.

Výkup: smrku, buku, jasanu, dubu, borovice, 
modřínu. Vše nastojato. Tel. 608 820 997, 
Pavel Lorenčík.

Farma Milíkov nabízí roční nosnice, kuřice, 
liliputy, jatečné krůty, krmné směsi. Prodejní 
doba Po – Pá 8 – 11 a 15 – 17, So 8 – 11. 
Informace na tel. 558 362 829, 558 362 387, 
602 769 404, 739 324 338.

čiŠtĚní studní. 605 929 616.

vÝvoz žump. t. 774 348 299.

ZAHRADNICTVÍ OLDŘICHOVICE "NAŠE 
ZAHRADA" (poblíž Buriana) 
Nabízíme široký výběr okrasných keřů, různé 
druhy tújí na živé ploty od 60 Kč, alejové 
stromy i větší solitéry. Od 1.10. velký výběr 
ovocných stromů, rybízů, angreštů a jiných 
bobulovin Máme profesionální hnojiva, 
substráty a mulčovací kůru. Možnost výběru 
dárkových poukázek. Otevřeno: PO – PÁ od 
8 do 18 hod., SO od 8 do 14 hod. Tel. 773 
023 519. 
Těšíme se na Vás a při 
nákupu Vám rádi poradíme.

darosa – růžová školka nabízí keřové 
růže k podzimní výsadbě a chryzantémy. 
denně po – pá od 13.00 do 18.00 hod. 
tel. 558 324 563, 608 428 314.

Prodej ovocných stromků v Bystřici, areál 
štěrku, uhlí, mulčovací kůry. PO – PÁ 8 – 16, 
SO 9 – 12. Tel. 777 313 001.

půjčovna čisticích strojů kärcher  
na koberce, 

rovná 357, tel. 739 003 832.

Čistíme koberce a čalouněný nábytek. Tel. 
604 123 592.

Novinka: Thermocryolipide + Radiofrekvence 
– pro štíhlou postavu! Cena již od 750 Kč. 
Plesová sezóna se blíží. Tel. 730 583 612, 
www.belladonna.cz

Masáže pro Vás! 
www.masaze-beata.cz 
tel. 737 958 062

Fa tomáŠ worek 
rotto, spol. s r. o. 

***** 
www.proFiuklid.com 

vaŠe Jistota 
proFesionálníHo Úklidu 

***** 
čištění koberců a čalounění 

Úklidy bytů a rd 
mytí oken a výloh 
Úklidy kanceláří 

Úklidy panelových domů 
půjčovna čisticí techniky 

***** 
prodej čisticích prostředků 

www.rotto.cz 
tel. +420 774 897 154

www.masaze-trinec.cz 
737 700 280

volné prostory k pronájmu v centru 
Jablunkova v přízemí. tel. 731 588 070.

Nabízím plochu pro umístění bilboardu ve 
Vendryni u silnice 1/11. Tel. 732 674 300.

Pronajmu nebyt. prostory 80 – 200 m² v Třin-
ci–Konské u nádraží. Dílna, sklad, oplocený 
areál 1100 m². Tel. 603 854 992.

Prodejna 160 m² k výhodnému pronájmu, 
přízemí, výklad, 1. máje 16, centrum Třince. 
Tel. 608 624 005.

Prodejna/kancelář 16 m² k pronájmu, příze-
mí, parking, velký pohyb osob, Žižkova 139, 
Třinec–centrum. T. 608 624 005.

Prodej administrativní budovy POP-ART v 
Třinci–Podlesí. Celková plocha cca 700 m² 
včetně 2 garsonek a 3 garáží. Budova 
podsklepena. Pozemek cca 1200 m². Cena 
dohodou. Tel. 602 732 639.

maGda – třinec 
erot. služby, po – pá 9.00 – 18.00 

tel. 733 308 942. ne sms.

Jsme tady pro vás. 2 samičky, které milují 
sex, orálek.... Zavolej, nebudeš litovat. Sou-
kromí – Český Těšín, 604 669 109.

rYcHlá půJčka. 
777 184 255, 739 789 580.

Vyřešíme vaše dluhy. Právní poradenství 
zdarma. Zastavíme exekutory, vymahače, 
dražby. Oddlužení formou osobního bankro-
tu. Monika Mrózková. Tel. 606 790 696.

Peníze do 24 hod., MD, důchod, OSVČ, inv. 
důchod. Tel. 728 037 643.

zaMěsTnání naBízí

Přijmeme: telefonistu/ku – zprostředkova-
tele, asistenta/ku, obchodního zástupce a 
managera. Výdělek 25 – 30 000 Kč/m. Info 
na 731 979 998.

přijmeme zdravotní sestru do gyneko-
logické ordinace na poloviční úvazek. 
požadujeme velmi dobrou znalost práce 
na pc. tel. 725 557 275.

Přijmu řezníka, uzenáře (míchač do výroby) 
do provozovny v Čadci MäsoMarket. Platové 
a pracovní podmínky dohodou. Tel. 00421 
948 456 777.

inzerce
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VZPÍRÁNÍ Talentovaný vzpěrač Jakub Gorný uspěl mezi i o dva roky staršími závodníky a stal se mistrem ČR do 17 let. 
Celkově se třineckému oddílu na šampionátu mimořádně dařilo – na stupně vítězů se postavilo pět jeho členů.

Vzpěrači si na MČR vedli nad plán
luboš čeRNek

„Říkal jsem si, že kdyby se nám 
moc a moc dařilo, mohly být čtyři 
medaile. A nakonec jich je pět. To 
je úžasné. Něco podobného se na-
šemu oddílu už povedlo na MČR 
do 20 a 23 let, ale v sedmnáctkách 
ještě ne. Je to něco mimořádné-
ho,“ uvedl třinecký trenér Jan 
Cymorek po závodech, které pro-
běhly minulý víkend v Havířově.

Nejhodnotnější výkon podal 
patnáctiletý Jakub Gorný, který 
ve váhové kategorii do 85 kg svedl 
napínavou bitvu s Parolkem. Oba 

zvládli v trhu shodně 107 kg a až 
do posledního pokusu i v nadho-
zu podávali stejné výkony. Třinec-
ký vzpěrač nakonec pokořil 126 
kg (obojí byly jeho osobní rekor-
dy), zatímco jeho o rok starší pro-
tivník neuspěl.

„Kuba věnoval přípravě hodně 
času. Začal v úvodu prázdnin re-
prezentačním soustředěním a až 
do teď chodil pětkrát, šestkrát 
týdně na trénink. Svědomitost 
se mu teď zúročila. Je to šikovný 
chlapec, který má však nejen na-
trénováno, ale zvedá i hlavou. A to 
se cení,“ pokračoval Cymorek.

A přiznal, že i když Gorný už 

získal dříve dva mistrovské tituly, 
tak nepředpokládal, že Parolka po-
razí a přidá další i mezi staršími. 

„Spíše jsem jen doufal. Byl to 
obrovský boj. Klobouk dolů. Už 
se v minulosti českého vzpírání 
stalo, že takhle mladý kluk vyhrál 
MČR do 17 let. Ale jsou to výjim-
ky, z kterých, pokud nedojde k 
zranění anebo jiné neočekáváné 
události, se stávají výborní repre-
zentanti. V duchu věřím, že ho ne-
příjemné věci minou a že ještě o 
něm hodně uslyšíme. Prozatím se 
jeví výborně, počítá se, že pojede 
s reprezentační 17 na ME, možná 
i MS,“ těšilo ho.

Dalším želízkem ve váhové ka-
tegorii do 85 kg byl pro třinecký 
oddíl Daniel Schwarzer, který s 
výkony v trhu (80 kg) a v nadhozu 
(103 kg) skončil na třetím místě.

Dva zástupce mělo třinecké 
vzpírání i ve váze do 94 kg. Miro-
slav Kubiczek v ní získal stříbro, 
když v trhu zvládl 70 kg a v nad-
hozu 100 kg. Velmi dobrým výko-
nem se prezentoval i Marek Klus, 
který v osobních rekordech zvedl 
v trhu 73 kg a v nadhozu 95 kg a 
obsadil třetí místo.

V hmotnosti do 69 kg ještě 
startoval 15letý závodník Tomáš 
Tataruch, který si vylepšil v obou 
případech osobní maxima. Trhnul 
63 kg, nadhodil 78 kg a skončil 5.

TĚŽÍ ZE SPOLUPRÁCE S CROSSFITEM
Zlatou medailí a titulem mist-
ryně ČR se může pyšnit i Renata 
Waszutová, která ve váhové kate-
gorii nad 75 kg pokořila v trhu 40 
kg a v nadhozu 56 kg.

„Od letošního roku k nám za-
čali chodit lidé, kteří se věnují 
crossfitu a Renata se přesmýkla 
na vzpírání, baví ji to a je v tom 
dobrá. Zvedá pěkně technicky. 
I její starší sestra byla tuším do-
konce dvojnásobnou mistryní v 
zápase. Přitom obě vypadají tako-
vé křehounké, ale zalíbily se jim 
silové sporty a jsou v tom dobré,“ 
usmál se Jan Cymorek, který si 
pochvaloval přínos nových členů.

„Spolupráce nám nese ovoce. Oni 
mají v crossfitu ve svých soutěžích 
hodně vzpěračských prvků, proto 
se k nám přidali. Teď mají dvojí člen-
ství – v crossfitu i ve vzpírání a uva-
žuji, že bych někoho z nich použil i 
pro vzpěračské soutěže. I ti chlapci 
se hodně zlepšili,“ uzavřel. 

V soutěži MČR družstev 
obsadili páté místo
 ZÁPAS Početná sestava 15 třinec-
kých zápasníků se předminulý 
víkend zúčastnila Slezského po-
háru v Krnově. Zde zápasili ve vě-
kové kategorii přípravek a kadetů 
v zápase řecko – římském.  

V přípravce byl tentokrát nej-
lepším Ondřej Nowak, který díky 
čtyřem výhrám suverénně opano-
val hmotnostní kategorii do 42 kg 
a vybojoval tak svou první zlatou 
medaili. Stříbrnou medaili získali 
z třineckých Vojtěch Přeček, Do-
minik Marosz a Ondřej Chlebek. 
Na třetích místech se umístili Jan 
Gazur, Tomáš Trojka a Jiří Marosz .

 Kadetská soutěž byla zároveň 
posledním pátým kolem kadet-
ské ligy. Třinečtí kvůli zraněním 
nastoupili pouze v čtyřčlenné se-
stavě. Nejlepším byl tentokrát v 
hmotnosti do 63 kg David Tomic-
zek, který díky třem vítězstvím 
získal pro družstvo zlatou medai-
li a deset bodů. 

V hmotnosti do 76 kg po dob-
rých výkonech vybojoval Marek 
Wáclawek třetí místo a čtvrté ob-
sadil jeho oddílový kolega Vadym 
Franek. Ve váze do 85 kg obsadil 
Martin Herman konečné třetí mís-
to. Tyto výsledky stačily třineckým 
v závěrečném součtu MČR druž-

stev kadetů na konečné 5. místo.
Uplynulou sobotu byl náš oddíl 

pozván na turnaj do polských Ka-
towic. Tohoto memorialu J. Czaja 
se zúčastnilo 120 závodníků. Ve 
věkové kategorii žáků jsme měli 
dvojí zastoupení. 

Třinecký Jan Cymorek dokázal 
díky třem výhrám a jedné poráž-
ce vybojovat velmi dobré druhé 
místo. Druhým byl v hmotnosti 
do 47 kg Mirek Vašinka, který 
není kmenově třineckým zápas-
níkem, ale pravidelně v Třinci tré-
nuje. Ten se také dokázal po třech 
výhrách probojovat do finále, zde 
však prohrál a získal nakonec 
stříbrnou medaili. 

V kadetech jsme měli pět zá-
vodníků. Nejlépe si opět vedl Jan 
Tomiczek, který dokázal třemi 
vítězstvími a jednou těsnou spor-
nou porážkou vybojovat po velmi 
dobrých výkonech druhé místo. V 
hmotnosti do 76 kg jsme měli dvo-
jí zastoupení. Lepším byl Marek 
Wáclawek, který získal stříbrnou 
medaili, a Vadym Franek po sluš-
ném výkonu obsadil čtvrté místo. 
V hmotnosti do 85 kg zápasili také 
dva zápasníci. Stříbrnou medaili 
vybojoval Dalibor Sikora a na třetí 
místo dosáhl Martin Herman.  (lip)

judisté mají před MČR slušnou formu
JUDO Před blížícími se domácími 
šampionáty absolvují mladí ju-
disté z oddílu Judo DDM Třinec 
jeden turnaj za druhým, ve všech 
věkových kategoriích, doma i v 
zahraničí. 

Velmi zajímavého podniku se 
zúčastnili poslední zářijový ví-
kend benjamínci a žáci v Dobré. 
Oproti běžným turnajům, které 
probíhají v tělocvičnách, se ten-
to konal pod širým nebem a díky 
krásnému počasí to byl pro spor-
tovce, rodiče i trenéry zajímavý 
zážitek.

 Ten byl navíc umocněn medai-
lovými žněmi třineckých borců. 
Zlatou medaili vybojovala Lucie 
Bialoňová, stříbro přidali Pavel 
Ševeček a Vít Huczala a bronz si 
s Dobré odvezli Soňa Wantulo-
ková, Filip Kaczmarczyk a Jakub 
Zogata. Ve zvláštním režimu pak 
závodily v rámci přípravy na svou 
vrcholnou soutěž Zuzana Janicz-
ková a Helena Szokalová. Zuzka 
soutěžila ve vyšší váhové katego-
rii a přesto dokázala získat zlato 
a Helenka pro změnu soutěžila v 
kategorii chlapců a po vynikají-
cím výkonu vybojovala bronz. 

O týden později si vyjeli třineč-
tí judisté na dva turnaje. V sobo-
tu naši nejmladší odjeli bojovat o 
medaile na Malou cenu Karviné. 

Opět se nevrátili z prázdnou. I 
když nejcennější kov nedokázal 
vyválčit nikdo, odvezli si Lucie 
Bialoňová, Pavel Ševeček, Michael 
Svoboda a David Lupiňski stříbro 
a Vít Huczala s Filipem Kaczmarc-
zykem bronz. 

V neděli proběhl poslední kva-
lifikační turnaj na domácí šampi-
onát a tím byl Český pohár v Tep-
licích. Zde měl náš oddíl pouze 
dvě želízka v ohni. 

Česká reprezentantka Adéla 
Szarzecová, která v rámci přípra-
vy celý podzim startuje ve vyšší 
váhové kategorii, opět nedala 
svým soupeřkám šanci a poté, co 
všechna utkání ukončila vítězně 
před časovým limitem, získala 
zlato. Druhým želízkem byla Te-
reza Martynková, která sice ne-
stála na žíněnce tři roky, ale do-
kázala vybojovat bronz. 

Druhý říjnový víkend obsadili 
naši borci dokonce tři turnaje a 
navíc všechny se konaly v zahra-
ničí. Na Slovensko do Považské 
Bystrice vyrazili žáci. 

Zatímco Jakub Zogata byl vyřa-
zen během eliminačních zápasů, 
naše děvčata dokázala na svém 
posledním turnaji před MČR ros-
toucí formu. 

Helena Szokalová dokázala 
porazit všechny soupeřky před 

vypršením časového limitu a za-
slouženě získala zlato. Zuzana Ja-
niczková si sice ze Slovenska od-
vezla „jen“ bronz, ale velice cenný, 
protože opět v rámci přípravy 
startovala ve vyšší hmotnostní 
kategorii. 

Do polského Sosnowca oddíl 
vyslal našeho nejmladšího, ale 
velice nadějného závodníka, te-
prve benjamínka Filipa Kaczmar-
czyka. Filip důvěru trenérů ne-
zklamal a dokázal, že z něj roste 
budoucí hvězda. Nejenže dokázal 
v turnaji zvítězit, ale navrch při-
dal ještě druhou, a to stříbrnou 
medaili, protože je to bojovník a 
rozhodl se startovat ve dvou ka-
tegoriích. 

Posledním podnikem, kde měl 
oddíl Judo DDM Třinec svého zá-
stupce, bylo otevřené mistrovství 
Polska v kategorii juniorů, které 
se konalo ve Wroclawi. Zde star-
tovala v rámci reprezentace do-
rostenka Adéla Szarzecová. 

Jelikož v letošním roce kon-
čí v dorostenecké reprezentaci 
a chce pokračovat i v juniorské, 
byla v rámci testu nominována 
mezi juniorky a dokázala, poté 
co prošla vyřazovacími zápasy 
bez zaváhání, vybojovat stříbro, 
když nezvládla pouze finálové 
utkání.  (ds)

RELAX CENTRUM 
Třinec, Tyršova 824, 
(za krytým bazénem)  
Wellness: Po – Pá: 15 – 21 h, 
Út pouze ženy. So a Ne 10 – 
21 h, So 10 – 12 h i pro rodiče  
s dětmi (3 – 12 let). Fitness:  
Po – Pá: 8 – 21h, So a Ne 9 – 
21h  Tel. 558 988 250 
 
KRYTÝ BAZÉN S|T|A|R|S 
St, Pá 6 – 13, 14 –18, 19 – 21 Čt 
8 – 13, 14 –18, 19 – 21 So a Ne 
6 – 21, Po, Út 6 – 18, 19 – 21 
 
VITALITY SLEZSKO,  
BYSTŘICE 
St, Pá, Út 6 –  8, 14.30 – 16.30, 
17.30 – 22 h, Čt 14.30 – 15.30, 
17 –19.30, 20.30 – 22, So 
6  –15 16.30 – 22, Ne 6 –10, 
11.30 – 22, Po 14.30  – 17.30, 
18.30 – 22

Kam za sportem

Trenér Jan Cymorek (vpravo) se svými úspěšnými svěřenci. Foto: Archiv oddílu

Stoupají 
tabulkou
HokeJbAl Hokejbalisté tři-
neckého enviformu uspěli na 
hřišti posledního letohradu 
a v extraligové tabulce se 
posunuli už na šesté místo. 

LETOHRAD - TŘINEC  
1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
bRANky A NAHRÁVky: 
21. Halbrštát (Friml) – 9. 
konderla, 19. Toman (Říman, 
Cieslar).  
HbC Třinec: Smolka, (Ga-
briel) – Turoň, Goldmann, 
Palkovský, Filipek, Samek, 
liboska – Szotkowski, To-
mis, Drábik – Říman, Toman, 
konderla – ochman, Cieslar, 
Zvejška. Trenér: Hořák

SPoRT
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Papuga: Kluci pochopili naši filozofii a vyplácí se to
FoTBAL Trenéru Kamilu Papugovi 
zpočátku připadala nově vytvoře-
ná juniorka Třince jako tým bo-
bistů ze známého filmu Kokosy 
na sněhu. Známí se domnívali, že 
bude se svým týmem dostávat od 
ligistů velké příděly.

Úvodních pět kol třinečtí fot-

balisté opravdu platili nováčkov-
skou daň, ale následně prohráli 
jen ve 2 z 9 utkání. Respekt si vy-
dobyli zejména vysokou výhrou 
4:0 nad Teplicemi a dnes už je v 
tabulce nejvyšší juniorské soutě-
že pod nimi i pár juniorek prvoli-
gových mužstev.

„Vedení klubu mi sice při pří-
chodu říkalo, že nevadí, když 
nám to občas ulítne a prohrajeme 
i vyšším rozdílem. Vždyť jde hlav-
ně o výchovu mladých talentů. 
Ale když se něco dělá, musí být za 
prací nějaký výsledek. Každý člo-
věk si má klást cíle. Takové, aby 
byly dosažitelné a zároveň ne jed-
noduché. Já jsem chtěl, abychom 
v každém zápase bojovali o body 
a abychom se neustále zlepšovali. 
A jsem rád, že se to, jak ukazují 
poslední výsledky, zatím daří,“ 
uvedl Papuga.

?  Třinec je ve fotbalové nejvyš-
ší juniorské soutěži nováčkem a 
sezonu jste načali pěti porážka-
mi (skóre 5:20). Co vám činilo v 
úvodu největší potíže?
Právě adaptace na novou soutěž. 
Kluci si na ni museli zvyknout, 
neměli s ní vůbec žádné zkušenos-
ti. Když si vezmeme složení kád-
ru třinecké juniorky, tak kromě 
Tomáše Vovese, kterého se nám 
podařilo získat na hostování z 
Baníku Ostrava, nikdo nehrál ani 
nejvyšší dorosteneckou ligu (Tři-
nec je ve druhé dorostenecké lize). 

Ještě Ondřej Byrtus a Martin 
Vlachovič okusili dospělý fotbal 
( juniorka je určena pro ročníky 
1993 a mladší, avšak může za ni v 
utkání rovněž nastoupit pět star-
ších hráčů, z toho dva ze soupisky 
A týmu). Když nastoupíte proti 
Mladé Boleslavi, která na vás vy-
rukuje se šesti hráči širšího prvo-
ligového áčka, který chce bojovat 
o nejvyšší příčky, tak to musí být 
vidět. Pro kluky to byl obrovský 
skok. Rychlost, technika, takti-
ka, to všechno je na daleko vyšší 
úrovni. Aby ne,  juniorská nejvyšší 
soutěž je vrcholem české mládež-
nické kopané.

?  Takže vás nepřekvapilo, že 
jste v úvodu sezony byli jakýmsi 
otloukánkem?
Už při svém příchodu jsem zmi-
ňoval, že budeme takové kokosy 
na sněhu. Hodně lidí se mi divilo, 
do čeho jdu, a pošklebovali se mi 
s tím, že budeme dostávat hodně 
gólů. Upřímně řečeno, taky jsem 
byl při oslovení klubem překvape-
ný, že se vedení třineckého fotba-
lu odhodlalo k této cestě.

 Na druhou stranu Třinec při-
hlásil juniorku do soutěže, aby 
tady vznikla přechodová fáze, kte-

rá by měla pomoci nejtalentovaněj-
ším klukům do A mužstva. A tahle 
forma je mnohem prospěšnější, 
než přes nejvyšší dorosteneckou 
ligu, která momentálně v Třinci 
není, a z ní měli jít do áčka. Klu-
ci by v této soutěži bojovali o zá-
chranu, možná dostávali příděly a 
byli pod větším tlakem a stresem. 
To by znamenalo, že by si na hřišti 
dovolili mnohem méně a jejich fot-
balový růst by byl pomalejší. 

Moravskoslezská liga je mo-
mentálně pro tyhle mladé kluky 
vhodnější soutěž. Ale neříkám, že 
by se v budoucnu první doroste-
necká liga v Třinci hrát nemohla. 
Jen to je nyní zatím běh na dlou-
hou trať. Rovněž velkým přínosem 
je to, že hráči ,,A“ týmu, kteří ne-
mají herní praxi nebo jsou po zra-
nění, mohou se rozehrát v kvalitní 
soutěži. Pro třinecký fotbal roz-
hodnutí přihlásit juniorku do sou-
těže bylo určitě správné a poslední 
zápasy a vývoj juniorské ligy tomu 
dává zapravdu. Už teď vím, že tři 
čtyři hráči by se  mohli zapojit do 
zimní přípravy třineckého áčka a 
v týmu by se neztratili.

?  V posledních devíti kolech 
jste získali 15 bodů. Jste 16. z 
21 týmů, pod vámi jsou i třeba 
prvoligové mančafty. Co stojí za 
tím zlepšením?
Je dobré, že do juniorky může 
přijít pět starších kluků (pravidly 
povolené maximum), kteří se ne-
vešli do základu áčka mužů anebo 
se rozehrávají po zranění. Svými 
zkušenostmi juniorům velmi po-
máhají.

 Ale poslední výsledky jsou 
hlavně zapříčiněny tím, že kluci 
pochopili a řídí se naší filozofií, 
jsou pracovití. Jejich tréninková 
morálka je na velmi dobré úrovni. 

Trénoval jsem v Opavě, Baníku, 
Hlučíně, a i když je u třineckých 
hráčů menší fotbalová kvalita, tak 
o to více to nahrazují bojovností a 
ctižádostvostí. Vidím u nich sou-
středěnost, pokoru. Moc dobře se 
s nimi pracuje. Teď je důležité, aby 
nepolevili a pořád na sobě maka-
li. Člověk nesmí ustrnout a ať dělá 
jakoukoliv profesi, tak by se měl 
chtít neustále zlepšovat.

?  Jak zní vaše filozofie?
Společně s Lubomírem Vaškem 
(asistent trenéra), s nímž se mi 
výborně spolupracuje, jim zdůraz-
ňujeme jednu důležitou věc. A to, 
že samotný trénink pro úspěch 
nestačí. Ale to nemám jen ze své 
hlavy. I Jarda Jágr nebo můj kama-
rád Miloš Holaň říká, že když dru-
zí spí, ty musíš trénovat, abys byl 

lepší. A to jim vštěpujeme. 
Říkám jim, když máme volno, 

odpočívejte aktivně. Zajděte si za-
plavat, vyjeďte si někam na kole. 
Musí dělat věci navíc a k fotbalu 
přistupovat zodpovědně i mimo 
něj. Je třeba dbát na životosprávu 
(spánek, pitný režim) a celkově si 
umět uspořádat rytmus. 

A zejména se v trénincích za-
měřujeme na herní stránku, kte-
rá je dnes v mládežnických ka-
tegoriích čím dál slabší. Už dnes 
tolik nevidíte děti hrát si fotbal 
na plácku, i proto je méně přiro-
zených fotbalistů. Proto na to kla-
deme důraz, devadesát procent 
tréninků je herní a v zápasovém 
tempu. I když zpočátku měli s 
tím kluci problém, dnes už to 
má náboj a šťávu. I tohle přispívá 
tomu, že máme výsledky. (lc)

vydřeli výhru nad Pardubicemi
FOTBAL Třinecká juniorka ve svém posledním utkání vybojovala 
vítězství 1:0 nad Pardubicemi. Jedinou branku zápasu vstřelil v 86. 
minutě Dzmitry Rekisz. Nováček soutěže v posledních sedmi utká-
ních vyhrál počtvrté.

„Jen se tím potvrzuje, že poslední výsledky nebyly náhodné. 
Porazili jsme taky juniorku Teplic 4:0, Táborska 3:0 nebo Plzně 2:0 a 
to jsou cenné skalpy. Mezitím jsme i v Liberci a Jihlavě (oba zápasy 
skončily 2:2) sahali po výhře. A těší mě, že jsme  
ty zápasy navíc i velmi dobře odehráli. Poslední dva zápasy sice 
nebyly herně povedené, ale proti Pardubicím jsme to vydřeli. Kluci 
se přesvědčili, že když to nejde fotbalově, ještě je šance vyhrát 
srdíčkem. To je pozitivní. Kluci do poslední chvíle doufali, že když 
půjdou za svým cílem, tak se to zlomí a štěstí se přikloní na jejich 
stranu,“ uvedl trenér třinecké juniorky Kamil Papuga.

TŘINEC – PARDUBICE 1:0 (0:0)
Branka: 86. Rekisz. ŽK: Preči, Vlachovič - Čáp.
FK Fotbal Třinec: Brych - Sporysz (87. Machala), Samek, Preči  
(59. Trajkovski), Byrtus - Joukl, Hála (77. Dawid), Voves, Rekisz - 
Vlachovič (92. Kufa), Švábík.Trenér: Papuga.

Favorita překvapili útočným stylem
FoTBAL Třinečtí fotbalisté po-
trápili favorizovanou Karvinou, 
překvapili ji ofenzivním pojetím 
hry, ale nakonec na hřišti soupeře 
gólem z 84. minuty prohráli 1:2. 
Premiérovou branku za Třinec 
vstřelil Petr Wojnar.

„Možná jsme prohráli neza-
slouženě, ale na to se nehraje. My 
jsme do utkání nevstoupili ideál-
ně, měli jsme z toho trochu obavy, 

což se potvrdilo. Soupeř nám dal 
brzo gól, ale postupem času jsme 
se dostali do hry a vytvořili si dvě 
stoprocentní tutovky a další dvě 
dobré příležitosti. Oni také měli 
šanci v podobě Mišinského.,“ uve-
dl po utkání třinecký trenér Pavel 
Hajný k prvnímu poločasu.

„Ve druhém poločase se proje-
vila zkušenost domácího mužstva. 
Třicet minut si vedení dobře hlída-

li, ale ke konci zápasu jsme zača-
li mít převahu a nakonec se nám 
po pěkné akci povedlo vyrovnat. 
Bohužel pro nás v době, kdy jsem 
chtěl střídat, tak jsme ve středu 
trochu zaspali a Gonda to zpoza 
šestnáctky trefil přesně a rozhodl 
o vítězství domácích.“ dodal.

Domácí trenér Josef Mazura 
přiznal, že Třinec ho překvapil a 
řekl, že to bylo derby se vším všu-
dy. „Třinec byl velice dobrý, z naší 
strany to bylo po herní stránce 
hodně špatné. Lituji toho, že jsme 
nedali druhý gól, kterým bychom 
se trochu uklidnili. Ve středu pole 
nás Třinec přehrával, nakonec vy-
rovnal, ale my jsme to silou vůle 
dotlačili do vítězného konce.“ (lc)

Beskydského azimutu se 
zúčastnilo přes tisíc dětí
TŘINEC Slavnostní vyhlášení vý-
sledků 38. ročníku Beskydského 
azimutu mládeže v orientačním 
běhu, který se uskutečnil koncem 
září v třineckém lesoparku, pro-
běhlo 9. října  v KD TRISIA

První ročník této populární 
soutěže se běžel v roce 1973 a 
tehdy měl asi tři stovky účastní-
ků. Počet startujících později ra-
pidně stoupal a konal se pro žáky 
základních škol. V roce 1995 se na 
start postavilo rekordních 5 714 
startujících ze 14 škol – závod byl 
současně i Během Terryho Foxe.

 V posledních letech se tento 
závod pořádá už jen pro žáky 1. 
stupně. A v letošním roce se závo-

du zúčastnilo 1 066 dětí z 15 škol. 
Přijeli závodníci z Vendryně, Ol-
dřichovic, Nýdku, Košařisk, Kar-
pentné, Milíkova a Třince.  

Nejpočetnější skupina byla ka-
tegorie H 2. a 3. třídy, na start se 
postavilo 253 závodníků. Neza-
lekli se ani prvňáčci, kde bylo od-
startováno celkem 195 dětí. 

Mezi školami do 150 žáků zví-
tězila Církevní ZŠ, na 2. místě 
skončila ZŠ Bezručova a třetí byla 
ZŠ Košařiska.

V kategorii škol nad 151 žáků 
zvítězila ZŠ Vendryně, na druhé 
příčce se umístila ZŠ Dany a Emi-
la Zátopkových a třetí skončila ZŠ 
Jubilejní Masarykova. (ag)Petr Wojnar (vpravo) vstřelil v Karviné první gól za Třinec. Foto: Petr Rubal

KARvINÁ - TŘINEC  
2:1 (1:0)

BRANKY: 17. Ciku (Gonda), 
84. Gonda – 81. Wojnar 
(Málek). Rozhodčí: Kalenda, 
ŽK: Eismann – Velner. Diváci: 
1925. 
TŘINEC: Bruk 7 – Velner 7, 
Malík 7, Cigánek 7, Matou-
šek 7 – Malíř 7, Motyčka 7 
(86. Rekisz), Hupka 7, Ceplák 
7 (69. Wojnar) – Málek 7– 
Gulajev 7 (64. Gavlák). 

výsledky regionálního fotbalu
KRAJSKý PŘEBOR: Vendryně - Krnov 0:2, Rýmařov - Český Těšin 3:2. 
Pořadí po 11 kolech: 1. Rýmařov 25 b,..., 8. Vendryně 16 b,..., 15. 
(předposlední Český Těšín 8 b.
I. A TŘíDA: Bystřice - Čeladná 1:3. Pořadí po 9 kolech: 1. Šenov 22 
b,..., 14. (poslední) Bystřice 4 b
I. B TŘíDA: Mosty - Dobrá 3:1, Horní Suchá - Hnojník 2:0, St. Město 
- Hrádek 3:1, Písek - Jablunkov 2:1, Nýdek - Lučina 1:0. Pořadí po 
9 kolech: 1. Dobratice, 2. Písek (oba 17),..., 7. Hnojník 13 b,..., 10. 
Jablunkov, 11. Nýdek (oba 10 b), 12. Hrádek 9 b,...14. Mosty 8 b

SPORT
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HOKEJ Oceláři po Slavii zdolali po týdnu podruhé nejlepší tým soutěže. Po vítězství nad 
vedoucími Pardubicemi 3:0 se na lídra bodově dotáhli a byli jen vinou horšího skóre druzí.

Opět porazili lídra
lubOš čErnEK

Oceláři byli po týdenní pauze 
od úvodních minut nažhaveni a 
v první třetině taky dvěma góly 
položili základ páté výhry v řadě. 
Nejdříve se prosadil z dorážky 
Radim Matuš, který si týden před 
svými dvacetinami  nadělil před-
časný dárek - premiérový gól v 
extralize.

„Nevím, jestli to je dárek, ale 
je to super dát gól ještě na začát-
ku. Bylo to naše první nebo dru-
hé střídání a hned jsme ho tam 
loupli. Perfektní pocit. Důležité, 
že máme tři body a že jsme pro-
dloužili sérii pěti výher,“ řekl  po 
utkání novinářům Matuš, který 
se gólově prosadil až ve svém 26. 
startu v extralize. „Už jsem si ří-
kal, že jsem takový dřeváček. Ne-
věděl jsem, co dělat, aby to tam 

spadlo. Jsem rád, že už je to za 
mnou,“ dodal s tím, že gól asi vě-
nuje rodičům, neboť na jeho kari-
éře mají největší zásluhu. 

Vedení Třince zvýraznil z pře-
číslení dva na jednoho střelou 
pod horní tyč Martin Adamský. 
A přestože hosté ještě na začátku 
prostřední části kousali, gól Jiřího 
Polanského je definitivně srazil.

Pokřtili kalendář s hráči

TŘINEC Během dne otevřených 
dveří v nové WERK ARÉNĚ po-
křtili prezident klubu HC Oceláři 
Třinec Ján Moder a viceprezident 
klubu Jan Czudek nový kalen-
dář na letošní hokejovou sezonu 
2013/2014

Jeho ústředním motivem je 
dvanáct třineckých hokejistů, 
kteří jsou formou komiksových 
kreseb představeni z jiného než 
hokejového pohledu. 

„Snahou a hlavní myšlenkou 
kalendáře je především přiblížit 
fanouškům hráče tak, jak je ne-
znají, a ukázat je v jiném světle, 
než na ledové ploše,“ říká výkon-
ný ředitel Ocelářů Marek Chmiel

Například Martin Adamský je 
zobrazen jako traktorista, Radek 
Bonk jako cyklista a zároveň otec, 
Lukáš Zíb jako golfista nebo Ja-

kub Orsava jako playboy. „Přáním 
jednoho hráče bylo ztvárnit ho 
jako Jokra, což je záporná postava 
z příběhu o Batmanovi. Pod mas-
kou ovšem nejde moc poznat, o 
kterého hráče se jedná. Fanoušci 
budou mít nyní šanci hádat, který 
z hokejistů je pod maskou, a vy-
hrát cenu,“ uvádí autorka kalen-
dáře Barbora Balgová (vpravo na 
horním snímku), která na tvorbě 
kalendáře pracovala společně s 
Michalem Mikulou. 

„Chystáme také vydání komik-
sových karet hráčů jako limitova-
nou edici,“ dodává autorka.

Celkem bylo vyrobeno 1000 
kusů kalendářů. Kalendáře budou 
prodejní a lze si je zakoupit přes 
Fanshop, který je na webových 
stránkách třineckého hokejového 
klubu. (lc)

Chybí mu přítelkyně
HOKEJ Jako dobrou volbu ozna-
čuje zpětně Alexander Gorškov 
rozhodnutí jít hrát do Třince. 
Město se mu líbí, společně s Jiřím 
Polanský a Martinem Adamským 
vytvořil nejproduktivnější útoč-
nou formaci Ocelářů v přípravě i 
v probíhající sezoně.

„Je radost hrát s takovými ho-
kejisty. Parťáci z útoku mi oprav-
du moc pomáhají, vytvářejí šan-
ce. Zatím nám to funguje,“ uvedl 
ruský útočník pro klubový web 
Ocelářů, kterému minulý týden 
odpověděl i na otázky čtenářů.

Gorškov je v Třinci od startu 
přípravy na ledě a za tu dobu se 
naučil hlavně základní fráze a po-
zdravy. „Ale ani s nákupy nemám 
problém. Prostě položím zboží na 
pokladnu a zaplatím. Umím si i 
objednat v češtině jídlo v restau-

raci,“ odpověděl.
Nejvíce mu zde chybí jeho ro-

dina a přítelkyně. „ V Třinci zatím 
žiji sám. A odloučení od rodiny 
snáším docela těžce. Stýská se mi 
hlavně po přítelkyni, ale musím to 
vydržet. Brzy by sem měla dorazit. 
Jsme spolu v kontaktu přes skype,“ 
uvedl dvaadvacetiletý hráč, který 
loni hrál v Rubin Ťumen druhou 
nejvyšší ruskou soutěž.

„Česká liga má vysokou úroveň. 
Byl jsem mile překvapen, jak se 
tady hraje. Řekl bych, že česká liga 
je trochu kvalitnější soutěž. V Rus-
ku se hlavně hodně bruslí, tady je 
to víc technický hokej. Cítím, že 
je tady možnost hokejově vyrůst,“ 
podotkl Gorškov, jenž obdivuje 
krajana Pavla Dacjuka a jeho život-
ním snem je alespoň jednou si za-
hrát za ruskou reprezentaci.

Prezident klubu Ján Moder šampaňským pokřtil kalendář. Foto: Retr Rubal

Pohled do útrob rozestavěné Werk arény před začátkem prohlídek pro veřejnost. Foto Petr Rubal

nová Werk aréna roste podle plánu
TŘINEC Přesně rok od položení 
základního kamene byla rozesta-
věná Werk aréna zpřístupněna 
veřejnosti v rámci dne otevře-
ných dveří. 

Nabídku klubu prohlédnout si 
rychle rostoucí halu využilo více 

než tisíc lidí. Další dorazili ales-
poň na autogramiádu hokejistů 
anebo se vyfotit s Masarykovým 
pohárem, určeným vítězi hokejo-
vé extraligy.

Výstavba arény běží podle 
plánu, v němž se počítá s ote-

vřením a zahájením provozu v 
polovině příštího roku. Moderní 
multifunkční hala bude od sezo-
ny 2014/15 novým domovem tři-
neckých hokejistů, ale zároveň je 
záměrem v ní pořádat i jiné spor-
tovní akce a koncerty. (lc)

radim Matuš se raduje ze své první branky v extralize. Foto: Petr Rubal

TŘINEC - 
PARDUBICE 3:0 
(2:0, 1:0, 0:0)

branKy a naHrávKy: 10. 
Matuš (Ostřížek), 19. adam-
ský (Polanský, Gorškov), 34. 
Polanský (roth, linhart). 
rozhodčí: Hradil, Polák - 
Gebauer, lederer. vyloučení: 
6:8, navíc T. Zohorna (Pardu-
bice) 10 minut. využití: 1:0. 
Diváci: 4055.
TřinEc: Hrubec - Hrabal, 
Krejčí, roth, linhart, Kania, 
Zíb, lojek - Martin růžička, 
bonk, varaďa - Gorškov, 
Polanský, adamský - rákos, 
Zagrapan, rufer - Ostřížek, 
Marek růžička, Matuš. Tre-
néři: Kalous a Marek.

sPOrT


