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FK Fotbal Třinec odvolal 
trenéra Hajného
Tým dočasně povede kula  

a na hráče se zlobí sTr. 23

Čárlíci si dávají  
pauzu na neurčito
za vším podle hudebníků stojí 

rozdílné názory sTr. 8

Zlepšovatelé TŽ řešili 
energetické úspory
nejlepší z nich odměnil  

generální ředitel a ČHS sTr. 5

Inzerce

„V kraji mohlo mít práci 
o 25 tisíc lidí více“
V Moravskoslezském kraji je bez 
práce už přes 81 tisíc lidí, mnohé 
firmy se potýkají s problémy, ně-
které podniky jsou v krizi. „Pokud 
se česká ekonomika brzy nerozje-
de, hrozí severní Moravě skutečná 
krize,“ říká podnikatel Andrej Ba-
biš. Majitel Agrofertu, který je jed-
ním z největších zaměstnavatelů 
v zemi, přibližuje i svůj recept na 
nastartování ekonomiky. 

?  Pane Babiši, co říkáte na sou-
časné české hutnictví? 
Je asi chyba, že tři největší hutě 
v tomto kraji mají každá jiného 
vlastníka. Jde o strategické odvět-
ví, přitom teď každá firma bojuje 
za sebe – jak u nás, tak i na za-
hraničních trzích. Nejsem si jistý, 
jestli privatizace tehdejší Nové 
huti a Vítkovice Steel byly šťastné. 
Tyhle firmy, které se privatizovaly 

za vlád ČSSD, a v Česku vydělaly 
miliardy, se v posledních letech 
potýkají s různými problémy a 
majitelé dokonce zvažují i jejich 
prodej. 

?  Jak se tedy podle vás mělo ře-
šit české hutnictví v posledních 
letech? Měly Nová huť a Vítko-
vice Steel zůstat v rukou státu, 
nebo se měly privatizovat? 
Nejsem odborník na hutnictví, 
ale vím, že byla vytvořena studie 
o restrukturalizaci celého české-
ho hutnictví. Jako nejschůdnější a 

nejreálnější se asi jevila varianta 
vytvoření Českého ocelářského 
podniku. 

?  Jenže proti tomu návrhu se 
postavili nejvyšší odboráři Nové 
huti, kteří organizovali stávky a 
protesty proti Třineckým žele-
zárnám, které se měly s Novou 
hutí a Vítkovicemi spojit. Nyní 
je nezaměstnanost v Moravsko-
slezském kraji 9,7 procenta, bez 
práce je 81 281 lidí. Myslíte si, že 
pokud by vznikl Český ocelářský 
podnik, tak by současná neza-
městnanost byla nižší? 
Určitě. Před patnácti lety pracova-
lo v těchto třech hutních firmách 
přes 22 tisíc lidí. Dnes je to zhru-
ba o deset tisíc lidí méně. Skupina 
firem kolem Třineckých železáren 
přitom svou zaměstnanost udrže-
la. Když si představíte, že jeden za-
městnanec znamená další dva až 
tři lidi ve službách a přidružených 
činnostech, tak by v celém kraji 
mohlo mít práci o 25 tisíc lidí víc.

Opilý řidič zabil 
dva mladé lidi
Vodňany, Třinec když řidič mlékárenského vozu zastavil brzy ráno zkraje obce Vod- 
ňany, nebylo už dvěma mladým lidem pomoci. na silnici našel tělo 26leté sportovkyně  
z Třince a jejího o rok staršího přítele z Liberecka. Srazil je opilý řidič osobního auta a ujel.

PeTra MarTynKoVá, luboš ČerneK

Tragédie se stala na Strakonicku 
13. října mezi jednou a druhou 
hodinou ranní na rovném úseku 
silnice. Mladý pár se pěšky vracel 
ze sousední obce Pražák, kde se 
účastnil závodu v orientačním 
běhu. Dvojici srazilo osobní auto. 
„Řidič za husté mlhy nepřizpůso-
bil rychlost vozidla povětrnost-
ním podmínkám a nevěnoval se 
plně řízení, neboť řídil vozidlo 
bezprostředně po požití alkoho-
lického nápoje,“ uvedla Jaromíra 
Nováková ze strakonické policie.

Indicie získané na místě střetu 
policisty po hodině dovedly k autu 
zaparkovanému na soukromém 
pozemku i k 22letému mladíkovi 
podezřelému ze zavinění nehody. 

Nováková sdělila, že řidič je obvi-
něn z trestných činů usmrcení z 
nedbalosti, neposkytnutí pomoci 
a ohrožení pod vlivem návykové 
látky. Jeho spolujezdec pak z pře-
činu neposkytnutí pomoci.

„Ani se tomu nechce věřit. Byla 
to šikovná, hodná a kamarádská 
holka. I když byla delší dobu z 
Třince, nikdy nezapomněla, odkud 
pochází, a vždy se k nám hlásila. Je 
to tragédie. Zvláště, když viník ješ-
tě ujel z místa nehody a neposkytl 
jí první pomoc. Je to smutné,“ do-

dala k neštěstí Anna Gavendová, 
předsedkyně orientačního oddílu 
TJ TŽ Třinec, kde donedávna na-
dějná sportovkyně působila.

Okolnosti nehody strakonická 
policie dále vyšetřuje.

Ani na Třinecku, kde se letos sta-
lo okolo 350 nehod, není výjimkou, 
že řidiči od neštěstí ujedou. „Podle 
odhadu můžeme říci, že šlo až o 20 
procent řidičů. Ujížděli i od váž-
ných nehod, kdy je již přečin řešen 
v rovině trestní a viníkům hrozí až 
5letý trest,“ uvedl mluvčí frýdecko-
-místecké policie Vlastimil Starzyk 
s tím, že ve čtvrtině případů se ne-
zodpovědný řidič najde.

Situací, kdy událost není ohlá-
šena, naštěstí ve srovnání s před-
chozími lety nepřibývá. I přesto 
je podle Starzyka počet bezohled-
ných řidičů vysoký.

ro z h ovo r

chutě, vůně a pohoda  
ovládly celou hrčavu 
HrČaVa sobotní odpoledne a večer 19. října patřily ve vísce na 
trojmezí kulinářským specialitám, dobrému pivu z osmi malých pivo-
varů a skvělé zábavě. Konal se tu totiž první ročník gastrofestivalu a 
beerfestu. Fotoreportáž z akce najdete na 7. straně.  (dk) 

„Je to tragédie. 
Zvláště, když viník ješ-
tě ujel z místa nehody 
a neposkytl pomoc.“

PoKraČoVání na sTraně...2 u
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HnojníK Masarykova škola v Hnojníku měla týden dva ředitele. V pondělí 14. října se  
do funkce vrátil Tomáš krpel, který byl před dvěma lety odvolán, dle soudu však neplatně. 
Den po návratu do ředitelny onemocněl. celý týden pak školu znova vedl jeho předchůdce 
Jiří Tomiczek. Od včerejška má chod školy na starosti pedagožka ilona krplová.

Rošáda v ředitelně 
školy v Hnojníku
iZabela Kraus-ŻuroVá

Tomáš Krpel šel na nemocenskou 
den po návratu na post ředitele. 
„Nešťastnou náhodou jsem si ob-
novil zranění patní kosti a kotní-
ku,“ sdělil. A protože statutární 
zástupkyně školy i zástupce ře-
ditele jsou také na nemocenské, 
školu, na prosbu starosty a po 
domluvě se staronovým ředite-
lem, dočasně vedl opět dosavadní 
ředitel, který kvůli tomu přerušil 
dovolenou.

„Jiřího Tomiczka jsem opět 
uvedl na post výkonného ředitele 
školy, a to s časovým omezením 
do návratu kteréhokoliv statu-

tárního zástupce. V ten den pře-
dá vedení školy příslušné osobě a 
bude pokračovat v řádné dovole-
né. Po jejím vyčerpání s ním bude 
ukončen pracovně-právní vztah,“ 
řekl v pondělí starosta Hnojníku 
Miloslav Molin. 

„Na řízení školy panem Tomicz-
kem jsme se se starostou telefonic-
ky dohodli,“ potvrdil Krpel. „Pan 
starosta následně prohlásil, že 
Jiří Tomiczek pokračuje ve funkci 
ředitele, že jen čerpal dovolenou,“ 
dodal. Včera však bylo už všechno 
jinak. Tomáš Krpel pověřil vede-
ním školy, do návratu svého nebo 
statutárních zástupců školy, býva-
lou manželku Ilonu Krplovou. Jiří 
Tomiczek opět čerpá dovolenou.

Situace na škole je nestandardní 
a atmosféra napjatá. Pedagogický 
sbor i rodiče žáků jsou rozděleni na 
dva tábory. Ten početnější návratu 
Tomáše Krpela není nakloněn.

Sám staronový ředitel v den 
návratu přišel do práce raději se 
svědkem. „Mám zkušenost, že co 
se tady řekne beze svědků, je pak 
prezentováno jinak,“ zdůvodnil.

Jiří Tomiczek současný stav na 
hnojnické škole odmítl komen-
tovat. Celou situací se zabývá i 
školní rada. Ta se s představite-
li odborů sešla v pátek. Jednání 
však bylo přerušeno do včerejška. 
Zastupitelstvo obce se situací na 
škole bude zabývat na dnešním 
zasedání.

Převod akcií bude  
pokračovat druhou vlnou 
TŽ Vlastnická práva k akciím Třineckých železáren (TŽ) přechází z 
rozhodnutí mimořádné valné hromady akcionářů konané 31. červen-
ce na majoritního vlastníka společnost Moravia steel (Ms). drobní 
akcionáři je mohou předložit za protiplnění ve výši 1 815 korun za 
jednu akcii. lhůta pro výplatu bude po zpracování první vlny výku-
pu, která trvala do 22. října, prodloužena o 30 dnů, pravděpodobně 
do konce listopadu. 

Podrobnosti je možné najít na internetových stránkách TŽ na 
adrese www.trz.cz v záložce informace pro akcionáře.  (pj)

nový kabát dostala 
také škola v Košařiskách

košařiSka Když má obec nevel-
ký rozpočet, musí řešit opravy 
budov po částech. Příkladem mo-
hou být Košařiska, kde zateplili 
místní základní školu až ve třetí 
etapě. Ani ta však ještě nebyla při 
celkové rekonstrukci objektu tou 
úplně poslední.

„Dotaci ve výši zhruba 745 ti-
síc korun jsme získali ze státní-
ho fondu životního prostředí až 
letos a pořídili jsme za ni kromě 
zateplení fasády také výměnu 
vstupních dveří a do poloviny 
budovy nová okna,“ vysvětlil 
starosta František Kufa. Celkové 

náklady přišly obec na 1,5 mili-
onu, takže prostředky z dotace, 
které však dorazí až po ukončení 
investiční akce, uhradí polovinu.

Zateplení je už hotovo a nej-
později počátkem příštího týdne 
zmizí ze školy i lešení. Ačkoliv si 
vedení obce představovalo, že by 
mohla škola zazářit veselejší bar-
vou omítky, zůstala nakonec opět 
šedivá s dřevěným štítem. 

„Důvodem je, že budova ško-
ly stojí na katastrálním území 
CHKO, takže i barvu musíme 
konzultovat s odpovědnými orgá-
ny. A ty byly pro stávající šedou,“ 
podotkl starosta.

Základní škola v Košařiskách se 
mění pomalu a postupně. Nejprve 
se opravila mateřinka, poté přišla 
na řadu rekonstrukce pravé části 
prvního nadzemního podlaží a ve 
třetí etapě zateplení. Ještě ale není 
zdaleka pracím na ní konec.

„Čekají nás do budoucna dal-
ší dvě až tři etapy oprav. Ještě je 
totiž třeba vyměnit topení a stře-
chu, postavit novou učebnu a na-
víc zrekonstruovat školní kuchy-
ni,“ uzavřel František Kufa.  (dk)

Fasáda školy musela zůstat i po zateplení stejná. stojí totižv cHKo. Foto: OÚ

E-aukce proběhne 
též v malých obcích
PíSečná Nejen v Třinci nebo v 
Českém Těšíně, ale také v Písečné 
hodlá vedení obce využít nabídky 
e-aukcí, tedy soutěžení o nejvý-
hodnější ceny energií pro své ob-
čany.

„Spojili jsme se s Návsím a do-
hodli se, že pomůžeme domácnos-
tem s úsporou výdajů za energie,“ 
vysvětlil starosta David Ćmiel 
s tím, že v jeho obci jde pouze o 

elektřinu, neboť Písečná ještě není 
plynofikována.  

Potřebná data se mezi ob-
čany v Písečné budou sbírat na 
kontaktním místě v kulturním 
domě ještě ve čtvrtek 24. října  
od 13.00 do 17.00 hodin.

„Občané budou navíc podrob-
ně informováni prostřednictvím 
letáků do schránky,“ uzavřel sta-
rosta.  (dk)

„V kraji mohlo mít práci o 25 tisíc lidí více“

?  Ale v době krize propouští 
téměř všechny firmy.
Dobrý zaměstnanec, kterého vy-
chováte, naučíte, zaškolíte, to je 
to nejcennější, co může akcionář 
získat. Je jasné, že se v krizi pro-
pouští, stát by měl ale konečně 
začít dělat něco, aby už krize byla 
za námi, jinak dopadneme špatně.

?  Jak vidíte situaci v Moravsko-
slezském kraji?
Situace je tam těžká, společnost 
OKD byla za ČSSD špatně zpri-

vatizována a teď to chce ta samá 
ČSSD řešit. Důl Paskov přitom 
musí řešit majitel, měl by se o 
lidi, které chce propustit, posta-
rat. Problémy jsou i v hutnictví, 
především kvůli vysokým cenám 
energie, ale ruský Evraz si stěžuje 
i na nízký odbyt výrobků. Pokud 
se česká ekonomika brzy nerozje-
de, hrozí severní Moravě skuteč-
ná krize.

?  Jak byste konkrétně pomohli 
průmyslu v tomto regionu?
Máme celou sérii opatření, jež  po-
mohou ekonomiku nastartovat. 

Chceme snížit DPH zpět na deset 
procent, čímž zajistíme větší kou-
pěschopnost obyvatel, usnadníme 
zaměstnávání absolventů a lidí 
přes padesát tím, že by za ně za-
městnavatelé nemuseli po nějaký 
čas odvádět sociální pojištění. Čes-
ká národní banka by měla jít dolů 
s kurzem koruny, abychom mohli 
naše výrobky snadněji vyvážet. 
Opatření máme v programu víc, 
hlavně musí začít platit jasná pra-
vidla, musíme odbourat byrokra-
cii, aby tu podniky chtěly investo-
vat, nemůžeme naopak navyšovat 
korporátní daně, jako chce ČSSD.

?  Jak vidíte dopady poplatků 
za obnovitelné zdroje energie 
na podniky a zda vidíte nějakou 
možnost řešení?
Je to obrovský problém, který 
navyšuje ceny energií, já říkám, 
že šlo o největší tunel v ději-
nách této země. Dobrý záměr 
byl zneužitý několika skupina-
mi a firmami, u nichž ani ne-
známe vlastníky. Platíme tedy 
vyšší ceny za energii a ani neví-
me komu. Smlouvy s nejasnými 
vlastníky by se měly revidovat a 
výkupní ceny energií ze solárů 
postupně snížit.

?  Tenhle tunel byl také jedním 
z důvodů, proč jste se dal na 
politiku?
Tím důvodem byla a je hlav-
ně nekompetence politiků, 
která vlastně s průšvihem se 
soláry souvisí. Už jsem ne-
mohl poslouchat, jak nám 
politici lžou, jak hrají jen na 
sebe a na lidi přitom kašlou.  
O mně je známo, že jsem občas 
prchlivý. Tak jsem řekl, jaká se 
tady dělá takzvaná politika, kdo 
ji dělá a s kým, a dodal jsem, že 
se to pokusím změnit. No a po-
kouším se.  (th)

PoKraČoVání Ze sTrany...1 u

Ti naši jsou nejlepší
třinec Tak jako všichni malí kluci, 
chtěli se i oni stát hasiči. Svůj dět-
ský sen si splnili a navíc jsou těmi 
nejlepšími požárníky široko dale-
ko. Tentokrát borci z Třince dovez-
li zlato ze soutěže ve vyprošťování.

V Memoriálu Františka Kohou-
ta porazili třinečtí profesionálové 
16 týmů z Česka a jeden z Nitry.

„Tým vylosoval těžší postave-
ní havarovaného vozidla, navíc 
se všemi skly. Leželo na boku a 
na části střechy mělo těžkou be-
tonovou skruž,“ přiblížil mluvčí 
krajských hasičů Petr Kůdela. 
Čtyřčlennému družstvu velel Dan 
Legierski, dalšími soutěžícími byli 
Václav Zowada a technici David 

Sadowski a Robert Szotkowski. 
Vše sledoval šéf profesionálů Boh-
dan Sikora. Rozbili zadní okno 
hydraulickými nůžkami a rozpěr-
ným válcem prostor rozšířili. Pak 
se pustili do vyproštění figuranta, 
což stihli dvě sekundy pod časový 
limit. Vyhráli tak s časem 14:58.

Úspěchů už mají za sebou 
spousty. Posledních pět let jsou 
špičkami ve vyprošťování. „Soutěž 
a realita je stejná. Není čas myslet 
na to, zda je to jen jako, nebo naos-
tro. Myslíme jen na práci a kolegy, 
emoce se dostaví až pak. To jsme 
buď rádi, že jsme někoho zachrá-
nili, nebo že jsme vyhráli,“ popsal 
David Sadowski.  (pm)

Třinečtí hasiči jsou špičkami ve vyprošťování. Foto: HzS 

Z regionu
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O poslanecký post 
jde 14 Třinečanům
region Předčasné volby do Poslanecké sněmovny proběhnou 25. a 26. října. 
V Moravskoslezském kraji se volí budoucí poslanci z 18 volebních listin se 628 kandidáty.  
Je to po Praze (681) druhý největší počet kandidátů v celé republice. celkově se o křeslo  
ve Sněmovně uchází 5 905 osob z 23 politických subjektů. Do lavic pak zasedne 200 z nich.

V regionu od Českého Těšína po 
Mosty u Jablunkova se chce po-
slancem stát 34 lidí. Nejvíce z 
Třince (14) a Českého Těšína (8), 
přičemž třinečtí figurují na 13 
volebních listinách, českotěšínští 
pak na šesti. Z Jablunkova by rádi 
do dolní komory Parlamentu ČR 
šli tři tamní občané, z Bystřice a 
Hrádku dva, po jednom pak z Mi-
líkova, Ropice, Písečné, Hnojníku 
a Komorní Lhotky. Kolik se jich 
tam však nakonec dostane, závisí 
jen na voličích a jejich preferenč-
ních hlasech.

Výsledky voleb budou zná-
my za pár dní. Dá se však před-
pokládat, že i tentokrát bude ve 
Sněmovně více mužů než žen. 
Na volebních listinách jich je to-
tiž 72,13 procenta. Průměrný věk 
kandidátů je 45,2 let. Co lze však 
stěží odhadnout, je volební frek-
vence. Doposud nejnižší, pokud 
se jedná o volby do Sněmovny, 
byla v roce 2002. Tehdy hlasova-
lo 58 procent oprávněných voli-
čů. Nejvyšší účast, 76,4 procenta, 
byla v roce 1996. Volební míst-
nosti budou v celé republice ote-

vřeny v pátek 25. října od 14.00  
do 22.00 hodin a v sobotu 26. říj-
na od 8.00 do 14.00 hodin.

o voličSké Průkazy byl zájem
Zájem o voličský průkaz je velký, 
což potvrzují i úředníci. V Českém 
Těšíně o něj do čtvrtku minulého 
týdne zažádalo již 146 občanů. 
Oproti loňským prezidentským 
volbám to je o téměř pět desítek 
více.

V pátek skončila lhůta pro pí-
semné doručení žádosti o volič-
ský průkaz, ve středu 23. října v 
16 hodin uplyne lhůta pro osobní 
předání žádosti.

Také Třinečtí, kteří se během 
volebních dnů chystají opustit ka-
tastr města, ale přitom chtějí vo-
lit, si v minulých dnech přišli pro 
svůj průkaz k volbám. „Odjíždíme 
s rodinou do Rožnova. Během 
procházky si odskočím a lístek do 
urny někde vhodím,“ prozradila 
majitelka průkazu s číslem 156.

Do včerejšího rána vydal úřad, 
kde mají teď hodně napilno, dal-
ších 93 opránění volit jinde. Vyso-
ký zájem o voličské průkazy lze 
přičíst termínu voleb. Letos totiž 
připadly na prodloužený víkend, 
kdy se mnoho rodin vydává na 
výlety. (ikz, pm)

Přípravy na volby jsou v plném proudu.  Foto: Město Třinec

Zbrojnice září novotou

KošařisKa rozšířit sociální zařízení v místní hasičské zbrojnici, to 
byl hlavní důvod k její rekonstrukci. Tu Košařiska pořídila zhruba za 
800 tisíc korun.

„Hasičská zbrojnice navazuje na venkovní areál v dolku, kde se 
koná většina letních společenských akcí, ať už jde třeba o vyhánění 
ovcí, pálení milíře či soukromých oslav. Při nich se používalo sociální 
zařízení ve zbrojnici, které však zdaleka nestačilo. Proto jsme si 
řekli, že zbrojnici zrekonstruujeme a část přistavíme,“ řekl starosta 
František Kufa.

a tak kromě nových sociálek dostala zbrojnice i nová okna a 
dveře, dvě zateplené stěny, okapový systém a moderní nová vrata. 
navíc k ní byla umístěna také větší desetikubíková žumpa.

„do této investice jsme se pustili i proto, že se nám navýšil příjem 
do obecní pokladny díky novému rozpočtovému určení daní,“ dopl-
nil závěrem starosta.  (dk)

Lesy Třineckým 
naštěstí zůstanou
třinec Před časem vypadala bu-
doucnost odpočinkových míst při 
pohledu na mýtiny v třineckém 
lesoparku či na Sosně beznadějně. 
Avšak lidé si své lesy bránili pe-
ticí, město vytáhlo s argumenty 
za ministerskými úředníky. Před 
plošným kácením teď uchrání pří-
městská rekreační místa dohoda 
ministerstva životního prostředí, 
města i lesařského podniku.

„Zástupci resortů životního 
prostředí a zemědělství budou s 
reprezentanty Třince a Lesů ČR 
hledat takové řešení, které lesy 
ochrání před zbytečným káce-
ním. Les má plnit své základní 
cíle. Jedním z nich je ochrana ži-
votního prostředí,“ řekl na schůz-

ce se starostkou Věrou Palkov-
skou ministr životního prostředí 
Tomáš Jan Podivínský.

Stromy na Jahodné či Sosně 
poslouží svému účelu – stanou se 
místem relaxace i nástrojem pro 
zlepšení kvality ovzduší. Podivín-
ský navíc přislíbil, že na příměst-
ské lesy budou pamatovat dotace 
ministerstva. Ty zvýší návštěvnic-
ký standard v přírodě. „Spoluprá-
ce mezi Třincem a ministerstvem 
životního prostředí je na vysoké 
úrovni. Jsem ráda, že s problémy, 
které nás trápí a jež můžeme vy-
řešit sami jen obtížně, nám vždy 
pomůže a přinese výsledky. Už 
jen zbývá naše dohody ukotvit,“ 
pochvalovala si starostka.  (pm)

náměstí jako zamlada

jablunkov Jako na starých 
pohlednicích. Tak bude po sta-
vebních pracích, které předne-
dávnem začaly u budovy Silesie, 
vypadat jablunkovské náměstí

„Kdysi stálo na tomto místě 
řeznictví staré jablunkovské rodi-
ny Lubojatzkich. Rohová budova 
byla ovšem okolo roku 1975 zbo-
řena, a to kvůli nárůstu komuni-
kačního ruchu,“ přiblížil obrázek 
starého města historik a jablun-
kovský rodák Antoni Szpyrc.

Prostor, kde ještě donedáv-
na stály prodejní stánky, se tak 

pomalu stylizuje do podoby mi-
nulého století. „Samozřejmě že 
stavební povolení jsme udělili se 
souhlasem památkářů. Vydali 
kladné stanovisko, i když přípra-
va byla náročná,“ uvedla vedoucí 
stavebního odboru v Jablunkově 
Renata Niedobová.

Stejně jako před desítkami let 
se i po dostavbě místo promění 
v prodejnu, počítá se také s kan-
celářemi a šesti bytovými jednot-
kami. „Záměrem investora není 
zřídit zde restaurační zařízení,“ 
dodala Niedobová.  (pm)

na rohu Mariánského náměstí vládne stavební ruch. Foto: pm

Začíná zimní čas
region na hodinkách opět 
posuneme ručičky. V noci 
na neděli 27. října končí po 
téměř 7 měsících letní na-
stavení hodin. Čas přeskočí 
ve tři ráno o hodinu zpět. na 
své si tak přijdou zejména 
milovníci spánku. (pm)

Z regionu
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Co (možná) nevíte o našich spolupracovnících
Vážení kolegové,
setkáváme se na chodbách, v šatně, 
jídelně, autobuse, v provozech či kan-
celářích, prostě ve werku, a přesto o 
sobě často nevíme vůbec nic. Touto 
anketou se proto zmíněnou skutečnost 
pokoušíme alespoň částečně napravit.

Tentokrát jsme oslovili JUDr. Janu 
kantorovou z Třince, advokátku Ad-
vokátní kanceláře kadlubiec, Starzyk 
a partneři.

?  Začneme vaším bydlištěm...
Třinec – Oldřichovice. narodila jsem 
se v Třinci a celou dobu zde bydlím i 
pracuji

?  Věk?
Do důchodu mám ještě daleko

?  Rodina:
Manžel roman je vedoucím lékařem 

hemodialyzačního střediska B-Braun 
Avitum v Třinci. Mám tři skvělé děti, dvě 
z nich jsou již vysokoškoláci, nejmladší 
navštěvuje první stupeň základní školy

?  Nejvyšší vzdělání:
Vystudovala jsem právnickou fakul-
tu Univerzity karlovy v Praze, tam-
též jsem získala po složení rigorózní 
zkoušky titul JUDr. V současné době 
se věnuji převážně obchodnímu právu, 
právu obchodních korporací, ale také 
pracovnímu právu.

Profese právníka to je celoživotní 
kontinuální vzdělávání. zejména v sou-
časné době legislativní smrště, kdy 1. 
1. 2014 vstoupí v platnost zásadní zá-
kony – nový občanský zákoník, zákon 
o obchodních korporacích a mnoho 
dalších zákonů, se zejména právníci, 
notáři, soudci, exekutoři stali v pod-
statě znova studenty.

?  Co vám v práci jde nejlépe 
od ruky?
To vám raději neprozradím.

?  Na jaký počin v dosavadní 
pracovní kariéře jste hrdá?
Jakákoliv práce, která má za výsledek 
spokojenost klienta, je mým největším 
oceněním. Baví mě týmová práce. Mys-
lím, že se nám společně s dalšími kolegy 
a členy týmu podařilo úspěšně uskuteč-
nit například fúze či akvizice v rámci 
skupiny TŽ a MS, což jsou velmi náročné 

a dlouhodobé procesy. A jsem ráda, že 
jsem se mohla účastnit této práce.

?  Váš cíl, kterého byste chtěla 
dosáhnout v zaměstnání?
Jsem jedním ze společníků Advokátní 
kanceláře kadlubiec, Starzyk a partne-
ři, s.r.o. chci se aktivně podílet na dal-
ším budování naší kanceláře, aby tato 
kancelář navazovala na své dosavadní 
postavení a aby se dále rozvíjela jako 
vysoce odborná, spolehlivá a vyhledá-
vaná právní kancelář.

?  Působíte v nějaké veřejné 
funkci?
Druhé volební období jsem členkou 
zastupitelstva města Třince. když jsem 
se poprvé rozhodovala kandidovat do 
zastupitelstva, manžel byl také osloven 
s nabídkou kandidatury. Dal mi však 
jako galantní muž přednost, abych ty 
„cesty, vodovody či popelnice“ v Třin-
ci řešila já. Ovšem na vlastní kůži jsem 
se přesvědčila, že práce zastupitele je 
mnohem zodpovědnější a obsahuje roz-
hodování o spoustě závažných věcí ve 
městě. Jsem přesvědčena, že jsem svým 
hlasem přispěla ke správným rozhodnu-
tím zastupitelstva.

Časem si mé práce pro město všiml 
pan Pavol Lukša, lídr kandidátky TOP 
09, a oslovil mně s nabídkou kandi-
dovat za tuto stranu v předčasných 
volbách do Poslanecké sněmovny. 
Přiznám se, že mé rozhodování nebylo 

snadné, protože jako spousta našich 
občanů, tak i já jsem trpěla deziluzí z 
politického a ekonomického vývoje. A 
vůbec jsem si nepřipadala jako vhodný 
člověk, který by mohl nějakým způ-
sobem přispět k obratu k lepšímu. Po 
mnoha debatách jsem pochopila, že 
pokud zůstanu sedět někde v koutě, 
budu asi časem litovat, že jsem svoji 
účastí na kandidátce TOP 09 nepo-
mohla alespoň něco pozitivně změnit.

?  Váš cíl v rodinném životě
Přála bych si, aby mě moje rodina stále 
tak podporovala jako doposud ve veš-
keré mé práci a další činnosti a dodá-
vala mi sílu a optimismus.

?  Je vám v životě vzorem něja-
ká osobnost? 
Určitě moji rodiče, kteří mě vedli vždy 
ke skromnosti, pracovitosti, úctě a po-
skytování rady a pomoci těm, kteří to 
potřebují.

?  Jeden koníček, proč, co vás 
na něm nejvíce fascinuje?
koníčků mám více, ale jeden je přece 
jenom na prvním místě. Je to tanec a 
folklor. Mnozí z čtenářů mne už někdy 
potkali v lidovém kroji. Jsem členkou 
tanečního souboru „Oldrzychowice“ 
a sama vedu další taneční soubor 
„Młode Oldrzychowice“. Oba soubo-
ry prezentují kromě jiného repertoá-
ru tradiční autentické zvyky a tance 

beskydských horalů z našeho okolí. A 
právě dohledávání ve starých zápiscích 
nebo výpovědích pamětníků, jak to 
kdysi bylo, jak se kdysi „u nas w gró-
niach“ žilo, je fascinující a nesmírně 
obohacující.

?  Váš životní sen?
Sny se mi průběžně plní celý život. Tak-
že nemám potřebu vymýšlet nějaký 
životní sen.

?  Máte nějaké oblíbené místo 
k odpočinku?
Doma na zahradě ve stínu stoleté lípy 
s hrníčkem dobré kávy a dobrou kníž-
kou.

?  Kterou z domácích prací 
nesnášíte?
Pro mne by byla asi vhodnější otáz-
ka, které z domácích prací nestíhám.  
A těch je jaksi čím dál víc :)

?  Vaříte ráda?
Moje děti nerady jedí mimo domov. 
chutná jim jídlo od maminky :-). Dávají 
přednost domácí kuchyni před restau-
racemi. Takže vařím rychlá a pokud 
možno zdravá jídla, ale nerada trávím 
u toho dlouhou dobu.

?  Vaše nejoblíbenější jídlo?
Všechna jídla od maminky. Je totiž 
úžasná kuchařka. A peče skvělé mouč-
níky. (th)

VaršaVa Letošní úspěch expozice z Třince a Materiálového a metalurgického výzkumu na 
české výstavě vynálezů, konané v červnu v Praze, přiměla předsednictvo PP ČHS pokusit se 
tento úspěch zopakovat na podobné akci v Polsku.

ČHS dovezla zlaté 
medaile z Varšavy
bogdan sucHaneK

Mezinárodní výstava inovací v 
Polsku pod názvem IWIS 2013, 
se konala ve dnech 8 až 10. října 
v prostorách vysoké školy „Poli-
technika Warszawska“. Společ-
nými pořadateli této akce, která 
je již několik let pořádána pod 
čestnou záštitou prezidenta Pol-
ské republiky, byla již zmíněná 
vysoká škola, Patentový úřad 
Polské republiky (UPRP) a Polský 
svaz vynálezců a zlepšovatelů 
(SPWiR).

Tento již sedmý ročník výstavy, 
který se pevně zapsal do kalendá-
ře výstav vynálezců a zlepšovatelů 
mezinárodního sdružení vynález-
ců a zlepšovatelů (IFIA) přivítal le-
tos zástupce 22 zemí světa, kteří 
vystavovali více jak 350 vynálezů 
a inovativních řešení. Třinečtí 
vystavovatelé měli tak možnost 
srovnání úrovně prezentovaných 
vynálezů s takovými zeměmi jako 
Polsko, Chorvatsko, Ukrajina, Již-
ní Korea, Tchajwan aj. V letošním 
roce byla třinecká expozice podni-
kové pobočky ČHS, která je kolek-
tivním členem Českého svazu vy-
nálezců a zlepšovatelů, obohacena 
o dva světově uznávané vynálezy 
prezentované na jiných výstavách 
vynálezů mimo Polsko, které ob-
držely také zde dvě zlaté medaile, 
z nichž jedna nese dokonce oceně-

ní „with mention“ neboli s vyzna-
menáním.

Tímto úspěchem se také poda-
řilo třineckým potvrdit dříve sjed-
nanou dohodu o spolupráci na poli 
společného zastupování na tohoto 
typu výstavách.

Ze závěrečného ceremoniá-
lu předávání medailí a ocenění v 
poslední den výstavy, jehož pře-
dávání se zúčastnili předsedkyně 
UPRP  Alicja Adamczak, předseda 
IFIA Andras Vedres a předseda 
SPWiR Prof. Michal Szota, který 
je zároveň vicepředsedou Asoci-
ace evropských vynálezců (AEI), 
si vystavovatelé z Třince dovezli 
další dvě zlaté medaile s vyzname-

náním za vynálezy „Magnetická 
těsnící záslepka“ a „Zařízení pro 
provádění creepových zkoušek“ 
vyvinuté v MMV (Materiálový a 
metalurgický výzkum), zlatou 
medaili za vynález „Vsázka pro 
výrobu vysokopecního koksu s 
přídavkem hnědého uhlí“, jednu 
stříbrnou medaili za vynález „Ko-
kila pro odlévání ingotů“ a jednu 
bronzovou medaili za „Vysokona-
pěťový induktor“ od MMV. 

„Magnetická těsnící záslepka“ 
obdržela také ocenění od polské-
ho patentového úřadu a „Vsázka 
pro výrobu vysokopecního koksu 
s přídavkem hnědého uhlí“ oceně-
ní „Great Prize IWIS 2013“ od AEI.

bogdan suchanek (vpravo) přijímá blahopřání k úspěšné třinecké expozici 
na veletrhu ve Varšavě od předsedy iFia andrase Vedrese.

Ministerská návštěva 

tž Dva ministři navštívili minulé 
pondělí Třinecké železárny. Provo-
zy si prošel místopředseda vlády a 
ministr vnitra v demisi Martin Pe-
cina spolu s ministrem průmyslu a 
obchodu v demisi Jiřím Ciencialou, 
který se zde cítil jako ryba ve vodě. 
Spolu s nimi se na vysokou pec, 
ocelárnu a válcovnu drátu přijel 
podívat i Martin Schubert, před-
seda krajské organizace SPOZ. 
Během setkání s představiteli 
odborové organizace OS KOVO 

TŽ probíhala diskuse mimo jiné 
na téma důchodové reformy. „Je 
to především úkol vlády,“ podot-
kl předseda odborové organizace 
František Ligocki. Martin Pecina 
potvrdil, že lidé potřebují mít per-
spektivu a ve stáří životní jistoty.

Na provozech se zajímal o ak-
tuální stav ve výrobě a nové in-
vestice, které třinecká firma rea-
lizuje, obzvlášť o brzy spuštěnou 
novou technologii foukání práš-
kového uhlí do vysokých pecí. (pj)

Třinecké železárny jsou stabilní firmou

ocenění nejvyšší hodnocení aaa získaly Třinecké železárny v žeb-
říčku cZecH ToP 100 v hodnocení stability. Hodnocení deklaruje, že 
česká hutní firma s největším objemem výroby oceli výrazně zvyšuje 
důvěryhodnost a prestiž na trhu. Hodnocení aaa je excelentním vý-
sledkem a znamená, že Třinecké železárny jsou stabilní společností s 
minimálním rizikem úpadku, která vykazuje vysokou pravděpodob-
nost plnění závazků z obchodního styku a návratnost investic. „oce-
nění nás velmi těší. svědčí o dobře zvolené strategii firmy a lidem z 
regionu to dává jistotu zaměstnání,“ podotýká finanční ředitel Petr 
Popelář.Hodnocení ČeKia stability award vychází z ratingového mo-
delu České kapitálové informační agentury (ČeKia stability rating), 
jehož cílem je co nejpřesněji definovat stabilitu firmy a predikovat 
její riziko úpadku, a to až v období následujících dvanácti měsíců. 
jejím odborným garantem je společnost bisnode Čr. (pj)

Ze sKuPiny TŽ– Ms
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Vítězové zlepšovatelské soutěže 
převzali finanční odměny
TŽ nejlepší inovační návrhy, jejichž těžiště prospěchu spočívalo v energetických úsporách, se zrodily v hlavách jednotlivců a kolektivů válcoven předvalků 
a hrubých profilů, drátů a jemných profilů a ostravské válcovny trub.

jiří WaWrZacZ 

Letošní krátkodobá zlepšovatel-
ská soutěž, vyhlášená pod zá-
štitou generálního ředitele TŽ a 
předsedy PP ČHS TŽ, se vyznačo-
vala tematickým zaměřením na 
energetické úspory.

Do soutěže, která probíhala od 
1. ledna do 30. června, nebyly proto 
zařazeny všechny přijaté zlepšova-
cí návrhy (ZN), ale jen ty, jejichž 
těžiště prospěchu spočívalo právě 
v energetických úsporách.

Soutěže se zúčastnilo 43 zlep-
šovatelů ze sedmi provozů, které 
nominovaly 36 podaných ZN (z 
celkového počtu 247 podaných 

ZN). Šestnáct z nich bylo individu-
álních, 20 kolektivních. Většina po-
daných i přijatých nabídek ZN byla 
kolektivní, což potvrdilo význam 
týmové práce při hledání úspěš-
ných technických řešení. Nejvíce, 
14 nominovaných návrhů, měl pro-
voz VO Výroba železa a oceli.

Vyhodnoceny podle pravidel 
soutěže byly tři kategorie: nejak-
tivnější zlepšovatel, nejaktivnější 
zlepšovatelský kolektiv a nejlepší 
inovační impuls. Do vyhodnocení 
bylo zařazeno sedm individuálních 
a šestnáct kolektivních ZN.

V kategorii nejaktivnější zlepšo-
vatel získal 1. místo Eduard Turoň 
z provozu VH - Válcovna předvalků 
a hrubých profilů, za šest přijatých 

ZN, z toho tři kolektivní. Na 2. 
místě se umístil Jindřich Vraník z 
provozu VT – Válcovna trub, za tři 
přijaté ZN, z toho dva kolektivní. 
Třetí pozici obsadil Tomáš Sniegoň 
z provozu VH za tři přijaté kolek-
tivní ZN.

V kategorii nejaktivnější zlep-
šovatelský kolektiv se stal vítězem 
za čtyři přijaté ZN tým provozu VJ 
- Válcovna drátů a jemných profi-
lů, ve složení Jan Liberda, Zdeněk 
Mitrenga, Bogdan Heczko, Martin 
Macoszek a Lubomír Szturc. Druhé 
místo za tři přijaté ZN získala dvoji-
ce Eduard Turoň a Tomáš Sniegoň z 
provozu VH. Třetí příčka patří dvo-
jici Jindřich Vraník a Radim Ševčík 
z provozu VT za dva přijaté ZN.

Do kategorie nejlepší inovační 
impuls bylo provozy nominováno 
celkem osm návrhů. Podle analý-
zy vypracované hlavním techno-
logem elektro z VY - Zabezpečení 
údržeb byli navrženi k odměně 
zlepšovatelé Karel Turoň, Tomáš 
Sniegoň a Eduard Turoň za spo-
lečný zlepšovací návrh „Aplikace 
společného meziobvodu u měničů 
ACS800 na provoze VH“.

Z hlediska očekávaných příno-
sů je podle technického ředitele 
Henryka Huczaly výsledek letošní 
soutěže uspokojivý. Většina (šest) 
z přijatých ZN byla z kategorie 
tzv. malých ZN, kdy je očekáván 
přínos do 10 000 Kč. U jednoho 
z tzv. hodnotových se očekává 

přínos ve výši 66 000 Kč. U ostat-
ních šestnácti přijatých ZN byla 
se zlepšovateli sjednána dohoda o 
odměně podle skutečného příno-
su s celkovým odhadem prospě-
chu kolem šesti milionů korun.

Slavnostní setkání vítězů sou-
těže s generálním ředitelem, 
technickým ředitelem a předse-
dou PP ČHS, spojené s předáním 
odměn, se uskutečnilo minulou 
středu. 

Generální ředitel Jan Czudek 
přivítal nejaktivnější zlepšovate-
le v této soutěži s tím, že si vel-
mi váží jejich výsledků, když po-
važuje zlepšovatelství za jeden 
z klíčových faktorů pro to, aby 
Třinecké železárny mohly obstát 
v konkurenčním boji a udržet po-
zice, které si předsevzaly. „Vněj-
šími vlivy jsme neustále tlačeni 
ke snižování nákladů, k dalšímu 
hledání efektivnějších metod ří-
zení výroby a jejích jednotlivých 
procesů. Vy jste se toho chytli ini-
ciativně a já vám za to jménem ve-
dení velmi děkuji. Je mi jasné, že 
každá nová myšlenka se prosazu-
je hodně těžce, ale z druhé stra-
ny - +svět patří odvážným. Proto, 
kromě poděkování, bych vás chtěl 
vybídnout, abyste ve své činnosti 
neustávali a nadále hledali, co a 
kde se dá zlepšit. Dokázali jste, že 

na to máte, a já vám přeji, abyste 
to dokazovali i v budoucnu. Nejen 
že tím přinesete další peníze fab-
rice, ale díky odměnám i do svých 
rodinných rozpočtů,“ zdůraznil 
Jan Czudek. Současně poděkoval i 
podnikové pobočce ČHS s tím, že 
právě zlepšovatelství by mělo být 
stále jedním z pilířů její činnosti.

Předseda PP ČHC Jan Kobielusz 
generálního ředitele ujistil, že na-
dále budou motivovat a vést své 
členy k větší aktivitě i na tomto 
poli. Připomněl přitom, že mnoho 
původních zlepšovacích návrhů 
podaných členy PP ČHS je již chrá-
něno jako patent nebo průmyslový 
vzor, mnohé byly oceněny medai-
lemi na mezinárodních veletrzích 
vynálezců a zlepšovatelů. Oznámil 
rovněž, že se připravuje ustanove-
ní další odborné skupiny ČHS, a to 
ve Válcovně trub.

Technický ředitel Henryk Hu-
czala následně představil vítěze 
soutěže a spolu s Janem Czudkem 
a Janem Kobieluszem jim předali 
finanční odměny.

Setkání pokračovalo diskusí 
na téma jak dále zkvalitnit zlep-
šovatelství v TŽ, s jakými problé-
my se zlepšovatelé setkávají, ale i 
na téma, proč se někteří schopní 
zaměstnanci nechtějí do zlepšo-
vatelské činnosti zapojit.

nejaktivnější zlepšovatelský kolektiv je z provozu Vj (zleva) lubomír szturc, Martin Macoszek, bogdan Heczko, Zdeněk Mitrenga a jan liberda.

nejlepší zlepšovatelé i v kategorii inovační impulz. Zleva Tomáš sniegoň, Karel Turoň a eduard Turoň.

Titul Bezpečný podnik posunul BOZ do oboru kvality
Letošní setkání vedení TŽ, orgánů 
státní inspekce, oblastní inspekce 
pro Moravskoslezský a Olomouc-
ký kraj, technické inspekce ČR a 
hygienických orgánů, spolu s odbo-
rovou organizací a vedením firmy 
Enviform, mělo jediné a zásadní 
téma: Zisk titulu Bezpečný podnik 
Třineckými železárnami. Ten byl 
završením dlouholetého úsilí posu-
nout ochranu na vyšší úroveň, a to 
rovnou do oboru kvality. Ta před-
pokládá kromě nadstandardního 
přístupu vedení k ochraně zdraví 
vytvoření striktního režimu jisto-
ty a trvalého zlepšování podmínek 
ochrany zdraví při práci.

Dvoudenní jednání proběhlo v 
druhém týdnu října. V pracovních 
sekcích obecné bezpečnosti a vy-
hrazených technických zařízení 

moderoval ředitel Enviformu Vác-
lav Jakeš. Nosnými tématy se staly 
frekvence a kauzalita nežádoucích 
událostí, jejich příčiny a okolnosti 
vzniku a dále výklad legislativních 
ustanovení ochrany zdraví pří prá-
ci, respektive souhrn souvisejících 
s porušováním zákonných opat-
ření. V sekcích poté pokračovala 
diskuze na koordinaci stavebních a 
opravárenských činností mezi bez-
pečnostními techniky a zástupci 
OIP. Revizní technici diskutovali 
otázky spojené s činností elektric-
kých zařízení, tlakových, zdviha-
cích a plynových zařízení s vede-
ním Technické inspekce ČR a OIP.

Následný den se pak setkalo 
vedení TŽ, zastoupené generál-
ním ředitelem Janem Czudkem a 
personálním ředitelem Ivem Žiž-

kou, s vedoucí inspektorkou OIP 
Václavou Kociánovou, šéfem TI ČR 
Miroslavem Vondenou, vedoucími 
jednotlivých útvarů OIP. Přítomni 
byli ředitelé vybraných dceřiných 
společností, vedoucí výrobních 
provozů TŽ a OS KOVO.

V úvodu zhodnotil generální ře-
ditel TŽ Jan Czudek skvělé výsled-
ky TŽ v oblasti bezpečnosti a hygi-
eny při práci. Jasně deklaroval, že 
ochrana zdraví při práci je priori-
tou při řízení TŽ a ocenil spoluprá-
ci vedení hutě s firmou Enviform 
při trvalé snaze zlepšovat podmín-
ky BOZP. Poděkoval orgánům stát-
ní správy za pomoc při zisku titulu 
Bezpečný podnik a nastínil další 
kroky při budování nového přístu-
pu k ochraně zdraví jako kvalitativ-
nímu ukazateli. Personální ředitel 

Ivo Žižka rekapituloval proces zis-
ku titulu Bezpečný podnik, připo-
mněl determinující podmínky pro 
udržení tohoto ocenění a vyzdvihl 
spolupráci jednotlivých složek na 
ochraně zdraví v TŽ.

V další diskuze hovořil ředitel 
Enviformu Václav Jakeš o posunu 
ochrany zdraví v TŽ multidiscipli-
nárním přístupem na vyšší kvali-
tativní úroveň. Zdůraznil prová-
zanost bezpečnosti a hygieny při 
práci s vytvořením vyvážených 
environmentálních, resp. ekolo-
gických podmínek a zařadil BOZP 
do kontextu kvality. Vedoucí in-
spektorka OIP Václava Kociánová 
seznámila přítomné s příčinami 
a okolnostmi závažných úrazů v 
Moravskoslezském a Olomouckém 
kraji. Konstatovala, že společnými 

atributy vzniku těchto nežádou-
cích událostí byl lidský faktor a 
podcenění rizik ze strany vedení 
firem. V další diskuzi popsal stav 
programu bezpečný podnik před-
stavitel pro BOZ TŽ Zdeněk Go-
recki a vedoucí divize bezpečnosti 
a ochrany zdraví firmy Enviform 
Marek Ciosk. Během dopoledního 
programu představil Václav Jakeš 
nový oblek proti rozstřiku teku-
tých medií, který vznikl ve spolu-
práci firmy Enviform a španělské 
firmy Marlan.

Závěr celé akce byl v režii ge-
nerálního ředitele Jan Czudka, 
který deklaroval snahu vedení TŽ 
o udržení vynikajících výsledků v 
oblasti BOZP a nastínil další mož-
ný posun v oblasti bezpečné prá-
ce.  (eF)

Ze sKuPiny TŽ– Ms
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Prezesi w rozjazdach
iZabela Kraus-ŻuroVá

Praga/WarSzaWa Jan Ryłko, pre-
zes Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Kulturalno - Oświa- 
towego w RC spotkał się w ubie-
głym tygodniu z Janem Fische-
rem, wicepremierem rządu RC w 
dymisji. Wraz z nim w spotkaniu 
wziął udział Eugeniusz Delong, 
przedstawiciel polskich organiza-
cji w Komisji dotacyjnej do spraw 
działalności kulturalnej mniej-
szości narodowych przy Minis-
terstwie Kultury RC. 

Celem spotkania z Janem Fis-

cherem, wicepremierem a za-
razem ministrem finansów w 
dymisji było nie tylko zaznajo- 
mienie go z działalnością pol-
skich organizacji mniejszościo- 
wych i PZKO, ale też sprawa dofi-
nansowania czasopisma „Zwrot” 
wydawanego przez Zarząd Głów- 
ny PZKO. „Wicepremier bardzo 
pozytywnie ocenia naszą dzia-
łalność, a decyzja o udzieleniu 
wsparcia finansowego dla na-
szego czasopisma jest efektem tej 
oceny”, podsumował efekt wizyty 
Jan Ryłko, prezes ZG PZKO. 

Natomiast Józef Szymeczek, 
prezes Kongresu Polaków prze-

bywa w Warszawie na XIII Świa-
towym Szczycie Laureatów Poko-
jowej Nagrody Nobla, konkretnie 
na odbywającej się w ramach  
szczytu konferencji „Bez przemo-
cy. Budowanie pokoju i pojedna-
nia”. Zaproszenie otrzymał z racji 
współautorstwa książki traktują-
cej o pojednaniu. „Przypadło mi 
omówienie stosunków polsko-
-czeskich oraz skomplikowanych 
kwestii religijnych na Śląsku Cie- 
szyńskim”, podsumował swój 
wkład w publikację Szymeczek. 
Oficjalna premiera książki wyda-
nej w języku angielskim zaplano-
wana jest właśnie dzisiaj.

Spotkanie z ambasador
osTraWa grażyna bernatowicz, ambasador rP w Pradze spotkała 
się z przedstawicielami polskiej mniejszości żyjącej w republice 
czeskiej. spotkanie odbyło się w ubiegły czwartek w Konsulacie 
generalnym rP. było to pierwsze tego typu spotkanie. Wśród 
poruszanych tematów były  np. zwrot polskich majątków, podwójne 
obywatelstwo, niedostateczne wsparcie finansowe dla projektów 
polskiej mniejszości. okazja do dyskusji nad istotnymi i bardzo waż-
nymi tematami nadarzy się ponownie 11 listopada w ambasadzie rP 
w ostrawie, w czasie obchodów uzyskania przez Polskę niepodle-
głości.  (ikz) 

Beskidy zawisły w Teatrze
czeSki cieSzyn Obrazy olejne, 
ale też akwarele wykonanie na 
jedwabiu, ekslibrysy i fotografie 
można do 10 listopada oglądać 
w Galerii Teatru Cieszyńskiego. 
Wystawa „Beskidy” prezentująca 
prace kilkunastu członków Pol-
skiego Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków w RC została otwarta 
w sobotę.

Wystawa jest efektem zorga-
nizowanego pod koniec wakacji 
pleneru malarskiego w Rzece. 
Paweł Wałach, prezes Stowarzy-
szenia dodał, iż obok artystów z 
Zaolzia, w plenerze wzięłi udział 
również artyści z Polski „Zależy 
nam, by nasi twórcy mieli kon-
takt z Polską, zwłaszcza, że prace 
artystów z Polski cieszą się dziś 
dużą renomą”, stwierdził.  (ikz)Wernisaż wystawy Foto: ikz

Popołudnie wspomnień
naWSie Już po raz drugi Komi-
tet organizacyjny rodzin Pola-
ków wywiezionych z Jasienia 
oraz zarządy MK PZKO Jasie- 
nie i Nawsie zorganizowały 
Popołudnie wspomnień. I tak 
samo, jak w marcu ub. roku, kie-
dy spotkanie odbyło się po raz 
pierwszy, jego celem było ocalić 
od zapomnienia przeżycia Pola-
ków wywiezionych w 1942 roku 
z Jasienia przez niemieckich oku-
pantów na prace przymusowe do 
Rzeszy. 

W jaki sposób można tego do-
konać? Nietylko poprzez zorgani-
zowanie tego typu spotkań, ale 
też poprzez zebranie wspomnień 
rodzin bezpośrednio dotkniętych 
tym zdarzeniem oraz świadków i 
wydanie ich w książce. Publikac-
ja pt. „Historia rodzin wywiezio-

nych podczas II wojny światowej 
z Jasienia, Nawsia oraz Milikowa”, 
pod redakcją Ewy Kiedroń, Emilii 
Sikora i Jana Kawuloka, co zrozu-

miałe na fakt, że wiele polskich 
rodzin ucierpiało w czasie wojny 
właśnie w ten sposób, cieszy się 
sporym zainteresowaniem.  (ikz)

W spotkaniu wziął udział także Karol suszka, dyrektor Tc. Foto: ikz

Konkursowo po cieszyńsku
uStroń Do 8 listopada na adres 
mdk@ustron.pl. można wysyłać 
zgłoszenia do X, jubileuszowej 
edycji konkursu gwar „Po cieszyń- 
sku, po obu stronach Olzy”, który 
odbędzie się w Miejskim Domu 
Kultury „Prażakówka” w Ustro-
niu. 

Konkurs kierowany jest do 
dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz uczniów wszystkich typów 
szkół zamieszkałych po obu stro- 
nach Olzy. Jego celem zaś kulty-
wowanie tradycji i kultury ludo-

wej historycznej Ziemi Cieszy-
ńskiej.

Od 2003 roku odbywa się prze- 
miennie w Polsce i Republice Cze-
skiej a jego organizatorami są: 
Górnośląski Oddział Stowarzy- 
szenia „Wspólnota Polska” w Ka-
towicach, Sekcja Ludoznawcza 
przy Zarządzie Głównym PZKO 
w RC oraz Miejski Dom Kultury 
„Prażakówka” w Ustroniu.

Eliminacje dla wszystkich 
wykonawców z Zaolzia odbędą 
się w środę 20 listopada w sali 

widowiskowej ustrońskiej „Pra-
żakówki”. Zarząd Główny PZKO 
zapewnia nieodpłatny przejazd 
uczestników i ich opiekunów z 
danej miejscowości do Ustronia i 
z powrotem. 

Szczegółowe informacje doty-
czące miejsca i godziny wyjazdu 
zostaną przekazane z odpowied-
nim wyprzedzeniem. Natomiast 
koncert finałowy odbędzie się ró-
wnież w Ustroniu, 9 grudnia 2013 
o godzinie 16. Koncert będzie ot-
warty dla widzów.  (ikz)

Gapa 2 z pucharem
kroSno Tegoroczny XXXI Pu-
char Uśmiechu, czyli Festiwal 
teatrów dziecięcych z udziałem 
teatrów polonijnych, który prze-
biegał w Kroście od 17 do 19 paź- 
dziernika ponownie przyniósł 
sukces nieborowskim teatrom 
dziecięcym, działającym przy MK 
PZKO a prowadzonym przez Ha-
linę Szczotka. 

Gapcio, czyli teatrzyk dzieci 
w wieku nieraz przedszkolnym 
za „Jasełka” według tekstów lu-
dowych przywiózł z festiwalu 
wyróżnienie. Natomiast Gapa 2, 
z nieco starszą obsadą, postawił 
na „Czarno-białą śnieżkę” wg. 
Anny Grębowiec i w efekcie do 
Nieborów wrócił ze Srebrnym Pu-
charem.  (ikz)

gapa 2 w Krośnie Foto: HS

Październikowy „Zwrot” już w sprzedaży
region Zapraszamy do lektury październikowego „Zwrotu”, w 
którym prezentujemy sylwetkę dyrektora czechinvestu Mariana 
Piechy, który pochodzi z Trzyńca i ukończył polską klasę akademii 
Handlowej w czeskim cieszynie. sytuację polityczną i stan korupcji 
w naszym państwie opisuje janusz Konieczny z Wędryni, menadżer 
projektu w Fundacji antykorupcyjnej. 

W październikowym „Zwrocie” podejmujemy też tematykę losów 
Żydów mieszkających w naszym regionie. sytuację przed Zjazdem i 
dokonania PZKo w ostatnich czterech latach opisuje prezes Zg PZKo 
jan ryłko. natomiast o Wisławie szymborskiej pisze na łamach 
„Zwrotu” renata Putzlacher.  (ikz)

Zamek na podium
cieSzyn Wzgórze Zamkowe w Cie- 
szynie zdobyło trzecie miejsce 
w konkursie magazynu National 
Geographic Traveler „7 nowych 
cudów Polski”.

Wzgórze Zamkowe znalazło 
się w gronie 32 najciekawszych, a 
według magazynu, wciąż niewy-
starczająco znanych miejsc w 
Polsce. W uzasadnieniu nomina- 
cji m.in. napisano: „W XIII w. było 
stolicą księstwa cieszyńskiego, 
dziś staje się polskim centrum 
dizajnu.”

„Konkurowaliśmy z wieloma 
fantastycznymi miejscami w 
Polsce, które z pewnością warto 
zobaczyć, ale szczególnie zapra- 
szamy do odwiedzania jednego 
z „7 nowych cudów Polski”, tego 
cieszyńskiego”, podsumowała 
Renata Karpińska, która odebra-
ła w Poznaniu nagrodę w imieniu 

burmistrza Cieszyna. Zadowo-
lenia nie kryła również Ewa Go-
łębiowska, dyrektor Zamku Cie- 
szyn: „Ogromnie się cieszymy, że 
doceniono unikalne nie tylko w 
skali Polski zestawienie tradycji 
i współczesnego projektowania. 
Dla Zamku Cieszyn to również 
wyzwanie, żeby ...było jeszcze 
lepiej!”

Natomiast Martyna Wojcie-
chowska, redaktor naczelna Na-
tional Geographic Traveler. ideę 
konkursu opisuje tak: „Przez 
cały rok zwiedzamy Polskę, od-
krywamy nowe atrakcje, szuka-
my miejsc magicznych i jeszcze 
nieodkrytych. Wszystko po to, 
by już po raz trzeci wytypować 
nominacje do plebiscytu „7 no-
wych cudów Polski, z których 
czytelnicy wybiorą finałowe 
cuda.  (ikz)

inFo Z aolZie
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jehněčí masíčko i žabí stehýnka,  
to vše bylo k mání na Hrčavě 

gastrofestival a beerfest, to je ono! a lauře chutnaly koláče. Makové. Voní dobře, uznala porotkyně. beerfest bez piva? nemyslitelné. ochutnávat musel i šéfkuchař. 

skvělé představení – vaření francouzské kuchyně naživo – si připravili dva Frantíci. Tedy vlastně artur a Přemek! 

na pódiu se k pobavení šesti stovek návštěvníků střídaly kapely a soubory.  

Tak třikrát světlý ležák...a nechcete vyzkoušet červené pivo? Foto: dk (9)

Kdo na Hrčavě nebyl, ten měl čeho litovat. Zeptejte se těch, co přišli... 

HrČaVa ochutnat tradiční 
jídla i cizokrajné specialitky 
a pěkně si na všem pošmák-
nout. Vypít horkou medo-
vinku a okoštovat hned 
několik druhů piva. Pobavit 
se u programu a dozvědět 
se něco o gastronomii. Tak 
nějak by si  mohl potenciální 
návštěvník představovat 
gastrofestival a beerfest.  
a na Hrčavě to tak v sobotu 
opravdu bylo...

skvělou kuchařskou show 
předvedli kuchaři z hotelu 
Pod Kyčmolem. Ti přímo 
před zraky návštěvníků 
vařili francouzskou kuchyni. 
Mušle, žabí stehýnka, losos 
a všechno nabízeli k ochut-
nání. Však si také odnesli 
jedno z ocenění pražského 
buddha-bar hotelu, které na 
Hrčavě udělovala jeho ře-
ditelka Veronika Fajčíková. 
oceněn byl také hotel grůň 
a os Hrčávka.  (dk)

obr a ZeM
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dohazovačka na scéně
ČesKý Těšín Příběh o podnikavé dolly leviové, dohazovačce, jež 
kouzlem své osobnosti dokáže vše zařídit a z nerudného a mrzout-
ského starého mládence Horáce Vandergeldera udělá i proti jeho vůli 
milujícího manžela, je mistrně napsaná divadelní komedie. není proto 
divu, že inspirovala i tvůrce známého muzikálu Hello dolly, který byl 
později také zfilmován. Česká scéna Těšínského divadla uvede tuto 
hru v činoherní podobě v premiéře 26. října v 17.30 hod.  (ikz)

Muzeum se opět 
ladí do pohádkova
třinec Vydat se do světa pohá-
dek? Ocitnout se mezi dvořany 
nebo pekelníky? Žádný problém. 
Pohádka se opět po roce do Třin-
ce vrátila. Tentokrát je laděna do 
čertovska. 

Muzeum ve spolupráci s ba-
rrandovským Fundusem připra-
vilo expozice s kolekcí více než 30 
kostýmních originálů ke kultovní 
pohádce Z pekla štěstí. Příběh o 
čestném chasníkovi Honzovi a 
jeho lásce Markýtce natočil Zde-
něk Troška v létě 1998 a pro velký 
úspěch se pustil o dva roky poz-
ději do pokračování.

„I když je výstava zaměřena 
především na pohádku, zdaleka 

není určena pouze dětem. Na své 
si u nás přijdou všichni filmoví 
fanoušci, kteří tu mají možnost 
zblízka si prohlédnout pekelnou 
dekoraci s kostýmy Lucifera, Hon-
zy, Markýtky či zlé sestry Dory i 
princezny Eufrozíny. Nebudou 
chybět ani kouzelné předměty,“ 
lákala vedoucí Muzea Třineckých 
železáren a města Třince Eva Za-
marská.

V pohádkové postavy se mo-
hou návštěvníci také proměnit. 
Filmové kostýmy si totiž budou 
moci sami vyzkoušet a nechat se 
vyfotit přímo na místě. Třinecké 
muzeum se s pohádkou rozloučí 
8. ledna 2014. (pm)

tisící koncert blafu
jablunKoV jediná kapela na světě zpívající country ve slezském 
nářečí se chystá na svůj tisící koncert. blaf zahraje v pátek 25. října 
v 18 hodin v domě PZKo v jablunkově. nebudou chybět ani hosté: 
companieros, Mendoš, bidon a radek Pastrňák.  (ikz)

tvůrčí dílna a módní přehlídka
Třinec Ve vestibulu kina Kosmos bude v pátek 26. října rušno. od 
9 do 17 hodin tam potrvá prodejní výstava rukodělných výrobků a 
tvůrčí dílna Tvoříme v každém věku. Květinovou výzdobu na dušičky 
z přírodních materiálů bude pomáhat tvořit renata štrublíková. 
na programu je módní přehlídka, na které v 10 a 15 hodin budou k 
vidění modely z přírodních a recyklovaných materiálů.  (ikz)

Džadoň a pohled na tradice
třinec Galerie v kulturním domě 
se opět proměňuje. Do Třince 
se svou tvorbou dorazí sloven-
ský umělec Tomáš Džadoň, kte-
rý se v projektech vypořádává 
především s dědictvím sídlištní 
zástavby a reinterpretacemi ar-
chitektury socialistického Česko-
slovenska. 

Džadoň často konfrontuje 
nebo mísí panelákovou architek-
turu s lidovou tradicí dřevěnic. 
Pro výtvarníka, který je mimo 
jiné laureátem ceny Mladý tvorca 
2012, je důležité prožívání dnešní 
doby i vzpomínek. Jiný pohled na 
současnost nabídne výstava “sme 
ti na ťarchu”, jejíž vernisáž pro-
běhne 24. října v 17 hodin.  (pm) Paneláková architektura a tradice dřevěnic v jednom. Foto: Archiv umělce

Hejlík už je tady zas
třinec Známý herec Lukáš Hej-
lík v Třinci „zalistuje“ současným 
bestsellerem. Společně s Alanem 
Novotným představí knihu „Už 
je tady zas“. S umělci přijede také 
knihu osobně pokřtít a divákům 
podepsat sám autor Timur Ver-
mes. 

Jeho kniha se odvíjí od otázek: 
Co kdyby Hitler v roce 1945 nespá-
chal sebevraždu, ale jen usnul? A 
co kdyby se probudil roku 2011? 

Jak by se asi tvářil a našel by v 
našem světě spojence, kteří by ho 
podpořili? Tento satirický příběh  
byl již přeložen do několika desí-
tek světových jazyků a prodalo se 
ho více než milion výtisků.

Na scénické čtení v podání 
známých herců v rámci turné LiS-
tOVáNí se mohou zájemci těšit 24. 
října od 19 hodin. v divadelním 
sále Základní umělecké školy na 
Kopernikově ulici. (th)

Sklo je k vidění na Půdě
čeSký těšín Několik světelných 
instalací a prostorové skleněné 
objekty jsou od pátku k vidění v 
Galerii Půda na KaSS Střelnice. 
Jejich autorkou je Irena Czepcová, 

pocházející z Jablunova, držitelka 
ceny Stanislava Libenského.

„Nejdříve jsem svou pozor-
nost věnovala práci s betonem a 
jeho propojování se sklem. Teď, 

zhruba od tří let se soustavně 
zabývám zpracováním dekoru 
malířských válečků aplikovaných 
na prostorové skleněné objekty“, 
v krátkosti popsala svoji práci au-
torka vystavených objektů.

Dodejme, že v posledních le-
tech Czepcová doplnila tvorbu 
také o světelný zdroj a vznikla tak 
řada několika světelných instala-
cí, kde autorka zpracovává pojetí 
barvy, intenzity světla a jeho pů-
sobení na diváka.

Czepcová po maturitě na 
Střední uměleckoprůmyslové 
škole sklářské ve Valašském Mezi-
říčí absolvovala ateliér Skla u Ilji 
Bílka na Fakultě umění a designu 
Univerzity Jana Evangelisty Pur-
kyně v Ústí nad Labem. 

Výstava, kterou uspořádalo 
občanské sdružení Půda a KaSS 
Střelnice, potrvá do soboty 30. 
listopadu.  (ikz)skleněné světelné instalace zaujaly. Foto: ikz

výherci vstupenek na výprodej 
kaisera a lábuse
Třinec správná odpověď na otázku ze soutěže, kterou jsme v 
Třineckém hutníku vyhlásili minulý týden a byla o vstupenky na 
představení herců oldřicha Kaisera a jiřího lábuse, zněla: „Třemi 
hlavními protagonisty televizního pořadu Možná přijde i kouzelník 
byli jiří lábus, oldřich Kaiser a jiří Korn.“

Mezi kupony se správnou odpovědí jsme vylosovali Patrika  
cieślara z Třince a renatu Kozokovou z Třince - Kanady. oba výherci 
získávají po dvou vstupenkách, které si mohou vyzvednout před 
představením v pokladně kulturního domu Trisia. To se uskuteční 2. 
listopadu od 19.00 hodin. (dk)  

Čárlíci si dávají pauzu
Třinec Po sedmiletém kapelním vztahu si dávají hudebníci z charlie Straight pauzu  
na neurčito. za vším podle ambiciózních umělců stojí rozdílné názory.

PeTra MarTynKoVá

„Lidi se ale mění, takže je přiro-
zené, že se každý z nás posunul 
jinam a naše vize o tom, kam by 
měla kapela směřovat, se rozešly. 
V poslední době bylo stále těžší se 
domluvit na zásadních věcech,“ 
uvedl baskytarista Jan Cienciala. 
Také frontman Albert Černý cítí, 
že atmosféra ve skupině není ide-
ální. „Bylo by zbytečné pokračo-
vat stejnou cestou,“ dodal.

Na jednom se kapela shodne. 
Jít dál pod stejnou značkou, ale 
v jiném obsazení by nebylo řeše-
ním. „Hudba Charlie Straight je 
vyjádřením osobností každého z 
nás, nebylo by to férové,“ upřesnil 
klávesista Michal Šupák.

Kapela, jejíž ambice vždy smě-
řovaly za hranice republiky, pře-
kvapuje nejen fanoušky, ale celý 
hudební svět. Od počátku totiž 
sklízí úspěch a úspěchem. Za svou 
debutovou desku She‘s A Good 
Swimmer získala tři Anděly. Na al-

bum navázala loni neméně úspěš-
nou deskou Someone With A Slow 
Heartbeat. Letos vystupovala jako 
jediná z Česka na prestižním fes-
tivalu v Brightonu, živě si také za-
hrála na londýnské stanici BBC v 
show Simona Ledermanna. 

„Bylo by zbabělé nutit se do 
dalšího pokračování jen proto, 
že máme úspěch. To by už nebylo 
straight, ale spíš fake,“ komento-
val Cienciala. Cesty muzikantů se 
na čas rozdělí. O tom, jak dlouhá 
pauza to bude, mluví Třinečáci 
neurčitě. „Sami nevíme, jak to 
všechno dopadne. Pokud spolu ale 
budeme zase hrát, určitě to nebu-
de brzy. Věřím, že tohle všechno 
je příležitost k něčemu novému a 
dobrému,“ mínil baskytarista.

Pianista kapely by se teď rád 
věnoval skládání filmové hudby 
nebo svým vlastním skladbám. 
Hudby se nehodlá vzdát ani Čer-
ný. „Budu psát písničky, zpívat a 
žít hudbou naplno, s bubeníkem 
Pavlem Pilchem už pracujeme na 
něčem novém,“ objasnil zpěvák. 

S fanoušky se nyní kapela lou-
čí novou písní a klipem Crush On 
a Hooligan, který se točil doma v  
Třinci a na ostravských Bazalech.

KulTur a



Třinecký / Trzyniecki / HuTník / 23. října – 29. října 2013 9

z  n a š i c h g r u n í

Pod Ostrým Rusalka vábila pastevce
irena cicHá

Dominantní vrch ve tvaru ku-
žele se tyčí nad Jablunkovskou 
brázdou mezi údolími obcí Tyra 
a Košařiska. Na zalesněný vrchol 
Ostrého (1044 m n. m.) nevede 
žádná značená turistická stezka, 
lze tam však dojít lesní pěšinou.

Pod vrcholem se v lese nachá-
zí menší kámen s nápisem Ursus 
arctos, který připomíná, že v roce 
1982 byl na tomto místě zastřelen 
medvěd.

Jako mnoho jiných hor i Ost-
rý má svou legendu. Dle lidového 
vyprávění se za dávných časů pod 
vrcholem nacházelo jezero, zvané 
Mořské oko, které se pod zemí 
vlévalo do moře. Žila tu Rusal-
ka, jež za měsíčního svitu vábila 
svým zpěvem zdejší pastevce.

turiStická chata oStrý
Jihozápadně od vrcholu Ostrého 
se v nadmořské výšce asi 935 me-
trů nachází turistická chata Ost-
rý. Patří k nejmenším turistickým 

chatám v Těšínských Beskydech.
Stavbu turistické útulny na Os-

trém zamýšlela již těšínská sekce 
německého turistického spolku 
Beskidenverein, později ji však 
realizoval Klub československých 
turistů Třinec (KČST).

Základní kámen turistické 
chaty položili v roce 1934 členo-

vé KČST v Třinci Alois Konvička, 
Bedřich Bušek, Karel Nežerka, 
Miroslav Kröhn a další. V roce 
1935 byla stavba chaty dokon-
čena. Jména prvních správců 
objektu se nedochovala. Během 
2. světové války byla budova 
zpustošena a Němci tu ustájili i 
koně. Po válce se tu údajně usa-

dil bývalý partyzán Adolf Szmek, 
který objekt na vlastní náklady 
zrekonstruoval a staral se o jeho 
provoz.

Po roce 1948 přešla chata do 
vlastnictví státu. V roce 1963 pa-
třil objekt podniku Restaurace a 
jídelny, který jej zrekonstruoval a 
rozšířil o jídelnu a terasu. Na při-
lehlé louce bylo postaveno deset 
chatek, čímž se ubytovací kapaci-
ta zvýšila na 38 osob.

V roce 1992 byla chata v neutě-
šeném stavu vrácena KČT Třinec. 
Brzy se přistoupilo k její rekon-
strukci, na níž se podíleli členové 
třineckého odboru KČT přede-
vším formou brigád. Další opravy 
byly zajišťovány ze sponzorských 
darů. Správa chaty však zejmé-
na vzhledem k administrativní 
správě přesáhla později možnosti 
KČT Třinec, a proto byla prosinci 
roku 2009 převedena na Ústřední 
výbor KČT. Zůstala však alespoň 
majetkem turistů.

Dříve se na rozlehlé louce nad 
chatou pásaly ovce, v současnosti 
je můžeme vidět na úbočích Ost-

rého, především na horské pastvi-
ně Zorymbek.

turiStická chata mladých
Menší tehdy soukromá chata pod 
vrcholem Ostrého byla postave-
na asi v letech 1931–1933. Posta-
vil ji propagátor turistiky Theofil 
Heppner, který byl zakladatelem 
a později i předsedou KČST Tři-
nec, jehož členové mu se stavbou 
pomáhali.

Po válce byla chata převedena 
do majetku turistického oddílu 
tehdejší závodní tělovýchovné 
jednoty Třineckých železáren. 
Chata byla turisty hodně využí-
vaná i vzhledem k tomu, že jim 
byl původní větší objekt KČST na 
Ostrém po roce 1949 zabaven. Tu-
ristická chata mladých, nazývaná 
také Hepnerka, měnila až do roku 
1995 své majitele a turisté zde 
byli v roli nájemců.

V září roku 1995 získal cha-
tu na základě kupní smlouvy do 
vlastnictví KČT Třinec a v sou-
časnosti slouží jako turistická zá-
kladna jeho členů.

Původní podoba chaty. Foto: archiv MŚc

Kalendář bezdomovců jim snad dokáže změnit život
iZabela Kraus-ŻuroVá

třinec/region Jednoduchý nápad 
a výsledek, který z jedné strany po-
tvrzuje rčení „Šaty dělaj člověka“, z 
druhé však může změnit mezilid-
ské či rodinné vztahy. Tak se dá v 
krátkosti popsat projekt Proměny, 
jehož autorem je fotograf Marek 
Klus ze Slezské diakonie.

„Je to nástěnný kalendář. Pro-
jekt spočívá v selekci 12 uživatelů 
azylového domu v Karviné, kteří 
jsou zachyceni na dvou fotogra-
fiích. Nejprve jako osoby bez pří-
střeší, pak v reálném prostředí 
profese, kterou si daný uživatel 
zvolil. Poprvé, a s velkým úspě-
chem byl projekt realizován v 
minulém roce. Teď připravujeme 
druhou edici kalendáře,“ dodává.

V první edici jsou lidé bez do-
mova k vidění v profesích jako 
lékář, pilot, strojvůdce Pendolina 
či záchranář. A díky kalendáři se 
nejednomu z nich zlepšily vztahy 
s rodinou, která v nich opět začíná 
vidět člověka.

Ve druhé oproti té první bude 
na fotografiích zachyceno i šest 
žen. Vybrané profese také budou 
odlišné, například malíř, či hoke-
jista. A také hutník. Tuto profesi 
si vybral 51letý Zdeněk Zapletal. 
Během focení v areálu Třineckých 
železáren, konkrétně na Vysoké 
peci č. 4, jsme se pana Zdeňka ze-
ptali, jak dlouho už je na ulici a 
proč. „Budou to tři roky. Pracoval 
jsem u jednoho podnikatele z Ha-
vířova, několik měsíců mi neplatil 
a nejměl jsem na nájem,“ popsal 
krátce svou cestu na ulici. Focení u vysoké pece. Foto: ikz dva světy a jeden člověk v Proměnách 2013. Foto: Marek klus

Tak dłógo sie chodzi ze dzbónkym po wode, aż...
Jak rachowała, tak rachowała, ale 
zamiast dwóch nóg w łóżku nara-
chowała sztyry. Prziszła ze szpitola 
po noczni dobito jak kóń, a tu na 
jednej strónie łóżka widzi pochy-
nióny lajbik, na drugi tyn zbytek. 
Nie wiedziała, czy sie mo śmioć, 
czy zebrać brokownice i strzelić jim 
pore broków do gołych zadków. 
Wiedziała, że tym by se nie pómó-
gła, prawie nałopak.

Już downo trufała, że ji chłop 
zanoszo a w jejich małżyństwie 
już nima żodnego łognia. Pod bla-
chóm ledwo tlało, jyny czakała, kie-
dy ganc wygaśnie i bedzie trzeba 
popiół wysuć na zogóny a potym 
ruszta wypucować z naniesiónego 
marasu. 

To, co potym zrobiła, by jisto 
żodno z nas nie dokozała. Przi nej-
lepszym by niejedna z nas luchła 

na nich amper zimnej wody, że 
znieświęcili małżyński łoże, w kie-
rym tela roków spała z chłopym, 
kierego ji ksiądz w kościele potu-
plowoł. Inszo by możne popadła 
siykiyre albo nóż, ale ta naszo ni, ta 
dźwigła pierzine i zawołała: „Halo, 
wy dwo, pójcie śniodać. Je ciepło, 
to sie nie musicie ani łoblykać¨.

Niewiasta wyskoczyła piyrwej 
na kolana, potym na rowne nogi. 
Chytała sie roz na wyrchu, roz na 
dole. Góniła dołokoła łóżek i zbiy-
rała garderobe, kieróm z ni wie-
czór żónaty Romeo poschybowoł. 
Był żądny młodszego ciała, bo jak 
prawił, to, co mo dóma, sie mu już 
porządnie zajodo. Chłop siedzioł 
na łóżku jako zarzezany i dzierżoł 
se swojóm łysóm głowe w łobóch 
dłóniach. Jisto se myśloł, że sie mu 
to śni. Niewiasta była tak wydzi-

woczóno, że chladała jyny łokno, 
kierym by mógła wyskoczyć na 
pole. Pani dómu była kategorycz-
nie przeciwko: „Katać też tam, 
dyć mómy dwiyrze. Dwiyrzami żeś 
prziszła, dwiyrzami łodyndziesz. 
Tego by jeszcze chybiało, abyś sie 
strzaskała a jo miała gwóli tebie 
łopletaczki, że gdo wiy, czy żech 
cie sagóm nie wychynyła. Z naszej 
chałpy pujdziesz dwiyrzami“. I tak 
sie też stało. Na łodchodnym poda-
ła ji jakliczke, kiero wisiała na wie-
szoku. Zaczyna se łobuwać, jedyn 
but przez drugi. Dómowo ji prawi: 
„Halt, to sóm moje, drogi skórzane, 
ty se bier te swoje, łod Wietnam-
ców“.

Jyny co sie dwiyrze zawrzi-
ły, szła se zrobić porządek z tym 
swoim. „Posłóchej mie dobrze“, 
zaczyno ( jeszcze fórt siedzioł jako 

nieprzitómny). „Że z tebóm jeszcze 
fórt tyn seks tak gajduje, to ci ni-
móm za złe. Żech ci roki tolerowała 
skoki w bok, to też łobo wiymy, bo 
wiysz, że jo na to nima. Ale mómy 
dziecka, kiere my dobrze wychowa-
li i móm nadzieje, że żodne nie wiy, 
jaki to między nami było. Ty wiysz, 
żeś na mie jako na gnotku móg aji 
drzewo rąbać a ty go rąbiesz już 
roki i znieużywosz mojóm dobrote. 
Roki przywiyrałach na to łoczy. My 
ale, na rozdziół łod was chłopów, 
wyczujymy na sto gónów każdóm 
zdechline. I tak jako sępy se po-
czkómy, aż sie lwy nażeróm. Ale 
zyngruba przebrała i trzeba zawo-
łać hownocuc, aby jóm wyczerpali 
i zdezynfekowali tyn smród, kiery 
sie kole chałpy twojóm zasługóm 
szyrzi. Wszecko bych czakała, ale 
że se przismyczysz do naszej sypial-

nie jakómsi ździre, jak jo je w nocy 
na szychcie, tóż to by sie mi ani nie 
prziśniło.

Łod dzisio sie przekludzisz do 
drugi jizby a z chodym chałpy sie 
jakosi domówimy. Przi jedzyniu 
se zrobimy taki farplan, abymy tu 
jedyn drugimu nie zawadzali. Ło 
rozwodzie z moji stróny nima ani 
rzeczy. Jo na to nie drziła na chał-
pie, abyżech sie rozwodzała. A te-
bie, jak tak wszecko świyrbi, tak se 
chodź tam, kaj cie przestanie. Jyny 
to nie rób łokacie, aż sie to dziecka 
nie dowiedzóm a aż łobo na gańbe 
i pośmiywisko nie przidymy.

Klęknył przed nióm na kolana. 
„Wstowej, nimażeś w kościele“. Ło-
blykła sie i poszła se wyluftować 
głowe. Siedła na ławce w zogro-
dzie i zapłakała. 

Waszo Jewka Trzyńczanka.

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

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  
e-mailem na adresu hutnik@trz.cz. Děti se na této stránce mohou pochlubit i svými obrázky, které mohou poslat v obálce na adresu Třinecký hutník,  
Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, 739 61 Třinec nebo naskenované e-mailem. Nezapomeňte napsat své jméno, adresu, děti rovněž věk. Studenti  
mohou své texty posílat i na e-mail redakce studentského časopisu Prostor: redakce@prostorweb.cz. Těšíme se na vaše příspěvky.
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archimédes a Hierónova koruna
PoKus Budeme demonstrovat souvislost mezi ponořováním různých předmětů a výškou vodní hladiny. Tento jev je všeobecně známý jako vztlak vody.

rosTislaV PeTr

Archimedes ze Syrakus byl řec-
ký starověký filozof, vynálezce, 
astronom, konstruktér a jeden 
z největších matematiků všech 
dob. Jednoho dne byl Archimédes 
vyzván králem Hierónem II., aby 
prozkoumal korunu, kterou si 
Hierón nechal vyrobit. Zadáním 
bylo zjistit, zda do zlata na výro-
bu koruny nebylo přidáno stříbro 
či jiné látky a zda si zlatník část 
zlata neponechal. Koruna byla ve 
tvaru vavřínového věnce a to byla 
ta potíž – jak změřit objem ko-
runy? Problém, se kterým se Ar-
chimédes potýkal, byl, jak vyřešit 
zadaný úkol, aniž by musel zničit, 
roztavit královu korunu.

Jednoho dne při koupeli ve 
vaně Archimédes zpozoroval, že 
hladina se zvedne, když do vany 
vstoupí, a vrátí se na původní 
úroveň, když vystoupí z vany ven. 
Napadlo ho, že stejným způso-
bem by šlo určit objem koruny. 
Prostě a jednoduše ponoří koru-
nu do vody, hladina stoupne a ob-

jem vody, který způsobí navýšení 
hladiny, bude stejný jako objem 
koruny. 

Naměřený objem spolu se zvá-
žením hmotnosti koruny pak jed-
noznačně dá odpověď na otázku, 
zda je koruna skutečně z ryzího 
zlata. Podíl hmotnosti koruny a 
objemu vytlačené vody totiž musí 
být 19,3 (sedmáci a starší by v 
této hodnotě mohli poznat husto-
tu ryzího zlata). Podle pověsti ho 
objev tak uchvátil, že nadšením 
pobíhal nahý po ulici.

Pokuste se Archimedovo roz-
hodování o ryzosti koruny napo-
dobit. Pokus je velmi jednoduchý 
a jeho realizace vám nezabere víc 
než 15 minut. Kdo chce, může pra-
covat se zlatem, pro vás ostatní 
nabízím běžně dostupné pomůc-
ky a potřeby: zavařovací sklenici 
s víčkem, vodu, kbelík, propisku a 
notes na poznámky a výpočty (vy, 
kteří mi hlásíte, že provádíte po-
kusy se mnou, máte jistě po ruce 
svůj badatelský deník).

Do kbelíku nalijte vodu – asi 
tak tři čtvrtiny objemu kbelíku. 
Sklenici uzavřenou víčkem (uza-

vření sklenice si pečlivě zkont-
rolujte) položte na hladinu vody 
v kbelíku. Situaci, která nastala, 
popište do svých poznámek. 

Nyní sklenici pomalu zatlačuj-
te do vody. Pozorujte, jak se mění 
hladina vody. Zatlačte sklenici 
právě tolik, aby se celá ponořila. 
Při dalším potápění sklenice by 
totiž změna hladiny byla způ-
sobena i objemem ruky, která 
sklenici potápí. Na stěně kbelíku 
si udělejte značku výšky hladiny, 
které voda dosáhla při úplném 

ponoření. Sklenici vyndejte, na-
plňte vodou, uzavřete víčkem a 
znovu vložte do vody v kbelíku. 
Jak se změní chování sklenice v 
tomto případě? Dosáhla hladina 
do stejné výšky jako v případě 
prázdné sklenice? Co tato skuteč-
nost dokazuje? Pozorování opět 
zapište.

Do sklenice místo vody umis-
ťujte předměty ze svého okolí, od-
hadujte a pozorujte, jak se bude 
chovat v kbelíku s vodou skleni-
ce obsahující tyto předměty. Ne-
zapomeňte vždy sklenici pečlivě 
uzavřít víčkem. Pokus je zvlášť 
nebezpečný pro tělesa a látky, 
které nesmí navlhnout nebo kte-
ré jsou ve vodě rozpustné.

Prohlédněte si vaše poznámky 
a pokuste se z nich vyvodit něja-
ký závěr. Vidíte souvislost mezi 
našimi pokusy a Archimédovým 
pátráním? Pokuste se najít něko-
lik příkladů z praxe, kde se právě 
tento jev využívá.

Pokud sklenici ponoříme do 
vody, hladina stoupne – sklenice 
zabere vodě místo. Prázdná skle-
nice na hladině plave. To proto, že 

její tíha není tak velká jako tíha 
vytlačované vody. Když sklenici 
zatlačíme pod hladinu, tíha vy-
tlačené vody je mnohem větší 
než tíha prázdné sklenice, a pro-
to sklenice po uvolnění stoupá 
k hladině, a to tím rychleji, čím 
je rozdíl obou tíhových sil větší. 
Archimédův zákon popisující vy-
tlačování kapaliny souvisí právě s 
její tíhou. Podle množství vytlače-
né vody tedy snadno určíme ob-
jem ponořeného tělesa nebo jeho 
části – v našem případě sklenice.

k l u b d e b r u já r ů

Pozorujte, kreslete, zapisujte, 
ale hlavně se u pokusů dobře 
bavte! naše emailová adresa je  
info@kmd-trinec.cz. Další infor-
mace o debrujárech najdete na 
stránkách www.kmd-trinec.cz.
Žádný pokus nedělejte bez přítom-
nosti dospělé osoby. i zdánlivě vel-
mi jednoduchý pokus může nadělat 
spoustu neplechy.

Primáni se seznamovali
ČesKý Těšín stejně jako loni se nováčci českotěšínského gymnázia 
vydali na seznamovací, adaptační pobyty. benjamínci školy se sjeli v 
posledním zářijovém týdnu do Hrádku.
„během tří dnů se tu nejprve malí primánci a po nich větší prváci 
pod vedením zkušených lektorů občanského sdružení aVe a za 
účasti třídní učitelky, metodika prevence a výchovné poradkyně 
navzájem poznávali, ale především se formou pestrých her a prožit-
kových aktivit učili vzájemné úctě, respektu a toleranci,“ přiblížila 
výchovná poradkyně Monika lýsková.

cílem „adapťáku“ je vytvoření základních pravidel potřeb-
ných pro fungování třídy jako zdravé společenské skupiny a jejich 
přenesení do každodenního života kolektivu ve školním prostředí. 
„Věříme, že se to letošním nováčkům podařilo a že ve svých třídách 
prožijí pěkná studentská léta,“ dodala lýsková. 

letošní školní rok na 4letou gymnaziální tour nastoupilo 34 stu-
dentů, 8letému studiu se upsalo dalších 30 nováčků. (pm)

V lese se bude strašit

Třinec Třinecký lesopark se o podzimních prázdninách promění ve 
strašiles. V úterý 29. října od 17 hodin ho kromě bubáků, duchů a 
strašidel mohou navštívit také nebojácné děti. Vstup najdou ze strany 
od slezské krčmy, na cestu do temnot dostanou svítící náramek, na 
jejím konci pak sladkou odměnu.. Po stopách tajemných postav a 
příšer se mohou vydat s rozmanitými svítidly, lampiony či baterkami.

nejen strašidlo potkat, ale rovnou si ho vytvořit mohou ty děti, 
které ve stejný den dopoledne přijdou do knihovny na výtvarnou 
dílničku. Podle rad a s pomocí vstřícných knihovníků si tu budou 
moci vyrobit lesní strašidlo z přírodnin. stačí jen přinést si z domu 
obyčejnou bramboru.  (th)

S dráčky bylo príma
jablunkov Bradopácká drakiáda 
byla opět po roce nachystána pro  
děti z jablunkovské školní druži-
ny. Obloha se tak načas proměnila 
v přehlídkové molo draků nejrůz-
nějších barev a velikostí. Do noty 
poletujícím krasavcům hrála ne-
jen hudba, ale také  větřík, který 
na druhý ročník drakiády neza-
pomněl dorazit. 

Hodnotící komise koukající v 
záklonu na přehlídku vlastnoruč-
ních výtvorů dětí vybrala 50 nej-
povedenějších draků. Na velkou 
parádu se přijeli podívat také ko-
níci, na kterých se školáci svezli, a 
nechyběl ani táborák, jenž pove-
dené odpoledne uzavřel. (pm)školáci si létající krasavce vyráběli sami. Foto: eva Gawlasová

Čas večerní
Václav Sikora

Já čas večerní znám 
a už odpověď mám 

láska není pocit pouhý 
je to obraz naší touhy 

kdy smím o jednou  
slunci snít 

a Tebe vedle sebe mít

P o e z i e

sVěT Ml adýcH
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PoLSAT MARKíZA

PoLSAT MARKíZA

PRiMA ZooM BARRANdoV FANdA

PRiMA ZooM BARRANdoV FANdA

STř EDa 23.  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:  

Rána do živého -  
australský dobrodr. seriál 

 10.15 Polopatě - magazín
 10.55 Hříšní lidé města  

brněnského:  
Hluboká propast -  
český televizní seriál

 12.00 Zprávy ve 12
 12.20 BBV, Předpověď počasí
 12.30 Sama doma
 14.00 Vše o vaření
 14.20 Podfukáři - britský seriál
 15.15 Bolkoviny
 16.00 Cestománie: Itálie - 

Kampánie - Sladký život
 16.30 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 16.55 Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
 17.40 Černé ovce
 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: 

Loupežník - český 
televizní seriál

 21.35 Hospoda U Druhé  
šance - reality show

 22.25 Nadměrné maličkosti: 
Hypnóza - televizní film

 23.19 Losování Šťastných 10  
a Šance milion

 23.20 Tělo jako důkaz:  
Láska předchází pád - 
americký detektivní seriál

 0.05 MI5 - britský krimi seriál
 1.00 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.20 Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
 2.05 Postřehy odjinud: Finsko 

očima Petra Voldána
 2.10 Dobré ráno
 4.45 Sněžná řeka:  

Sága rodu McGregorů: 
Černá ovce -  
australský seriál

 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Soukromá muzea: 

Šumavské pivovarské 
muzeum

 9.10 Paříž
 10.10 Pevnosti: Olomouc
 10.45 Nejvýznamnější operace 

2. světové války:  
Bitva na Východě

 11.45 Letečtí stíhači v boji: 
Smrt japonské flotily

 12.35 Putování za muzikou
 13.05 Chcete je?
 13.10 Folklorika
 13.35 Postřehy odjinud: Finsko 

očima Petra Voldána
 13.45 Náš venkov: Ukryto za zdí
 14.15 Evropa dnes: Teliasonera -  

Uzbecká aféra
 14.40 1 dolar za život
 15.35 Lidské tělo: Konec života
 16.25 Moje rodina: Psí máma - 

britský sitcom
 17.00 Televizní klub neslyšících
 17.25 Červený trpaslík:  

Nachystejte květináče - 
britský sci-fi sitcom

 18.00 Pán času: Ani mrk - 
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Vydrýsek
 18.55 Everwood: Líp tě poznat -  

americký seriál
 19.35 Soukromá muzea: 

Šumavské pivovarské 
muzeum

 19.50 Zprávy v českém  
znakovém jazyce

 20.00 Kamera na cestách:  
Barma

 20.55 Na cestě po Lesothu
 21.25 Deník Dity P.:  

Teplé sladkosti
 21.55 České kino na Dvojce:  

Ocas ještěrky - drama ČR
 23.25 Kanadská soda
 23.45 Tajemství Bible:  

David a Goliáš
 0.35 Doba měděná
 1.30 Nedej se
 1.55 Dostaveníčko v Jihlavě - 

zábavný pořad
 2.30 Na dně
 3.00 Cestička z domova
 3.55 Koloseum...
 4.40 Červený trpaslík:  

Nachystejte květináče - 
britský sci-fi sitcom

 5.10 Pán času: Ani mrk - 
britský sci-fi seriál

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

zahradě: Černá  
komedie - český seriál

 11.00 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 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

 13.35 Odložené případy:  
Škodolibost -  
americký krimi seriál

 14.30 Dr. House: Rytířův pád - 
americký seriál

 15.25 Ordinace v růžové  
zahradě: Jsem na živu - 
seriál TV Nova

 16.35 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Pálivá omáčka -  
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Gympl s (r)učením  

omezeným: Poslední  
výstřel - komed. seriál

 21.35 Comeback: Prohozz - 
český sitcom

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

 22.40 Noční Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí

 23.05 Podezření nula -  
americký thriller

 0.50 „V“ - americký  
sci-fi seriál

 1.40 Novashopping
 2.15 Třetí hlídka -  

americký seriál
 2.55 Střepiny
 3.25 Áčko: Prožil jsem  

vzestup a totální pád
 4.20 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: Osudové 

setkání - německý 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 Cesty domů - rod. seriál
 21.45 QI - na vše máme odpo-

věď - show Leoše Mareše
 22.20 Kriminálka Stuttgart - 

německý krimi seriál
 23.20 Právo a pořádek -  

americký krimi seriál
 0.20 Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
 1.25 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 2.10 Walker, Texas Ranger
 2.55 Firma - americký seriál

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.45 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
 9.45 Sue Thomas: Agentka  

FBI - kanad.-amer. seriál
 10.30 Andílci - rum. telenovela
 11.10 Teleshopping 
 11.30 Odložené případy - seriál
 12.15 Gilmorova děvčata - 

americký seriál
 13.05 Upíří deníky - amer. seriál
 14.00 Poslední templář - 1/2 -  

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

kanad. dobrodružný film
 17.20 Gilmorova děvčata - seriál
 18.10 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Život jde dál - americká 

romantická komedie
 22.10 V úzkých - americký film
 23.45 Pohřešovaní - kan. seriál
 0.35 V úzkých - americký film
 2.00 Podezření nula -  

americký thriller

 8.00 Panorama
 8.30 VK Ostrava -  

Olympiakos Pireus
 10.35 M ČR v sálové cyklistice
 11.05 Time out
 11.40 Téma pro hosty ČT sport
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 Cyklotoulky
 13.00 TEMPO - týdeník o běhání
 13.15 M ČR v gymnastickém 

aerobiku Praha
 13.45 FC Tango Brno -  

Balticflora Teplice
 15.35 BBV po 25 letech
 15.50 Turf
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Miss aerobik -  

medailonky finalistek
 17.00 Vertikal
 17.25 Deník NHL
 17.50 Česko - Portugalsko
 19.40 Olympijský magazín
 20.15 Bayern Mnichov -  

FC Viktoria Plzeň
 0.00 Sportovní zprávy
 0.15 X. PSG - Partr Rally 

Vsetín 2013
 0.35 ATP týden tenisu
 0.45 Deník NHL

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

Dlaczego Romeo zginął - 
serial kryminalny

 9.50 Osobliwości mórz  
i oceanów:  
Przedsmak wyprawy - 
serial dokumentalny

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Osobliwości mórz  

i oceanów: Similan - 
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:  

Nie kochaj mnie - 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
 20.15 Piąty Stadion
 20.25 Liga Mistrzów w piłce 

nożnej: Real Madryt - 
Juventus Turyn

 23.00 Liga Mistrzów - skróty
 23.50 Transporter - serial
 0.50 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 1.45 Bonanza:  

Nie kochaj mnie - serial
 2.45 Zagadki Sfinksa -  

film kanadyjsko-brytyjski
 4.20 Notacje -  

Andrzej Strumiłło: 
Niedźwiedzia  
przywiozłem z ZSRR

 6.15 1000 míst, která musíte 
vidět, než zemřete

 6.55 Krásy Evropy se  
Samanthou Brownovou

 7.45 Hitlerův holocaust
 8.40 Ztracené papuánské 

mumie   
 9.40 Krásy divokého Ruska
 10.35 Zápisky lovce krokodýlů 
 11.40 Ztraceni: Záhada letu 447   
 12.50 Megakatastrofy 
 13.50 Moderní zázraky
 14.50 Odhalená věda
 15.50 Vyhynulí tvorové
 16.50 Potomci dinosaurů   
 17.50 Zločiny za hranou
 18.55 Prvních 48 hodin
 20.00 Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
 21.05 Pakůň a lvice   
 22.05 Jak vznikla Země 
 23.05 Neohrožená planeta
 23.55 Hitlerovi bodyguardi
 0.40 SS: Himmlerův fanatismus   
 1.35 Vetřelci dávnověku 
 2.20 Legendární příšery
 3.05 Invaze medúz   

 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 -  

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 Věřte nevěřte -  

americký seriál
 21.15 Barrandovský videostop - 

zábavná soutěž
 22.10 Noční Hlavní zprávy
 22.20 Zatmění Země - franc. 

katastrofický film
 0.20 Dvojí spravedlnost -  

francouzský krimi seriál
 1.30 Chobotnice - ital. seriál
 2.35 Na plac!
 3.30 Porucha spánku
 4.20 Svět nebezpečných zvířat 

 8.00 Mečouni: Život na udici
 8.50 Outdoor
 9.20 Montreal Canadiens - 

Edmonton Oilers - záznam
 11.20 MotoGP- VC Austrálie
 12.25 Kobra 11 - seriál
 13.15 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 nemožného
 18.45 Kobra 11 - seriál
 19.35 Hvězdná brána:  

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

2013 - záznam

 6.00 Faceci do wzięcia - serial
 6.30 Zaklinaczka dzieci
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.35 Barwy szczęścia - serial
 11.10 Na dobre i na złe - serial
 12.15 Makłowicz w podróży: 

Ulice Delhi
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 13.20 Szkoła życia - telenowela
 14.15 XV Mazurska Noc 

Kabaretowa 2013
 15.05 Rodzinka.pl - serial
 15.45 Panorama Kraj, pogoda
 16.15 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 Do diabła z miłością - 

komedia niem.-amer.
 23.40 Reporter Polski - magazyn
 0.20 Zabójcze umysły - serial
 1.20 Do diabła z miłością - 

komedia niem.-amer.
 3.05 Reporter Polski - magazyn
 3.40 Apetyt na życie - serial

 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 Ślubna gorączka - serial
 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
 20.35 Top Chef - reality show
 22.05 Studenci - komedia USA
 0.05 Śpiewający detektyw - 

komedia USA
 2.30 Dziewczyny z fortuną - 

teleturniej
 3.30 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 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
 3.30 Myšlienky vraha -  

Správanie podozrivých
 4.10 Bratislava Deň a Noc
 4.45 Kosti - krimi seriál USA
 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 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
 1.50 Krok za krokom - sitcom
 2.10 Dva a pol chlapa - sitcom
 2.30 Sklenený dom 2 - triler
 4.00 Kobra 11 - krimi seriál

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Může za to Měsíc -  
australský dobrodr. seriál 

 9.45 13. komnata  
Jany Hubinské

 10.15 Zázraky přírody -  
zábavná show

 11.30 Na cestě po Lesothu
 12.00 Zprávy ve 12
 12.20 Události v regionech plus
 12.30 Sama doma
 14.00 Vše o vaření
 14.20 Podfukáři - britský seriál
 15.10 Bolkoviny
 16.00 Cestománie:  

Austrálie - Tasmánie - 
Pozdrav pravěku

 16.30 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 16.55 Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
 17.40 Černé ovce
 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 Volby 2013: 

Předvolební superdebata
 22.19 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.20 Hercule Poirot:  

Nástrahy zubařského 
křesla - britský film

 0.05 Inspektor Rebus:  
Válka gangů -  
britský krimi seriál

 2.10 Dobré ráno
 4.45 Sněžná řeka:  

Sága rodu McGregorů: 
Princ z pohádky -  
australský seriál

 5.30 Události v regionech

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

um koňských postrojů  
a kočárových lamp

 9.10 Na lovu v Africe
 10.10 Ostrovy zapomenutého 

klidu: Orchideje I.
 10.45 Velký Buck Howard - 

americký film
 12.15 Emoce a my:  

Víra ve víru emocí
 12.45 Cizinec je našinec
 13.15 Souboj vojevůdců: 

Paulus proti Čujkovovi
 14.00 Architektura
 14.30 Mýty a fakta historie:  

Divoká minulost Evropy
 15.20 Království divočiny:  

Arapaimy, vládci  
amazonských vod

 15.45 Objevování planety Oceán
 16.35 Zázračná planeta:  

Zmrzlá planeta:  
Na tenkém ledě

 17.25 Červený trpaslík:  
Uroboros - britský  
sci-fi sitcom

 17.55 Pán času: Utopie - 
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Vydrýsek
 18.55 Everwood: Přízraky - 

americký seriál
 19.35 Soukromá muzea: Muze-

um koňských postrojů  
a kočárových lamp

 19.50 Zprávy v českém  
znakovém jazyce

 20.00 Paříž - britský dokument
 21.10 Panství Downton - 

britský kostýmní seriál
 22.20 Hra o trůny:  

Špičatý konec -  
britsko-americký seriál

 23.15 Zločin - dán. detekt. série
 0.15 Queer: Hidžra v Praze
 0.45 Pološero - Přežil  

jsem svou smrt
 1.10 Bratři a sestry: Krátké 

setkání - americký seriál
 1.55 Uchem jehly
 2.20 Cizinec je našinec
 2.45 Prof. Dalibor Povolný
 3.10 Ahoj armádo!
 3.40 Epochální výlet  

pana Třísky do Ruska
 4.40 Červený trpaslík: Urobo-

ros - britský sci-fi sitcom
 5.10 Pán času: Utopie - 

britský sci-fi seriál

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

omezeným: Poslední  
výstřel - komed. seriál

 11.05 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 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:  
Spoušť - americký  
krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Otevřít a zavřít -  
americký seriál

 15.25 Ordinace v růžové  
zahradě: Jsi moje tečka - 
seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista: Rudý kód - 
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové  

zahradě: Velká derniéra - 
český seriál

 21.30 Kriminálka Miami:  
Smrt jednoho poctivce -  
kanadsko-americký  
krimi seriál

 22.30 Noční Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí

 23.00 Peklo - americký thriller
 0.45 „V“ - americký  

sci-fi seriál
 1.30 Novashopping
 2.10 Vrchní sestra -  

americký seriál
 2.50 Na vlastní oči  

aneb Co byste jinak 
nikdy neviděli -  
publicistický pořad

 3.20 Áčko: Řídím provoz 
veřejného záchodku 

 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:  

Dům plný vzpomínek - 
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 - 

americký krimi seriál
 1.30 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 2.15 Walker, Texas Ranger
 3.00 Firma - americký seriál
 3.45 Receptář prima nápadů 

 6.30 Svět Nova Cinema 
 7.00 Teleshopping 
 7.40 Andílci - rum. telenovela
 8.25 Ben 10 - anim. seriál
 8.50 Monsuno - anim. seriál
 9.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 10.05 Sue Thomas: Agentka  

FBI - kanad.-amer. seriál
 10.50 Andílci - rum. telenovela
 11.35 Teleshopping 
 11.55 Odložené případy - seriál
 12.40 Gilmorova děvčata - 

americký seriál
 13.30 Upíří deníky - amer. seriál
 14.20 Pohřešovaní - kan. seriál
 15.20 Život jde dál - americká 

romantická komedie
 17.20 Gilmorova děvčata - 

americký seriál
 18.10 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Odložené případy - seriál
 20.55 Odložené případy - seriál
 21.50 Kickboxer 4: Agresor - 

americký akční film
 23.40 Pohřešovaní - kan. seriál
 0.25 Odložené případy - seriál
 1.55 Peklo - americký thriller

 7.45 Panorama
 8.15 Bayern Mnichov -  

FC Viktoria Plzeň
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 Cyklomaratontour 2013 

Okolozlína
 13.10 Olympijský magazín
 13.40 Česko - Portugalsko
 15.30 Sport v regionech
 16.00 Miss aerobik
 16.10 FBC Kladno - TJ JM 

Pedro Perez Chodov
 18.40 FC Slovan Liberec - 

Sevilla FC
 21.15 Deník NHL
 21.20 MM ČR v motokrosu ´13
 22.00 Golf Minute Magazine
 22.25 Paříž - Tours
 22.55 Sportovní zprávy
 23.10 Evropská liga UEFA
 23.50 FIVB Swatch World Tour
 0.15 Deník NHL
 0.20 Branky, body, vteřiny
 0.30 Sport v regionech
 1.00 Cyklomaratontour 2013 

Okolozlína
 1.20 MM ČR v motokrosu ´13
 2.00 FBC Kladno - TJ JM 

Pedro Perez Chodov

 5.35 Polska non stop -  
magazyn reporterów

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

Krwistoczerwone róże - 
serial kryminalny

 9.55 Osobliwości mórz  
i oceanów: Similan - 
serial dokumentalny

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Osobliwości mórz  

i oceanów:  
Malpelo i Gorgona - 
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
 15.45 Bonanza:  

Szczera prawda - 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 WRC Katalonia
 20.15 Pogoda
 20.30 Ojciec Mateusz. Układ - 

serial kryminalny
 21.25 Sprawa dla reportera
 22.30 Limuzyna Daimler-Benz - 

polski film sensacyjny
 0.10 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 1.00 Bonanza:  

Szczera prawda - serial
 2.00 Piła 6 - film amer.- 

-brytyjsko-australijski
 3.35 Notacje -  

Jacek Fedorowicz:  
Syn wroga ludu

 6.15 Zločiny za hranou
 7.05 Prvních 48 hodin
 7.55 Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
 8.50 Koalové z Klokan. ostrova   
 9.55 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 10.55 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 11.55 Hitlerův holocaust
 12.55 Imhotep: Génius  

ze Sakkáry   
 13.55 Medvědi z konce světa
 14.55 Zápisky lovce krokodýlů 
 15.55 K2: Smrt na vrcholu světa   
 16.50 Megakatastrofy 
 17.50 Jak vznikla Země 
 18.55 Neohrožená planeta
 20.00 Hitlerovi bodyguardi
 21.05 SS: Heydrich - pražský kat
 22.05 Vetřelci dávnověku 
 23.05 Legendární příšery
 0.00 Žraločice Nicole   
 0.50 Žraločí univerzita
 1.35 Návrat biblických ran
 2.25 Tutanchamon: Tajemství 

mladého vládce   

 5.30 Tajemství parazitů
 6.20 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 -  

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
 23.50 Noční Hlavní zprávy
 23.55 Sejdeme se na Cibulce
 0.55 Chobotnice - ital. seriál
 2.05 Co bude dnes k večeři?
 2.30 Na plac!
 3.35 Pearl Harbor - Záhada 

prvního výstřelu - dok.
 4.30 Tajemství parazitů

 8.00 Mečouni: Život na udici
 8.55 World of Freesports
 9.20 Detroit Red Wings -  

Ottawa Senators - záznam
 11.25 FK Baumit Jablonec - FK 

Mladá Boleslav - záznam
 13.15 Teleshopping
 13.25 Kobra 11 - seriál
 14.10 European Poker Tour
 15.00 Teleshopping
 15.10 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 15.55 Mečouni: Život na udici
 16.45 Teleshopping
 16.55 Mistři aukcí - dokument
 17.50 Hranice nemožného
 18.40 Kobra 11 - seriál
 19.30 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Zničeno ve vteřině
 20.50 Swansea City - Kubaň 

Krasnodar - přímý přenos
 22.45 Red News
 22.50 Městečko South Park
 23.20 Hranice nemožného
 0.05 K. O. Night Show
 0.55 European Poker Tour

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

Indie
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

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

teleturniej
 15.10 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 Chłopaki też płaczą - 

komedia USA
 22.40 Ajami - dramat  

niem.-izraelski
 0.55 Świat bez tajemnic
 2.55 Ajami - dramat  

niem.-izraelski 
 5.05 Edyta Bartosiewicz: Jaro-

cin po latach - koncert

 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 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
 0.05 Tsotsi - dramat 
 2.10 Zbrodnia i kara - dramat 

 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 Gigolovia - reality show
 1.30 Kosti - krimi seriál USA
 2.40 Hawaii 5.0 -  

akčný seriál USA
 3.30 Myšlienky vraha -  

Správanie podozrivých
 4.10 Bratislava Deň a Noc
 4.40 C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas - krimi seriál

 6.00 Teleráno
 8.30 Modré z neba
 10.30 Chlapi neplačú - seriál
 11.40 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
 0.55 Mentalista - krimi seriál
 1.40 Dr. House - amer. seriál
 2.20 Dva a pol chlapa - sitcom
 2.40 Farma
 3.45 Kobra 11 - krimi seriál
 4.55 Televízne noviny

ČT V RTEK 24.  ř íjna

T V Progr aM
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PáTEK 25.  ř íjna

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Vzlety a pády -  
australský dobrodr. seriál 

 9.45 Kluci v akci
 10.10 Příběhy slavných -  

Marie Glázrová:  
Konec starých časů

 11.05 Život na zámku:  
Konec legrace -  
český seriál

 12.00 Zprávy ve 12
 12.20 Události v regionech plus
 12.30 Sama doma
 14.00 Vše o vaření
 14.20 Podfukáři - britský seriál
 15.10 Bolkoviny
 15.50 Po stopách hvězd
 16.20 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 16.45 Malá farma: Domácí zoo
 17.05 Besipky:  

Bezpečnostní systémy
 17.10 Polopatě - magazín
 17.55 Události v regionech  

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

Josefa Karase
 21.29 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 21.30 Všechnopárty -  

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

za vynikající prospěch -  
francouzský seriál

 0.00 Hříšní lidé města  
brněnského:  
Hluboká propast -  
český televizní seriál

 1.00 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.25 Sama doma
 2.55 Dobré ráno
 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Soukromá muzea: 

Muzeum tortury
 9.10 Ochránce
 9.40 Lidské tělo:  

Konec života
 10.35 1 dolar za život
 11.25 Na plovárně  

s Tomášem Sedláčkem
 11.55 Chcete mě?
 12.25 Tajemství Bible:  

David a Goliáš
 13.15 Letecké katastrofy: 

Neštěstí v Dubrovníku
 14.10 Taipei 101
 15.00 Dobrodružství vědy  

a techniky:  
Městské dolování

 15.45 Sbohem, planeto Pluto
 16.35 Cíl cesty: potápění: 

Polynésie
 17.25 Červený trpaslík:  

Zkouška kanálem - 
britský sci-fi sitcom

 17.55 Pán času: Zvuk bubnů - 
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Vydrýsek
 18.55 Everwood:  

Ztráty a nálezy -  
americký seriál

 19.35 Soukromá muzea: 
Muzeum tortury

 19.50 Zprávy v českém  
znakovém jazyce

 20.00 Zázračná planeta:  
Madagaskar:  
Ostrov zázraků

 21.00 Lidské tělo: Jak se 
natáčel cyklus Lidské tělo

 21.55 Velikáni filmu...  
Ugo Tognazzi:  
Klec bláznů - francouz-
sko-italská komedie

 23.30 Jistě, pane premiére: 
Jeden z nás? -  
britský satirický seriál

 0.05 Dobrodružství barona 
Prášila - britský film

 2.05 Zločin - dán. detekt. série
 3.05 Dostaveníčko ve Znojmě -  

zábavný pořad
 3.40 Vídeň a my
 4.40 Červený trpaslík:  

Zkouška kanálem - 
britský sci-fi sitcom

 5.10 Pán času: Zvuk bubnů - 
britský sci-fi seriál

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

zahradě: Velká derniéra - 
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:  
Divné ovoce -  
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House: Volba -  
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Jen přes mou 
mrtvolu! - seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Červená krabička - 
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Výměna manželek - 

reality show
 21.40 Sex ve městě -  

americká komedie
 0.20 Tajemná minulost - 

španělský thriller
 2.00 Novashopping
 2.35 Dva a půl chlapa -  

americký komed. seriál
 2.55 Áčko: Vykládám  

tarotové karty
 3.45 Andílci - rumunská 

telenovela 
 4.35 Novashopping

 6.15 Policie Hamburk - seriál
 7.15 Kutil Tim - amer. seriál
 8.00 Alf - komediální seriál
 8.50 To je vražda, napsala -  

americký krimi seriál
 9.50 Policie Hamburk -  

německý krimi seriál
 10.50 Tajný život včel -  

americký 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 Souboj s podsvětím - 

americký akční film
 1.05 Spáči - americký thriller
 3.45 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 4.30 Walker, Texas Ranger -  

americký akční seriál

 6.30 Svět Nova Cinema 
 7.00 Teleshopping 
 7.45 Andílci - rum. telenovela
 8.30 Ben 10 - anim. seriál
 8.55 Monsuno - anim. seriál
 9.20 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 10.05 Sue Thomas: Agentka  

FBI - kanad.-amer. seriál
 10.50 Odložené případy - seriál
 11.50 Teleshopping 
 12.10 Gilmorova děvčata - 

americký seriál
 13.00 Upíří deníky - amer. seriál
 13.55 Pohřešovaní - kan. seriál
 14.50 Markýz - franc. komedie
 16.35 Natalee Hollowayová - 

americké drama
 18.10 Amazing Race:  

O milion kolem světa - 
reality show

 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Jáchyme, hoď ho do 

stroje! - česká komedie
 21.55 Vlastenci -  

francouzský thriller
 0.45 Proroctví z temnot - 

americký thriller
 2.45 Tajemná minulost - 

španělský thriller

 8.00 Panorama
 8.30 FC Slovan Liberec - 

Sevilla FC
 10.15 Evropská liga UEFA
 10.55 Sport v regionech
 11.25 ATP týden tenisu
 11.55 Motosurfing
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 Cyklotoulky
 13.00 Evropská fotbal. liga firem
 13.20 Setkání mistrů autokrosu
 14.00 MM ČR v motokrosu
 14.40 Požární sport
 15.05 Total ragby
 15.30 České ragby
 15.40 Mezinárodní závod 

přátelství
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Miss aerobik
 16.55 Studio fotbal extra
 17.30 Deník NHL
 18.00 HC Slavia Praha -  

HC Kometa Brno
 21.40 Boj. sporty - MM ČR K-1
 22.40 Sportovní zprávy
 22.55 Deník NHL
 23.20 FIVB Swatch World Tour
 23.45 Total ragby
 0.10 České ragby

 5.35 Polska non stop -  
magazyn reporterów

 5.55 Info Poranek
 7.45 ZUS dla Ciebie -  

program poradnikowy
 8.00 Wiadomości
 8.05 Pogoda poranna
 8.10 Polityka przy kawie
 8.25 Telezakupy
 9.00 Ojciec Mateusz: Spływ - 

serial kryminalny
 9.55 Osobliwości mórz  

i oceanów:  
Malpelo i Gorgona - 
serial dokumentalny

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Przepis dnia - magazyn
 12.40 Osobliwości mórz  

i oceanów: Bali -  
serial dokumentalny

 13.35 Jedna Scena: Wojaczek - 
magazyn kulturalny 

 14.00 Jaka to melodia?
 14.30 Masz prawo znać prawo: 

Pieniądze żony, pieniąd-
ze męża - magazyn

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

magazyn reporterów
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 MŚ w podnoszeniu 

ciężarów - Wrocław: 
kategoria do 85 kg 
mężczyzn

 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 WRC Katalonia
 20.15 Pogoda
 20.30 Popiełuszko.  

Wolność jest w nas - 
serial biograficzny

 21.30 Indiana Jones  
i ostatnia krucjata -  
film przygodowy USA

 23.45 Piła 6 - film amer.- 
-brytyjsko-australijski

 1.20 Weekendowy magazyn 
filmowy 

 1.45 Limuzyna Daimler-Benz - 
polski film sensacyjny

 6.15 Jak vznikla Země 
 7.05 Neohrožená planeta
 7.55 Hitlerovi bodyguardi
 8.50 SS: Boj o moc   
 9.55 Zločiny za hranou
 10.55 Prvních 48 hodin
 11.55 Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
 12.50 Návrat divoké prérie   
 13.55 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 14.45 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 15.45 Hitlerův holocaust
 16.50 Objevitel Max von 

Oppenheim   
 17.50 Vetřelci dávnověku 
 18.55 Legendární příšery
 20.00 Po stopách krakatice   
 21.05 Žraločí univerzita
 22.05 Návrat biblických ran
 23.05 Příběh královny Nefertiti   
 0.05 Co se děje v trávě
 0.55 V zemi šakalů   
 1.50 Moderní zázraky
 2.30 Odhalená věda
 3.20 Když dinosauři vládli světu

 5.30 Tajemství parazitů
 6.20 Animáček
 9.20 Velkolepé století - seriál
 10.55 Navarro - fr. krimi seriál
 12.55 Poslední polda - seriál
 14.00 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 Božská relikvie -  

dobrodružná komedie
 22.05 Intim Night
 22.55 Noční Hlavní zprávy
 23.00 BloodRayne -  

americko-německý horor
 0.55 Alpha 0.7 - sci-fi seriál
 1.25 Chobotnice - italský 

koprod. seriál
 2.30 Co bude dnes k večeři?
 2.55 Na plac!
 3.40 Pearl Harbor - Záhada 

prvního výstřelu - dok.
 4.30 Tajemství parazitů

 8.00 Mečouni: Život na udici
 8.50 Zničeno ve vteřině
 9.15 Philadelphia Flyers - New 

York Rangers - záznam
 10.55 Swansea City - Kubaň 

Krasnodar - záznam
 12.50 Teleshopping
 12.55 Kobra 11 - seriál
 13.40 European Poker Tour 

2013 - záznam
 14.35 Teleshopping
 14.40 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 15.25 Mečouni: Život na udici
 16.20 Teleshopping
 16.30 Mistři aukcí - dokument
 17.05 Hranice nemožného
 17.50 Kobra 11 - seriál
 18.45 SK Slavia Praha -  

Bohemians Praha 1905 -  
přímý přenos

 21.00 Osudná hodina
 22.00 24 hodin - seriál
 22.45 Red News
 22.50 Hranice nemožného
 23.40 K. O. Night Show
 0.30 Mistři aukcí - dokument

 5.55 Faceci do wzięcia - serial
 6.25 Lokatorzy - serial
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.40 Barwy szczęścia - serial
 11.20 Na dobre i na złe - serial
 12.15 Banda pawianów - s. dok.
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 13.25 Szkoła życia - telenowela
 14.15 Pojedynek nie na żarty - 

widowisko
 15.05 Rodzinka.pl - serial
 15.45 Panorama Kraj, pogoda
 16.20 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
 20.40 Rodzinka.pl - serial
 21.50 Dzięki Bogu już weekend 
 23.05 Tylko dla dorosłych
 23.20 Piąty Stadion
 23.25 Kryminalne zagadki  

Las Vegas - serial
 0.20 Chłopaki też płaczą - 

komedia USA

 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 Nasz nowy dom -  

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 Tylko taniec -  

program rozrywkowy
 22.00 Zombieland - horror USA
 0.00 Tora! Tora! Tora! - jap.-

-amer. dramat wojenny
 3.15 Tajemnice losu

 5.45 Veľké Noviny TV JOJ
 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
 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 Ground Zero: Koniec 

sveta - katastr. film USA
 0.50 Deň odplaty - akčný film
 2.50 Myšlienky vraha -  

Správanie podozrivých - 
krimi seriál USA

 3.35 Bratislava Deň a Noc
 4.05 Môj brat je prasa - 

komédia USA

 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 Akčný piatok:  

Bitkári - akčný film
 1.00 NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
 1.45 Kobra 11 - krimi seriál
 2.30 Mentalista - krimi seriál
 3.10 Farma
 4.00 Kobra 11 - krimi seriál

SOBOTa 26.  ř íjna

 6.00 Okouzlení - italský seriál
 6.50 Postřehy odjinud: Finsko 

očima Petra Voldána
 7.00 Ďábel ví hodně -  

česká komedie
 7.55 Toulavá kamera
 8.25 Žiješ jenom 2x: Milovník 

ocelového města
 8.55 Tři princezny tanečnice - 

pohádka
 9.50 Smrt v ráji - britsko-fran-

couzský krimi seriál
 10.45 Nejlepší trapasy - cyklus 

diváckých příběhů
 12.00 Týden v regionech
 12.25 Hobby naší doby
 12.50 Postřehy odjinud: Finsko 

očima Petra Voldána
 13.00 Zprávy
 13.05 Bronzová koruna - 

pohádka
 14.05 O zakleté princezně - 

filmová pohádka
 14.50 Pro pamětníky...: 

Námluvy komtesy 
Gladioly aneb Přistání  
ve skleníku - komedie

 16.05 V hlavní roli zločin: 
Jak se zranit ve službě - 
televizní krimi film

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

a počasí
 19.00 Události
 20.00 Volby 2013: 

Debata vítězů
 21.30 Zázraky přírody -  

zábavná show
 22.43 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.45 Aféra Thomase Crowna -  

amer. romantický thriller
 0.35 Manéž Bolka Polívky
 1.45 Bílá místa
 2.15 Kuchařská pohotovost: 

Babička slaví narozeniny
 2.20 Sváteční slovo  

Josefa Prokeše
 2.25 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 2.40 Móda - Extravagance - 

Manýry - magazín
 2.55 Magie v ulicích III.
 3.15 Herbář
 3.40 Hospoda U Druhé  

šance - reality show
 4.35 Příběhy slavných -  

Marie Glázrová:  
Konec starých časů

 5.30 Z metropole

 6.00 Raníček: Berta a Ufo
 6.10 Andy a dobrodružství  

v přírodě
 6.25 Malí psouni objevují svět
 6.40 Včelka Mája
 7.00 Mikulášovy patálie
 7.15 Garfieldova show
 7.30 Studio Kamarád
 9.00 Náš venkov: Sousedé
 9.30 Putování za muzikou
 9.55 Karel Valdauf -  

Pod jednou střechou
 10.20 Folklorika
 10.50 Tisíc let české myslivosti
 11.20 GEN: Otto Wichterle oči-

ma Zdeňka Podskalského
 11.35 Souboj vojevůdců: 

Paulus proti Čujkovovi
 12.25 Generál Patton:  

Nemilosrdný velitel
 13.05 Spojenci dobývají Řím
 13.20 Cizinec je našinec
 13.45 Země kadidlové stezky
 14.05 Ze života medvědů
 14.40 Svět zázraků - magazín
 15.05 Derren Brown: Magie  

a manipulace mysli
 15.30 Titanic - krev a ocel - 

britsko-italský seriál
 16.20 Domov aneb Kam 

směřuje naše cesta
 17.20 Madagaskar:  

Ostrov zázraků
 18.15 Krásný ztráty
 18.45 Večerníček: Vydrýsek
 18.55 Pravěk útočí - brit. seriál
 19.40 Jak cestoval Franz Kafka
 19.57 Losování loterie  

Euromiliony
 20.00 Mýty a fakta historie:  

Evropská hvězda  
Edvarda Beneše

 21.05 Vysoké Tatry - divočina 
zamrzlá v čase

 22.00 Milénium: Dívka,  
která si hrála s ohněm - 
švédský koprodukční film

 0.05 Kanadská soda
 0.30 Malá Velká Británie - 

britský komediální seriál
 1.00 Je to soda: speciál 2007 -  

britský satirický seriál
 1.55 Náš venkov: Sousedé
 2.00 Evropa dnes
 2.25 Před líšeňskó kovárnó
 2.30 Chcete je?
 2.35 Zastavení poslední
 3.00 Poslední Habsburk  

na českém trůně
 4.00 Zrcadlo masopustu

 5.20 Čarodějka Tara -  
francouzský animovaný 
seriál

 5.45 Tom a Jerry -  
americký animovaný 
seriál

 6.10 Batman: Odvážný  
hrdina - americký 
animovaný seriál

 6.35 Bakugan -  
japonský animovaný 
seriál

 7.05 Tučňáci z Madagaskaru -  
americký animovaný 
seriál

 7.35 Král zlodějů -  
německá pohádka

 8.45 Malí válečníci -  
americký film

 10.45 Koření
 11.45 Volejte Novu
 12.20 Nahá pastýřka -  

česká krimi komedie
 13.55 Výměna manželek - 

reality show
 15.25 Slečna drsňák -  

americká akční komedie
 17.40 Tipy ptáka Loskutáka
 18.00 Rady ptáka Loskutáka
 18.50 Babicovy dobroty
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Mission: Impossible -  

Ghost Protocol -  
koprod. film USA/SAE/ČR

 22.45 Bez soucitu -  
francouzský akční film

 0.25 Kořist - koprodukční 
dobrodružný film

 1.55 Novashopping
 2.30 Samantha Darko -  

americký film
 3.10 Áčko: Anabolika mi 

pomohla zvítězit
 4.15 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.05 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 Žiješ jednou, zemřeš 

dvakrát - kanad. 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 Quantum of Solace - 

britský akční film
 23.55 Pach krve 2:  

Cesta nikam -  
americko-kanadský horor

 1.50 Vraždy v Midsomeru -  
britský krimi seriál

 3.25 Vládce severní dráhy - 
americký film

 6.00 Svět Nova Cinema 
 6.35 Teleshopping 
 7.15 Ben 10 - anim. seriál
 7.35 Amazing Race:  

O milion kolem světa - 
reality show

 8.20 Upíří deníky - amer. seriál
 9.05 Sue Thomas: Agentka  

FBI - kanad.-amer. seriál
 9.50 Odložené případy - seriál
 10.35 Teleshopping 
 10.55 Markýz -  

francouzská komedie
 12.25 Natalee Hollowayová - 

americké drama
 14.05 Jáchyme, hoď ho do 

stroje! - česká komedie
 16.05 Můj kamarád gepard - 

americký dobrodružný 
film

 18.00 Pokus o vraždu -  
český krimi film

 20.00 Hvězdný prach - britsko-
-americký fantasy film

 22.30 Nic než pravda -  
americký thriller

 0.30 Záření - americký horor
 2.30 Bez soucitu -  

francouzský akční film

 8.00 Panorama
 8.30 Vertikal
 8.55 TEMPO - týdeník o běhání
 9.10 Cyklotoulky
 9.25 Žijme sportem!
 9.45 DTJ Hradec Králové  

Pinec.cz - STEN  
Marketing HB Ostrov

 10.35 Olympijský magazín
 11.10 Policejní ME  

ve volejbalu žen
 11.35 Jezd. závody v reiningu 

Krakovany 2013
 12.10 Panorama
 12.25 Magazín Evrop. ligy UEFA
 13.20 Světový pohár v cyklo-

krosu 2013/14 Česko
 16.30 Čtyřka sport
 16.45 Miss aerobik
 17.00 SLUNETA Ústí nad 

Labem - USK Praha
 19.00 Cyklotoulky
 19.10 Deník NHL
 19.30 Sportovní zprávy
 19.45 FC Vysočina Jihlava -  

FK Baumit Jablonec
 22.20 Minuty dobrodružství
 23.20 Sportovní zprávy
 23.30 Katalánská rallye
 0.00 Deník NHL

 5.35 Moda na sukces - serial
 6.25 Wielkie Sanktuaria 

Polski: Gostyń - cykl dok.
 6.55 Pełnosprawni - magazyn 

dla niepełnosprawnych 
 7.15 Las bliżej nas: Wypoczy-

nek w lesie i życie na 
łonie natury - magazyn

 7.30 Rok w ogrodzie - magazyn
 8.00 Naszaarmia.pl - magazyn
 8.30 Magazyn Ligi Mistrzów
 8.55 Dora na Dzikim Zachod-

zie - serial animowany
 9.25 Pingwiny z Madagaskaru
 10.00 iCarly - serial
 10.35 Jak to działa:  

Drukarki 3D - magazyn
 11.05 Szlakiem gwiazd: Rafał 

Królikowski - reportaż
 11.25 Nie ma jak Polska: 

Kujawsko-Pomorskie  
dla małych i dużych

 11.55 Weekendowy magazyn 
filmowy

 12.25 Program rozrywkowy
 13.00 Blondynka: Szkoła 

przetrwania - serial
 13.55 Enklawy dzikiej przyrody: 

Wielka Rafa Koralowa - 
cykl dokumentalny

 14.35 Okrasa łamie przepisy
 15.10 Alvin i wiewiórki 2 -  

film animowany USA
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.30 Ojciec Mateusz: Układ - 

serial kryminalny
 18.25 Sąsiad na widelcu - 

magazyn kulinarny
 19.10 Smerfy
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Gol: T-Mobile Ekstraklasa
 20.09 WRC Katalonia
 20.10 Pogoda
 20.25 Komisarz Alex: Ostatni 

gem - serial kryminalny
 21.20 Strażnik - film sci-fi USA
 23.15 MŚ w podnoszeniu 

ciężarów - Wrocław: 
kategoria do 94 kg 
mężczyzn

 0.05 Żywe trupy - serial
 0.50 Popiełuszko. Wolność jest 

w nas - serial biograficzny
 1.50 Pogoda na jutro -  

komedia polska
 3.35 Strażnik - film sci-fi USA

 6.15 Vetřelci dávnověku 
 7.05 Legendární příšery
 7.55 Invaze medúz   
 8.55 Mořští kovbojové: 

Pětidenní výprava   
 9.55 Jak vznikla Země 
 10.55 Neohrožená planeta
 11.55 Hitlerovi bodyguardi
 12.55 SS: Himmlerův fanatismus   
 13.55 Zločiny za hranou
 14.50 Prvních 48 hodin
 15.50 Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
 16.50 Pakůň a lvice   
 17.50 Bitva s Římem
 18.55 Achnaton a Nefertiti   
 20.00 Úžasná mláďata 
 21.05 Poslední gorily  

v parku Virunga   
 22.05 Moderní zázraky
 23.05 Odhalená věda
 0.10 Vyhynulí tvorové
 1.05 Potomci dinosaurů   
 1.55 Krásy divokého Ruska
 2.45 Zápisky lovce krokodýlů 
 3.35 Ztraceni: Záhada letu 447   
 4.35 Megakatastrofy 

 5.30 Malé dějiny jedné  
rodiny - televizní seriál

 6.00 Animáček
 8.55 Drtivá porážka
 10.30 Božská relikvie -  

dobrodružná komedie
 13.05 Se mnou nepočítej, 

miláčku! - něm. komedie
 15.10 Perry Mason -  

americký seriál
 17.20 Ona a on - komed. seriál
 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Týden na Barrandově
 19.05 Animáček
 20.15 Vtip za stovku!
 21.20 Volební Noční zprávy
 21.25 Exkluziv!
 22.15 Volební Noční zprávy
 22.25 Sejdeme se na Cibulce
 23.25 Stevie - španělský film
 1.15 Chobotnice - italský 

koprod. seriál
 2.35 Nahá kořist -  

americký thriller
 3.45 Se mnou nepočítej, 

miláčku! -  
německá komedie

 8.00 SK Slavia Praha -  
Bohemians Praha 1905 -  
záznam

 10.00 Pittsburgh Penguins -  
New York Islanders - 
záznam

 12.05 Teleshopping
 12.10 Eintracht Frankfurt - Ma-

ccabi Tel-Aviv - záznam
 14.00 Kobra 11 - seriál
 14.50 Teleshopping
 14.55 Poker After Dark
 15.40 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 16.25 Teleshopping
 16.30 Outdoor
 17.00 Apači - německo-rumun-

sko-sovětský western
 18.40 Nejdrsnější kamioňáci 

světa - dokument
 19.30 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Kriminálka Miami - seriál
 21.05 Arrow - seriál
 21.50 Jako štvaná zvěř -  

americký akční film
 23.25 Diamonds Explosion II

 5.45 Tygrysy Europy - serial
 6.50 Poezja łączy ludzi
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Sztuka życia
 11.20 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 
 18.00 Panorama, sport  

telegram, pogoda
 18.55 Kulisy teleturnieju 

„Postaw na milion“
 19.05 Postaw na milion
 20.05 The Voice of Poland - 

widowisko muzyczne
 22.00 Kill Bill 2 - film akcji USA
 0.25 Warsaw Summer Jazz 

Days 2013: Tie Break - 
koncert

 1.30 Śmierć w blasku sławy - 
film brytyjski

 3.05 Stróż bezprawia -  
dramat amerykaňski

 5.00 Wstawaj! Gramy!
 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 7.45 Jeźdźcy smoków - s. anim.
 8.15 Prosiaczek i przyjaciele - 

film animowany USA
 9.55 Ewa gotuje - magazyn
 10.30 Formuła 1: Grand Prix 

Indii - kwalifikacje
 11.30 Jaś Fasola - serial
 12.45 Tylko muzyka -  

program rozrywkowy
 14.45 To nie koniec świata! - 

serial
 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 Kac Wawa - kom. polska
 0.15 Droga bez powrotu 3: 

Zostawieni na śmierć - 
horror USA

 2.15 Dziewczyny z fortuną
 3.30 Tajemnice losu

 6.55 My Little Pony -  
kanad. animovaný seriál

 7.20 Monsuno - americký  
animovaný seriál

 7.50 Legenda o Tarzanovi
 8.45 Move Up!
 10.15 Zakázané kráľovstvo - 

americko-čínsky film
 12.30 Dedičstvo - seriál
 14.00 Taxi 4 - francúska  

akčná komédia
 16.10 Česko Slovensko  

má talent
 18.00 Cena je správna
 19.00 Veľké Noviny TV JOJ
 20.00 Šport
 20.10 Najlepšie počasie
 20.20 Rýchli a zbesilí 4 -  

americký krimi triler
 23.00 Vyvolení - Dom snov - 

Súboj
 1.00 Prci na strednej -  

americká romantická 
komédia

 2.00 Sky Fighters:  
Akcia v oblakoch -  
francúsky akčný film

 3.35 Krimi
 4.00 Move Up!
 5.05 Veľké Noviny TV JOJ

 6.00 Dr. House - amer. seriál
 6.45 Tom a Jerry
 7.00 Kung Fu Panda
 7.30 Tučniaky z Madagaskaru -  

amer. animovaný seriál
 7.55 Alf - americký seriál
 8.20 Krok za krokom - sitcom
 8.45 Stať sa hviezdou -  

americký romantický film
 10.50 Dva a pol chlapa - sitcom
 11.20 Parťáci - americký sitcom
 11.45 Postrach Denis opäť za-

sahuje - amer. komédia
 13.20 Návštevníci - fr. komédia
 15.35 Čierny rytier - americká 

dobrodružná 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 Kat 2 - americko- 

-kanadský akčný film
 0.15 Bitkári - amer. akčný film
 2.05 Hrozba z temnoty - 

americký seriál

T V Progr aM
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 6.00 Zajímavosti z regionů
 6.25 Postřehy odjinud: Finsko 

očima Petra Voldána
 6.30 Hobby naší doby
 7.00 Okouzlení - italská 

rodinná sága
 7.50 Pro pamětníky...: 

Námluvy komtesy 
Gladioly aneb Přistání  
ve skleníku - komedie

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

Půlnoční kovboj -  
český seriál

 12.00 Otázky Václava Moravce
 13.00 Zprávy
 13.05 Otázky Václava Moravce 

2. část
 14.00 Plaváček -  

hudební pohádka
 15.20 Pro pamětníky...: 

Bouřlivé víno -  
filmová komedie

 17.30 Hospoda U Druhé  
šance - reality show

 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 České století:  

Veliké bourání (1918) - 
historický seriál

 21.20 168 hodin
 21.49 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 21.50 Psí kus -  

rodinná komedie
 23.15 Čas přílivu -  

franc. detektivní seriál
 0.50 Manéž Bolka Polívky
 2.05 Kuchařská pohotovost: 

Mejdan na kolejích
 2.30 Móda - Extravagance - 

Manýry
 2.55 Sedmikrásky  

Josefa Kainara
 3.35 Kolotoč melodií
 4.20 Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
 5.00 Žiješ jenom 2x:  

Milovník ocelového 
města

 5.30 Zajímavosti z regionů

 6.00 Raníček: Berta a Ufo
 6.10 Andy a dobrodružství  

v přírodě
 6.25 Malí psouni objevují svět
 6.40 Včelka Mája
 7.00 Mikulášovy patálie
 7.15 Garfieldova show
 7.30 Studio Kamarád
 9.00 Československý  

filmový týdeník 1963
 9.15 Hledání ztraceného času: 

Vltava v obrazech (42)
 9.35 Nejvýznamnější operace 

2. světové války:  
Bitva na Východě

 10.35 Pevnosti: Olomouc
 10.55 Nedej se:  

Smog bez hranic
 11.20 Ochránce
 11.50 Chcete mě?
 12.15 Divnopis: Jalubí
 12.25 Paříž - britský dokument
 13.25 Kamera na cestách:  

Barma
 14.15 Sváteční slovo  

Leoše Ryšky
 14.20 Křesťanský magazín
 14.45 Uchem jehly
 15.15 Příběhy, které svět  

nevidí: Kousek  
neobyčejné lásky

 15.40 Ptáčata: Z hnízda ven
 16.10 Objevování planety Oceán
 17.00 Cíl cesty: potápění:  

Rudé moře
 17.50 Emoce a my:  

Emoce a moc
 18.15 Na plovárně  

s Garrickem Ohlssonem
 18.45 Večerníček: Vydrýsek
 18.55 Pravěk útočí - brit. seriál
 19.40 Země kadidlové stezky
 20.00 Domov aneb Kam 

směřuje naše cesta
 21.05 Největší přání
 22.30 Filmový klub:  

Policejní kolt vzor 357 - 
francouzské drama

 0.35 Californication:  
Všichni jenom kritizujou -  
amer. komediální seriál

 1.05 1 dolar za život
 1.55 Ochránce
 2.25 V zajetí vůle
 2.50 Útěky a odchody
 3.50 Kdo byl Přemysl Pitter?
 4.15 Slávek Volavý
 4.40 Moje rodina: Psí máma - 

britský sitcom
 5.10 Pravěk útočí - brit. seriál

 5.50 Oggy a Škodíci - 
kanadsko-francouzský 
animovaný seriál

 6.00 Čarodějka Tara -  
francouzský animovaný 
seriál

 6.25 Dinofroz -  
italský animovaný seriál

 6.55 Bakugan - japonský 
animovaný seriál

 7.25 Hannah Montana - 
americký seriál

 8.20 Jak vycvičit draky -  
americký animovaný 
seriál

 8.45 Víkend: Láska s rizikem
 9.30 Mr. Bean - britský seriál
 10.00 Velká cena Indie -  

přímý přenos F1
 12.35 Zítra to roztočíme, 

drahoušku...! -  
česká komedie

 14.35 Zápisník jedné lásky - 
americký film

 17.00 Prásk!
 17.45 Noc na Karlštejně -  

český muzikál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Doktoři z Počátků:  

Politika pro každého - 
český seriál

 21.35 Střepiny
 22.10 96 hodin -  

francouzsko-americko-
-britský akční film

 0.00 Zítra to roztočíme, 
drahoušku...! -  
česká komedie

 1.35 Novashopping
 2.10 Vrchní sestra -  

americký seriál
 2.50 Volejte Novu
 3.20 Áčko: Chtěl jsem  

emigrovat, protože 
jsem Rom 

 4.25 Andílci - rumunská 
telenovela 

 5.15 Novashopping

 6.05 Zpravodajství FTV Prima
 7.10 Chima - anim. seriál
 7.40 Mistr Manny - anim. seriál
 8.10 Tajemství války -  

americký dokum. seriál
 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:  

Vzkaz z Vietnamu - 1/2 - 
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 Neuvěřitelný Hulk - 

americký sci-fi thriller
 2.20 Vraždy v Midsomeru -  

britský krimi seriál
 3.55 Tajemství války -  

americký dokum. seriál

 5.30 Svět Nova Cinema 
 5.40 Teleshopping 
 6.15 Král zlodějů -  

německá pohádka
 7.15 Můj kamarád gepard - 

amer. dobrodružný film
 8.55 Pokus o vraždu -  

český krimi film
 10.30 Teleshopping 
 10.50 Koření
 11.35 Hvězdný prach - britsko-

-americký fantasy film
 13.55 3 nindžové vracejí úder -  

amer.-jap. rodinný film
 15.40 Mission: Impossible -  

Ghost Protocol -  
koprod. film USA/SAE/ČR

 18.15 Vražedná čísla -  
americký krimi seriál

 20.00 Ostrov - americký film
 22.35 Lovci myšlenek - koprod. 

thriller USA/Niz./VB/Fin.
 0.30 Perníkový táta -  

americký seriál
 1.20 96 hodin - francouzsko-

-amer.-britský akční film
 2.55 Lovci myšlenek - koprod. 

thriller USA/Niz./VB/Fin.
 4.30 Perníkový táta -  

americký seriál

 8.00 Panorama
 8.30 Katalánská rallye
 8.55 ČT Author Cup 2013
 9.30 FIBA World Basketball
 9.55 BasketManie
 10.10 Čtyřka sport
 10.30 HK .A.S.A. Město Lovosi-

ce - HC Dukla Praha
 12.05 Panorama
 12.25 Cyklotoulky
 12.35 Dolomitenmann 2013
 13.05 Minuty dobrodružství
 14.10 Cena prezidenta republiky
 15.30 ATP týden tenisu
 16.00 Magazín Ligy mistrů UEFA
 16.30 Magazín Evrop. ligy UEFA
 17.25 Miss aerobik
 17.30 Deník NHL
 18.00 HC Škoda Plzeň -  

HC Sparta Praha
 21.40 Studio fotbal - Dohráno
 22.25 Katalánská rallye
 22.55 Sportovní zprávy
 23.10 Euro Grand Prix v karate
 0.10 Deník NHL
 0.35 Magazín Ligy mistrů UEFA
 1.00 Branky, body, vteřiny
 1.10 Tipgames extraliga  

v házené
 2.45 Cena prezidenta republiky

 5.45 Moda na sukces - serial
 6.05 Moda na sukces - serial
 6.30 Drugie życie -  

film dokumentalny
 7.00 Transmisja Mszy  

Świętej z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia  
w Łagiewnikach

 8.00 Tydzień
 8.25 Domisiowe wykręty - 

program dla dzieci
 8.55 Ziarno - magazyn
 9.30 Zwykła/niezwykła 

rodzinka - serial
 10.20 Sąsiad na widelcu - 

magazyn kulinarny
 11.05 Biegajmy razem -  

magazyn
 11.50 Między ziemią  

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

a niebem - magazyn
 12.50 MŚ w podnoszeniu 

ciężarów - Wrocław: 
kategoria do 105 kg 
mężczyzn

 15.20 Fantastyczny Pan Lis - 
film animowany USA

 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.30 Komisarz Alex:  

Ostatni gem -  
serial kryminalny

 18.20 Jaka to melodia?
 19.00 Przygody Donalda  

i Mikiego: Oporny miś - 
serial animowany

 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 WRC Katalonia
 20.10 Pogoda
 20.20 Blondynka: Bliskie 

spotkania trzeciego  
stopnia - serial

 21.20 Zakochana Jedynka: 
Randki w ciemno -  
komedia romant. USA

 23.10 Mój Nikifor -  
dramat polski

 1.00 Homeland - serial
 2.00 Żywe trupy - serial
 2.50 Sąsiad na widelcu - 

magazyn kulinarny
 3.30 Świat się kręci -  

the best of

 7.05 Tutanchamon: Tajemství 
mladého vládce   

 8.00 Co se děje v trávě
 8.55 V říši medvědů a vlků   
 9.55 Vetřelci dávnověku 
 10.55 Legendární příšery
 11.55 Žraločice Nicole   
 12.55 Žraločí univerzita
 13.55 Jak vznikla Země 
 14.50 Neohrožená planeta
 15.50 Hitlerovi bodyguardi
 16.50 SS: Heydrich - pražský kat
 17.50 Moderní zázraky
 18.55 Odhalená věda
 20.00 Vyhynulí tvorové
 21.05 Divocí afričtí krokodýli   
 22.05 Medvědi z konce světa
 23.05 Zápisky lovce krokodýlů 
 0.05 K2: Smrt na vrcholu světa   
 0.50 Megakatastrofy 
 1.40 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 2.25 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 3.10 Hitlerův holocaust
 4.00 Imhotep: Génius  

ze Sakkáry

 5.30 Malé dějiny jedné  
rodiny - televizní seriál

 6.00 Animáček
 8.50 Drtivá porážka
 10.30 Chce to nápad -  

kutilský magazín
 11.30 Vtip za stovku!
 13.05 Zpěvníček Daniely 

Magálové
 13.20 Návrat do rodného 

Walesu - německý film
 15.20 Perry Mason -  

americký seriál
 17.30 Což takhle dát si VIP?
 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Animáček
 20.15 Zachraňte mého syna - 

americký film
 22.00 Zákon a pořádek:  

Útvar pro zvláštní oběti -  
americký krimi seriál

 22.55 Jezdci Apokalypsy - 
americký thriller

 0.45 Jane Goodall: Šimpanzi  
v krizi - dokument

 1.15 Touhy papoušků -  
dokument

 8.00 Phoenix Coyotes - Ed-
monton Oilers - záznam

 10.00 Detroit Red Wings - New 
York Rangers - záznam

 12.00 Nejdrsnější kamioňáci 
světa - dokument

 12.50 Teleshopping
 12.55 Apači - německo-rumun-

sko-sovětský western
 14.25 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 15.10 Teleshopping
 15.15 Crash testy Richarda 

Hammonda - dok. seriál
 16.05 Teleshopping
 16.15 Megatransporty
 17.05 Hunley -  

americký válečný film
 18.45 FK Teplice - FC Viktoria 

Plzeň - přímý přenos
 21.05 Arrow - seriál
 22.00 24 hodin - seriál
 22.45 Městečko South Park
 23.15 Hranice nemožného
 0.00 K. O. Night Show
 0.50 Sexy amatérky Playboye I
 1.20 Arrow - seriál

 5.45 Słowo na niedzielę
 5.55 Bliskie i groźne spotka-

nia Steve‘a - serial dok.
 6.30 Ostoja - magazyn
 7.05 Poezja łączy ludzi
 7.15 M jak miłość - serial
 8.10 Barwy szczęścia - serial
 9.15 Kultura, głupcze - magazyn
 9.50 Prawo natury: W wod-

nym świecie - serial dok.
 10.55 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 11.30 Makłowicz w podróży: 

Bawaria
 12.10 Appaloosa - western USA
 14.00 Familiada
 14.40 The Voice of Poland - 

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

I kto to mówi?
 18.00 Panorama, sport  

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

w Koszalinie 2013
 21.10 Czas honoru - serial
 22.10 Show z humorem:  

I kto to mówi?
 22.45 Kocham Kino - magazyn

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

Detektywów - s. anim.
 8.15 Scooby-Doo i legenda 

wampira - film anim. 
 9.45 Jeźdźcy smoków - s. anim.
 10.15 Formuła 1:  

Grand Prix Indii
 12.30 Tylko taniec -  

program rozrywkowy
 14.15 Kevin sam w domu 4 - 

komedia USA
 16.15 Top Chef - reality show
 17.45 Nasz nowy dom -  

reality show
 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!
 23.00 Kości - serial
 0.00 Podstępna gra - thriller
 2.00 Magazyn sportowy
 4.00 Tajemnice losu

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

 8.00 Rozprávková jazda -  
amer. animovaný seriál

 9.50 Geissenovci -  
Ťažký život milionárov

 11.50 Vtierka Castle -  
krimi seriál USA

 12.50 Ground Zero: Koniec 
sveta - katastr. film USA

 14.50 Rýchli a zbesilí 4 -  
americký krimi triler

 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 Vec: Počiatok -  
kanadsko-americký horor

 1.40 Megahad útočí - 
americký horor

 3.30 Vec: Počiatok -  
kanadsko-americký horor

 5.10 Cena je správna

 6.00 Hrátky s čertem - česká 
rozprávková komédia

 7.40 Tučniaky z Madagaskaru -  
amer. animovaný seriál

 8.05 Čierny rytier - americká 
dobrodružná komédia

 10.00 Formula 1: Veľká cena 
Indie - priamy prenos

 12.50 Žandár zo Saint Tropez - 
fr.- ital. komédia

 15.00 Vrchní, prchni! - komédia
 16.55 Križovatka smrti -  

americká akčná komédia
 19.00 Televízne noviny
 20.00 Športové noviny
 20.15 Počasie
 20.30 Mechanik zabijak - 

americký akčný triler
 22.20 Smrtiaca zbraň -  

americký akčný film
 0.20 Mechanik zabijak - 

americký akčný triler
 1.50 Hrozba z temnoty - 

americký seriál
 3.10 Smrtiaca zbraň -  

americký akčný film
 4.55 Televízne noviny
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 6.00 Zločin na poště -  
televizní krimi film

 6.45 Nevěsta s nejkrásnějšíma 
očima - pohádka

 8.05 Fany - český film
 9.45 Strach má velké oči - 

pohádka
 11.00 Sanitka 2 - český seriál
 12.00 Zprávy ve 12
 12.05 Slavnostní shromáždění 

k 95. výročí vzniku  
Československé republi-
ky - přímý přenos

 13.00 O podezíravém králi - 
pohádka

 14.25 Pro pamětníky...: 
Důvod k rozvodu - 
komedie

 16.05 Počítání oveček -  
televizní drama

 17.25 Malá mořská víla - 
pohádka

 18.55 Události za okamžik  
a počasí

 19.00 Události
 19.45 Branky, body, vteřiny
 20.00 Předávání státních  

vyznamenání prezidentem  
republiky - přímý přenos

 21.00 Dobročinná akademie 
aneb Paraple 2013 - 
charitativní koncert

 22.03 Losování Šťastných 10  
a Šance milion

 22.05 Malostranské humoresky -  
povídkový film

 23.35 MI5 - britský krimi seriál
 0.30 Kalendárium
 0.45 Sváteční slovo faráře 

a ředitele křesťanské 
televize Noe Leoše Ryšky

 0.50 Postřehy odjinud: Finsko 
očima Petra Voldána

 1.00 Malá farma: Domácí zoo
 1.25 Týden v regionech
 1.50 Příběhy slavných:  

Leoš Suchařípa -  
Široká duše

 2.40 Bydlení je hra
 3.05 Kde bydlely princezny: 

Buchlov
 3.25 Žiješ jenom 2x:  

Milovník ocelového 
města

 3.50 Hobby naší doby
 4.20 Pro pamětníky...: 

Důvod k rozvodu - 
komedie

 6.05 Tisíc let české myslivosti
 6.35 Karel Valdauf -  

Pod jednou střechou
 7.00 Letečtí stíhači v boji: 

Smrt japonské flotily
 7.45 GEN: Otto Wichterle oči-

ma Zdeňka Podskalského
 8.05 Svět zázraků - magazín
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Soukromá muzea: 

Cukrářské muzeum
 9.10 Sbohem, planeto Pluto
 10.00 Hymna aneb Urfidlovač-

ka - záznam představení
 11.25 Československý filmový 

týdeník 1963
 11.40 Příběh Masarykova kina
 11.55 České stopy pod Karpaty
 12.55 Televizní klub neslyšících
 13.25 Země kadidlové stezky
 13.50 Derren Brown: Magie  

a manipulace mysli
 14.15 Československo,  

mon amour
 14.40 Příběh presidentské vlajky
 15.00 Modlitba za domov - 

přímý přenos
 16.30 Volynští
 17.25 Mnichov 1938
 17.45 Krásy evropského 

pobřeží: Golfský proud
 17.55 Kamera na cestách:  

Barma
 18.45 Večerníček: Vydrýsek
 18.55 Everwood - amer. seriál
 19.40 Hledání ztraceného času: 

Masarykové, Čapci  
a ostatní...

 20.00 Skřivánci na niti -  
smutná komedie

 21.40 Velikáni filmu...  
Rudolf Hrušínský:  
Tichá bolest - český film

 23.10 Noční filmový klub:  
Čaj s Mussolinim - 
britsko-italský film

 1.05 Ostrovy zapomenutého 
klidu: Krkonošský příběh

 1.30 Vesnicopis: Heřmánkovi-
ce, Vernéřovice

 1.50 Queer: Hidžra v Praze
 2.15 Návraty k divočině:  

Nízké Tatry
 2.40 Ta naše povaha česká: 

Masaryk - mýtus nebo 
kult?

 3.00 Dopisy z cely smrti
 4.00 Naivní cesty naivního 

malíře: Tulák a jeho malíř
 4.10 Zašlapané projekty

 5.55 Tom a Jerry - americký 
animovaný seriál

  6.20 Batman: Odvážný  
hrdina - americký 
animovaný seriál

 6.45 Superman/Batman: 
Apokalypsa - americký 
animovaný film

 8.15 Pětka s hvězdičkou - 
česká komedie

 9.35 Jak se Franta naučil bát - 
česká komedie

 10.25 O medvědu Ondřejovi - 
český film

 11.20 Flintstoneovi -  
americká komedie

 13.00 Dívka na koštěti -  
česká filmová komedie

 14.40 Ať žijí duchové! -  
český film

 16.20 Slečna Drsňák 2:  
Ještě drsnější -  
americká komedie

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Gympl s (r)učením  

omezeným: Viróza - 
komediální seriál

 21.35 PanMáma: Máma na 
výletě - televizní sitkom

 22.10 Okresní přebor: Jaro - 
komediální seriál

 22.40 Noční Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí

 23.15 Stoupenci zla -  
americký seriál

 0.00 Big game
 0.50 Patty Hewes:  

Nebezpečná advokátka - 
americký krimi seriál

 1.35 Novashopping 
 2.10 Mé dítě nespí -  

britský dokument
 3.00 Přestávka ve vysílání 

 6.00 Zpravodajství FTV Prima
 6.55 Asterix dobývá Ameriku - 

animovaný film
 8.55 Babička - český film
 10.40 Báječný svět  

shopaholiků - americká 
romantická komedie

 13.05 Sedmého dne večer - 
český krimi film

 15.05 Dva na koni,  
jeden na oslu -  
český historický muzikál

 18.00 Prostřeno!
 18.55 Zprávy FTV Prima
 19.25 Krimi zprávy
 19.40 Divácké zprávy
 19.55 VIP zprávy
 20.15 Cesty domů -  

rodinný seriál
 21.35 Top Star magazín
 22.50 Válka Roseových -  

americká komedie
 1.10 Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
 2.15 Babička - český film
 3.45 Firma - americký seriál
 4.30 Autosalon

 6.30 Svět Nova Cinema 
 6.55 Teleshopping 
 7.35 Dinofroz - anim. seriál
 8.00 Nová cestománie: Mada-

gaskar: Sedmý světadíl
 8.30 Neuvěřitelné příběhy - 

americký sci-fi seriál
 8.55 Mr. Bean - britský seriál
 9.20 Vražedná čísla -  

americký krimi seriál
 10.50 Teleshopping 
 11.10 3 nindžové vracejí úder -  

amer.-jap. rodinný film
 12.40 Zápisník jedné lásky - 

americký romantický film
 15.00 Ostrov - americký film
 17.20 Gilmorova děvčata - 

americký seriál
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Divoké vlny -  

americký animovaný film
 21.35 Erin Brockovich -  

americký film
 0.00 Pohřešovaní - kan. seriál
 0.50 Stoupenci zla -  

americký seriál
 1.30 Poslední tanec -  

singapúr. akční komedie

 8.00 Panorama
 8.30 HC Škoda Plzeň - HC 

Sparta Praha
 11.00 Studio fotbal - Dohráno
 11.45 Panorama
 12.05 Desafio Inca 2013
 13.00 MS v rock and rollu for-

mací a v boogie woogie
 14.00 Archiv Z: Věra Čáslavská
 14.25 Velká slušovická  

steeplechase
 15.45 M ČR v jezd. všestran-

nosti mladých jezdců
 15.55 Ironman Havaj 2013
 16.50 Miss aerobik -  

medailonky finalistek
 16.55 Deník NHL
 17.05 Fotbal ve světě
 17.30 FC Slovan Liberec - 

 AC Sparta Praha
 20.15 VK Dukla Liberec -  

VSC Zlín
 22.10 Sport ve světě
 23.00 Sportovní zprávy
 23.15 Deník NHL
 23.25 Manchester United - 

Stoke City
 1.05 Manchester United TV
 2.25 Branky, body, vteřiny
 2.35 Velká slušov. steeplechase

 5.55 Info Poranek
 8.00 Wiadomości
 8.05 Pogoda poranna
 8.10 Polityka przy kawie
 8.25 Telezakupy
 8.55 Ojciec Mateusz: Helena - 

serial kryminalny
 9.55 W cieniu dinozaurów: 

Zemsta ssaków - 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 Osobliwości mórz  

i oceanów:  
Puerto Galera -  
serial 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 - 

magazyn kulinarny
 15.45 Bonanza: Prawdziwy 

mężczyzna - 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 WRC Katalonia
 20.10 Pogoda
 20.25 Teatr Telewizji: Bezdech
 21.55 Homeland - serial
 22.55 Mroczny handel  

częściami ciała -  
film dokumentalny

 24.00 Glina - serial kryminalny
 0.55 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 1.50 Bonanza: Prawdziwy 

mężczyzna - serial
 2.45 Mroczny handel części-

ami ciała - film dok.
 3.40 Naszaarmia.pl - magazyn
 4.05 Notacje - Wiesław 

Marian Chrzanowski: 
Współpracowałem  
z Prymasem Wyszyńskim

 6.15 Moderní zázraky
 7.00 Odhalená věda
 7.55 Když dinosauři vládli světu
 8.55 Jak se staví dinosaurus   
 9.50 Návrat biblických ran
 10.50 Příběh královny Nefertiti   
 11.55 Co se děje v trávě
 12.55 V zemi šakalů   
 13.55 Vetřelci dávnověku 
 14.55 Legendární příšery
 15.55 Po stopách krakatice   
 16.50 Žraločí univerzita
 17.50 Medvědi z konce světa
 18.55 Zápisky lovce krokodýlů 
 20.00 Odvrácená tvář Havaje   
 21.05 Megakatastrofy 
 22.05 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 23.05 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 0.00 Hitlerův holocaust
 0.55 Objevitel Max von 

Oppenheim   
 1.50 Zločiny za hranou
 2.35 Prvních 48 hodin
 3.20 Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem

 5.30 Tajemství parazitů
 6.20 Animáček
 8.45 Pohádka o Honzíkovi  

a Mařence - česká 
animovaná pohádka

 10.00 Kopretiny pro zámeckou 
paní - česká komedie

 11.50 Milenci v roce jedna - 
český film

 13.30 Barrandovský čumáček
 14.40 Inga Lindström:  

Návrat do Vickerby -  
německý romantický film

 16.40 Matěji, proč tě holky 
nechtějí? - český film

 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Animáček
 20.15 Žena za pultem -  

český seriál
 21.20 Náš dědek Josef -  

česká komedie
 23.30 Palermo - it. krimi seriál
 1.25 Chobotnice - italský seriál
 2.25 Na plac!
 3.00 Chce to nápad - magazín
 3.40 Hitlerův konec
 4.30 Tajemství parazitů

 8.00 Mečouni: Život na udici
 8.55 FK Teplice - FC Viktoria 

Plzeň - záznam
 10.45 Ottawa Senators - San 

Jose Sharks - záznam
 12.50 Teleshopping
 13.05 Megatransporty
 13.50 Crash testy Richarda 

Hammonda - dok. seriál
 14.40 Teleshopping
 14.45 Hunley - americký  

akční válečný film
 16.20 Mečouni: Život na udici
 17.15 Teleshopping
 17.20 Mistři aukcí - dokument
 17.55 Hranice nemožného
 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
 23.55 K. O. Night Show
 0.45 European Poker Tour 

2013 - záznam

 6.00 Faceci do wzięcia - serial
 6.35 Coś dla Ciebie - magazyn
 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: 

Indie
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 13.20 Szkoła życia - telenowela
 14.15 Prawo nartury:  

W wodnym świecie
 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
 19.30 Barwy szczęścia - serial
 20.45 M jak miłość - serial
 21.40 Kulisy serialu 

„M jak miłość“
 21.50 Tomasz Lis na żywo - 

talk show
 22.50 Głęboka woda - serial
 23.50 Kulisy pewnej zbrodni
 0.55 Instynkt - serial

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

serial
 9.00 Malanowski i partnerzy - 

serial
 10.00 Trudne sprawy - serial
 11.00 Dlaczego ja? - serial
 12.00 Pamiętniki z wakacji - 

serial
 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 Czarny świt - film USA
 22.05 Cena prawdy - thriller USA
 0.25 Breaking Bad - serial
 1.25 Dziupla Cezara - serial
 3.15 Tajemnice losu

 6.15 Krimi
 6.45 Veľké Noviny TV JOJ
 7.45 Nakupuje vám to
 8.00 Súdna sieň
 9.05 Súdna sieň
 10.05 Dom snov
 11.05 Dom snov
 12.00 Noviny o 12.00
 12.35 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
 20.05 Šport
 20.20 Najlepšie počasie
 20.30 Panelák - seriál
 21.50 Dedičstvo - seriál
 23.15 Kuriér - krimi seriál
 0.15 Kosti - krimi seriál USA
 1.15 Zákon ulice - bulh. triler
 3.20 Bratislava Deň a Noc
 4.05 Myšlienky vraha -  

Správanie podozrivých - 
americký krimi seriál 

 5.50 Krimi

 6.00 Teleráno
 8.30 Búrlivé víno - rod. seriál
 9.35 Chlapi neplačú - seriál
 10.40 Kobra 11 - krimi seriál
 11.40 Mentalista - krimi seriál
 12.30 Farma
 13.45 Farma - Duel
 15.30 Dva a pol chlapa - sitcom
 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
 0.55 Mentalista - krimi seriál
 1.30 Neľútostný zabijak - 

akčný film
 3.00 Farma
 4.00 Kobra 11 - krimi seriál
 4.45 Lampáreň

T V Progr aM



ČT1 ČT2 NoVA PRiMA NoVA CiNeMA ČT SPoRT TVP 1 TVP 2 JoJ

PoLSAT MARKíZAPRiMA ZooM BARRANdoV FANdA

Třinecký / Trzyniecki / HuTník / 23. října – 29. října 201314

ú TERý 29.  ř íjna

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Nejlepší nepřítel -  
australský dobrodr. seriál 

 9.45 O zakletém hadovi - 
pohádka

 10.45 Čertův švagr - pohádka
 12.00 Zprávy ve 12
 12.20 Události v regionech plus
 12.30 Sama doma
 14.00 Vše o vaření
 14.20 O myrtové panně - 

pohádka
 15.20 Marie Růžička - pohádka
 16.25 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 16.50 Uvolněte se, prosím -  

talk show Jana Krause
 17.35 Černé ovce
 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
 21.20 Příběhy slavných -  

Petr Haničinec:  
Žízeň po životě

 22.10 Mezičas -  
televizní drama

 23.54 Losování Šťastných 10  
a Šance milion

 23.55 Hospoda U Druhé  
šance - reality show

 0.50 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.15 Postřehy odjinud: Finsko 

očima Petra Voldána
 1.20 Zajímavosti z regionů
 2.00 13. komnata  

Josefa Karase
 2.25 Sváteční slovo faráře 

a ředitele křesťanské 
televize Noe Leoše Ryšky

 2.30 Dobré ráno
 5.05 Malá farma: Domácí zoo
 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Soukromá muzea: 

Muzeum alchymie
 9.10 Objevování planety Oceán
 10.00 Chcete mě?
 10.30 Království divočiny:  

Ze života medvědů
 11.00 Volynští
 11.55 Krásný ztráty
 12.25 Křesťanský magazín
 12.50 Příběhy, které svět nevidí
 13.20 Nedej se
 13.45 Chcete je?
 13.55 Cíl cesty: potápění:  

Rudé moře
 14.45 Dobrodružství vědy  

a techniky
 15.30 Emoce a my
 15.55 Generál Patton:  

Nemilosrdný velitel
 16.40 Letečtí stíhači v boji: 

Peklo nad Hanojí
 17.25 Červený trpaslík: Stesk - 

britský sci-fi sitcom
 17.55 Pán času: Poslední  

z Pánů času -  
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Vydrýsek
 18.55 Everwood - amer. seriál
 19.35 Soukromá muzea: 

Muzeum alchymie
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Generál Patton:  

Americký blitzkrieg
 20.50 Přežít! - britská série
 21.45 Ve jménu vlasti: Křížová 

palba - americký seriál
 22.35 Impérium - Mafie v 

Atlantic City - seriál USA
 23.25 Je to soda - britský 

satirický seriál
 23.55 Californication -  

amer. komediální seriál
 0.25 Derren Brown: Magie  

a manipulace mysli
 0.50 Sbohem, planeto Pluto
 1.40 Ochránce
 2.05 Chcete je?
 2.10 Všechno je to dar
 3.00 Intolerance: “Honiti je 

naše potěšení“
 3.30 Žít a být
 3.50 Zašlapané projekty
 4.10 Hrady a zámky - bílá 

místa naší historie
 4.40 Červený trpaslík - sitcom
 5.05 Pán času - britský  

sci-fi seriál

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

omezeným: Viróza - 
komediální seriál

 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:  
Kensington -  
americký krimi seriál

 14.30 Dr. House: Balast - 
americký seriál

 15.25 Ordinace v růžové  
zahradě: Koktejl naděje - 
seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista: Rudá voda - 
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové  

zahradě: Peklo vypadá 
jinak - český seriál

 21.30 Víkend: Experti
 22.25 Noční Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
 22.50 Vzpomínky -  

americký krimi seriál
 23.45 Zákon a pořádek:  

Útvar pro zvláštní oběti:  
Rychlovka - americký 
krimi seriál

 0.30 „V“ - americký  
sci-fi seriál

 1.15 Novashopping 
 1.55 Vrchní sestra -  

americký seriál
 2.35 Tipy ptáka Loskutáka
 2.50 Rady ptáka Loskutáka
 3.25 Babicovy dobroty
 4.25 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.15 Novashopping 

 6.10 Nedokonalé zločiny
 7.20 Kutil Tim - amer. seriál
 8.05 Alf - komediální seriál
 8.55 To je vražda, napsala
 9.55 Policie Hamburk - seriál
 10.55 Láska na druhém konci - 

americko-britsko-indická 
romantická komedie

 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 Divácké zprávy
 19.55 VIP zprávy
 20.15 VyVolení - Zúčtování
 21.35 Drahá tchyně - sitcom SR
 22.10 Partička - improviz. show
 22.50 Myšlenky zločince - seriál
 23.50 Spravedlnost v krvi - seriál
 0.50 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 Prima SVĚT

 6.30 Svět Nova Cinema 
 7.00 Teleshopping 
 7.45 Ben 10 - anim. seriál
 8.10 Monsuno - anim. seriál
 8.30 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 9.20 Andílci - rum. telenovela
 10.00 Gilmorova děvčata
 10.45 Upíří deníky - amer. seriál
 11.25 Teleshopping 
 11.45 Pohřešovaní - kan. seriál
 12.30 Erin Brockovich -  

americký film
 15.00 O medvědu Ondřejovi - 

český film
 15.55 Divoké vlny - americký 

animovaný film
 17.20 Gilmorova děvčata
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Dračí doupě - amer. film
 22.00 Hedvábná cesta - 

kanad.-fr.-ital.-britský 
koprodukční film

 0.00 Pohřešovaní - kan. seriál
 0.45 Vzpomínky - krimi seriál
 1.30 Patty Hewes:  

Nebezpečná advokátka - 
americký krimi seriál

 8.00 Panorama
 8.30 VK Dukla Liberec -  

VSC Zlín
 10.25 Desafio Inca 2013
 11.20 Čtyřka sport
 11.35 Olympijský magazín
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 FC Slovan Liberec -  

AC Sparta Praha
 14.35 Fotbal ve světě
 14.55 TEMPO - týdeník o běhání
 15.15 Sport ve světě
 16.05 BBV po 25 letech
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Miss aerobik -  

medailonky finalistek
 16.55 Cyklotoulky
 17.10 MM ČR v motokrosu
 17.50 Tahače 2013 - ME
 18.10 FIFA magazín MS 2014
 18.35 Evropská lakrosová liga
 19.10 Deník NHL
 19.20 Time out
 19.55 VK Jihostroj České 

Budějovice - Paříž Volley
 22.00 Téma pro hosty ČT sport
 22.25 Svět motorů
 23.15 Sportovní zprávy
 23.30 Deník NHL

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

Gwiazdeczka -  
serial kryminalny

 9.55 Osobliwości mórz  
i oceanów:  
Puerto Galera -  
serial dokumentalny

 10.55 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Apetyt na EURO-pę - 

magazyn
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Osobliwości mórz  

i oceanów: Fiordy -  
serial 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 - 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
 20.00 Gol: T-Mobile Ekstraklasa
 20.10 Pogoda
 20.25 Transporter - serial
 21.20 Po prostu - program 

publicystyczny
 22.05 Prawo zemsty -  

thriller USA
 24.00 Glina - serial kryminalny
 0.55 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 1.40 Bonanza - serial
 2.35 Prawo zemsty -  

thriller USA
 4.25 Notacje - Gustaw Zemła: 

Sztuka jest z nieba
 4.35 Po prostu - program 

publicystyczny

 6.15 Krásy divokého Ruska
 7.05 Zápisky lovce krokodýlů 
 7.55 Ztraceni: Záhada letu 447   
 9.00 Megakatastrofy 
 9.55 Moderní zázraky
 10.45 Odhalená věda
 11.45 Vyhynulí tvorové
 12.50 Potomci dinosaurů   
 13.45 Bitva s Římem
 14.45 Achnaton a Nefertiti   
 15.45 Úžasná mláďata 
 16.50 Poslední gorily v parku 

Virunga   
 17.50 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 18.55 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 20.00 Hitlerův holocaust
 21.05 Největší tajemství historie
 22.05 Zločiny za hranou
 23.05 Prvních 48 hodin
 0.05 Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
 0.50 Pakůň a lvice   
 1.35 Jak vznikla Země 
 2.20 Neohrožená planeta
 3.05 Hitlerovi bodyguardi

 5.30 Mezi žraloky - dokument
 6.20 Animáček
 9.25 Velkolepé století - seriál
 10.55 Navarro - fr. krimi seriál
 13.00 Poslední polda - seriál
 14.00 Capri - italský seriál
 15.05 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
 20.05 Ona a on - komed. seriál
 20.30 Zákon a pořádek:  

Útvar pro zvláštní oběti -  
americký krimi seriál

 21.25 Třicet případů majora 
Zemana - televizní seriál

 23.20 Noční Hlavní zprávy
 23.35 Kdopak by se Čecha bál
 0.10 Dvojí spravedlnost -  

francouzský krimi seriál
 1.20 Chobotnice - italský seriál
 2.40 Na plac!
 3.40 Mezi žraloky - dokument
 4.20 Lovec a oběť - dokument

 8.00 Mečouni: Život na udici
 8.55 World of Freesports
 9.20 ATP World Tour Masters 

1000 - Paříž - záznam
 11.25 Vancouver Canucks -  

Washington Capitals - 
záznam

 13.25 Teleshopping
 13.35 World of Freesports
 14.00 Kobra 11 - seriál
 14.50 Teleshopping
 14.55 European Poker Tour 

2013 - záznam
 15.45 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 16.30 Mečouni: Život na udici
 17.25 Teleshopping
 17.30 Mistři aukcí - dokument
 18.05 Hranice nemožného
 18.40 Kobra 11 - seriál
 19.30 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Kobra 11 - seriál
 22.00 24 hodin - seriál
 22.50 Red News
 22.55 Městečko South Park
 23.20 Hranice nemožného

 6.00 Faceci do wzięcia - serial
 6.30 Sztuka wiary - reportaż
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.40 Barwy szczęścia - serial
 11.15 Na dobre i na złe - serial
 12.15 Makłowicz w podróży: 

Indie
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 13.25  Szkoła życia - telenowela
 14.15 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
 22.55 Wybaczyć wszelkie zło - 

film dokumentalny
 23.55 Czas honoru - serial
 0.55 Republika Doyle‘ów - 

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 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 Detonator - film  

rum.-amerykański
 22.10 Kości - serial
 23.05 Zdrady - serial
 0.05 SOS dla Tokio -  

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

 6.15 Veľké Noviny TV JOJ
 7.10 Súdna sieň
 8.20 Nakupuje vám to
 8.35 Súdna sieň
 9.40 Panelák - seriál
 11.00 Dom snov
 12.00 Noviny o 12.00
 12.35 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
 20.05 Šport
 20.20 Najlepšie počasie
 20.30 Panelák - seriál
 21.50 Geissenovci -  

Ťažký život milionárov
 22.45 Vyvolení - Dom snov
 0.10 Kosti - krimi seriál USA
 1.10 C.S.I.: Kriminálka New 

York - krimi seriál USA
 2.10 Česko Slovensko  

má talent
 3.40 Bratislava Deň a Noc
 4.20 Krimi
 4.45 Myšlienky vraha -  

Správanie podozrivých

 6.00 Teleráno
 8.30 Búrlivé víno - rod. seriál
 9.35 Chlapi neplačú - seriál
 10.45 Kobra 11: Na život  

a na smrť - krimi film
 12.45 Dr. House - amer. seriál
 13.45 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: Na život  

a na smrť - krimi film
 1.40 Dr. House - amer. seriál
 2.20 Farma
 3.10 Kobra 11: Na život  

a na smrť - krimi film

TajenKa Minulé KříŽoVKy: V každé době museli malí pykat za hloupost velkých. Vylosována byla Marcela bezděková, ul. SnP, 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 19. října oslavili  
naši drazí rodiče

marie a vilém Szkanderovi

50 let společného života.  
chtěli bychom jim tímto popřát  

do dalších let spoustu štěstí, zdraví  
a hlavně lásky.  

Přejí dcery Monika, Pavla a katka  
s rodinami.

Dnia 26 października  
obchodzą złote wesele  

50 lat wspólnego małżeństwa  
nasi kochani rodzice

FranciSzek i lydia  
SzotkoWScy

z Mostów koło Jabłonkowa. 
rodzice mili, ubiegło 50 lat,  

kiedy przed ołtarzem staliście,  
wierność i miłość sobie przysięgali  
a tej przysięgi nigdy nie złamali. 

Prosimy Pannę Marię  
niech błogosławi Wasze kroki  

i Pan Bóg udziela największy skarb 
zdrowia długie roki. 

Jubileuszowe życzenia  
składają córki i syn z rodzinami. 

b l a h o P ř á n í

Dne 20. října  
oslavili rubínovou svatbu manželé

irena a jan SzuScikovi

z Vendryně.
Už je to pěkná řádka let,  

co vy dva spolu brázdíte svět.  
kdy jste si prstýnky z lásky dali,  

úctu a věrnost si slibovali.  
Manželský slib jste nevzali zpět  

a je to dlouhých 40 let.  
Lásku a štěstí Vám k výročí přejí  

synové Tomáš a radim,  
vnuci Mareček a Jakoubek.

g r at u l ac j e

Dnia 26 października  
obchodzą złote wesele

lucja i StaniSłaW  
StaSzkoWie

z Lesznej Dolnej.
Bukiet najwspanialszych życzeń 

nieprzemijającej miłości,  
doczekania w szczęściu następnych 

jubileuszy życzy rysia z rodziną.

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 k těžkým.  (jt)Bílý vyhraje. Černý rozehrál partii velkoryse. zdá se ale, 
že to trochu přehnal. (jSl)

Tajenka: mlýn, poháněný vzduchem.
Legenda: akademie, camp, docházka, dřín, hopla,  
klient, krém, kukuřice, láti, pala, pece, rajz, slza, šimi, 
uzenina, vnuci, zápřeh, zbroj, žluč, znik. (pw)

STŘEDA 23. 10.

Teodor, Halka, Honorát, 
Jan, Oda, Vlastislav, 
Edward, Marlena, 
Seweryn, Iga, Ignacy, 
Odylia, Żegota 

ČTVRTEK 24. 10.

Nina, Antonín, Přibek, 
Rafael, Roman, Stojmír, 
Marta, Marcin, Rafał, 
Alojzy, Antoni, Filip, 
Hortensja, Salomea

PÁTEK 25. 10.

Beáta, Kryšpín,  
Svémysl, Vojmír,  
Kryspin, Daria, Inga, 
Sambor, Bonifacy, 
Wilhelmina

SOBOTA 26. 10.

Erik, Milota, Rustik, 
Evarist, Ewaryst, Lucjan, 
Bonawentura, Lucyna, 
Ludmiła, Lutosław

NEDĚLE 27. 10.

Šarlota, Charlota, Zoja, 
Zoe, Nestor, Iwona, 
Sabina, Wincenty, 
Witomiła

PONDĚLÍ 28. 10.

Šimon, Juda, Tadeáš,  
Judyta, Szymon,  
Tadeusz, Wszeciech

ÚTERÝ 29. 10.

Silvie, Sylva, Narcis, Bo-
židar, Eusebie, Tolislav, 
Dalia, Euzebia, Felicjan, 
Wioletta, Narcyz, Franci-
szek, Longin, Teodor

(k sestavení kalendária bylo použito  
českých i polských kalendářů: občanského,  
evangelického a katolického.)

S BL AhoPřáNíM – Z żyCZeNiAMi Historie kostela 
se bude psát dále

horní lomná K počátkům kos-
tela na Salajce se váže zajímavá 
pověst: V roce 1833 postavili na 
místě, kde nyní kostel stojí, zdejší 
horalé kříž. U něho se shromaž-
ďovali k modlitbám, zvláště ve 
dnech svátků Nalezení a Povýšení 
Svatého Kříže. Když v roce 1836 
vypukla v Jablunkově epidemie 
cholery, která si vyžádala desítky 
mrtvých, vypravili se Jablunkova-
né na pouť ke kříži a prosili zde 
o pomoc. Den po procesí cholera 
v Jablunkově zázračně ustala. Od 
té doby se chodilo na pouť k zá-
zračnému kříži v Horní Lomné 
dokonce dvakrát ročně a místní 
si přáli, aby tu byla postavena as-
poň kaple. A tak od šedesátých let 
začali lidé vybírat nejprve na vy-
bavení kaple a později samotné-
ho kostela. Plány na jeho stavbu 
byly hotovy v roce 1883. První byl 
od rakouské stavební firmy Max 
Schweda. Ovšem náhlá smrt ví-
deňského stavebního architekta 
stavbu načas zastavila. Nové pro-
jekty připravil arciknížecí stavi-
tel Albin Prokop. Nad stavebními 

pracemi dozoroval hlavní stavitel 
Albert Dostál. Dne 6. května 1894 
generální vikář Karel Findinský 
položil základní kámen k výstav-
bě kostela. Během dvou let byl 
kostel hotov a 12. června 1896 
konsekrován kardinálem dokto-
rem Jiřím Koppem.

Oblíbený kostel se má příští 
rok opravovat. „Vymění se celá 
střecha, patrně i s krovem, také 
okna a dveře. Bude se dělat vnější 
omítka a dojde i na některé další 
opravy interiéru,“ vysvětlil Tomáš 
Gruszka starosta Horní Lomné.

Jenže částka v rámci dotace  
z Programu obnovy venkova je 
o 1 650 tisíc korun nižší, než ko-
lik si vyžádá celá akce. Rozdíl je 
třeba doplatit z vlastních zdrojů, 
kterých má však malá obec v bes-
kydském podhůří pomálu. Proto 
byla vyhlášena sbírka. 

„Žádáme dobrovolníky o li-
bovolný dar, který nám pomůže 
zachránit toto krásné poutní mís-
to,“ doplnil farář Edward Cokot. 
Zatím se na účtu sbírky sešlo přes 
80 000 korun.  (dk)

střecha kostela v Horní lomné je v havarijním stavu.  Foto: dk

g r at u l ac j e

sPoleČensKá rubriKa

váhy 24. 9. – 23. 10.

Při jednání se skupinami 
zřejmě nastane problém. Pokud můžete, 
pracujte doma. navštivte blízké, kteří se 
v poslední době necítili nejlépe. Snažte 
se příliš neutrácet. 

štír 24. 10. – 22. 11.
Snažte se nejdříve vyřešit 

důležité záležitosti. naslouchejte radám 
ostatních. investice do domácnosti se 
vyplatí. Věnujte čas dětem. naplánujte 
si cestování a studium. 

Střelec 23. 11. – 21. 12.
nenechte, aby na vás ostat-

ní kladli nereálné požadavky. Pokud bu-
dete naslouchat, můžete získat cennou 
informaci. Ve vztahu zřejmě pocítíte 
nejistotu. Dopřejte svému tělu trochu 
sportu.

kozoroh 22. 12. – 20. 1.
zřejmě se budete muset 

rozhodnout. nebojte se rodinu požádat 
o pomoc. zvažte změny v domácnosti. 
Snažte se být upřímní. Myslete ale také 
na pocity svého partnera. 

vodnář 21. 1. – 20. 2.
Své úspory si dobře uscho-

vejte. investice nebudou tak výnosné, 
jak se zdají. V osobním životě se zřejmě 
budete cítit nejistí. najděte si čas a do-
přejte sami sobě něco pěkného. 

ryby 21. 2. – 20. 3.
investice do nemovitosti se 

vyplatí. Při podepisování dohod, čtěte 
mezi řádky. Myslete na své priority. Sou-
střeďte se na svou práci, ale nezanedbá-
vejte ani své osobní vztahy.

beran 21. 3. – 20. 4.
S kolegy se vám bude dob-

ře jednat. Šetřete finance na horší časy. 
Pracujte na vztahu se svou láskou. na-
vštivte příbuzné, které nevídáte často. 
cestování nebude levné, ale mělo by se 
vyplatit. 

býk 21. 4. – 20. 5.
někdo bude chtít zneužít 

vaši práci. Pozor na dobře znějící nápa-
dy, nemusí za nimi stát ti správní lidé. 
Váš intelektuální šarm si získá pozornost 
ostatních. Finanční záležitosti řešte ra-
ději hned. 

blíženci 21. 5. – 21. 6.
Plánované změny by se 

měly vydařit. Při řešení situací naslou-
chejte svému srdci. nenechte si nikým 
vkládat slova do úst. Věnujte čas milova-
nému. naplánujte něco, co zabaví děti. 

rak 22. 6. – 22. 7.
Vyhněte se funkcím, při 

kterých byste museli jednat s lidmi, se 
kterými nevycházíte. Vaše soutěživost 
vám může pomoci dosáhnout všeho, co 
si zamanete. někdo na vás zřejmě bude 
žárlit. 

lev 23. 7. – 23. 8.
Dopřejte si čas na rozmyšle-

nou. Ostatní zřejmě nebudou dělat věci 
tak, jak si představujete. Pokud ale spl-
ní, co mají, nechte to být. najděte si čas 
na fyzickou aktivitu se svou láskou.

Panna 24. 8. – 23. 9.
Dávejte si pozor na prázdné 

sliby. konfliktům se zřejmě nevyhnete. 
Díky investicím můžete finančně získat. 
Ve společnosti můžete potkat nové přá-
tele. nezapomínejte na pravidelný po-
hyb. (dar)

h o ro S ko P
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     WsPoMnienie    

„W naszych sercach  
ciągle jesteś z nami“.

Dnia 22 października minęła  
1. rocznica śmierci naszego  

Drogiego Męża, Tatusia i Dziadka
śp. jana WocłaWka

z Piosku.  
z miłością i szacunkiem wspominają 

żona, córki i synowie z rodzinami.

     WsPoMnienie    

Dnia 22 października minęła  
pierwsza rocznica śmierci  

mojej Żony, Mamy, naszej Babci
śp. anny ruSzoWej

z Trzyńca–Łyżbic.  
z miłością i szacunkiem  
wspominają najbliżsi.

     WsPoMnienie    

Dnia 22 października minęła  
19. rocznica śmierci  
naszego kochanego

śp. andrzeja rzeSzota
z Trzyńca.  

z szacunkiem i miłością  
wspomina najbliższa rodzina.

     VZPoMínKa    

Dne 22. října  
uplynulo 6 let od úmrtí pana

Františka hrazdila
z Třince–nového Borku.

Dne 23. září jsme si připomněli  
jeho nedožité 90. narozeniny.  

Vzpomínají synové  
a dcera s rodinami.

     VZPoMínKa    

Jak krásné by bylo Ti blahopřát,  
jak těžko je u hrobu stát  

a vzpomínat. Kdo Tě znal, vzpomene. 
Kdo měl rád, nezapomene.

Dne 22. října jsme si připomněli  
13. smutné výročí úmrtí paní

marie bujokové
z Třince–konské.  

S láskou a úctou v srdci stále  
vzpomíná a nikdy nezapomene dcera.

     VZPoMínKa    

Dnes, 23. října,  
si připomínáme 5. smutné výročí 

úmrtí pana
Pavla bordovSkého.

Vzpomínají  
manželka Marta,  

dcera Jarmila s rodinou  
a syn Petr s rodinou.

     WsPoMnienie    

"Każdy kwiat więdnieje,  
każdy barwę zmienia,  
tylko jeden pozostaje,  

to jest kwiat wspomnienia".
Dzisiaj, 23 października, mija  

6. rocznica śmierci naszego Drogiego
śp. andrzeja StrokoSza

z Trzyńca–kanady.
Jutro, 24 października,  

obchodziłby 64. urodziny.  
z miłością i szacunkiem wspominają 

żona, córka i syn z rodzinami  
oraz mama.

     VZPoMínKa    

Kdo Tě znal, ať vzpomene,  
kdo Tě miloval, nezapomene.

Dnes, 23. října, si připomínáme  
2. výročí úmrtí pana

miroSlava šišaje
z Třince.  

S láskou vzpomínají  
manželka Anna, její syn radek,  

Lucka, Péťa, Marek a celá rodina.

     VZPoMínKa    

Dnes, 23. října,  
si připomínáme  

12. výročí úmrtí našeho drahého 
pana

antonína PaStorka
z Třince–kanady.  

Dne 25. 10. by se dožil 80 let.  
Vzpomíná  

manželka Anežka s rodinou.

     VZPoMínKa    

Dnes, 23. října, si připomínáme 4. 
smutné výročí,  

kdy nás navždy opustila paní
emílie Szturcová,

bývalá zaměstnankyně TŽ.  
S láskou a úctou vzpomínají  

dcery Dana a Libuše s rodinami.

     VZPoMínKa    

Dnes, 23. října, si připomínáme  
30. výročí úmrtí našeho tatínka  

a dědečka, pana
jana Pietra

z návsí,  
bývalého zaměstnance válcovny c TŽ.

Dne 27. září jsme si připomněli  
4. výročí úmrtí naší maminky  

a babičky, paní
heleny Pietrové.

kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Dcery a syn s rodinami.

     VZPoMínKa    

I když nejste mezi námi,  
v našich srdcích zůstáváte s námi.

Letos by se naši rodiče 
broniSlava a karel kluSovi

z Gutů  
dožili 80 a 85 let.  

S láskou a úctou vzpomínají  
dcera a syn s rodinami.

     VZPoMínKa    

Byla jsi skromná, plná lásky  
a dobroty, odešla jsi tiše,  

jak odchází den.  
Nám v srdcích zůstal smutek  

a krásné vzpomínky na Tebe jen.
Dne 24. října uplyne 5 let,  
kdy nás navždy opustila  

moje milovaná dcera, paní
alenka Pavlorková

z Třince–Terasy.  
S láskou vzpomínají maminka,  

švagrové Valerie a Anna s rodinami, 
teta Anna a teta Marie s rodinami.

     VZPoMínKa    

I když nejsi mezi námi,  
v srdci žiješ stále s námi.

Dne 24. října si připomeneme  
5. rok od úmrtí našeho syna, pana

richarda šotkovSkého
z Třince.  

kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Vzpomínají rodiče, synové,  
bratr s rodinou a babička.

     VZPoMínKa    

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

Dne 24. října by se dožila 100 let 
naše milovaná maminka, paní

eva majerová
z komorní Lhotky.  

S láskou vzpomínají  
dcery a syn s rodinami.

     oZnáMení    

Oznamujeme všem  
bývalým spolupracovníkům,  

známým a přátelům,  
že nás dne 16. 10. 2013 opustil  

ve věku nedožitých 88 let
ing. alFred klimša,

bývalý pracovník  
prodejního odboru  

Třineckých železáren.  
zarmoucená rodina.

     PoděKoVání    

Děkujeme všem příbuzným,  
přátelům, sousedům a známým  

za květinové dary, projevy soustrasti 
a účast při posledním rozloučení  

s naším drahým
mgr. rudolFem uhlářem.
Taktéž děkujeme zdravotníkům  
z třineckých nemocnic – Sosna  

a Podlesí, kteří pečovali  
o našeho drahého zesnulého.

Manželka s dětmi.

     PodZięKoWanie    

Dziękujemy wszystkim krewnym, 
przyjaciołom, sąsiadom,  

byłym współpracownikom  
i znajomym za wyrazy współczucia, 
kwiaty i liczny udział w pogrzebie

śp. StaniSłaWa brody
z Tyry.  

zasmucona rodzina.

     WsPoMnienie    

"Kto kochał – nie zapomni.  
Kto znał – niechaj wspomni".

Dnia 24 października  
upłynie 20. rocznica śmierci

śp. michała borzy
z czeskiego cieszyna.  
O chwilę wspomnień  

proszą żona i syn z rodziną.

     WsPoMnienie    

Dnia 16 października  
wspomnieliśmy 2. rocznicę,  

gdy odeszła od nas na zawsze  
nasza kochana

śp. helena konderloWa
z Bystrzycy, była pracownica HT.  

z miłością i szacunkiem  
wspominają małżonek,  

córki i synowie z rodzinami.

     VZPoMínKa    

Jak krásné by bylo Ti dnes  
k narozeninám blahopřát.  

Jen svíci hořící a krásnou kytici  
Ti na hrob můžeme dát, s láskou, 
bolestí v srdcích a slzami v očích  

na Tebe vzpomínat a u hrobu stát.
Dne 17. října by oslavil krásných  

50 let náš milovaný pan
lubomír heczko

z návsí.  
S láskou vzpomínají manželka Anna, 
dcery Lenka, Monika a celá rodina.

     VZPoMínKa    

Odešel, ale zůstal v srdcích těch, 
kteří ho měli rádi.

Dne 19. října jsme si připomněli  
20. smutné výročí úmrtí pana

jana kozielka
z nebor.  

S láskou a úctou vzpomínají  
manželka a dcera s rodinou.

     VZPoMínKa    

Dne 19. října jsme si připomněli  
1. smutné výročí, kdy nás  

navždy opustila naše milovaná  
maminka, babička, prababička, paní

eva rakoWSká
z Vendryně.

kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
S láskou a úctou vzpomínají  
synové a dcery s rodinami.

     WsPoMnienie    

"Dzień ze dniem się spotyka,  
lata upływają,  

lecz serca najbliższych  
nie zapominają".

Dnia 20 października minęła  
15. rocznica zgonu  

naszego kochanego
śp. jana SłoWika

z Wędryni.  
W cichej zadumie z szacunkiem 

wspominają córki i syn z rodzinami.

     VZPoMínKa    

Dne 20. října jsme si připomněli  
1. smutné výročí, kdy nás  

navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec, dědeček, pradědeček, pan 

Pavel delina
z Třince–nového Borku.  

S láskou a úctou vzpomínají  
manželka Marie, dcera Anna, synové 

Pavel, emil, Jan a Stanislav  
s rodinami.

Oznámení do rodinné kroniky přijímáme vždy do pondělí 10 hodin.

rodinná KroniK a /  KroniK a rodZinna
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     WsPoMnienie    

Dnia 24 października  
minie 1. rocznica śmierci  
naszej kochanej Mamy
śp. anny ruSnok

z Trzyńca.
Dnia 6 lipca b.r. minęło  

43 lat od śmierci  
naszego kochanego Taty

śp. rudolFa ruSnoka.
z miłością i szacunkiem  

wspominają synowie z rodzinami.

     WsPoMnienie    

"Odszedłeś,  
lecz w sercach naszych żyjesz..."

Dnia 26 października  
mija 11 lat od chwili, kiedy  

na zawsze umilkło szlachetne serce 
naszego kochanego Męża,  

Ojca i Dziadka
śp. józeFa kuroWSkiego

z Milikowa.  
Wszystkich, którzy Go znali  
i szanowali, o chwilę cichych  
wspomnień proszą najbliżsi.

     VZPoMínKa    

Čas běží a vzpomínky zůstávají.
Dne 26. října  

si připomeneme 10. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila  

naše milovaná maminka, babička, 
paní

helena liPková.
S láskou a úctou  

vzpomíná celá rodina.

     VZPoMínKa    

V zármutku vzpomínáme  
na naše dva syny a bratry

antonína a jana lySkovy,
kteří tragicky zahynuli.

Antonín zemřel 26. října 2002,  
Jan 21. prosince 2007.

Vzpomínají  
maminka, sestra a švagr.

     VZPoMínKa    

Prázdné je místo mezi námi,  
chybíš nám, nikdo Tě nenahradí. 
Vzpomínky na roky kdysi šťastné 

jsou v srdcích a myslích ukryté  
a jsou krásné.

Dne 26. října si připomeneme  
nedožité 55. narozeniny pana 

zbignieWa kantora
z nýdku, bývalého mistra  
strojní údržby sléváren.  

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 
přítelkyně eva s rodinou  

a rodina kantorova.

     VZPoMínKa    

Dne 26. října  
uplyne jeden rok,  

kdy nás navždy opustil  
náš drahý, pan

ing. marcel karch
z Třince.  

S láskou a úctou vzpomínají  
maminka Bronislava, otec Vilém,  

sestra Darja a bratr kamil  
s rodinami.

     VZPoMínKa    

Dne 29. října  
uplyne 10 let od chvíle,  

kdy nás navždy opustil pan
joSeF Sikora

z Vendryně.  
S láskou a úctou vzpomínají  

manželka, dcera a syn s rodinami.

     VZPoMínKa    

V neznámý svět šla jsi spát,  
zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 

Rána v srdci bolí,  
zapomenout nedovolí.

Dne 29. října si připomeneme  
1. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, 

tchyně a babička, paní
božena kantorová

z Třince. S láskou vzpomíná  
dcera Alena s rodinou.

     VZPoMínKa    

Budu se dívat z nebe na Vás.
Dne 27. října  

si připomeneme 4. smutné výročí, 
kdy nás náhle opustil můj brácha

jarda Polok,
bývalý zaměstnanec válcovny c  

a sportovec z nýdku.  
kdo jste ho znali a měli rádi,  

vzpomeňte s námi.  
rodina.

     WsPoMnienie    

"Dzień z dniem się spotyka,  
lata upływają,  

lecz serca najbliższych  
nie zapominają".

Dnia 28 października  
minie 9. rocznica śmierci

śp. WładySłaWa tomoSzka
z Trzyńca.  

O chwilę wspomnień  
proszą najbliżsi.

     VZPoMínKa    

Dne 28. října  
si připomeneme  

2. smutné výročí úmrtí pana 
Ferdinanda kabieSze

z Oldřichovic.  
S láskou a úctou  

vzpomínají manželka  
a synové s rodinami.

     VZPoMínKa    

Žádný čas není tak dlouhý,  
aby dal zapomenout.

Dne 29. října jsme si připomněli  
17. výročí od úmrtí pana

jana macha
ze Stříteže. S láskou a úctou stále 
vzpomínají manželka Anna, dcery  

a synové s rodinami.

     VZPoMínKa    

Odešel jsi tiše,  
jak Bůh si přál,  

ale v našich srdcích  
pořád žiješ dál.

Dne 29. října  
si připomeneme 3. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil pan
jan dyrczyk

z Vendryně.  
S láskou a úctou vzpomínají  
syn Tomáš, rodina a přátelé.

lékařSká 
PohotovoStní Služba 
nemocnice třinec

Pohotovost pro dospělé 
. . . . . . . . . . . . . . . 558 309 399
Po – Pá . . . . . . . . 17.00 – 22.00
So, ne, svátky (příjmové oddělení) 
8.00 – 20.00
Pohotovost pro děti 
. . . . . . . . . . . . . . . 558 309 214
Po – Pá . . . . . . . . 17.00 – 22.00
So, ne, svátky  
(dětská ambulance) 
. . . . . . . . . . . . . . . 8.00 – 20.00

Prevence rakoviny tlustého střeva
Karcinom čili rakovina tlustého 
střeva je druhým nejčastějším 
nádorem. Je také nejčastějším 
karcinomem zažívacího traktu 
a více než polovina onemocnění 
je diagnostikována v pokročilém 
stadiu. Naše republika má v počtu 
úmrtí na následky onemocnění 
tímto nádorem světové prvenství. 
Ročně je zjištěno více než 8000 
nových onemocnění a přibližně 
4000 pacientů na tuto diagnózu 
zemře. Většině nádorů tlustého 
střeva a konečníku lze však pře-
dejít účinnou prevencí.

Základem prevence rakoviny 
tlustého střeva je včasná návštěva 
praktického lékaře, péče o sama 
sebe a zdravý životní styl. Důleži-

tá je změna stravovacích návyků. 
V naší populaci převládá strava 
s nízkým obsah vlákniny, vyso-
kým obsahem živočišných tuků, 
s nevhodně tepelně zpracovaným 
masem a nedostatkem vitaminů. 
To vše zvyšuje riziko tohoto one-
mocnění. Nedostatečná je rovněž 
fyzická aktivita. Dalším riziko-
vým faktorem pro vznik rakoviny 
střeva je kromě dědičné dispozi-
ce rovněž kouření, požívání vět-
šího množství alkoholu a obezita. 
Ohroženější jsou osoby starší pa-
desáti let. 

Národní screeningový program 
karcinomu tlustého střeva byl za-
hájen v roce 2000 a týká se všech 
občanů starších 50 let. Od tohoto 

věku je vhodné absolvovat pra-
videlná vyšetření stolice na tzv. 
okultní (skryté) krvácení, které 
může včas odhalit polypy nebo po-
čáteční stadium rakoviny tlusté-
ho střeva a konečníku. Vyšetření 
provádí praktický lékař a od roku 
2009 i gynekolog jednou ročně. V 
případě pozitivního testu je nutné 
kolonoskopické vyšetření.

Kolonoskopie je vyšetření, 
kterým se nejspolehlivěji odhalí 
změny na sliznici tlustého střeva. 
Provádí se v centrech pro scree-
ningovou kolonoskopii, kterých je 
v ČR celkem 160 včetně naší ne-
mocnice. 

Při kolonoskopickém vyšetře-
ní se nalezené polypy bezbolest-

ně odstraňují i případná rakovi-
na střeva odhalená včas umožní 
dřívější zahájení léčby a tedy vyš-
ší naději na uzdravení. Mezi lid-
mi je tato vyšetřovací metoda 
mnohdy velice obávaná. Řada 
názorů ale plyne z neznalosti. V 
dnešní době je vyšetření prová-
děno na vysoce specializovaných 
pracovištích s maximálním ohle-
dem na pacienta, po podání uti-
šujících léků. 

Předchází jí zvláštní příprava 
– krátkodobá dieta a projímadlo, 
které vyčistí střevo a tím umožní 
jeho vyšetření. Samotné vyšetře-
ní trvá zhruba 20 minut a prová-
dí se ohebným přístrojem – ko-
lonoskopem – který má na svém 

konci video kameru a přenáší ob-
raz na monitor. 

Lidé starší 55 let mohou buď 
pokračovat v pravidelných tes-
tech, nebo se mohou rozhodnout 
rovnou podstoupit kolonoskopic-
ké vyšetření, které stačí provést 
jednou za deset let.

Zkušenost na našem pracovi-
šti ukazuje, že výskyt rakoviny 
tlustého střeva je u takto vyšetře-
ných bezpříznakových jedinců až 
10% a adenomů, z nichž se rakovi-
na vyvíjí, až 55%. Proto neváhejte 
požádat svého praktického lékaře 
nebo gynekologa o preventivní 
vyšetření střeva. 

mudr. anna czyžová, 
mudr. věra rašková 

d o b r é r a dy

sluŽba ČTenářůM
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auto – moto

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 Hondu civic 1.4 combi, r. v. 2000. 
klima, zimní kola gratis, cena dohodou. Tel. 
723 742 949.

Prodám Toyota rav4, r. v. 2001, 4x4, 2.0 
benzín, naj. 178 000 km, nová spojka, brzdy, 
baterka, olej, garážované, Alu kola, tažné 
zař., 4 ks zimní pneu – plech. disky. cena 128 
000 kč. Tel. 724 571 708.

Prodám Volvo Xc90 2,4 diesel, r.v. 2007, 
najeto 184 tkm. První majitel, pravidelný 
servis. náhradní pneu na elektron. discích. 
cena 290 000 kč. Tel. 604 204 616.

Koupím starý motocykl, moped, pionýr, 
babetta, i vraky a díly. nabídněte – 776 812 
521.

Koupím moped, Stadion, Pionýr, Čz 250, 
350. T. 605 482 445.

Koupím traktory, i vraky a díly. nabídněte. 
Tel. 776 330 414.

Prodám valník za malotraktor T 4k, plně 
funkční s hydraulikou. cena 20 000 kč. Tel. 
725 079 180.

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.

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

sběr. koupí starožitnosti a nábytek. Tel. 608 
854 807.

Koupím letošní králičí samičku hnědé barvy. 
nabídněte na tel. 728 536 736.

Prodej

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 dětské chodítko nepoužívané. 777 
015 691.

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 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

Prodám nerezovou komínovou vložku prům. 
120 mm, dl. 10 m, 3 roky v provozu. cena 
2000 kč. Tel. 604 580 967.

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 berana na chov, stáří 3 roky, masné 
plemeno. cena 2000 kč. Tel. 606 674 992.

Prodám letošního beranka. Tel. 733 650 
468, p. Heczko.

Prodám ovečky 4letou a 2letou a půlroční 
jehně. cena dohodou. Tel. 605 100 547 (zn. 
nemoc).

Prodám selata a býčka. 776 276 059.

Prodám 20 ks Buxus (grušponek), 50 cm 
vysoký, 50 kč/ks. Tel. 721 390 789.

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

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 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.

domy – byty – chaty

Prodám pěkně rekonstruovaný družst. 
byt 2+1 v Třinci. Levně.T. 736 499 301.

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 kon-
ské-Podlesí. cena: 3 850 000 kč. rk nevolat! 
Tel. 602 164 117.

Prodám řadový dům v Oldřichovicích, tel. 
775 774 644.

Prodám řadový dům ve Vendryni, tel. 775 
774 644.

Prodám menší zatepl. dům blízko Třince. Tel. 
607 722 655.

Prodám rD v Horním Žukově, rk prosím 
nevolat. Tel. 604 235 219.

Prodám rodinný dům v Dolní Lomné k 
celoročnímu užívání. Možnost ihned k 
nastěhování. cena dohodou. rk nevolat. Tel. 
732 855 808.

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

Pronajmu novostavbu v nýdku, tel. 775 
774 644.

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.

nabízíme uvolněný družstevní podíl vztahu-
jící se k bytu č. 42 o velikosti 82 m² a členění 
3+1, 8nP, na adrese Třinec, Beskydská 683. 
Vyvolávací cena je 750 000 kč. nabídkovou 
cenu předejte v zalepené obálce s uvedením 
Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, 
telefon a e-mail). Obálku odevzdejte na výše 
uvedené adrese, poštovní schránka č. 33, 
nejpozději do 31. 10. 2013. Případné infor-
mace či zájem o prohlídku volejte po 16.00 
na tel. 775 434 907. O výsledku řízení budete 
neprodleně informováni. Pozn.: ne rk.

Prodám byt 2+1 na Terase, tel. 775 774 644.

Prodám byt 3+1 v os. vl. na Terase, tel. 775 
774 644.

Prodám luxusní byt 4+1 na Terase, tel. 775 
774 644.

Prodám mezonetový byt se zahrádkou ve 
Vendryni, tel. 775 774 644.

Prodám byt 3+1 v Jablunkově, tel. 775 774 
644.

Prodám dr. byt 2+1, 58 m², nedaleko centra 
Č. Těšína, cena 465 000 kč, tel. 731 646 324.

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 atraktivních nebytových 
prostor v přízemí komerční nemovitosti 
na ul. Frýdecké 268. nebytové prostory 
o celkové velikosti 350 m² lze využít k 
provozování jakékoliv podnikatelské 
činnosti jako malo-velko obchod, sklady, 
výroba, dílny, kanceláře atd. součástí 
nebytových prostor je velká venkovní 
manipulační plocha určená pro záso-
bování a parkování. nabízíme seriozní 
podmínky. Volejte majiteli 608 889 191 
nebo 602 539 066.

Pronajmu byt 2+1 v Třinci-Lyžbicích, nová 
kuchyňská linka, koupelna i Wc. Požaduji 
vrátnou kauci ve výši tříměsíčního nájmu 
Volný od 1. 11. 2013. Tel. 731 781 267.

nabízím k prodeji chatu v D. Lomné. cena 
795 000 kč. Tel. 602 164 117.

Prodám chatu na košařiskách, tel. 775 774 
644.

Prodám chatu ve Vendryni, tel. 775 774 
644.

garáže – Pozemky

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.

Prodáme stavební pozemek – oplocenou 
zahradu v návsí o výměře 1215 m²  
s vlastní příjezdovou cestou, pěkné mís-
to 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 Folvarku, po rekonstrukci 
střechy, cena 70 000 kč. Tel. 602 489 171.

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.

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.

Hledám stavební pozemek v D. Lomné, tel. 
775 774 644.

Hledám stavební pozemek v Třinci na Podle-
sí, tel. 775 774 644.

Prodám stavební pozemek v Líštné, tel. 775 
774 644.

K pronájmu venkovní oplocená plocha  
s dobrým dojezdem v centru Třince na 
ul. Frýdecké. 
nízký nájem, možno využít k parkování, 
uskladnění materiálu, prodejní  
nebo výrobní činnost. 
Volejte tel. 608 889 191.

Prodám st. pozemek v ropici, 1 302 m², 
cena 184 900 kč, tel. 733 691 057.

Koupím stav. pozemek nebo rod. dům v 
okolí Třince nebo Jablunkova. T. 736 161 791.

nabízím k prodeji 2 stavební pozemky 
1428 m², 1239 m², nebory. cena 270 kč/m². 
Tel. 602 164 117.

Prodám stavební pozemek v Jablunkově, tel. 
775 774 644.

Prodám lesní pozemek, který se nachází za 
hřbitovem a Queen clubem na Požárnické 
ulici v Třinci, tel. 731 646 353.

různé

Farma Worek vezme do nájmu pole. 776 
621 258.

nabídněte louky, pastviny, orn. půdu. 
nabízím vysoký nájem – platba předem. Tel. 
606 570 048.

odvezu kov. odpad, spotřebiče. Tel. 776 
621 258.

Hledám celodenní pečovatelku ke starší 
imobilní paní – Písek u Jablunkova. cena za 
službu dohodou, strava zdarma. 
info: obchod@profitisk.cz, mob. 775 905 
727.

41letý muž hledá práci v okolí Č.T., Tři-
nec. Min. mzda 9000 Kč, jen na pracovní 
smlouvu. Tel. 736 747 819.

Uzávěrka pro příjem inzerce je vždy v pátek ve 12.00 hodin.

inZerce
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PodnikatelSká inzerce

jeans sHoP 
největší výběr kvalitních  
riflových kalhot v Třinci ! 

nabízíme vám pánské a dámské rifle 
všech velikostí a střihů. V naší prodejně 
také zakoupíte rifle nadměrných velikos-
tí i prodloužených délek. navštivte naši 
prodejnu jeans sHoP v Třinci v přízemí 

obchodního domu Prior.

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

eDLiT s. r. o., vzdělávací společnost, přijímá 
přihlášky do akreditovaného kvalifikačního 
kurzu SAniTÁř. Výuka od 4. 11. 2013  
do 15. 1. 2014, 3x týdně v odpoled. hodi-
nách. Součástí kurzu je 80 hodinová praxe 
ve smluvních zdravot. zařízeních. cena 
kurzu: 6 400,- kč. Vyřizuje: Mgr. et Bc. nina 
chwastková, 737 436 820, 558 33 90 16, 
chwastkova@edlit.cz, www.edlit.cz.

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

zP group detektivní kancelář Třinec nabízí 
vymáhání dluhů, ostrahu, detekt. činnost, 
trestní oznámení za klienta. konzultace 
zdarma. 724 708 058.

řeznictví u Františka 
nabízí: uzeniny domácí výroby,  

denně čerstvé maso 
na ul. erbenově 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.

Poradenství ve výživě podle krevních skupin 
a doplňky výživy namíru. 732 744 842.

Prodej vlakových jízdenek 
regio jeT 

cK benFica, tel. 558 331 959,  
Třinec a Český Těšín

Údržba, opravy domů, bytů, zahrady. T. 739 
094 099.

PřeVíjení eleKTroMoTorů. 
Tel. 731 610 804.

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

Provádíme renovaci bytových jader, 
koupelen, Wc atd. rychle, odborně  

za rozumnou cenu. 606 889 646.

lyŽařsKé VybaVení. 
Použité i nové lyže, lyžáky, běžky, hole  

a další doplňky pro lyžařský sport.  
To vše za velmi přijatelné ceny.  

Kde? Zš Třinec–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.

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.

Plechové pozink. garáže – nabízíme veškeré 
rozměry za TOP ceny. Dovoz i montáž zdar-
ma. kontakt: supergaraz@centrum.cz, 777 
915 935, Třinec.

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 centrum, 1. máje 230, Tři-
nec. Tel. 604 963 850, 558 996 238.  

akreditované středisko školení 
řidičů. Výuka uchazečů o řidičský 

průkaz. Výhodné splátky. 
Zahájení: 4. 11. ve 14.30.

autoškola 
soňa bogdanovičová. 

Zahájení kurzu 1. 11. v 15 hod.  
Tel. 737 839 584.

PlecHoVé garáŽe 
garážová vrata 
Tel. 606 132 291

Pronájem vozů osobních, devítimístných i 
dodávek! ceny od 230 kč. Přistavení vozu 
zdarma! autopujcovnatrinec.cz, 
734 339 653.

Přeprava osob mikrobusy,  
vnitrostátní i mezinárodní. 

Tel. 777 210 043.

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.

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.

oKna, dVeře i vnitřní 
ŽaluZie, síTě 

PloVoucí PodlaHy 
Tel. 602 750 111.

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.  
doprava ZdarMa. Tel. 606 889 646.

Výroba nábytku na míru, kuchyňské 
linky od 6300 Kč včetně montáže.  
a jiný nábytek. Tel. 737 286 099 

www.truhlarstvikisiala.wz.cz

Pořez kulatiny mobilním katrem. 776 659 
192.

Folwarczná D. – zvonek nabízí kuřice 12 – 
13týd. jatečné krůty 8 – 10 kg ž.v. a krmiva. 
Tel. 731 610 830, 558 734 202.

Omítky agregátem vnitřní, venkovní. 
zateplování fasád. Solidní jednání za dobrou 
cenu. Fa DAWeX, tel. 0048 530 243 530, 602 
731 573.

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

reM-MaX 
strojní omítky 

omítky cementovápenné 
akce – cena 170 Kč/m² 

omítky sádrové 
774 243 127, 0048 508 302 109 

www.fajneokna.cz

reM-MaX 
ZaTePloVání Fasád 

rovněž s dotací 
náTěry Fasád 

www.fajneokna.cz 
Tel. 774 243 127, 

0048 508 302 109.

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  
následného nástřiku barvou. střecha 

bude opět jako nová. Tel. 608 544 982.

klempířství, pokrývačství a tesařství, michal-
rozenek@seznam.cz, alespoloczek@seznam.
cz, tel. 605 439 515, 604 426 813.

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.

Levně vymaluji. 773 169 172.

reM-MaX 
beTonoVé PoTěry 

(mechanické vyhlazování) 
anhydritové podlahy 

774 243 127, 0048 508 302 109 
www.fajneokna.cz

Farma Milíkov nabízí kuřice, 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.

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.

květinářství "kArMen" Heczková – návsí 
tradičně zahájila prodej českých ovocných 
stromků, drobného ovoce a dušičkovou 
vazbu vlastní výroby. rádi poradíme a 
obsloužíme. Prodej: po – pá: 8.00 – 17.00, so 
7.00 – 12.00. informace: 739 934 812.

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. Prodej jablek 
(10 kč/kg) a sadbového česneku. 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.

www.masaze-trinec.cz 
737 700 280
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PodnikatelSká inzerce

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

Čistíme koberce a čalouněný nábytek. Tel. 
604 123 592.

VánoČní ZájeZdy 
Krakow 7. 12. – 550 Kč 
Vídeň 14. 12. – 690 Kč 

cK benFica, tel. 558 331 959 
www.benfica.cz

KanársKé osTroVy 
letecky z Katowic 

suPer ceny  
a parkovné s 90 % slevou. 

tel. 558 331 959 www.benfica.cz

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.

k pronájmu nová prodejna (kancelář) v Třinci 
na ul. 1. máje a Žižkova, 35 a 30 m². Tel. 777 
332 882 .

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.

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.

sTarTMoney Čr správná volba.  
expert na rychlé půjčky, úvěry, konsoli-
daci, insolvenci, faktoring. Vysoká míra 
schválení. Pro občany i firmy máme ře-
šení. stačí sMs 725 709 067, zavoláme.

Půjčky do 50 tisíc ihned bez ručitele. 775 
042 266.

zaměStnání nabízí

Přijmeme: telefonistu/ku – zprostředkova-
tele, asistenta/ku, obchodního zástupce a 
managera. Výdělek 25 – 30 000 kč/m. info 
na 731 979 998.

Hledáme obchodního zástupce pro speciální 
stavební materiály. Požadavky: – středoškol-
ské vzdělání, – řid. průkaz sk. B, – polský ja-
zyk výhodou. cV zasílejte na e-mail: lekon@
lekon.cz. kontakt: 603 844 806.

nabízím částečný úvazek – řid. průkaz c (do 
7,5 t) profesní – není podmínkou. nejbližší 
okolí Bystřice. Tel. 608 782 011.

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.

TŘINECKÝ
TRZYNIECKI

Uzávěrka příjmu inzerce  
je vždy v pátek 
ve 12.00 hodin.

inZerce
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Uzávěrka pro pří jem inzerce je vždy v pátek ve 12 .00 hodin.
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FuTsal Futsalisté třineckého Likopu uspěli v Jeseníku i Vyškově. Jejich cílem je se pohybovat ve druhé lize do 3. místa,  
o postup však kvůli finanční náročnosti nemají zájem. V pátek je prověří ve Smilovicích jeden z favoritů soutěže - Šumperk.

Sezonu odstartovali vítězně
luboš ČerneK

Kádr zůstal prakticky ve srovnání 
s minulou sezonou nezměněný. De-
finitivně skončil Mendrok, který už 
loni zápasy stejně kvůli pracovní 
vytíženosti nestíhal, a ze stejných 
důvodů nepokračuje ani brankář 
Nový. Už dříve tým opustil i Siero-
ta. „Kádr jsme za poslední dva roky 
hodně předělávali, rozsáhlou změ-
nou prošel i loni. Tentokrát jsme 
ale prakticky ve stejné sestavě, do 
níž postupně zapojujeme dorosten-
ce (Kalfas, Krzemieň, Hudzieczek, 
Kantor), kteří si ještě plní povin-
nosti v třineckém fotbalu. Ale po-
čítám s nimi. Jsou to nadějní hráči 
a k futsalu mají blízko,“ uvedl Josef 
Cieslar starší.

Z třineckého fotbalu naopak na-
trvalo do Likopu přešel Filip Bury-
an, který svou kariéru neprotáhl 
do nově vzniklé juniorky. „V pod-
statě zaskakuje v první čtverce za 
odchozího Sierotu. A ukazuje se ve 
velmi dobrém světle. V obou utká-
ních skóroval, nedělá hrubky, umí 
zakončit a udělat kličku. Ale přeci 
jen fotbal a futsal je rozdíl, ještě 
si potřebuje daná specifika zažít 
a naučit se je. Ale v první čtverce 
se učí od těch nejlepších,“ pokra-
čoval Cieslar, jenž už se může opět 
spolehnout na přítomnost uzdra-
veného Stoszka. „Pro tým je to ob-
rovská vzpruha. Je to klíčový hráč, 
který umí rozhodovat zápasy. I 

díky němu se nám povedl start do 
soutěže,“ dodal. 

Otázkou byl před sezonou 
brankářský post - Nový se věnuje 
podnikání a na futsal nemá čas, 
oba mladí gólmani Sikora a Kre-
želok začali studovat v Brně. „Pro-
zatím to máme vyřešené. Máme 
Klodu a zůstal Sikora, který bě-
hem týdne trénuje pod výborným 
trenérem v Tangu Brno, jednom z 
nejlepších týmů v republice. Ale 
je to reprezentant do 21 let, je o 
něho zájem a je možné, že po těch 
výborných výkonech, které první 
dvě kola předváděl, nám nakonec 

odejde. Samozřejmě bychom mu 
nebránili,“ podotkl Cieslar st.

Pořád budou hrát „venku“
I proto je odhadování ambic 

ošidné, ale jako každoročně chtě-
jí být do třetího místa. „Může se 
stát cokoliv, zranění klíčového 
hráče a to je pak znát. K tomu 
budeme prakticky hrát kvůli re-
konstrukci haly STaRS všechny 
zápasy venku, ale i tak chceme 
být opět na špici, což se nám v mi-
nulých letech dařilo plnit. Postup 
ale z finančních důvodů nehrozí,“ 
vysvětloval.

Na celou sezonu se jejich do-
movem stane hala ve Smilovicích, 
kde si zvykají na nový povrch. „Je 
to tady pro nás nové, přeci jen je 
to jiný povrch, než byl ve STaRSu, 
kde jsme hráli 12, 13 let, takže se 
teď sžíváme s novým prostředím. 
Potřebujeme čas na adaptaci. Ale 
počet tréninkových jednotek i 
systém přípravy je stejný. Jen to 
bude časově i finančně náročněj-
ší,“ dodal.

Páteční termín i čas 20.00 zů-
stal nezměněný a tento týden se 
ve Smilovicích utkají s Šumper-
kem. „Je to jeden z favoritů sou-
těže, který má ve svém středu 
hráče s prvoligovými zkušenost-
mi. Před sezonou posílili kádr, 
taky úvodní dva zápasy vyhráli. 
Ale chceme je porazit,“ zdůraznil 
Cieslar st.

Jeho svěřencům se vstup do 
nového ročníku vydařil: po výhře 
4:1 v Jeseníku uspěli i na hřišti Vy-
škova 5:3. „V Jeseníku jsme nikdy 
nevyhráli, měl jsem z toho obavy. 
Soupeř těží z kvalitní mládežnické 
základny, ale hráli jsme výborně 
a přehrávali jsme je takovou vůlí 
po vítězství. Vyškov byl pro nás 
neznámou, je to nováček, který 
z nás měl respekt. Vedli jsme 4:0 
a 5:1 a oni korigovali až v závěru 
při powerplay. Kluci už tu druhou 
půli neodehráli nejlépe, přizpůso-
bii jsme se hře soupeře. Jinak jsme 
jim mohli dát desítku,“ zhodnotil 
Josef Cieslar st. oba zápasy.

Překvapivá zlatá z MČR
mtbo (orientační závody na hor-
ských kolech) Třinecká závodnice 
Ewa Haltof si ze svého premiéro-
vého mistrovství ČR dospělých od-
vezla překvapivě zlatou medaili. Ve 
smíšeném závodě štafet (3 muži a 
2 ženy) porazila s družstvem Brun-
tálu i tým s reprezentačními zá-
vodníky a zaskočili celé startovní 
pole. „Tohle nečekal vůbec nikdo. 
Bylo to velké překvapení,“ uvedla 
juniorská reprezentantka.

V týmu byla nejmladší, ale před 
závody nepociťovala nervozitu a 
nebála se, že by to ostatním po-
kazila.„Bylo to způsobeno tím, 
že naše ambice nebyly vysoké. I 
když jsem tajně doufala, že kdy-
bychom každý odvedli to nejlepší, 
co umíme, tak by to snad na ten 

bronzový stupínek mohlo stačit. 
Ale když jsem pak viděla, jak se to 
během závodu vyvíjelo, nervy po-
malu začany pracovat a bála jsem 
se, že jim to pokazím. Nakonec mi 
předávali na 2. místě a já do cíle 
přijela první a poslední usek už to 
náš parťák výborně dofinišoval,“ 
popisovala své rozpoložení.

Zúčastnila se na MČR i individu-
álních závodů, ale v nich dosažené 
výsledky označila za katastrofu. 
„Vůbec jsem s nimi nebyla spoko-
jena. Ale je to má první sezona v 
ženách, takže to neberu tragicky,“ 
odvětila několikanásobná junior-
ská mistryně ČR. A zda něco podob-
ného může dokázat i mezi ženami? 
„Časem určitě. Jen to bude chtít ješ-
tě potrénovat,“ usmála se.  (lc)

výSledky regionálního Fotbalu
region - Fotbalisté bystřice v 
desátém kole i. a třídy zazname-
nali první vítězství, když překva-
pivě vyhráli na hřišti vedoucího 
šenova 3:1. Tříbodovým ziskem 
se odpoutali z poslední příčky 
stejně jako v i. b třídě Mosty, 
které  doma zdolaly lučinu 4:1. 
na dno tím spadl nýdek.

KrajsKý Přebor 
ČeSKÝ TĚŠíN – VíTKoViCe 
0:2 (0:1)
ČK: Kupczak. 
ČesKý Těšín: bašanda – bolek, 
staník (46. Przyczko), stanowski, 
Kupczak – šlavka – Konečný (64. 
nowak), i. Kantor (73. rusek), 
Koper, Hradečný (81. lojek) – 
Trybulec. Trenér: Kročil. 

KRAVAře – VeNdRyNĚ 0:0 
Vendryně: csikán – buzek (70. 
Mikula), chlebek, sostřonek, 
M. Fojcik (80. Pliska) – Kohut, 
repaský, baron, Martinčík – l. 
stoszek, Kajfosz (87. gurecký). 
Trenér: Černek. 
Pořadí po 12 kolech: 1. rýmařov 
26 b,..., 7. Vendryně 17 b,..., 15. 
(předposlední Český Těšín 8 b.

i. a Třída 
ŠeNoV – BySTřiCe 
1:3 (1:1)
branky: Placzek, samek, Zahrad-
nik. 
bysTříce: gaszczyk – Placzek, 
Klár, samek, j. rusz – bodeček 

– M. Teofil, buryan (80. d. rusz), 
Krenželok – staniek (89. galusík), 
sniegoň (75. Zahradnik). Trenér: 
Koloničný. 
Pořadí po 9 kolech: 1. šenov 22 
b,..., 13. (předposlední) bystřice 
7 b

i. b Třída 
JABLUNKoV – NÝdeK 
1:1 (1:0)
branky: d. Martynek – Tlacháč.
jablunKoV: Pindor – Čečotka, 
M. Hudzieczek (57. chrascina), 
Zowada, jaroslav Martynek – 
r. szotkowski, d. Martynek, 
lubojacki (75. baselides), M. Kufa 
(62. janeczek) – Malyjurek, jan 
Martynek Trenér: gomola. 
nýdeK: j. Kantor – cienciala, 
Kocur, Hadrava, Tlacháč – r. 
labaj, Frýda, Mazurek, spratek 
– l. sikora, rakowski. Trenér: 
Mazurek. 

hRádeK – STAříČ 
2:1 (0:1)
branky: bauman 2
HrádeK: j. Pav – bauman – j. jo-
chymek, Turoň – Kisza, bojko, M. 
Pav, liberda – r. jochymek (70. 
brynda), duda, schneider (88. V. 
Pszczolka). Trenér: Kuczynski. 

MoSTy – LUČiNA 
4:1 (3:0)
branky: M. Kluz, czepczor, T. 
nieslanik, bula
MosTy: cymorek – d. nieslanik – 

M. szotkowski, lukosz – M. Kluz 
(88. Marszalek) – Turek (61. P. 
Kufa), czepczor, bula (85. Fuják), 
Misiarz (80. šafařík) – T. niesla-
nik, Kolář (69. o. jochymek). 
Trenér: s. Kluz

hNoJNíK – STARĚ MĚSTo 
0:1 (0:1)
HnojníK: lamoš – Komár – T. 
jantoš (60. l. jaworek), Kozel – P. 
rusz – T. Fojcik (46. M. stryja), 
P. Pszczolka (75. dyrčík), Kušni-
rák, P. jantoš (82. brzuchanski), 
Hlávka – Ďurfina. Trenér: grygar. 

doBRATiCe – PíSeK 5:3 (1:2) 
branky:  niemiec 2, Čmiel. 
PíseK: M. ligocki – Kapsia – l. 
Kantor, M. sikora – Krzyžanek 
– j. ligocki, niemiec, j. Kajzar, 
Zogata – P. Kajzar, Čmiel. Trenér: 
V. ligocki. 
Pořadí po 10 kolech: 1. dobra-
tice 20 b,..., 3. Písek 17 b,..., 8. 
Hnojník 13 b,..., 10. Hrádek 12 
b,..., 12. Mosty, 13. jablunkov, 14.  
(poslední) nýdek (všichni 11 b)

TřeTí liga Žen 
ČesKý Těšín – TrojanoVice-
-bysTré 3:0 (2:0)
branky: brantálová, špalková, 
Kurková
ČesKý Těšín: bajtková – Kurková, 
Kohutková, sikorová, Pavlovičová 
– Hrabcová, dordová, skočková, 
brantálová, špalková – d. Žigová. 
Trenérka: bajtková. 

ewa Haltof (druhá zprava) a tým, s nímž získala titul. Foto: Archiv e. Haltof

likop bude tuto sezonu hrát domácí zápasy ve smilovicích. Foto: Petr rubal

Zápasy Likopu

vyškov - třinec 
3:5 (0:2)

branKy a naHráVKy: 
ševčík, Petlach, lukeštík - 
stoszek 2 (csikán, opluštil), 
Przyczko (opluštil), buryan 
(sniegoň), cieslar (stoszek)

jeSeník - třinec 1:4 (0:1)

branKy: Plhák (p) - opluštil 
2, stoszek, buryan 
Třinec: sikora (Kloda) - 
stoszek, csikán, cieslar, 
buryan - opluštil, baron, 
sniegoň (ve Vyškově navíc 
Przyczko)

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 
Z důvodů rekonstrukce STaRSu 
je ukončen provoz sportovní 
haly. Krytý bazén a sauna poběží 
beze změn do 27. 10. Jejich další 
provoz bude upřesněn. 
St, Pá 6 – 13, 14 –18, 19 – 21  
Čt 8 – 13, 14 –18, 19 – 21  
So a Ne 6 – 21

KAM ZA SPoRTeM

sPorT



Třinecký / Trzyniecki / HuTník / 23. října – 29. října 2013 23

Po slabém výkonu přenechali body Pardubicím
Fotbal Třinečtí fotbalisté doma 
podlehli Pardubicím 1:2 a v dru-
holigové tabulce klesli na dvanác-
té místo. Naši hráči úvodní polo-
čas díky vlastním gólu soupeře 
vyhráli, ale hosté ve druhé půli 
dvěma trefami Hundáka skóre 
otočili.

„Po naší šťastné brance jsem 
věřil, že se dostaneme do hry, ale 
soupeř nás dále přehrával. Bo-

hužel pro nás jsme dostali velmi 
lacinou branku. Za dané situace 
nás to srazilo do kolen, navíc jsme 
dostali ještě i druhou. Ke konci 
zápasu jsem do hry poslal dva vy-
soké útočníky a vše směřovalo ke 
hře s nakopávanými balony. Sou-
peř byl stažený a čekal na brejky. 
My jsme si ale žádnou vyloženou 
šanci nevypracovali, a tak Pardu-
bice vyhrály zcela zaslouženě,“ 
hodnotil utkání třinecký trenér 
Pavel Hajný, pro něhož to byl po-
slední zápas na třinecké lavičce.

Jeho svěřenci v utkání dvou 
týmů, které měly před zápasem 
shodně 13 bodů, byli po celý zápas 
horší. Měli velký problém se dostat 
nejen do šancí, ale i k zakončení.

„Naše vítězství je zasloužené. 
Po smolném vlastním gólu, ale i 
před ním, jsme měli iniciativu na 
vlastních kopačkách, výjimkou 
bylo posledních deseti minut, kdy 
to bylo o nakopávaných balonech 
a soubojích o míč. Ale ustáli jsme 
to,“ řekl k utkání hostující trenér 
Jiří Krejčí.

Další zápas pod vedením do-
časného trenéra Karla Kuly se-
hrají třinečtí hráči tuto sobotu od 
10.15 na stadionu Rudolfa Labaje 
proti Táborsku. (lc)

výsledky 
hokejbalistů
třinec - karviná 4:2  
(0:0, 3:1, 1:1)

branKy a naHráVKy: 
16. szotkowski (Tomis), 
17. cieslar (barnošák), 20. 
barnošák, 37. barnošák 
(smolka) – 29. Kurz (luka), 
39. Pietrasz (dittmann) 
Hbc Třinec: smolka (gab-
riel) – Konvička, Turoň, sa-
mek. Mišun, Podešva, Žuffa, 
Filipek, liboska – Franek, 
Tomis, szotkowski – drábik, 
Toman, říman M. – Konder-
la, cieslar, barnošák – smol-
ka, chowaniec, říman d. 

jihlava - třinec 5:3  
(1:0, 4:1, 0:2)

branKy a naHráVKy: 14. 
smutný (jobák, Fiala), 19. 
jobák (smutný, danko), 23. 
jobák (smutný, Fiala), 25. Kříž 
(smutny, jobák)PP, 29. smut-
ný (danko, Kříž) - 16. říman 
(drábik, cieslar), 36. Turoň 
(Tomis), 37. Žuffa (Zvejška).

změna na trenérském postu
FoTbal sobotní porážka třineckých fotbalistů s Pardubicemi 
vyvrcholila změnou na trenérském postu. Vedení klubu ukončilo 
smlouvu s Pavlem Hajným po vzájemné dohodě a volné místo do 
konce podzimu zaujme generální manažer týmu Karel Kula.

důvodem změny na postu hlavního trenéra byly nepříznivé vý-
sledky mužstva, a to zejména v domácích zápasech. V nich mají Tři-
nečtí druhou nejhorší bilanci ze všech druholigových týmů, když na 
svém hřišti uhráli jen čtyři body za výhru nad nováčkem z Vltavína a 
bezbrankovou remízu s Mostem.

„Vyhráli jsme doma jen s posledním a to je strašně málo. navíc 
jsme museli otáčet z 0:2 a už to byla známka toho, že něco není s tý-
mem v pořádku. abychom se udrželi, musíme na svém hřišti vyhrávat 
s týmy, jakými jsou Vlašim nebo Pardubice. a v těch jsme taky vy-
hořeli. Takže se nelze divit, že jsme se odhodlali k takovému kroku,“ 
uvedl Kula, který se vrací na trenérskou lavičku Třince po 3 letech.

ro z h ovo r

Kula: Po roce lázní přichází realita
Fotbal Generálního manažera 
třineckého fotbalu Karla Kulu 
mrzí, že hráči svými výkony ne-
podrželi trenéra Pavla Hajného, 
se kterým byla po porážce s Par-
dubicemi ukončena spolupráce. 
Uvolněné místo zaujme právě 

Kula, byť ještě před čtvrt rokem 
zmiňoval, že se chce nyní věnovat 
hlavně kariéře funkcionáře.

„Že by mě těšil návrat na tre-
nérskou lavičku, se nedá říci. Dou-
fal jsem, že se na hřiště v nejbližší 
době jako trenér nepodívám, že 
tady trenér stráví alespoň dvě se-
zóny. Ale bohužel realita je jiná. V 
kabině jsem taky hráčům říkal, že 
jim neodpustím, že mě z kanceláře 
vyhnali na hřiště. Měli podržet tre-
néra. To jim teď vrátím,“ řekl Kula.

?  Třinecký tým se herně trápil, 
zejména v útočné fázi. Na druhou 
stranu jsem z vás cítil, že panu 
hajnému věříte a že mu chcete 
dát na práci potřebný čas. déle 
už se to nedalo vydržet?
Ano, panu Hajnému jsem věřil, ale 
po dvanácti kolech nebyl na her-
ním projevu vidět posun. Čekal 
jsem po počátečních slabších vý-
konech, že výkonnost půjde naho-
ru, že si mužstvo sedne, ale sku-
tečnost byla jiná.  A takový scénář 
domácích zápasů, kdy jsme vyhráli 

jen v jednom z 6 utkání, jsme neo-
čekávali a byl nepřijatelný. To bylo 
špatné. S kluby jako Vlašim, Most 
nebo Pardubice, které nejsou ze 
špičky tabulky, jsme měli vyhrá-
vat. Ale nestalo se. A po prohra-
ném utkání s Pardubicemi jsme 
si řekli, že musíme udělat změnu, 
protože nedochází ke zlepšení.

?  Uvažovali jste o změně už 
dříve?
Už zápas s Vltavínem byl špatný, 
ale otočili jsme ho. Mysleli jsme si, 
že to bude zlom a výkony půjdou 
nahoru. I zápas v Karviné tomu 
nasvědčoval, tam jsme hráli dobře. 
Ale bohužel následující domácí zá-
pas proti Pardubicím byl bezkrev-
ný. Pořádně jsme nevystřelili na 
bránu, nedostali jsme se do šance. 
Byl to slabý výkon. Rozhodli jsme 
se, že není na co čekat, protože se 
mužstvo bez nějakého impulsu 
nedokáže zvednout. Proto jsme 
se dohodli na ukončení smlouvy 
s tím, že jsem dostal pověření, 
abych mužstvo ve zbývajících čty-
řech zápasech podzimu vedl. A 
budeme se ohlížet po někom, kdo 
by mohl mužstvo v zimní přípravě 
převzít a zkonzolidovat.

?  Zhruba před třemi měsíci jste 
říkal, že vaše trenérská kariéra 
ustupuje té funkcionářské. hle-
dali jste i jiná řešení?
V této fázi jsme se ve vedení shodli, 
že jiné řešení bohužel není. Přivést 
sem rychle trenéra, který muž-
stvo nezná, to by nemělo správný 
efekt. A Kamila Papugu jsme od ju-
niorky nechtěli odtrhávat, protože 
bychom tam stejně museli někoho 
shánět. Navíc juniorka funguje, 
má solidní výsledky i výkony. Klu-
ci se zlepšují a jdou herně nahoru. 
Je vidět, že pracují dobře, a neradi 
bychom to rozbíjeli. Tak to padlo 
na mě, ale je to jen dočasné řešení.

?  A už hledáte?
Ještě s nikým nejednáme, ale sna-
žíme si vytipovat okruh trenérů. 
Ale není to jednoduché, tady v re-
gionu kvalitní trenéři s potřebnou 
licencí nejsou k mání. A je velký 
rozdíl trénovat 2. a 3. ligu. Trenéři, 
kteří první a druhou ligu dlouho 
netrénovali nebo byli v nižších sou-
těžích, tak 2.ligu až tak dokonale 
neznají. Dívat se na 2. ligu z tribu-
ny a říkat, co všechno ten trenér 
dělá blbě, je jednoduché. Ale ná-
ročně pracovat s mužstvem, stát 
dole u lavičky a koučovat mužstvo 
je něco jiného. My jsme tady co se 
týče náročnosti trénování ten rok 
ve třetí lize proflákali. Navíc v ně-
kterých domácích zápasech, kdy 
jsme měli nahráno, dostali hráči 
pokyn od trenéra, aby se šetřili. 
Jako profesionální hráči a navíc ve 
třetí lize se šetřit neměli.

Bohužel po roce lázní ve třetí 
lize přichází tvrdá realita. Taky ne 
všechny příchody se nám povedly. 
Za kvalitního hráče musíte dobře 
zaplatit a dát mu taky plat podle 
jeho představ. A taky nejlepší hrá-
či jsou většinou pod smlouvama, 
na trhu je většina těch, kteří pra-
videlně nehrávají. My tady hráče 
nepřeplácíme, nemůžeme si to 
dovolit. Jsme bez dluhů a fungu-
jeme naprosto transparentně. To 
je pro nás prioritní!

?  Máte nějaké vysvětlení, proč 
se týmu doma nedaří? Je to 
dáno tím, že musí více tvořit?
Taky. Ale důležitější bylo, že těch 
dvanáct zápasů jsme neodehrá-
li ani jednou ve stejné sestavě 
a pořád docházelo ke změnám. 
Obrana se taky nesehrála, čas-
to se měnila. Nemůže se chytit 
Wojnar, útočníci se hledají, není 
se o koho opřít. Nikdo nepodával 
takové výkony, aby měl své místo 
jisté. Trenér zkoušel, hledal a no-

minoval ty, kteří se mu jevili, že 
jsou na tom zrovna nejlépe, a to je 
bohužel nekoncepční.

?  V čem teď vidíte další hlavní 
problémy týmu, na kterých je 
potřeba pracovat?
Častokrát mi ve hře chyběly zá-
kladní atributy, které by přitom 
měly být samozřejmostí. Na mysli 
mám bojovnost, herní disciplínu, 
týmový výkon, vázne komunika-
ce. My se na hřišti nepovzbudíme, 
hráči se schovávají a jeden se dívá 
na druhého, co předvede. Musí 
tam být 11 lidí, kteří spolu komu-
nikují a bojují jeden za druhého. 
To jsem bohužel u nich postrádal. 
Každý z hráčů by se měl chytnout 
za nos a svědomí a říci si, co pro 
trenéra udělali. Zda mu jeho dů-
věru vrátili. Mně to připadá, ja-
koby jim to snad bylo jedno. Však 
zase přijde někdo jiný.

?  Máte po příchodech Velnera, 
Adamka a Rekishe hodně široký 
kádr , budete to nějak řešit?
Někteří budou přeřazeni do ju-

niorky. Vyberu si hráče, s nimiž 
budu chtít pracovat a o kterých 
jsem přesvědčený, že mohou muž-
stvu v této závěrečné fázi podzi-
mu co nejvíce pomoci. Musíme 
se semknout a udělat vše pro to, 
abychom jěště další body ze zbý-
vajících těžkých utkání získali.
Věřím, že mi hráči tuto důvěru 
vrátí. Zatím si ale jména nechám 
pro sebe, chci ještě vidět všechny 
v tréninku. Budu po každém vyža-
dívat poctivou práci, nikomu nic 
neodpustím. Přestanou si hrát na 
fotbalisty a opravdu jimi budou. 
Chci jim vštípit, že hrají a bojují za 
Třinec a že s těmi výkony se tady 
druhá liga neudrží. Věřím, že to 
pochopí a budou si plnit, co mají a 
co po nich budu chtít, a že ze sebe 
vydají to nejlepší. Špatný mančaft 
totiž rozhodně nemáme.

?  dojde i k nějakým změnám v 
základní sestavě pro nadcházejí-
cí utkání s Táborskem?
To určitě, nějakou představu 
mám, ale teď je ještě brzo na něja-
ké závěry. (lc)

TřiNeC  
PARdUBiCe  
1:2 (1:0)

branKy a asisTence: 14. 
jeřábek vlastní - 49. Hun-
dák (Hodas), 70. Hundák. 
rozhodčí: bílek - Vysloužil, 
Kotalík. ŽK: Malíř, ceplák, 
cigánek, Malík, Málek 
(všichni Třinec). 
FK FoTbal Třinec: bruk 4 
– Velner 4, Malík 4, cigánek 
4, Matoušek 3 – Malíř 4, 
Motyčka 5, Málek 4, ceplák 
4 (68. gavlák) – Wojnar 4 
(46. Hupka) – juřena 4 (53. 
gulajev). Trenér: Hajný.

V závěru zkoušeli soupeře překvapit nakopávánými míči. Foto: Petr rubal

sPorT



Týdeník Třineckých železáren. Vydavatel: Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, iČO 18 05 06 46. ● redakce: Třinecký hutník, Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec, 

telefon 558 532 103, fax 558 532 500. ● Šéfredaktorka: PhDr. Anna Bortlíčková, tel. 5585/32 101, e-mail: anna.bortlickova@trz.cz; zástupce šéfredaktora: Mgr. Dana kohutová, tel. 5585/33 012, e-mail: dana.kohutova@trz.cz;  

redaktoři: Mgr. izabela kraus-Żurová, tel. 5585/35 872, e-mail: izabela.kraus-zurova@trz.cz; Bc. Petra Martynková, tel. 5585/36 012, e-mail: petra.martynkova @trz.cz; Lubomír Černek, tel. 5585/34 833, e-mail: lubomir.cernek@trz.cz ● Se-

kretariát a inzerce: tel. 558 532 103, 5585/34 834, 602 514 250, 724 105 845, e-mail: inzerce.hutnik@trz.cz. Příjem inzerce v redakci: pondělí až čtvrtek od 6.15 do 14 hodin, pátek od 6.15 do 12 hodin. Příjem inzerce v inzertní 

kanceláři v Třinci, 1. máje 276: středa od 14 do 18 hodin a čtvrtek od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin. ● iSSn 1213 - 2810 ● registrační číslo Mk Čr e-12312. ● Vychází ve středu. ● Tiskne ringier Axel Springer Print cz, a.s. ● Distribuce na území TŽ: závodní pošta. Mimo TŽ rozšiřují: 

První novinová společnost, a. s., a Mediaprint & kapa Pressegrosso, spol. s r.o. ● Předplatné doručuje Česká pošta, s. p. Příjem objednávek a reklamace: bezplatná tel. linka 800 300 302, písemně na adrese: Česká pošta, s. p., oddělení periodického tisku Olšanská 38/9, 225 99 Praha 3, 

nebo e-mail: postabo.prstc@cpost.cz. ● za technickou kvalitu fotografií v rubrikách Blahopřání a rodinná kronika redakce nezodpovídá. ● Materiály označené zkratkou (in) jsou placenou inzercí. ● nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby redakce nevrací.

Třinecký / Trzyniecki / HuTník / 23. října – 29. října 201324

Ministr Podivínský podpořil 
projekt pro děti z Třince a okolí
Praha Ministr životního prostře-
dí Tomáš Jan Podivínský přispěl 
částkou 11 tisíc korun na projekt 

Naučte se bruslit, který třinecký 
hokejový klub rozjel koncem září 
ve spolupráci s některými mateř-

skými a základními školami. Jeho 
cílem je přivést děti k dalšímu 
sportu, tak aby mohly rozvíjet 
své pohybové schopnosti a doved-
nosti.

„Já sám mám dvě děti a vím, 
jak je každá taková aktivita pro 
děti důležitá. A obzvláště v Mo-
ravskoslezském kraji, kde rodiče 
často musí obracet každou ko-
runu a rozmýšlí, co svým dětem 
dopřát. Podpora takovýchto pro-
jektů má velký smysl a věřím, že 
se postupně připojí třeba i jiné 
sportovní kluby v republice,“ vy-
světloval Tomáš Jan Podivínský, 
proč podpořil právě tento pro-
jekt.

Kurz je zaměřen na děti mateř-
ských škol a žáky 1., 2. a 3. třídy 
ZŠ. Některé školy zapojily i žáky 
4. a 5. třídy. Už proběhly dvě ze 
šesti výukových lekcí bruslení, 
které probíhají za asistence pro-
fesionálních trenérů dle stanove-
ného rozpisu vždy ráno od 8 do 9 
hodin. (lc)

Květoň hraje opět za Třinec
hokej David Květoň se dozvě-
děl od vedoucího týmu Jaroslava 
Kameše hodinu před začátkem 
derby ve Vítkovicích, že může za 
Třinec do utkání naskočit. A pět-
advacetiletý útočník, který se po 
ukončení angažmá ve finském 
Oulu dohodl s Oceláři na smlouvě 
do konce listopadu, ozdobil ná-
vrat do třineckého týmu vítěznou 
brankou v 58. minutě.

„Nečekal jsem, že to takhle do-
padne. Soustředil jsem se jen na 
to, ať podám co nejlepší výkon,“ 
přiznal po utkání novinářům Kvě-
toň, který do mistrovského utká-
ní nastoupil naposledy koncem 
září. Že ale za Třinec bude v Os-
travě hrát, ho tolik nepřekvapilo. 

„Řešilo se to narychlo od čtvrt-
ka (den před utkáním). Normálně 
jsem jel s týmem do Ostravy a vě-
řil, že se všechno stihne vyřídit,“ 
dodal.

Novojičínský rodák zamířil 
před sezonou po šesti letech strá-
vených v Třinci do Kärpätu Oulu, 
kde si v pěti utkáních připsal 
jednu asistenci. Jeho pozice ale 
vlivem příchodu nových hráčů za-
čala postupem času opadávat, až 
vyústila v ukončení spolupráce.

„Každá zkušenost je dobrá, 
budu i na těch pět zápasů vzpo-
mínat v dobrém. Po šesti letech 
to byla změna, neměl jsem tam 
s nikým problém. Těsně před se-
zonou ale nečekaně podepsali 
některé hráče, se kterými se pů-
vodně nepočítalo, jako například 

Aaltonen. Je to domácí hráč a jed-
noduše dostal přednost, což se 
někdy stává. Asi bych tam neměl 
vysoký icetime a držet mě tam 
někde ve třetí či čtvrté lajně jako 
cizince nechtěli. A první dvě for-
mace byly našlapané,“ vysvětloval 
svůj brzký konec.

I nadále má ale v Oulu platnou 
smlouvu. „Oulu mě do Třince uvol-
nilo na necelé dva měsíce, měl bych 
tady být do posledního listopadu. 
Až poté se bude řešit další bu-
doucnost. Jsem rád, že mi teď vy-
šli vstříc a umožnili návrat domů. 
Chtěl jsem hrát za Třinec, ale neby-
lo to jednoduché. A ani v této chvíli 
opravdu nevím, co bude v prosinci. 
Teď hraji v Třinci a jsem moc rád, 
že mohu být znovu s klukama, kte-
ré dobře znám,“ těšilo ho.

Trenéři Jiří Kalous a Pavel Ma-
rek ho zařadili do druhého útoku 
k nejproduktivnějším hráčům 
týmu – Jiřímu Polanskému a Mar-
tinu Adamskému. S Oceláři se při-
pravoval týden, než naskočil do 
ostrého zápasu, a přiznal, že ke 
konci už mu docházely síly. Byť v 
něm paradoxně rozhodl.

„První dvě třetiny byly ještě 
jakžtakž dobré. Pak už jsem trošič-
ku nestíhal. S Třincem jsem tréno-
val, ale dlouho jsem nehrál zápas a 
ta pauza se projeví. Ale to se bude 
lepšit s dalšími zápasy,“ řekl Kvě-
toň, který bodoval i ve druhém 
utkání v Liberci, kde zaznamenal 
asistenci. K tomu se ještě porval s 
domácím obráncem Voráčkem. (lc)

výSledky ocelářů  
v minulém týdnu

kometa brno třinec 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)
branKy a naHráVKy: 4. T. svoboda (Kováčik), 23. dočekal (j. Hruš-
ka, burian), 28. němec (j. Káňa ii, Kováčik), 32. j. Hruška (dočekal, 
Kováčik), 34. němec (Kuboš, Žižka), 51. Kuboš - 2. rákos z trest. 
střílení, 22. adamský (Polanský), 38. Hrabal (bonk). rozhodčí: Minář, 
Pavlovič - bryška, lučan. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. diváci: 7200 
(vyprodáno).
Třinec: Hrubec (34. Konrád) - Hrabal, Krejčí, roth, linhart, Kania, 
Zíb, lojek - Martin růžička, bonk, Varaďa - gorškov, Polanský, 
adamský - rákos, Zagrapan, rufer - ostřížek, Marek růžička, Matuš. 

vítkovice - třinec 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
branKy a naHráVKy: 2. svačina (Huna, sloboda), 48. svačina (ro-
man) - 19. Zíb (Martin růžička, Zagrapan), 39. adamský (Polanský), 
58. d. Květoň (Polanský, adamský). rozhodčí: Hodek, Horák - Hlava-
tý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. diváci: 8454.
Třinec: Hrubec - Hrabal, galvas, roth, linhart, roupec, Zíb, Kania 
- Martin růžička, bonk, Zagrapan - d. Květoň, Polanský, adamský 
- gorškov, rákos, Varaďa - Matuš, Marek růžička, rufer. Trenéři: 
Kalous a Marek.

liberec – třinec 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
branKy a naHráVKy: 17. urban (dušek), 30. jass (Víšek, Zacha), 
47. urban (P. nedvěd), 59. Víšek (Čakajík) - 40. roth (d. Květoň, 
Polanský), 46. roth (adamský). rozhodčí: Hribik, Wagner - Podrazil, 
Zavřel. Vyloučení: 12:9, navíc Výtisk (liberec) 10 min. Využití: 0:1. 
diváci: 4023.
Třinec: Konrád - Krejčí, galvas, roth, linhart, Zíb, Kania, lojek - 
Martin růžička, bonk, Zagrapan - d. Květoň, Polanský, adamský 
- gorškov, rákos, Varaďa - Matuš, Marek růžička, rufer. Trenéři: 
Kalous a Marek.

HoKej Třinečtí hokejisté minulý týden odehráli všechna tři utkání venku a vytěžili z nich 
jednu výhru: v derby ve Vítkovicích. z Brna i Liberce odjížděli bez bodového zisku

Vyhráli jen ve Vítkovicích
luboš ČerneK

Třinečtí hráči v Brně přišli o 
sérii pěti výher, byť měli zápas 
slibně rozehraný. Brankami Dani-
ela Rákose z trestného střílení a 
Martina Adamského dvakrát ved-
li (1:0, 2:1), ale osudnou se jim sta-
la pasáž mezi 23. a 34. minutou. 
V ní čtyřikrát inkasovali a i přes 
snížení Josefem Hrabalem se další 
drama nekonalo a prohráli 3:6.

„Do zápasu jsme sice vstoupili 
rychlou brankou, vzápětí jsme ale 
inkasovali. Totéž se opakovalo ve 
druhé třetině. Kometa hrála lépe 
než my, lépe bruslila, tlačila se 
hodně do branky. Brňané si ob-
razně řečeno naříkali, že se jim 
nedaří střelecky. To však v utkání 
s námi neplatilo. Naší hrou jsme 
soupeři umožnili, aby si šel důraz-
ně za brankami. Brno vyhrálo za-
slouženě,“ uvedl na tiskové konfe-
renci třinecký trenér Jiří Kalous.

Oceláři v zápase s Vítkovice-
mi prohrávali už po 72 sekun-
dách hry a od výraznější ztráty 
je zachránil výbornými zákroky 
Šimon Hrubec. Na rozdíl od Vít-
kovic byli Oceláři produktivnější. 
Lukáš Zíb v přesilovce nachytal 
střelou od modré Málka a i Mar-
tin Adamský ho překonal ranou 
z velké dálky. Domácí ještě díky 
druhé trefě Svačiny srovnali, ale 
v závěru ozdobil svůj návrat do 
Třince brankou z dorážky Květoň. 
a zařídil týmu výhru 3:2.

„Neměli jsme dobrý vstup do 
utkání. Neměli jsme dobrý po-

hyb, Vítkovice byly rychlejší a 
důraznější. Brzy jsme inkasova-
li gól, ale důležité bylo, že nám 
Vítkovice neodskočily do většího 
vedení a v první třetině nás po-
držel Šimon Hrubec. Postupně se 
utkání vyrovnalo. Rozhodlo štěs-
tí v koncovce, byly šance na obou 
stranách, ale my byli šťastnější,“ 
hodnotil zápas třinecký trenér 
Pavel Marek.

Ani napodruhé třinečtí hoke-
jisté neporazili Liberec. Na ledě 
soupeře díky dvěma brankám 
Vladimíra Rotha srovnali z 0:2 na 
2:2, ale domácí nerozhodný stav 

brzy zlomili a nakonec vyhráli 
4:2.

„Výsledek mě mrzí, myslím, že 
Liberec byl dnes hratelný. Věděli 
jsme, že domácí nebyli v úplné 
optimální pohodě,“ narážel na 
tiskové konferenci třinecký tre-
nér Jiří Kalous na fakt, že Libe-
rec předchozí tři utkání prohrál. 
„Sice jsme prohrávali 2:0, ale do-
kázali jsme se do zápasu vrátit. 
Poté jsme však udělali hrubou 
chybu po vhazování a soupeř opět 
odskočil. To byl rozhodující mo-
ment dnešního utkání,“ podotkl 
Kalous.

navrátilec david Květoň se raduje z vítězné branky. Foto: Petr rubal

jan czudek (vpravo) přebírá šek od ministra Podivínského. Foto: Petr rubal
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