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INZERCE

kompotu bude dost
třInec ačkoli by z dýňového giganta byla pěkně zubatá haloween-
ská výzdoba, rodinku ruckich teď čekají hodiny práce se zavařová-
ním. na dýňovém kompotu si budou sourozenci Filip a Michalka po-
chutnávat ne rok, ale rovnou dva roky. šestatřicetikilovou krasavici 
se rodině podařilo vypěstovat na zahradě v Gutech. (pm)

 Foto: Jan rucki

podvodníci vymýšlejí 
na seniory nové fi nty
třInecko Na praktiky podvodníků naletí na Třinecku ročně až tři desítky důvěřivých se-
niorů. Zloději se jako falešní údržbáři, elektrikáři nebo dokonce záchranáři vloudí do domů 
postarších obětí snadno. Své role obměňují, ale scénář příběhu zůstává stejný. Na jeho 
konci stojí napálený důchodce bez životních úspor.

petra MartynkoVá

Um líbivé komunikace, důvěry-
hodné vystupování i sofi stikova-
né převleky jsou podvodníkům 
vlastní. Falešní dělníci, obchodní-
ci a další „pomocníci“ tak svými 
triky lehce důchodce obalamutí. 
Slibují pomoc s prací na zahradě, 
opravu komína, pomoc s koupí 
televize, ochotni jsou také dovézt 
objednanou věc až do domu. „Le-
gendy se buďto opakují, nebo jsou 
obměňovány. Dokonce neváhají 
zneužít ani profesí, které lidem 
pomáhají, například se vydávají 
za zdravotníky záchranky,“ sdě-
lil ke scénářům podvodných akcí 
mluvčí frýdecko-místeckých poli-
cistů Vlastimil Starzyk.

Starší lidé často doplácejí nejen 
na svou důvěřivost, naivitu, ale 
také na systém spoření. Peníze 
uschované v hrníčku v kuchyňské 

lince nebo v prádelníku v ložnici 
jsou pro zloděje, kteří si obvykle 
situaci nejprve obhlídnou, snad-
nou kořistí. „Evidujeme zhruba 60 
případů ročně, kdy se stane obětí 
trestného činu senior. Přibližně u 
poloviny těchto případů jde právě 
o krádeže,“ přiblížil Starzyk.

Pod záminkou nabídky dovo-
zu dříví se podařilo také trojici 
mužů nedávno vloudit do domu 
starším manželům na Jablunkov-
sku. Úslužní podvodníci z Ostrav-
ska si vyžádali zaplacení zálohy. 
„Bylo už otázkou zručnosti vysle-
dovat, kde mají manželé uschova-
né úspory, pak využili jejich ne-
pozornosti, neoprávněně vnikli 
do domu a z ložnice odcizili část-
ku přesahující 400 tisíc korun,“ 
popsal jeden z případů Zbyhněv 
Nowok, šéf třineckých krimina-
listů, kterým se trojici nepoctivců 
podařilo před nedávnem zadržet. 
Za krádež a porušování domovní 

svobody pachatelům hrozí trest 
odnětí svobody až na 5 let. 

„Apelujeme na starší obča-
ny, aby pod žádnou záminkou 
nevpouštěli do svých obydlí ne-
známé osoby a v případě výsky-
tu takovýchto podezřelých osob 
ihned kontaktovali policii,“ vy-
zval Nowok.

Policisté preventivními akcemi 
seniory před podvodníky pravi-
delně varují. V posledních letech 
také ve spolupráci s městy insta-
lují starším lidem bezpečnostní 
řetízky na dveře, které zabrání 
nezvaným návštěvám ve vstupu. 
Ty ovšem nepomohou v přípa-
dech, kdy seniora využije známý 
člověk. Srdečnosti a dobroty star-
ších lidí totiž nezřídka zneužívají 
také rodinní příslušníci. „Není 
výjimkou, že babičku či dědečka 
oberou vlastní děti nebo vnuko-
vé,“ uzavřel mluvčí policie Vlasti-
mil Starzyk.

o hotelu bude referendum
IzaBela kraUS-ŻUroVá

hnojník Obyvatelé obce by měli 
dát jednoznačnou odpověď na 
otázku, zda zastupitelstvo má 
schválit koupi areálu hotelu Park. 
To totiž na svém posledním zase-
dání rozhodlo o konání místního 
referenda. Proběhnout by mělo 
do konce tohoto roku.

Jedná se o budovu hotelu Park 
stojící v centru Hnojníka. Obec v 
ní chce zřídit kulturní centrum, 
které nemá. Přemístěn by tam 
mohl být i obecní úřad, v jehož 
současné budově by pak vznikly 
bytové jednotky. Za budovu ho-
telu Park s vybavením, přilehlými 
pozemky a stodolou chce součas-
ný majitel 6 milionů korun. Cena 
je konečná.

„Abychom mohli v budouc-
nu realizovat vize a cíle a vyu-
žít nové dotační programy pro 
stavby občanské vybavenosti, 
musíme především vhodný ob-
jekt a pozemky vlastnit. Je tře-
ba přihlédnout i k tomu, že v 
horizontu pěti let je plánována 
výstavba rychlostní komunikace 
I/68 Třanovice – Nebory a nelze 
počítat se zachováním pohostin-
ské činnosti v obci, v hostinci U 
Zajíce,“ informoval Miloslav Mo-
lin, starosta obce. Doplnil, že „o 
veřejných penězích by si lidé měli 

rozhodnout sami a nejlepším ře-
šením je referendum“.

O koupi hotelu Park zastupitel-
stvo obce jednalo už poněkoliká-
té. Kvůli rozepřím ohledně ceny 
a rovněž samotné myšlenky zří-
dit v Hnojníku kulturní centrum 
vedení obce navrhlo referendum. 
Pro jeho konání hlasovalo 13 z 14 
zastupitelů.

O termínu místního referenda 
jednala rada obce včera odpoled-
ne. Předpokládané náklady spo-
jené s jeho konáním budou činit 
zhruba 20 tisíc korun.
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hráDek Nikoliv turistický ruch či nová pracovní místa přímo v obci, ale klid, bezpečí a dobrou dopravní dostupnost si přejí občané Hrádku. Svědčí o tom 
alespoň výsledky ankety, kterou vedení obce rozeslalo v říjnu do hrádeckých domácností společně s volebními lístky. A možná i proto, že anketní lístky 
byly slosovatelné, vrátilo se jich téměř 40 procent zpět. V pátek 1. listopadu pak byli vylosováni tři účastníci, kteří získali pěkné ceny.

Hrádečtí chtějí doma relaxovat.
Za prací si dojedou
Dana kohUtoVá

„V anketě jsme se prostřednic-
tvím deseti otázek ptali přede-
vším na to, co se lidem v obci líbí, 
co jim naopak schází, v čem vidí 
její slabé a silné stránky. Některé 
odpovědi mě opravdu překvapily. 
Třeba ta, že si místní občané uvě-
domují, že žijí v krásném a čistém 
prostředí Beskyd, a považují to za 
velké plus,“ poznamenal starosta 
Robert Borski.

Mezi pozitivy se objevuje také 
dopravní dostupnost, i když na 
druhou stranu lidem vadí kori-
dor, neboť v některých částech 
obce neustále bojují s hlukem, 
který způsobuje průjezd kamionů 
právě po koridoru.

„Velmi si vážím toho, že zdej-
ší lidé byli tak sdílní. Výsledky 
ankety jsou velmi inspirativní a 

určitě budu na všechny podněty 
reagovat. Mohu s mírnou nadsáz-
kou říci, že témat k řešení, která 
mi Hrádečtí nastínili, je tolik, že 
by stačila hned na několik voleb-
ních období,“ doplnil s úsměvem 
starosta.

Z odpovědí anketovaných zjis-
til mimo jiné i to, že obyvatelům 
Hrádku vadí lokální topeniště a 
dým z nich, a to dokonce více než 
volně pobíhající psi. Také jim chy-
bí praktický lékař přímo v obci. 
Naopak si pochvalují parčík v cen-
tru, v němž přibylo nové jezírko, 
a čistotu všech obecních prostor.

„Jsou věci, které řešit můžeme, 
ale samozřejmě také ty, které ne-
půjdou tak rychle a snadno. Urči-
tě však zahrnu náměty občanů do 
strategického plánu obce, který je 
třeba díky tomu, že nyní známe 
priority zdejších, co nejdříve ře-
šit,“ uzavřel Robert Borski. lidé v anketě ocenili i nový parčík v centru obce. Foto: dk

hlasujte v anketě 
společenské odpovědnosti
reGIon Institut společenské odpovědnosti vyhlašuje největší anke-
tu v České republice. hlasovat mohou nejen zaměstnanci, ale také 
spřátelené organizace, občané i obchodní partneři pro firmu, která 
je dle jejich názoru důvěryhodná a spolehlivá. hlasování probíhá 
na internetovém portálu www.anketaso.com až do konce letošního 
roku. třinecké železárny jsou jednou z celkem čtyř stovek organiza-
cí, jimž je možné dát hlas za jejich společensky odpovědné chování.

třinecké železárny vidí svou společenskou odpovědnost v těchto 
oblastech: lidé - životní prostředí – region. 

„Jako moderní fi rma si uvědomujeme význam odpovědného 
chování, které jde ruku v ruce se snahou každého podniku gene-
rovat akcionářům zisk ze svého podnikání,“ uvádí tisková mluvčí 
třineckých železáren petra Jurásková. za společensky odpovědné 
chování lze podle ní považovat i snahu fi rmy udržet si svou vý-
znamnou pozici na trzích a schopnost přežít i v těžkých časech a 
zajistit tak stabilní příjmy a jistotu rodinám na třinecku i ve všech 
regionech, kde prostřednictvím dceřiných společností skupina 
třinecké železárny – Moravia Steel působí.  (th)

Nové chodníky i pěšiny v Jablunkově
jAblunkoV Nové chodníky ze 
zámkové dlažby pokládají v sou-
časné době na jablunkovském au-
tobusovém stanovišti. Po opravě 
dlažby na Mariánském náměstí, 
která proběhla počátkem září, 
se nyní vrhlo město do vylepšení 
ploch pro pěší.

„Nový chodník, který slouží 
především lidem využívajícím au-
tobusovou dopravu, si vyžádal in-
vestici kolem 70 000 korun. A jeho 
pokládku mají na starosti zaměst-
nanci technických služeb,“ infor-
moval místostarosta Petr Gawlas.

Kromě toho nové chodníčky a 
pěšinky, které budou moci využí-
vat občané Jablunkova i jeho ná-
vštěvníci, vznikají také v malém 
parčíku nedaleko Městského lesa. 
„Zde vybudujeme i studánku, na 

niž jsme získali dotaci ve výši 635 
tisíc korun. Navíc dostane cesta 
od školy až po bránu lesíka nový 

povrch a bude vhodná k procház-
kám i jízdě na kole či kolečkových 
bruslích,“ doplnil Gawlas.  (dk)

nový chodník na stanovišti bude brzy hotov. Foto: dk

Zavzpomínali na hrdiny válek
reGion Na kamarády z války a 
padlé hrdiny obou světových válek 
zavzpomínali v minulém týdnu na 
několika místech v regionu. Příle-
žitostí k tomu se stalo 95. výročí 
ukončení první světové války.

Osudy těch, kteří obětovali 
svůj život pro svobodu ostatních, 
si minulou středu připomněli v 
Třinci položením věnců u Památ-
níku obětem fašismu. Zároveň 
byla odhalena ocelová plastika, 
která reprezentuje život každé-
ho bojovníka za nezávislost. Po-
mník s názvem 381 symbolizuje 
různě dlouhými čtvercovými 
ocelovými profi ly počet padlých 
na Třinecku.

„Každý profi l odpovídá kon-
krétnímu člověku a každá tato 
část znázorňuje délku jeho ži-
vota. Plastika symbolizuje čas, 
který jim válka násilně vzala,“ 
popsali dílo tvůrci ze společnosti 
Projektstudio. Osazení podstavce 

výrazným uměleckým prvkem je 
posledním krokem k dokončení 
zhruba třímilionové rekonstruk-
ce Památníku na Folvarku.

Pietní akt se konal i v Mostech 
u Jablunkova, kde si připomněli 
70 let od zavraždění 10 Mosteča-
nů. Vzpomínka na smutný oka-
mžik historie se uskutečnila 26. 
října u památníku obětem tragic-
ké události. V okupovaném Těšín-
ském Slezsku panovaly za okupa-
ce mnohem krutější podmínky 
a také chování okupantů k míst-
ním bývalo často ještě bezohled-
nější než v Protektorátu. Důka-
zem byly i celkem časté rozsudky 
smrti. Například mezi lety 1942 – 
1945 jich padlo více než 1700.

Výjimkou nebyly ani veřejné 
popravy prováděné bez řádných 
soudních rozsudků a dokonce 
bez vědomí soudních orgánů. Tak 
jako poprava 10 Mostečanů 26. 
října 1943.  (pm, dk) hold padlým vzdali v třinci u nové plastiky. Foto: pm

lávka opět 
otevřená
ČeSkÝ tĚšín lávka pro 
pěší nad širokým kolejiš-
těm mezi ulicemi Jablun-
kovskou a tovární je od 
soboty 2. listopadu opět 
otevřená. 

Jediný železniční nadchod 
v Českém těšíně byl kvůli 
opravě základové patky 
nadchodu, jejíž stav ohro-
žoval stabilnost bočních 
schodů, uzavřen od polo-
viny letošního července. Její 
oprava přišla na 667 tisíc 
korun.

kompletní oprava 
ocelové konstrukce lávky 
proběhne později v souladu 
s harmonogramem optima-
lizace tratě Bystřice – Český 
těšín.  (ikz) 

z  reGIonU
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sportoviště omládne
třInec Deset náročných měsíců má před sebou čtyřicet let staré centrum všech vyzna-
vačů sportu v Třinci. Komplex STaRS odstartoval minulý pátek symbolickým poklepáním 
základního kamene rok modernizací za 180 milionů korun.

petra MartynkoVá

Kladívek se chopili představitelé 
vedení města a organizace STaRS 
i zástupci fi rmy Imos, která do-
hlédne na kvalitu a termíny pro-
vedených prací. Ty se rozběhly už 
toto pondělí a skončit by měly 
v září příštího roku. Do té doby 
čeká 2000 členů sportovních od-
dílů i širokou veřejnost omezení. 

Zatímco se sportovci přesunu-
li do provizorních míst již v po-
lovině října, milovníci plavání a 
saunování budou moci komplex 
využívat do začátku nového roku.

Milovníci sportu se mohou 
těšit na moderní sportovní areál 
odpovídající současným trendům 
a nárokům na sportovní vyžití. 
„Dočkají se nových vstupních pro-
stor s moderní recepcí, restaura-
ce včetně koutku pro děti a cel-
kově příjemné kulturní prostředí, 
které si určitě všichni zaslouží,“ 
uvedl ředitel organizace STaRS 
Radek Procházka.

Modernizace se dočká kom-
plet celý areál a největší novin-
kou, na kterou se mohou těšit 
především děti a mládež, bude 
tobogán jako součást krytého ba-
zénu. Celý komplex vykazuje po 

40 letech intenzivního používání 
řadu nedostatků. Havarijní stav 
konstrukce budovy již nedovolil 
pořádání tradičních sportovních 
akcí, velmi špatný stav vnitřního 
vybavení nestačí sportovcům a 
zastaralé technologické vybavení 
již není ekonomické.

„Přestavovat se musí od zá-
kladu. Ve sportovní hale budou 
odstraněny padající ochozy, kte-
ré jsou ve špatném technickém 
stavu a svými rozměry zasahují 
do hřiště. Bude vybudována tri-
buna se sklopnými sedačkami 
pro zhruba 500 diváků. Sportov-
ní hala bude sloužit především 
ke sportovním aktivitám, bude ji 
možné však využít i k příležitost-
ným kulturním či společenským 
akcím,“ dodal Radek Procházka.

Na ty se mohou těšit Třinečtí 
již v září nejen v hale STaRS, je-
jímž investorem je město, ale 
také v nové Werk aréně Ocelářů. 
Konkurovat si podle starostky 
Věry Palkovské nebudou. „Werk 
aréna bude sloužit především fa-
nouškům extraligy a velkým kul-
turním akcím, kdežto naše hala 
slouží ke sportovnímu vyžití širo-
ké veřejnosti a poskytuje zázemí 
řadě sportovních oddílů, takže se 
budou vzájemně doplňovat,“ po-
dotkla.

nový vzhled oblíbeného sportoviště navrhl architekt Jiří Fiala. 

Převod akcií
už jen do 20. listopadu
tŽ Vlastnická práva k akciím třineckých železáren (tŽ) přechází 
z rozhodnutí mimořádné valné hromady akcionářů konané 31. 
července na majoritního vlastníka společnost Moravia Steel (MS). 
Drobní akcionáři je mohou předložit za protiplnění ve výši 1 815 
korun za jednu akcii. Dodatečná lhůta pro výplatu je stanovena do 
20. listopadu včetně.

Výplata protiplnění probíhá v kulturním domě trisia v třinci vždy 
v pondělí, úterý a středu od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 
16.00 hodin. nebo v Brně v sídle společnosti cyrrUS corporate 
FInance, obchodníka s cennými papíry pověřeného MS k výplatě 
protiplnění.

představenstvo tŽ upozorňuje akcionáře, že akcie nepředložené 
ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné.

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

Hřiště nepostaví
jAblunkoV Především kvůli pro-
deji části pozemku v areálu kou-
paliště Amerika se minulý týden 
sešli jablunkovští zastupitelé. O 
koupi měl zájem místní podnika-
tel, který hodlal v areálu vybudo-
vat multifunkční hřiště.

Ačkoliv zastupitelé byli vícemé-
ně rozhodnuti, že pozemek Jaro-
slavu Zowadovi prodají, nakonec k 
dohodě nedošlo. Podnikatel totiž 
nesouhlasil s cenou. „Podle ceno-
vé mapy je v této lokalitě metr 
čtvereční pozemku za 300 korun. 
Proto byla cena za požadovaný 
pozemek vyčíslena na 606 tisíc. 
S tím však zájemce o koupi nesou-
hlasil. Nabízel pouze polovinu,“ 
komentoval situaci  místostarosta 
Petr Gawlas.

Nápad vybudovat v areálu 
jablunkovského koupaliště spor-
tovní hřiště kvitovali zastupitelé 
s povděkem. Přesto ale nechtěli 
danou sumu snížit. Na svém však 
trval i zájemce Jaroslav Zowada. 

„Požadavek 300 korun za metr 
čtvereční se mi zdá přehnaný. 
Ten pozemek nelze využít na 
nic jiného než na hřiště. Ve stej-
né lokalitě se podobný pozemek 
prodává za polovinu této ceny,“ 
sdělil redakci Jaroslav Zowada. 
„A navíc si dalo zastupitelstvo 
podmínku opravit green golf. 
Jenže tato oprava je vyčíslena na 
300 tisíc, takže bych do koupě in-
vestoval 900 tisíc korun, což se 
mi zdá přemrštěné,“ doplnil pod-
nikatel.  (dk)

Nové řidičáky stále nemá 
mnoho motoristů
reGion Od nového roku se bude 
smět za volant usednout jen s 
takzvaným evropským typem 
oprávnění. Průkazy vydané od 
1. ledna 2001 až do 30. dubna 
2004 pozbydou platnosti. Posled-
ní vlna výměny řidičských průka-
zů nyní vyvolává na úřadech do-
slova tsunami.

I řidiči u nás nechávají své 
povinnosti na poslední chvíli. 
„Odbor dopravy zaznamenává 
dvojnásobný počet lidí, kteří si 
přicházejí doklady vyměnit,“ po-
tvrdila Šárka Szlaurová z třinecké 
radnice, kam si má pro nový prů-
kaz podle čísel ministerstva do-
pravy z konce září ještě přijít asi 

1800 motoristů. Tempo výměny 
je ovšem mizerné, v září na úřad 
došla necelá dvoustovka řidičů.

Pokud by třinecká úřednice 
stihla vyřídit jednu žádost o vý-
měnu dokladu za 15 minut, na 
všech 1800 žadatelů by potom 
potřebovala 450 hodin, což odpo-
vídá zhruba 56 osmihodinovým 
pracovním směnám.

Poněkud lépe je na tom česko-
těšínská radnice, kde potřebují 
vybavit zhruba 1126 řidičů. Úřad 
v Jablunkově se může ještě při-
pravit na 688 opozdilců, kterým 
s koncem roku 2013 končí také 
platnost řidičského oprávnění.

Na bezplatnou výměnu dokla-

du mají úřady 20denní lhůtu, ři-
diči si mohou ovšem také připla-
tit 500 korun za expresní vydání 
nového průkazu do pěti pracov-
ních dnů. Pro výměnu je nutné 
přinést staré řidičské oprávnění, 
fotografi i průkazového formátu a 
příslušnou žádost.

„Za jízdu bez platného průka-
zu hrozí pokuta až 2 tisíce ko-
run,“ varovala šéfk a třineckého 
dopravního inspektorátu Gizela 
Chládková. Dodala, že se shoví-
vavostí policistů řidiči počítat 
nemohou. Kampaň upozorňující 
na poslední vlnu výměn řidič-
ských oprávnění byla dostatečně 
dlouhá.  (pm)

do vlaku z Centra 
již s jízdenkou
Třinec Vlakovou zastávku v cen-
tru Lyžbic po 5 měsících provozu 
doplnila výdejna jízdenek a toa-
lety. Cestující již musí do vlaku s 
jízdenkou, jinak si připlatí.

Pokladna se v modré budově 
otevírá ve všední dny od 4.50 do 
16.35 hodin, o víkendu od 7.50 
do 18.35 hodin. Stejnou provozní 
dobu mají také toalety. „Jízdenku 
si mohou cestující zakoupit i ve 

vlaku, ale bude-li to v otevírací 
době pokladny, zaplatí manipu-
lační přirážku. V době mimo ote-
vírací dobu budou pochopitelně 
odbaveni ve vlaku průvodčím bez 
této přirážky,“ vysvětlila mluvčí 
Českých drah Kateřina Šubová. 

Od včerejška je také otevřen 
východ z nástupiště, který dove-
de cestující rovnou k výdejně jíz-
denek.  (pm)

Jízdenky cestující pořídí na rohu modré budovy. Foto: pm

Trh vzdělávání 

třInec Volbu povolání 
může vycházejím žákům 
základních a speciálních škol 
usnadnit trh vzdělávání. 
Uskuteční se 12. listopadu 
v kulturním domě trisia a 
představí i nabídku dalšího 
vzdělávání dospělých.

na akci se budou prezen-
tovat střední školy z našeho 
i jiných okresů. Jejich na-
bídku podpoří zaměstnava-
telé, kteří představí reálné 
uplatnění absolventů v praxi 
u oborů vzdělávání nabí-
zených středními školami. 
Vstup na akci je zdarma.  (th)

Na hranici bude kontrola
Čr/Polsko V souvislosti s kon-
ferencí OSN o změnách klimatu, 
která již tento týden začíná ve 
Varšavě, se na česko-polskou hra-
nici od 8. do 23. listopadu vrátí 
hraniční kontrola. Toto bezpeč-
nostní opatření se týká rovněž 
hraničních přechodů Polska se 
Slovenskem, Německem a Litvou 
a taktéž 18 letišť na území Pol-
ska, kde mohou být kontrolováni 
i cestující z tzv. schengenského 
prostoru.

„Důvodem tohoto bezpečnost-
ního opatření je zamezit příjez-
du osob, které mohou v průběhu 
konference narušit veřejný pořá-

dek či být nějakým jiným způ-
sobem nebezpečné,“ vysvětluje 
opatření Paweł Majcher, tiskový 
mluvčí polského ministerstva 
vnitra. Obyvatelům schengen-
ského prostoru, tedy i České re-
publiky, k překročení hranice s 
Polskem postačí občanský prů-
kaz či pas.

Naposledy Polsko zavedlo hra-
niční kontrolu v době konání Mis-
trovství Evropy ve fotbale v roce 
2012. Tehdy bylo na hranicích 
zkontrolováno více než 29 tisíc 
lidí, přičemž 14 z nich bylo zadr-
ženo a 20 jich nebylo na území 
Polska vpuštěno.  (ikz) 

z reGIonU
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Modernizace unikátního pohonu 
hotovního bloku kontidrátové tratě
VJ, GI Realizací této investiční akce došlo ke zvýšení spolehlivosti výroby drátu na první žíle klíčového výrobního agregátu Třineckých železáren,  
KDT Válcovny drátů a jemných profilů, pro horizont dalších dvaceti let.

MIchal SIkora, 
GI – rozVoJ a InVeStIce

Během zkrácených středních 
oprav na kontidrátové trati 
(KDT), které proběhly koncem 
srpna, byl vyměněn unikátní LCI 
měnič hotovního bloku na první 
žíle.

Na finálním úseku KDT zajiš-
ťuje regulaci otáček deseti válco-
vacích stoliček jeden z největších 
pohonů v Třineckých železár-
nách. Jedná se o synchronní mo-
tor 6,3 MW, který je řízen prou-
dovým měničem, tzv. LCI (Load 
Commutated Inverter). Toto uni-
kátní zařízení je na obou žílách 
KDT a ve své podstatě nemá v ČR 
obdoby.

Počátkem roku 2012 bylo roz-
hodnuto vedením TŽ o výměně 
tohoto zařízení. V průběhu téhož 
roku bylo vypsáno výběrové říze-
ní, jehož vítězem se stala firma 
ABB z Chorvatska.

Po podpisu kontraktu následo-
vala detailní technická jednání se 
zástupci dodavatele a pracovníky 
realizačního týmu, kde cíl byl jas-
ný - minimalizace doby odstávky 
první žíly v době jeho výměny. 
Aby toho bylo dosaženo, muselo 
být dodávané zařízení vyrobeno 
na míru a dodáno s dostatečným 
předstihem pro zajištění příprav-
ných prací. Z tohoto pohledu vše 

klaplo na jedničku. Po úspěšné 
přejímce dorazila ze Švýcarska do 
TŽ zásilka přibližně 4,5 tun zaří-
zení v hodnotě 18 milionů Kč.

Po proclení a drobných pří-
pravných pracích bylo v srpnu 
předáno místo montáže chor-
vatským supervizorům, pro něž 
montážní práce zajišťovala firma 
Autel-montáže. Oživení měniče 
provedli specialista ze Švýcarska 
Didier Gigon a jeho německý ko-
lega René Schmitz. Na celé akci 
se podílelo celkem šest zahranič-
ních pracovníků firmy ABB.

Po montážních pracích a stu-
dených zkouškách byly koncem 
srpna zahájeny teplé zkoušky na 
průměru 5,5 mm. Nájezd hotov-
ního bloku s materiálem dopadl 
výborně, bez jediného výmětu v 
bloku.

Po odladění regulačních ob-
vodů na průměru válcovaného 
drátu 5,5 mm a pro různé jeho 
jakosti, které probíhalo během 
dvoudenního plynulého válcová-
ní, byla přestavěna KDT na prů-
měr 6,5 mm. Ten reprezentoval 
největší zatížení hotovního blo-
ku. Následující den byl podepsán 
tzv. PAC (Provisional Acceptance 
Certificate) a začal dvouměsíční 
výkonový garanční test. Celý ná-
jezd první žíly nijak negativně 
neovlivnil plánovaný objem výro-
by KDT, naopak, výroba za srpen 
skončila v plusu 2,7 kt.

Z pohledu investičních projek-
tů se tato akce vyznačovala také 
tím, že nejen kontrakt s dodava-
telem byl v anglickém jazyce, ale 
celé vedení a koordinace projek-
tu, které zajišťoval odbor GI – 
Rozvoj a investice, proběhlo v an-

gličtině. Pověstnou třešničku na 
dortu představoval fakt, že kon-
trakt byl uzavřen s chorvatským 
ABB, ale zařízení se vyrábělo ve 
Švýcarsku. Tady jsme se mohli 
přesvědčit nejen o švýcarské kva-
litě, ale i o skutečnosti, že „Chor-

vat se Švýcarem nehne...,“ a proto 
musí nastoupit někdo z Třince.

Realizací této investiční akce 
došlo ke zvýšení spolehlivosti vý-
roby drátu na první žíle klíčového 
výrobního agregátu TŽ pro hori-
zont dalších 20 let.

tým našich a zahraničních odborníků při oživování unikátního lcI měniče jednoho z největších motorů v tŽ.

probíhají zkoušky 
ze znalostí BoZp
UršUla rUSnokoVá, enVIForM

Znalost předpisů a požadavků k 
zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) je ne-
dílnou a trvalou součástí kvali-
fikačních předpokladů každého 
zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen 
mimo jiné ověřovat, zda zaměst-
nanci mají dostatečné znalosti. 
A to je možné provést zkouškou.

V letošním roce uplynula tří-
letá doba od posledních zkoušek 
ostatních zaměstnanců, a pro-
to vedení Třineckých železáren 
přistoupilo k opakovanému pře-
zkoušení ze znalostí základních 
předpisů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.

Letošní zkoušky jsou obzvlášť 
významné, protože TŽ jsou nosi-
telem osvědčení „Bezpečný pod-
nik“ a bezchybné plnění úkolů v 
ochraně zdraví zaměstnanců je 
důležité. Jak to tedy bude probí-
hat prakticky?

Zkoušky proběhnou v obdo-
bí do 6. prosince. Ke zkouškám 
byl vydán Příkaz personálního 
ředitele č. 6/2013. Budou probí-
hat formou písemných testů (10 
otázek) a minimálně dvěma úst-

ními otázkami ze všeobecných 
znalostí BOZP a technickopro-
vozní problematiky.

Obsahem testových i ústních 
otázek bude obecná problemati-
ka, obsažená v základních tech-
nickoorganizačních pokynech 
(TOP) a pracovních postupech 
(PPo) z oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví a problematiky 
konkrétních pracovišť.

Zkoušky budou probíhat na 
jednotlivých pracovištích před 
komisí jmenovanou vedoucím 
provozu či odboru. V komisi 
bude zastoupen rovněž zá-
stupce odborové jednotky OS 
KOVO TŽ.

Zkouška bude hodnocena 
výsledkem „prospěl“ nebo „ne-
prospěl“. V případě výsledku 
„neprospěl“ je nutné provést 
dodatečnou opakovací zkoušku 
v náhradním termínu. Pro za-
městnance, kteří mají absenci v 
práci z důvodu dlouhodobé ne-
mocenské nebo se nemohou z 
jiných závažných důvodů zkouš-
ky zúčastnit, bude stanoven ná-
hradní termín.

Přejeme všem hodně úspě-
chů, hodně znalostí a přede-
vším využívání těchto znalostí 
v práci.

Naši taviči jsou v oboru mistry
VáclaV kaFka

Koncem září se ve Žďáru nad 
Sázavou konalo 21. celostátní 
školení tavičů a mistrů oboru 
elektrooceli a litiny s kuličko-
vým grafitem. Školení pravidelně 
pořádá Česká slévárenská spo-
lečnost, odborná komise Výroba 
oceli na odlitky.

Školení mělo za cíl poskytnout 
zaměstnancům a vedoucím pracov-
níkům příležitost zvýšit technické 

a ekonomické povědomí vlastních 
odborníků v hutních profesích.

Celá akce byla zároveň konci-
pována jako vědomostní soutěž, 
kdy každá z dvanácti odborných 
přednášek byla spojena s pro-
věrkou osvojení poskytnutých 
informací.

Ve vědomostní soutěži, po ná-
ročném konkurenčním boji, zví-
tězil tým Třineckých železáren 
před kolektivem z firmy Promet 
Foundry Vsetín a třetím druž-
stvem Unex z Uničova.

Třinecké železárny zastupova-
li tři taviči z elektroocelárny pod 
vedením Vladimíra Troszoka a s 
členy Jaromírem Kaletou, Vlasti-
milem Byrtusem a Stanislavem 
Sliweczkou.

Třinečtí dosáhli 59 bodů ze 63 
možných, tým na druhém místě 
získal 58 a třetí měl 56 bodů.

 Celostátního školení se zú-
častnilo celkem čtyřicet jedna po-
sluchačů rozdělených do čtrnácti 
družstev. Za poslední období to 
byl největší počet účastníků.

třinečtí účastníci celostátního soutěžně-vzdělávacího školení. S diplomy v rukou vítězové vědomostní soutěže.

ze SkUpIny tŽ– MS
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den zdraví ve Šroubárně kyjov
petra JUráSkoVá, tISkoVá MlUVČí tŽ

Dvanáct lékařských vyšetření 
absolvovala ve středu 23. října 
téměř třetina zaměstnanců Šrou-
bárny Kyjov, dceřiné společnosti 
Třineckých železáren. Nemuseli 
přitom odcházet do nemocnice, v 
rámci Dne zdraví si je mohli ne-
chat provést v zaměstnání.

Pracovníkům šroubárny zdra-
votníci například vyšetřili moč, 
změřili EKG, hladinu cukru a cho-
lesterolu v krvi a podobně.

„Jsme rádi, že nemusíme ni-
kam chodit a je to všechno na 
jednom místě,“ pochvalovali si 
provozní elektrikář Milan Hru-
boš a předák kovacího lisu Bo-
humír Junášek. Se smíchem do-
dali, že pro ně vyšetření dopadla 
dobře. „Říkali nám pouze, že 
jsme trochu obézní,“ pousmáli 
se oba.

Akci uspořádala fi rma ve spo-
lupráci s Českou průmyslovou 
zdravotní pojišťovnou a Nemoc-
nicí Kyjov. „Den zdraví je spolu 

s rekondičními pobyty a vitamí-
novými balíčky pro naše zaměst-
nance součástí letošních společ-
ných aktivit s pojišťovnou a u 
zaměstnanců mají pozitivní ode-
zvu,“ dodává jednatel Šroubárny 
Kyjov Janusz Pindur. Pracovníci 
šroubárny mohli výsledky měře-

ní a svůj zdravotní stav se zdra-
votníky diskutovat a získat pří-
padně doporučení či informace o 
možnostech léčby. „Zdraví našich 
zaměstnanců je pro nás důležité. 
V takových aktivitách proto hod-
láme pokračovat,“ uzavírá Janusz 
Pindur.

ne nepodstatnou částí zdravotní prohlídky bylo i vyšetření odpovídajících 
proporcí výšky a tělesné hmotnosti.

Metoda povlakování 
získala zlatou sošku
VUhŽ Tato velmi efektivní speciální technologie dokáže až šestinásobně zvýšit životnost 
nástrojů a forem pro tlakové lití barevných kovů.

petra JUráSkoVá, tISkoVá MlUVČí tŽ

Prestižní soškou zlatého draka 
se pyšní dceřiná společnost Tři-
neckých železáren, fi rma VÚHŽ v 
Dobré, spolu se svým obchodním 
zastoupením v Polsku, fi rmou Ice-
Tech Polska. Na soutěži veletrhu 
Eurotool v Krakově získali cenu 
Smok Wawelski, prestižní oceně-
ní kvality potvrzující výjimečnost 
technologie povlakování.

Firma VÚHŽ v Dobré uplatňuje 
technologií povlakování PACVD 
(Plasma Assisted Chemical Va-
pour Deposition), která umožňu-
je také speciální úpravu povrchu 
dutin a otvorů nástrojů a stroj-
ních dílů. V tom je výjimečná. „Jde 
o velmi efektivní metodu, která 
zvyšuje životnost takto uprave-
ných materiálů. A to až šestkrát. 

Povlaky PACVD například výraz-
ně zvyšují životnost nástrojů a 
forem pro tlakové lití barevných 
kovů, čímž se snižují náklady na 
jejich údržbu,“ vysvětluje ředitel 
divize Povlakovna Slavomír Ho-
řejš.

PACVD technologie ve VÚHŽ 
umožňuje povlakovat také těžké, 
rozměrné a tvarově komplikova-
né formy homogenním povlakem. 
„Prakticky byly povlakovány for-
my až do hmotnosti přesahující 
tunu. Tato technologie garantuje 
stejnorodý povlak po celé ploše, 
a to i u velmi tvarově kompliko-
vaných forem,“ dodává Slavomír 
Hořejš.

Metoda PACVD je povlaková-
ní nástrojů při mnohem nižších 
teplotách než u konvenčních CVD 
technik. Nástroje jsou povlako-
vány až po konečném zušlech-

tění na požadovanou tvrdost a v 
průběhu povlakování nedochází 
k rozměrovým změnám. Touto 
metodou lze povlakovat i dutiny. 
PACVD povlaky se vyznačují ex-
trémně nízkým koefi cientem tře-
ní – až 0,1.

VÚHŽ prostřednictvím své 
divize Povlakovna nabízí také 
další dvě technologie povlaková-
ní – CVD a PVD. VÚHŽ se rovněž 
zabývá také přesným obráběním 
strojních dílů a výrobou nástro-
jů. Součástí fi rmy je i válcovna 
speciálních profi lů a slévárna za-
měřená na odstředivé lití. VÚHŽ 
vyrábí mj. snímače hladiny teku-
té oceli v krystalizátorech pro 
bramová kontilití. Součástí fi rmy 
jsou rovněž akreditované labora-
toře a zkušebny. Od roku 2007 je 
VÚHŽ dceřinou společností Tři-
neckých železáren.

jejich náPADy PřináŠejí Velké ÚsPory A oni DoDáVAjí:

„zlepšujeme v podstatě i proto, 
abychom si ulehčili práci.“
po nedávném vyhodnocení celopodnikové soutěže zlepšovatelů 
zaměřené na energetické úspory, vyhlášené generálním ředitelem 
tŽ a předsedou podnikové pobočky ČhS, jsme vyzpovídali některé 
z jejích vítězů. Všem jsme položili čtyři otázky: na který z podaných 
zlepšovacích návrhů jste nejvíce hrdí? co je pro vás hlavním moti-
vem pro předkládání zn? Víte již nyní, jak naložíte s výhrou? rodí se 

již v současné době nějaký zn?
začali jsme u eduarda turoně

z provozu Vh válcovna před-
valků a hrubých profi lů, výherce 
kategorie nejaktivnější zlepšo-
vatel, který se zároveň se svým 
kolegou tomášem Sniegoněm 
umístil na druhém místě v 
kategorii nejaktivnější zlepšo-
vatelský kolektiv. Společně se 
svými kolegy karlem turoněm 
a tomášem Sniegoněm vyhrál i 
třetí kategorii nejlepší inovační 
impuls.

pro odpověď na otázku, na který ze svých návrhů je nejvíce hrdý, 
eduard turoň vybral řešení, které vyhrálo třetí kategorii, a sice „apli-
kaci společného meziobvodu u měničů acS800 na provozu Vh“. tento 
návrh má podle něj obrovský přínos pro energetickou úsporu, protože 
je to prakticky jeden z těch návrhů, které ještě v tomto oboru nebyly 
nikde vyzkoušeny. hlavní motivací k předkládání zlepšovatelských 
návrhů je pro eduarda turoně chuť kolektivu nechodit do práce jen 
proto, že má zaplaceno za určitý úsek práce, ale dívat se kolem sebe, 
uvést do praxe a vyzkoušet si na svém provozu inovativní řešení. na 
otázku, jak s výhrou naloží, odpověděl, že si s největší pravděpodob-
ností vyjede někam s rodinou.

Další dotazovaný, Jindřich 
Vraník z provozu Vt – Válcovna 
trub, se v kategorii nejaktiv-
nější zlepšovatel umístil na 
druhém místě a v kategorii 
nejaktivnější zlepšovatelský 
kolektiv společně se svým 
kolegou radimem ševčíkem na 
místě třetím. návrhem, na který 
je Jindřich Vraník nejvíce hrdý, 
je „Úspora nákladů na tepelnou 
energii změnou systému ohřevu 
ústředního topení a teplé užit-
kové vody“, který je v těchto dnech zaváděn a vyhodnocován. Jin-
dřich Vraník pracuje v oblasti energetiky Vt a vidí, že energie jsou 
pro společnost významnou položkou nákladů. Jeho motivací je tedy 
ochota navrhnout alespoň nějaká úsporná řešení a opatření, tak 
aby došlo k úsporám energií, a to samozřejmě co možná největším. 
Jindřich Vraník svou výhru využije při péči o zdraví svého syna.

Stejné dotazy jsme položili Janu liberdovi a zdeňku Mitrengovi, 
dvěma reprezentantům skupinky zlepšovatelů z provozu VJ, kam 
patří ještě Bogdan heczko, Martin Macoszek a lubomír Szturc. tato 
skupinka se stala vítězem kategorie nejaktivnější zlepšovatelský 
kolektiv. Jan liberda a zdeněk Mitrenga jako zlepšovací návrh, na 
který jsou nejvíce hrdí, shodně uvedli „Snížení počtu využívaných 
hydrogenerátorů v hydraulické stanici krokové peci“. kroková pec 
totiž využívala čtyři čerpadla a tým zlepšovatelů z VJ zjistil a ověřil, 
že stačí čerpadla pouze tři, čímž došlo k úspoře energie jednoho 
čerpadla, který se stal záložním. na otázku, co je pro ně hlavním 
motivem k předkládání zlepšovacích návrhů, koumáci z VJ odpově-
děli: „lenost, jež nás nutí vymýšlet zlepšováky, ulehčující následnou 
práci.“ Svou snahou chtějí také k podobným aktivitám motivovat 
své mladé kolegy. Výhru kolektiv s největší pravděpodobností pou-
žije na společnou oslavu.

na otázku, zda se v jejich hlavách rodí nějaký nový zlepšovatel-
ský návrh, odpověděli všichni dotazovaní svorně, že nápadů jsou 
spousty a některé z nich se již začínají rýsovat. S největší pravděpo-
dobností tak v brzké době můžeme očekávat další vlnu zajímavých 
nápadů.  (kokr)

za JímaLo NÁS

příklady nástrojů a forem s pacVD povlaky.

ze SkUpIny tŽ– MS
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„każda rola jest ważna,
każda zostaje“
eMIlIa ŚWIDer

czeski cieszyn Wśród osobistoś-
ci zasłużonych dla Czeskiego Cie-
szyna, którym przyznano nagro-
dy za rozwój miasta na polu kultu-
ry, jest również aktorka Sceny Pol-
skiej Teatru Cieszyńskiego Halina 
Pasekowa.

?  Jakie ma człowiek uczucie, 
gdy znajdzie się w galerii osobis-
tości miasta?
W ogóle tak się nie czuję i trudno 
mi mówić na ten temat. Zaczęło 
się od telefonu z teatru z pyta-
niem, czy używam tytułu magis-
ter. Mówię, nie używam, ale 
jestem, bo z tytułem magister 
sztuki teatralnej kończyłam szko-
łę teatralną w Krakowie. Pytam, 
po co to potrzebne. Wtedy dowie-
działam się, że zostałam wybra-
na do grona odznaczonych osób. 
Należało coś powiedzieć o teat-
rze, ale co tu mówić, bo o teatrze 
można mówić w nieskończoność, 
albo to zgarnąć w kilku zda-
niach… Trudno coś wybrać, tu 
można tylko liczbami operować.

?  Jak długo związana jest Pani z 
Teatrem Cieszyńskim?
Kobiety nie powinny się przyzna-
wać do swoich lat, ale ja się wcale 
nie wstydzę. Pierwsze spotkanie 
z Melpomeną pamiętam dosko-
nale. Było to w 1960 roku, kiedy 
Scena Polska grała jeszcze na 

deskach hotelu “Piast“. Tam mia-
łam swoją pierwszą premierę w 
„Królowej przedmieścia“. Premie-
ra odbyła się w marcu 1961 roku, 
a w czerwcu przeprowadzaliśmy 
się do teatru przy ul. Ostrawskiej. 
I to była moja pierwsza praca jako 
elewa, potem poszłam na studia 

aktorskie do Krakowa. Po powro-
cie w 1965 roku zaczęłam pracę w 
Scenie Polskiej.

?  od tego czasu minęło prawie 
pół wieku, czyli mnóstwo sztuk, 
ról. ile?
Zdradzę, iż prowadzę swoje pry-
watne archiwum. Mam w tej 
chwili odegrane 230 premier z 
435, które do dnia dzisiejszego się 
odbyły. Trzeba oczywiście wliczyć 
w to, że zostałam trzy razy mamą, 
więc automatycznie wypadałam z 
premier, które grano podczas mo-
jego urlopu macierzyńskiego. Ale i 
tak uzbierało się tego sporo. 

?  Czy ma Pani jakąś swoją ulu-
bioną rolę?
Trudne pytanie, bo uważam, 
że każda rola, mniejsza czy 
większa, jest ważna. Jeżeli mia-
łabym wspominać, to tych sztuk 
było naprawdę dużo. Nie mogę 
wyszczególnić tylko jednej wśród 
wielu, ale z biegiem lat nazbierało 
się ich bardzo dużo.

 Powiedziałabym „Krakowiacy i 
górale“, „Na szkle malowane“. I tu 
taka moja prywatna ciekawostka 
- w czasie dziewięciu lat grania 
tej sztuki udało mi się urodzić 
dwóch synów i z małymi zastęp-
stwami zawsze wracałam do tej 
roli. Kolejno wspomnę „Těšínské 
niebo - Cieszyńskie nebe“, które 
miało wielkie powodzenie wśród 
widzów i gdzie zagrałam rzekę 
Olzę 

Jednak nie zapomnę głównej 
roli Klary Zachanassian w sztuce 
„Wizyta starszej pani“ Friedricha 
Dürrenmatta. Jest to przepiękna 
rola. Kiedy pojawiłam się w obsa-
dzie, rozmawiałam z reżyserem, 
że mnie taki zaszczyt spotyka, a 
on mówi – bo ja w ciebie wierzę. I 
wtedy po prostu zrozumiałam, że 
mogę to zagrać i ta rola mi napraw-
dę utkwiła. Starałam się bar-
dzo, napracowałam się i rezulta-
ty były wielkie. I chociaż ta rola 
przypadła mi do serca,  nie mogę 
jednak powiedzieć, że to była ta 
najważniejsza. Każda jedna jest w 
jakiś sposób ważna, w jakiś spo-
sób zostaje.

info zjazdowe

reGIon XXII zjazd Delegatów pzko odbędzie się w niedzielę, 
24 listopada 2013 w Domu pzko w Mostach koło Jabłonkowa.

prezentacja rozpocznie się od godz. 8.00 i trwać będzie do godz. 
9.00.podczas prezentacji delegatów  wydawane będą za podpi-
sem karty delegata. zakończenie obrad wraz z podjęciem uchwały 
powinno zakończyć się około godziny 17.00. teczki z dokumentami 
zjazdowymi będą do odebrania na konwencie prezesów dzisiaj, 
6 listopada 2013 w zG pzko.  (ikz)

Jak tradycja 
kształtuje życie
eMIlIa ŚWIDer

czeski cieszyn W ramach cyklu 
„Dzieje kultury Śląska Cieszyń-
skiego“ Biblioteka Miejska w Cze-
skim Cieszynie zorganizowała w 
Czytelni i Kawiarni Avion kolejne 
seminarium dla bibliotekarzy z 
całego regionu. Tym razem profe-
sor Karol Daniel Kadłubiec wygło-
sił wykład na temat cieszyńskiej 
tradycji obrzędowo-zwyczajowej, 
czyli tego, jak tradycja kształto-
wała tutejsze życie.

„Uważam, że bibliotekarz 
powinien mieć także rozeznanie 
w kulturze tradycyjnej, żeby mógł 
ją dalej szerzyć i upowszechniać“, 
stwierdził profesor. Temat został 
wybrany nie tylko z powodu zbli-
żającego się Adwentu, ale też dla-
tego, że nie jest on zbyt znany 
szczególnie wśród tych, którzy 
przyszli do regionu spoza Śląska 
Cieszyńskiego. 

„Kultura tradycyjna mówiła 

nam, jak się mamy zachowywać, 
co mamy robić od przyjścia na 
świat aż do zejścia z tego świata. 
Cały cykl życiowy był oprzędzony 
tą kulturą i człowiek nie błądził. 
Wiedział dokładnie, dokąd i jaką 
drogą iść. Natomiast dzisiaj, w 
tym chaosie, człowiek jest bez-
radny. Ludzie więcej poświęcają 
się sprawom materialnym, a nie 
duchowym. Najważniejszy jest 
dla nich pieniądz, a nie kultura. 
Pieniądz pogrążył kulturę trady-
cyjną i dlatego jesteśmy w sferze 
chaosu“, stwierdził profesor.

„Jestem pod wrażeniem. Pro-
fesor Kadłubiec to człowiek nie-
zwykły o ogromnej wiedzy, któ-
rą potrafi  przekazać słuchaczom 
w bardzo przystępny sposób“, 
stwierdziła Aleksandra Liszka z 
Cieszyna. „Bardzo dużo skorzy-
stałam i poszerzyłam swoją wie-
dzę na temat tradycji i obrzę-
dowości Śląska Cieszyńskiego“, 
dodała Jadwiga Onderek z 
Mostów koło Jabłonkowa. 

karol Daniel kadłubiec i bibliotekarze Foto: eś

Zaolzie w Warszawie
wArszAwA Podczas uroczystoś-
ci zorganizowanej w 95 rocznicę 
powstania państwa czechosło-
wackiego w warszawskim hotelu 
Hyatt wystąpili członkowie Miej-
scowego Koła PZKO w Jabłon-
kowie: kapela „Lipka” oraz tan-
cerze z zespołu „Zaolzi”.

Przedstawiciele Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświato-
wego w RC przyjechali na zapro-
szenie kończącego 4 listopada 
swoją dyplomatyczną misję w 
Polsce ambasadora Republiki Cze-
skiej Jana Sechtera. 

Ambasador podkreślił, że Za-
olzie jest barometrem stosunków 

czesko-polskich. Zdaniem dyplo-
maty, jeśli w naszym regionie 
wszystko dobrze się dzieje, to i 
relacje między Pragą i Warszawą 
układają się pozytywnie.

„Gest ambasadora, jakim było 
powierzenie Zaolziakom części 
artystycznej na ofi cjalnej czeskiej 
imprezie w Polsce, nie jest bez zna-
czenia, gdyż rzadko kiedy zdarza 
się, by dyplomacja jakiegokolwiek 
kraju traktowała zamieszkujące 
na jego terenie mniejszości jako 
„produkt eksportowy” i symbol 
obustronnych dobrosąsiedzkich 
stosunków”, stwierdził Jan Ry-
łko, prezes Zarządu Głównego 

PZKO, również obecny w War-
szawie. Występ jabłonkowskich 
grup, na który składały się nasze 
pieśni ludowe i tańce zakończył 
się odśpiewaniem hymnów obu 
państw.

W imprezie wziął udział mię-
dzy innymi były prezydent RC 
Václav Klaus, marszałek Sena-
tu RP Bohdan Borusewicz oraz 
szereg gości ze świata dyploma-
cji, polityki oraz polskiego i cze-
skiego biznesu. Zebrani minu-
tą ciszy uczcili zmarłego dzień
wcześniej pierwszego premiera 
III Rzeczypospolitej Tadeusza Ma-
zowieckiego. (ikz)

zaolzi, oprócz występów w stolicy tańczyło również w pułtusku Foto: Krzysztof Piekarski

InFo z aolzIe
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Cvrčci docvrkali. a chutnali báječně

podívejte se, jaká to jsou chutná zvířátka. Foto: Dana Kohutová (10) tak to jsem zvědavá, jak to bude tátovi chutnat... 

pošmáknul si i petr Gawlas. a mám cvrčka na jazyku! cvrčci před tepelnou úpravou. hotový je ten, co sedí uprostřed! Červíci chutnali jako oříšky. 

tak tohle všechno se v neděli zobalo. 

prosila bych nášup! ti cvrčci jsou skvělí! návštěvníci si mohli svoji stravu prohlédnout ještě za živa a pěkně zblízka. 

JaBlUnkoV po cvrčcích, saran-
čatech, ale i moučných červech 
či švábech se v neděli vpodvečer 
jen zaprášilo. Žádný z celkem 70 
návštěvníků zajímavé gastro-
nomické akce v jablunkovském 
hotelu Stará amerika si nenechal 
ujít příležitost ochutnat vskutku 
speciální hmyzí kuchyni, kterou 

připravoval mladý sympatický 
brněnský kuchař petr ocknecht. 

„Mou nejoblíbenější pochout-
kou je cvrček na másle,“ tvrdil 
kuchař, který k vaření hmyzu 
přičichl na zaoceánské lodi. Všem 
hostům v neděli večer radil, aby 
nepřemýšleli nad tím, co jedí, ale 
nad tím, jak to chutná. a hlavně 

aby hmyz kousali, ne jen polykali. 
„chutná to výborně,“ pochva-

lovali si návštěvníci hmyzího gas-
trofestivalu, který zorganizoval 
petr Mokroš. „chtěl jsem lidem 
nabídnout něco nevšedního. a 
zdá se, že se to povedlo. zájemce 
jsme nakonec museli i odmítat,“ 
potvrdil organizátor. (dk) 

oBr a zeM
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Bojtky se tentokrát příliš netrefi ly
třInec V rámci Týdne knihoven pořádaného Městskou knihovnou v Třinci byla začátkem října uvedena kniha Pavly Krkoškové Byrtusové 
Bojtky – básničky a říkadla z Jablunkovska. „Ponaszimu“ autorky má však k jablunkovskému nářečí hodně daleko.

IzaBela kraUS-ŻUroVá

„Mou snahou bylo uchovat pro 
příští generace básničky a říkadla 
našich babiček,“ popsala v krát-
kosti cíl vydání Bojtek Pavla Krko-
šková Byrtusová, jejich autorka.

„Řekl bych, že více než sbírka 
básniček či říkanek jsou Bojt-
ky sbírkou tradic. Když jsem tu 
sbírku četl, vyvolávalo to ve mně 
pozitivní nostalgii,“ komentoval 
Bojtky Jan Delong, který z knihy 
v městské galerii předčítal.

Martina Wolna, ředitelka tři-
necké městské knihovny, v jejímž 
katalogu se teď knížka nachází, 
dodává: „Knihu Bojtky jsme si 
vybrali hned z několika důvodů. 
Především jde o velmi zajímavý 

vydavatelský počin týkající se na-
šeho nejužšího regionu. Tato útlá 
knížečka je bezpochyby i grafi cky 
velmi vydařená a jedinečná. A do 
třetice – je pokusem o zachycení 
lidové tvorby v místním nářečí v 
českém fonetickém přepisu, což 
přibližuje tuto tvorbu i lidem bez 
polského vzdělání“.

Avšak podle profesora Karola 
Daniela Kadłubce, jazykovědce a 
etnografa z Ostravské univerzity, 
který se specializuje mj. na českou 
a polskou dialektologii, je tato kni-
ha pouze příkladem, jak lze jablun-
kovské nářečí zdeformovat. „Au-
torka chybovala už v samotném 
názvu knihy Bojtky – básničky a 
říkadla z Jablunkovska. A to proto, 
že „bojtky“ na Jablunkovsku zna-
menají jen a pouze lidové písničky 

a nic jiného. Toto slovo má termi-
nologický ráz a není možné ho li-
bovolně obměňovat,“ říká profesor.

Na příkladu říkanky Mrau, 
mrau (viz foto) pak poukazuje 
na chyby, kterých se autorka do-
pustila. „V této říkance čteme 
„což ty kotku chčau“. Správně 
v českém zápisu má být „coš ty, 
kotku, chčał“. Jde o to, že „mrau“ 
je onomatopoické slovo, kdežto 
„chčał” je sloveso“, uvádí chyby 
jazykovědec a pokračuje: „Na 
Jablunkovsku jsou tzv. pochýle-
né samohlásky, čili vyslovujeme 
mlyko (ne: mleko), řyka (ne: řeka), 
rozlišujeme přesně „se“ a „še“, čili 
šniła še (ne: se) mi vělko řyka,“ líčí 
příklady chyb jazykovědec.

Obdobně chybné jsou další 
básničky. „Zjednodušený přepis 

nemůže deformovat nářečí. Po-
kud se maximálně nepřiblížíme 
originální výslovnosti, texty ztrá-
cí smysl a výsledkem je parodie 
nářečí,“ konstatuje profesor.

Jak nám v rozhovoru sdělila 
autorka publikace, texty ke korek-
tuře nikomu nedala. „Trvalo by to 
dlouho, a pak by mi tam mohli dát 
polské znaky a známí by si to pak 
neuměli přečíst,“ řekla. Sama však 
písmenko „ł“ používá tam, „kde se 
mi zdálo, že by mohlo být“.

Krkošková Byrtusová vydala 
Bojtky vlastním nákladem, proto-
že, jak přiznala, regionální nakla-
datelství tuto publikaci odmítly 
vydat. „Textový zápis byl k niče-
mu,“ potvrdil Bronislaw Ondra-
szek z Nakladatelství Beskydy, na 
něhož se také obrátila. říkanka z Bojtek Foto: ikz

Na alexandrovce vyrazí zájezd
třInec Vánoční turné známého ruského armádního souboru alexan-
drovci s evou Urbanovou a petrem kolářem budou moci sledovat i 
diváci z třinecka a Jablunkovska v ostravské Čez aréně. zájezd za 
velkolepým zážitkem pořádá totiž společnost trisia. 

„připraveny máme dva autobusy. Většina míst je už vyprodána, 
zbývá poslední dvacítka. ačkoliv je zájezd až 3. prosince, přesto je 
třeba přihlásit se už nyní, neboť rezervace míst ve vyprodané Čez 
aréně již končí,“ připomíná Jolana heczková z třineckého kulturního 
domu. (dk)

den poezie třikrát jinak
Třinec Tři dny plné umění, lite-
ratury a hudby čekají hutnické 
město. Od 7. do 9. listopadu se 
Třinec stane společně s další pa-
desátkou měst z Česka součástí 
celostátního literárního festiva-
lu Den poezie 2013.

První den veršů a rýmů od-
startuje 7. listopadu v 17 hodin 
historička umění, výtvarnice a 
vysokoškolská pedagožka Dáša 
Lasotová. V třinecké galerii při-
blíží české a především třinecké 
tvůrce vizuální poezie.

Druhý bod třídenního progra-
mu bude patřit Noci nadějí. Ta už 

podruhé uvede další mladé ta-
lentované autory z regionu, kteří 
píší, malují, fotí, věnují se muzice 
či jinému tvůrčímu odvětví. „Po 
loňské divácky velice úspěšné 
Noci jsme se rozhodli rozšířit zá-
běr a sféru vlivu, kdy se v Třinci 
představí také talentovaní žáci 
básnířky Renaty Putzlacher, kte-
rá vede na Gymnáziu v Českém 
Těšíně kurzy tvůrčího psaní,“ 
doplňuje k pátečnímu večeru, 
který začne v prostorách knihov-
ny od 19 hodin, organizátor Jan 
Delong.

Šindelka, Zbořil a Zajíc jsou 

pak jména, kolem nichž se bude 
točit sobotní povídání v baru 
Destiny. Stále více známí autoři 
mezi milovníky současné umě-
lecké literatury budou číst ukáz-
ky ze své tvorby od 18 hodin.

Retrospektivní výstavu fo-
tografi í, která bude součástí 
sobotního Literárního večera, 
připomene loňský ročník Dne 
poezie okem objektivu Miroslav 
Bujnoch. Večer pak přejde do tra-
diční Destiny jazz night, které 
bude patřit suterén od 20. ho-
diny. Zahraje William Valerián a 
jeho hosté.  (pm)

komedie s rodenem
Třinec Vskutku lákavé nabídky 
mohou využít milovníci kultury 
z Třinecka a okolí. Po Novém roce 
se totiž na třineckém pódiu objeví 
například Divadlo Járy Cimrmana 
či Karel Roden s Janou Krausovou.

Dva známí pražští herci přije-
dou na třinecké pódium s hrou 
Prší, kterou režíroval syn Jany 
Krausové Adam. Jedná se o úsměv-
nou komedii o inspiraci, fantazii, 
lásce, žárlivosti, snech, koncích a 
dalších začátcích. Třetím hercem 
v tomto kuse bude bratr Karla Ro-
dena Marián.

Znalce hudby a milovníky zvu-
ku saxofonu nejspíše příjemně 
potěší například koncert Felixe 

Slováčka. Dalším zajímavým hu-
debním pořadem bude vystoupe-
ní vokální skupiny Jiřího Korna 
4tet, kterou mohli diváci v Třinci 
již vidět. A většina z nich na 4tet 
zavítá s chutí znovu.

Malé diváky nejspíše zaujme 
pohádka o Maxipsu Fíkovi anebo 
o Šípkové Růžence.

Vstupenky na představení 
na příští rok lze kupovat již od 
tohoto týdne. Navíc společnost 
Trisia nabízí i originální vánoč-
ní dárkové balení vstupenek na 
konkrétní představení či koncert. 
„Dříve jsme nabízeli dárkové po-
ukázky na kulturní akce. Jenže 
se stávalo, že když si obdarovaný 

šel vstupenku na konkrétní před-
stavení vybrat, byla již volná jen 
sedadla v zadních řadách. Proto 
jsme změnili dárkové poukázky 
na originální dárkové balení již 
zakoupených vstupenek,“ vysvět-
lila pracovnice kulturního domu 
Jolana Heczková.

Další příjemnou změnou je, že 
v pokladně kulturního domu lze 
již platit platební kartou anebo si 
zakoupit tzv. eVstupenku. „Změ-
nila se i otevírací doba naší po-
kladny, a to od pondělí do čtvrt-
ku od 9 do 17 hodin. A v prosinci 
bude otevřeno také v pátky, a to 
6., 13. a 20. prosince,“ doplnila Jo-
lana Heczková. (dk)

Archeopark čeká na dotace
chotĚBUz archeopark, který je pobočkou Muzea těšínska k po-
slednímu říjnovému dni ukončil letošní sezonu. Své brány by měl 
znova otevřít až 1. května 2014. nad tímto termínem se však vznáší 
otazník. 

„Muzeum těšínska, které je příspěvkovou organizací Moravsko-
slezského kraje, totiž čeká na vyjádření svého zřizovatele k zahá-
jení realizace dostavby areálu archeoparku. ten závisí na získání 
dotačních prostředků a rozhodnuto o něm bude nejdříve v závěru 
letošního roku“, sdělila třineckému hutníku Iva lupková, tisková 
mluvčí muzea. 

archeopark od svého otevření funguje v režimu zkušebního 
provozu. pokud budou prostředky na jeho dostavbu odsouhlaseny, 
zůstane v příští sezoně veřejnosti kvůli probíhajícím pracím uzavřen. 
V rámci investice by mělo například vzniknout nové sociální zázemí 
a několikapodlažní budova s expozicí a výukovým střediskem, která 
nahradí dosavadní dřevěný domek s pokladnou a recepcí.  (ikz)

hlavními hrdiny komedie prší jsou Jana krausová a karel roden. Foto: Studio DVA

listopadový avion
ČeskÝ TěŠín Dva česko-polské 
diskuzní salony, dva hudební sa-
lony, dva dny talentů, plus čtení 
básní nevidomých autorů, tvůrčí 
dílna psaní a v neposlední řadě 
také vzpomínkový večer. Tak se 
dá v krátkosti popsat nabídka ka-
várny a čítárny Avion pro tento 
měsíc.

Stěžejními akcemi jsou jako 
vždy česko-polské diskuzní salo-
ny. V listopadu jsou na programu 
hned dva, jejich aktéry budou li-
teráti a designéři. První se bude 
konat v pátek 15. listopadu v 18 
hodin a setkají se v něm Renata 
Putzlacher a Petr Prokop Siostr-
zonek. Další pořad z cyklu Bez 
stereotypů se pak uskuteční o tý-
den později, tentokrát na Zamku 
Cieszyn, neboť bude věnován de-
signu. Jeho hosty budou Jiří Pelc 
a Michał Stefanowski.

Pokud se jedná o hudební salo-
ny, které jsou v kavárně organizo-
vány od začátku její nové existen-
ce, již tuto sobotu 9. listopadu se 
můžeme těšit na recitál Karoliny 
Veselé. Závěr měsíce pak bude pa-
třit vzpomínce na Zuzanu Nava-
rovou, kdy její písně zazpívá Petra 
Fúriková. Oba koncerty začínají v 
16 hodin.

V pátek 22. listopadu se v Avi-
onu bude od 16 hodin vzpomí-
nat na Rudu Marka, těšínského 
jazzmana. Na akci, která se koná 
v rámci Těšínského jazzového 
festivalu, zahraje Trio Jazzký 
Těšín.

Podrobný program najdete na  
webových stránkách kavárny. 
Zároveň připomínáme, že vzhle-
dem k omezenému počtu míst 
je vhodná rezervace vstupenek v 
časovém předstihu.  (ikz)
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Lepszy sie pieknie pobić niż szpatnie powadzić
Nieprzebadano je rzyka alkoholu a 
nikiedy aji cesty kamratów. Naloli 
sie jako dwa wielbłądy w oazie na 
Saharze. A potym, wiycie, jaki to je. 
Powiy sie nieroz aji to, co by mioł 
mieć w sebie człowiek zamurowa-
ne betónym.

Przed sebóm mieli dwa wolna, 
tóż sie nie musieli boć, że majster 
bedzie za nimi gónić z alkoholowym 
testerym. Franta prawi Jozefowi: 
„Ty, jo ci muszym cosi powiedzieć, 
co żech jeszcze żodnymu nie powie-
dzioł, bo by mie aji było kapke mier-
sko. Chciołbych wiedzieć, co byś mi 
poradził. Przedstow se, moja baba, 
jak jóm to chyci, tak żere masox z 
drożdżami. Potym sie ji ty drożdże 
zacznóm piynić w gymbie i łoto sie 
łomało potwora nie udusiła. A jo 
zamiast jóm zasmyczyć do kóm-
pielki, tak żech do ni wloł gornek 

ciepłej wody i mignył żech z nióm 
na otomane. Zdało sie, że je po ni. 
Łoczy na wyrchu, u gęby pełno pia-
ny. Tchu nimógła popadnyć. Łupnył 
żech jóm duchaprzitómnie pięścióm 
między łopatki i na szczęści sie mi 
spamiętała. Wiysz, co mi zrobi-
ła? Poloła mie kawóm z wielkigo 
póncloka, kieróm nimiała od rana 
wypitóm. Tóż taki to u nas nikiedy 
wyglóndo. Estrada jako w telewizie. 
Nie musisz ani w kabarecie siedzieć, 
ani sie łoblykać, ani drogi wstymp-
ne płacić. We dwóch by to stoło maj-
lant. A jak sie potym stawisz kajsi 
z jakimi znómymi, a ci powiedzóm, 
że szrajtofle z piniądzami zapóm-
nieli dóma, to sie z tysiącówkóm 
możesz rozłączyć. Ale inaczyj se na 
mojóm nimogym narzykać, bo to 
by mie móg aji tu na tym miejscu 
Pómbóczek skorać, że cyganim. No, 

aż na ty drożdże z tym masoksym. 
Bo óna sie staro o chałpe, zogro-
de aji o jakómsi gowiydź. Kura, ta 
sie wdycki przi chałpie przido. Dyć 
dzisio już aji gotowy kurnik dosta-
niesz kupić...“

Kamrat Jozef nie wydżierżoł i 
skoczył mu do rzeczy: „Ty, Franta, 
nejpiyrwej chcesz rade co z babóm, 
kiero, z przeproszynim, żere droż-
dże z masoksym, a teraz, ku***, 
kłócisz cosi o kurach a kurniku. 
Tak co, ku***, chcesz, abych ci jo 
pómóg? Bo sie mi to moc wierzić 
nie chce, jako twojóm znóm... Ale 
jo mieć takóm dóma, tak to by sie 
mi najisto złoszkliwiła. A pod pie-
rzinóm tóż to bych na nióm ani nie 
gabnył. A ło pusie, ani nie mówiym, 
to już teraz móm piane u gymby. 
Jednym słowym, bych ji wyfackoł i 
jóm możne by jóm to przeszło...“

Nie domówił, bo Franta w coroz 
większym alkoholowym łowinię-
ciu wyskoczył jako zapality kohót 
i zaczón wywijać rękami. „Tak ty, 
wole, byś chcioł bić mojóm babe? 
Swojóm se wyfackej, czutore jed-
nóm. Wszyndzi ci zadkym kręci i 
wszyndzi cie pomówio, że w łóżku 
żeś je ku niczymu, plotkora jed-
na. Dyć moja mówiła, że óna ani 
warzić nie umiy i że do garca jyny 
kónzerwy piere. To moja warzi, 
żebyś sie łoblizowoł. Tebie sie ani 
we śnie nie postawi na łoczy taki 
jodło“. Jozefa to dożrało i rozjechoł 
sie jako sznelcug: „Franta, ty mie 
tu srać nie bejesz. Sóm my tela ro-
ków kamraci, ale jak chcesz wojne, 
tak jóm bejesz mioł. Mojóm rodzi-
ne, ku***, łobrażoł nie bejesz. To, 
coś powiedzioł o mie aji moji, ci da-
rowoł nie bedym. A niech gónióm 

broki a ptoki uciekajóm. Mie już to 
je teraz jedno. Spytej sie tej swoji, 
czych je taki seksualny analfabet. 
Dyć mie chwoliła a aji mi szal ku-
piła, kiery już dwa roki noszym... 
Że abych jóm mioł fórt na karku. A 
jak my byli pore razy społu, to też 
tam ło tebie „Ode do radości“ nie 
śpiywała...„

Zaczyni sie bić. Jedyn skóńczył z 
narwanym uchym, drugi z mono-
klym i rozbitym nosym... Alkohol 
poradzi poznaczyć ludzi na cały 
żywot. A jak mało trza było, aby 
do czegosi takigo nie doszło. Jyny 
zabetónować tóm trzinostóm jizbe. 
A potym na stare roki jyny wspó-
minać tych, z kierymi sie nóm po-
darziło piekne chwile przeżyć, bo 
mało kómu jyny same lilije na zo-
grodzie rosnóm.

Waszo Jewka Trzyńczanka

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

otce jí vzala válka. 
i když ho nepoznala, je na něj pyšná
třInec Příběh o holocaustu, zbabělém násilí, ale i o odvaze položit život za svobodu Československa přijela do Třince povyprávět Dagmar Heroutová 
z Havířova. Dcera třineckého rodáka Waltra Hechta z 311 čs. bombardovací perutě Royal Air Force mluví o svém otci s hrdostí, ačkoli jej nestihla poznat.

petr MaJer, petra MartynkoVá

„Tatínek byl Žid, maminka byla z 
křesťanské rodiny a tito dva lidé 
se měli moc rádi. To je důkaz, že 
nesmíme lidi dělit podle toho, 
jakého jsou vyznání, národnos-
ti nebo barvy pleti. Lidi bychom 
měli dělit na ty slušné a ty ostat-
ní. Nenávist má mnoho tváří a 
jednou z nich je rasismus,“ při-

pomněla žákům Jubilejní Masa-
rykovy základní školy, ve které je 
umístěna pamětní deska se jmény 
někdejších žáků padlých daleko 
od domova, Dagmar Heroutová.

Příběh veterána se začal psát 
poslední zářijový den roku 1939. 
Walter Hecht, který v květnu se 
svou snoubenkou Alžbětou našel 
jako politicky nežádoucí útočiště 
v Anglii, se přihlásil do českoslo-
venské armády. Válku prošel jako 

opravář leteckých strojů, později 
vojín a svobodník, který udržoval 
bojeschopnost letadel těžce zkou-
šených nepřátelskými stíhači.

Jeho život skončil nešťastně 1. 
listopadu 1943, kdy jej srazil při 
jízdě na kole autobus. „Z vyprávě-
ní maminky vím, že v osudný den 
měla zlou předtuchu, a když se s 
otcem loučila, říkala mu, ať je opa-
trný. Byla mlha a sychravo. Otec 
jel na starém kole, které koupil 
od jednoho polského emigranta. 
Ukázalo se, že viníkem nehody 
byl nepozorný řidič,“ vzpomínala 
dnes již sedmdesátiletá pamětni-
ce, kterou po smrti otce čekalo 
také odloučení od matky.

Londýn, kde maminka našla 
práci telefonistky, totiž ohrožo-
valy německé nálety. Malá Dag-
mar se tak s ostatními dětmi do-
stala do jeslí na venkov.

Dva roky po smrti manžela se 
Alžběta Hechtová se svou dcerou 
Dagmarou vrátila do vlasti. Mezi 
nutnými zavazadly byla i mra-
morová urna s popelem chotě a 
tatínka. „Maminka pracovala v 
Třineckých železárnách, kde v la-
boratoři testovala každou tavbu. 

Pak působila jako knihovnice,“ 
dodala Heroutová, která v té době 
trávila školní léta právě v třinec-
ké Jubilejní Masarykově škole.

„Svého otce miluji a jsem na něj 
hrdá, i kdy jsem ho nepoznala,“ 

ukončila smutný příběh minulé-
ho století dcera válečného hrdiny, 
jehož urna nyní leží ve zvláštní 
skříňce společně s urnou jeho 
drahé Alžběty. „Tak jsou konečně 
spolu,“ uzavřela Heroutová.

Dagmar heroutová mezi školáky. Foto: Petr Majer

Walter hecht se svou ženou alžbětou. Foto: archiv Dagmar Heroutové

Gymnázium slaví hned dvojí výročí
Třinec Hned dvojí výročí oslaví v 
polovině listopadu třinecké gym-
názium. Uplyne totiž 60 let od 
jeho založení v Jablunkově a 45 let 
od zahájení vyučování v prvních 
třídách gymnaziálního studia 
přímo v Třinci.

„Výročí je vždy příležitostí k 
zastavení a ohlédnutí, k připo-
menutí úspěchů školy a jejích ab-
solventů, příležitostí k setkání a 
oslavám,“ řekla ředitelka Romana 
Cieslarová.

Součástí oslav bude den ote-
vřených dveří – v pátek 15. listo-
padu od 11.00 do 17.00 hodin, a 

koncert žáků a absolventů v tři-
neckém evangelickém kostele od 
16.00 do 17.00 hodin. 

V sobotu 16. listopadu se ve 
12.00 hodin dveře gymnázia opět 
otevřou a navíc čeká návštěvníky 
od 17.00 hodin akademie žáků v 
kulturním domě Trisia, která po-
kračuje večírkem absolventů tam-
též. Další informace lze najít na 
webu školy www.gymtri.cz.

PohleD Do hisTorie
V Jablunkově vzniklo gymnázium 
už v roce 1936, po třech letech však 
zaniklo. Po školské reformě roku 

1956 byla v Jablunkově založena 
jedenáctiletá škola. V roce 1964 
se střední škola osamostatnila.  
V té době byla stále centrem roz-
sáhlé spádové oblasti pro studen-
ty z Bystřice, Třince, Českého Tě-
šína, Lomné, Hrčavy a dalších. 

První návrhy na přesídlení 
školy do Třince se objevily už o 
rok později. Nakonec se podaři-
lo v roce 1968 zahájit vyučování 
ve dvou třídách nově otevřeného 
čtyřletého gymnázia v budově  
3. ZŠ na Komenského ulici, kde 
gymnázium sídlí do dnešních dní.  
Poslední maturity na jablunkov-

ské škole se konaly v červnu 1970. 
Poté se do budovy nastěhovalo 
zemědělské odborné učiliště.

Po roce 1989 došlo ve výuce k 
mnoha změnám, od 1. října 1991 
získala škola právní subjektivitu. 
Největší novinkou však bylo roku 
1991 zřízení prvních tříd šestileté-
ho studia, které je vedle čtyřletého 
studia nabízeno dosud. Ve školním 
roce 1997/98 se otevřela dlouho 
očekávaná třípatrová přístavba 
hlavní budovy gymnázia, kde 
kromě nových učeben a kabinetů 
vznikla školní knihovna a aula, v 
níž se konají společenské akce.

Škola si vydobyla statut vý-
znamné střední školy našeho 
kraje. Je velmi úspěšná nejen co 
do počtu absolventů přijatých 
na vysoké školy. Její studenti do-
sahují také vynikajících výsledků 
v okresních, krajských, celostát-
ních, a dokonce i mezinárodních 
kolech nejrůznějších soutěží a 
sportovních klání.

Daří se renovovat učebny a mo-
dernizovat jejich zařízení. Budova 
školy doznala mnoha příznivých 
změn a stala se prostředím, které 
rádi navštěvují učitelé, studenti i 
jejich rodiče. (ik, dk)
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SVĚT MLADÝCH
Povídky, úvahy, poezii a další literární příspěvky či zprávy z akcí, také fotografi e 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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Nocturne
Jan BoDzenta

Kdysi dávno existoval tajemný 
svět Nocturne, kde žily ty nejú-
žasnější bytosti magického svě-
ta. Po celá staletí byl v Nocturnu 
mír. Je tomu asi dvě stě let, co se 
v Nocturnu objevili démoni a tro-
llové. Nikdo neví, odkud se vzali, 
avšak jedno bylo jasné, neměli 
přátelské úmysly.

V lese zvaném Enigma žila Sio-
na, strážkyně magické knihy, kde 
se nacházela kouzla ze všech kou-
tů Nocturnu. Siona nebyla jenom 
strážcem knihy, byla také paní 
snů. Jednoho dne, když prochá-
zela knihovnou, kde byla kniha 
ukryta, přepadli ji démoni pod 
vedením Triana, krále démonů. 

Přepadli Sionu a uvěznili ji v Tri-
anově hradě, který se nacházel na 
poušti Teror.

Mučili ji, na hradě byla vězněna 
po několik měsíců, ale úkryt knihy 
neprozradila. Nakonec jeden z Tri-
ových poskoků knihu objevil. Siona 
byla propuštěna. Mohli ji zabít, ale 
byla paní snů, dokázala se živým 
bytostem vkrást do hlavy a nechat 
je snít o překrásných představách. 
Proto v den objevení knihy vstou-
pila Trianovi do hlavy a nechala ho 
snít sen o nadvládě Nocturnu.

V lesech Reel se shromáždila 
armáda čítající čtyři sta tisíc vo-
jáků. Zapojili se i lesní duchové, 
stromy, víly, skřítkové, gnómové 
a trpaslíci. Víly a trpaslíci vyro-
bili zbraně. Skřítci naplánovali 
útok na Trianovo sídlo. Nastaly 

velké přípravy na válku. Všichni 
se zbrojili, plánovali a taktizovali. 
Siona se stala jejich hlavní velitel-
kou, i když byla mírumilovná víla, 
která by ani mouše neublížila, pro 
záchranu světa, jenž nadevše mi-
lovala, byla ochotná obětovat vše.

Nastal soudný den. Siona se 
svou armádou bojovala proti ob-
rovské přesile. Za jednoho padlého 
v jejich řadách padlo dvacet bytos-
tí z řad nepřítele. Trian nemohl 
uvěřit svým očím. Jeho armáda 
byla zničena. Zavřel se v hradu a 
nehodlal ho opustit. Siona s její 
armádou dobyli hrad a přinutili 
Triana vrátit knihu. Za své činy 
byl zaklet do kamenné sochy a 
uzamčen v Terabityjských skalách 
v Nocturnu. Kniha se vrátila zpět 
na své místo a vše bylo jako dřív.

P ř í b ě h

udělali radost
třInec, ČeSkÝ tĚšín Mladé a milé návštěvníky v minulých dnech 
přivítal třinecký stacionář radost. Českotěšínští gymnazisté strávili 
s klienty stacionáře pěkné chvíle. to také dokazovaly úsměvy, které 
se během návštěvy studentů objevily na všech tvářích. (pm)
 Foto: Daniela köllnerová

strašidla se bála s bojsy i nebojsy

třInec, JaBlUnkoV Bubáci, 
hastroši, duchové, čaroděj-
nice a další hrůzunahánějící 
zjevení sletěla v minulém 
týdnu mezi lidi. někde jen 
tak s nebojsy skotačila, 
jinde naháněla takový 
strach, že křik, jekot i pláč 
rozezněl celý kraj. třeba 
jako minulé úterý v třinci, 
kde se lesopark proměnil ve 
strašiles. 

zato jablunkovské staši-
doupě v DDMku zaplnila po-
někud usměvavější stvoření, 
ačkoli i tady při pohledu na 
některá z nich lezl pořádný 
mráz po zádech. (pm)

přišly i kamarádky ze záhrobí krvavé munie.

Jablunkovské doupě obsadili Duchové, Smrťáci, Monstra i Vlkodlaci. třineckým strašilesem prošly na čtyři stovky odvážlivců. někteří z nich se maminek drželi jako klíšťata. Foto: pm (5)

Strašila i nevěsta. Je tam někdo? Já se nebojím.

F o T o r e P o r Tá ž

SVĚt Ml aDÝch
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stř eda 6.  listopa du

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Brickův nářek -  
australský dobrodr. seriál 

 9.45 Hobby naší doby
 10.15 Polopatě - magazín
 10.55 Příběhy slavných -  

František Filipovský: 
Velký mistr malých rolí

 11.50 Postřehy odjinud:  
Paříž očima Jana Šmída

 12.00 Zprávy ve 12
 12.20 Předpověď počasí, 

sportovní zprávy
 12.30 Sama doma
 14.00 Vše o vaření
 14.15 StarDance ...kolem dokola
 14.20 Podfukáři - britský seriál
 15.15 Bolkoviny
 16.05 Cestománie: Tanzánie - 

Africká safari
 16.35 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 17.00 Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
 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
 20.00 StarDance ...kolem dokola
 20.03 Losování Sportky a Šance
 20.05 Četnické humoresky: 

Rýhonosec řepný -  
český televizní seriál

 21.35 Cirkus Bukowsky -  
český televizní seriál

 22.25 Nadměrné maličkosti: 
Učitelky s praxí -  
televizní film

 23.04 Losování Šťastných 10  
a Šance milion

 23.05 Tělo jako důkaz:  
Soucit s ďáblem -  
americký detektivní seriál

 23.50 MI5 - britský krimi seriál
 0.45 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.15 Malá farma: Orba koněm
 1.40 Hobby naší doby
 2.10 Dobré ráno
 4.40 Sněžná řeka: Sága rodu 

McGregorů: Slavnost - 
australský seriál

 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Etiketa: Představování
 9.10 Příběh lidu Kalahari
 10.05 Nejvýznamnější operace 

2. světové války:  
Bitva u Midway

 11.05 Pevnosti: Bouda
 11.25 Letečtí stíhači v boji:  

Hon na Bismarck
 12.15 Putování za muzikou
 12.40 Chcete je?
 12.45 Folklorika: Goroli
 13.15 Ochránce
 13.40 Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
 13.45 Náš venkov: Ochotníci
 14.15 Evropa dnes: Otcova vina 1
 14.45 Sen o autech pro všechny
 15.35 Uvnitř lidského těla: 

Zrození
 16.30 Moje rodina: Guru - 

britský sitcom
 17.00 Televizní klub neslyšících
 17.25 Červený trpaslík:  

Zpátky v Červeném -  
3. část - brit. sci-fi sitcom

 17.55 Pán času: Sontaranská 
lest - britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Maxipes Fík
 18.55 Everwood: Účtování - 

americký seriál
 19.35 Etiketa: Představování
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Kamera na cestách:  

Norské Laponsko,  
kouzlo severu

 21.00 Na cestě po Severním 
Yorkshiru

 21.30 Deník Dity P.: Dětství
 22.00 České kino na Dvojce:  

Kráva - český film
 23.25 Film o filmu Líbánky
 23.50 Na stojáka
 0.15 Tajemství Bible: Kniha 

Zjevení - konec světa?
 1.05 Dokumentární klub:  

Gangster z Manchesteru
 2.45 Nedej se: Dálnice v háji
 3.10 Narozen za císaře pána
 3.40 Zuzanka
 4.10 Po stopách izraelských 

králů
 4.40 Červený trpaslík:  

Zpátky v Červeném -  
3. část - brit. sci-fi sitcom

 5.10 Pán času: Sontaranská 
lest - britský sci-fi seriál

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

zahradě: Přestaň snít - 
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:  
Osudová chyba -  
americký krimi seriál

 14.30 Dr. House: Neplánované 
rodičovství - amer. seriál

 15.25 Ordinace v růžové  
zahradě: Dvacet minut 
lásky - seriál TV Nova

 16.35 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Rudá noční obloha - 
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Gympl s (r)učením  

omezeným: Ctirad  
a Šárka - komed. seriál

 21.35 Comeback:  
Pan Prase odchází - 
český sitkom

 22.10 Na vlastní oči -  
publicistický pořad

 22.45 Noční Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí

 23.15 Reset - kanadsko- 
-americký sci-fi film

 1.00 „V“ - americký  
sci-fi seriál

 1.45 Novashopping
 2.20 Vrchní sestra -  

americký seriál
 3.00 Střepiny
 3.30 Áčko: Au-pair  

v české rodině
 4.25 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.15 Novashopping

 6.15 Policie Hamburk - seriál
 7.15 Kutil Tim - americký seriál
 8.00 Alf - komediální seriál
 8.45 To je vražda, napsala
 9.50 Policie Hamburk - seriál
 10.50 Ira & Abby - americká 

romantická komedie
 13.15 Walker, Texas Ranger
 14.15 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 15.15 Žena zákona - 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 Cesty domů - rodin. seriál
 21.30 Už dost, šéfe! 
 22.45 Kriminálka Stuttgart - 

německý krimi seriál
 23.45 Myšlenky zločince - seriál
 0.45 Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
 1.55 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 2.40 Walker, Texas Ranger - 

americký akční seriál
 3.25 Anatomie lži - krimi seriál
 4.10 Autosalon 

 5.30 Svět Nova Cinema 
 5.40 Teleshopping 
 6.20 Monsuno - anim. seriál
 6.40 Andílci - rum. telenovela
 7.25 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 8.10 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 8.50 Sue Thomas: Agentka  

FBI - kanad.-amer. seriál
 9.40 Andílci - rum. telenovela
 10.40 Pohřešovaní - kan. seriál
 11.20 Teleshopping 
 11.40 Odložené případy - seriál
 12.20 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 13.20 Gilmorova děvčata
 14.10 Upíří deníky - amer. seriál
 15.05 Ztraceni ve vesmíru - 

americký sci-fi film
 17.20 Gilmorova děvčata
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Listopadová romance - 

americký romant. film
 22.10 Mrtvý na univerzitě - 

americká komedie
 0.05 Pohřešovaní - kan. seriál
 0.50 Teleshopping 

 8.00 Panorama
 8.30 VK Ostrava -  

Belogorie Belgorod
 10.35 MS ve sportovním 

aerobiku 2013 Bělehrad
 11.15 Time out
 11.50 Miss aerobik - III. soustř.
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 FK SAT- AN Kladno - 

Helas Brno
 14.45 Téma pro hosty ČT sport
 15.10 BBV po 25 letech
 15.30 AXIS Cup 2013 Jihlava
 15.55 Vertikal
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Cyklotoulky
 17.00 Olympijský magazín
 17.30 Deník NHL
 17.55 ZVVZ USK Praha -  

ŽKK Novi Zagreb
 20.00 Sportovec Minist. vnitra
 20.15 Borussia Dortmund - 

Arsenal FC
 23.45 Sportovní zprávy
 0.00 ATP týden tenisu
 0.30 Deník NHL
 0.50 Branky, body, vteřiny
 1.00 ZVVZ USK Praha -  

ŽKK Novi Zagreb

 5.25 Po prostu - program 
publicystyczny

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

23 - serial kryminalny
 9.55 Tajemnice ptaków: 

Poranny chór -  
cykl dokumentalny

 10.30 Wszystko co chcielibyście 
wiedzieć o giełdzie

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Tajemnice ptaków:  

We własnym gnieździe - 
cykl dokumentalny 

 13.20 Wszystko co chcielibyście 
wiedzieć o giełdzie

 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: Sławny Thomas 

Bowers - 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
 20.20 Piąty Stadion
 20.25 Liga Mistrzów w piłce 

nożnej: Borussia Dort-
mund - Arsenal Londyn

 23.10 Liga Mistrzów - skróty
 23.55 Transporter - serial
 0.55 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 1.50 Bonanza: Sławny Thomas 

Bowers - serial
 2.50 Samotność w sieci (2) - 

polski film obyczajowy
 4.15 Notacje - Edward 

Kossoy: Z łagrów do 
Armii Andersa

 6.15 1000 míst, která musíte 
vidět, než zemřete

 7.05 Krásy Evropy se  
Samanthou Brownovou

 7.30 Hitlerův holocaust
 8.30 Objevitel Max von 

Oppenheim   
 9.35 Medvědi z konce světa
 10.40 Zápisky lovce krokodýlů 
 11.40 Odvrácená tvář Havaje   
 12.45 Megakatastrofy 
 13.45 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 14.45 Odhalená věda
 15.45 Vyhynulí tvorové
 16.50 Den, kdy se Země zachvěla
 17.50 Zločiny za hranou
 18.55 Prvních 48 hodin
 20.00 Na jih Číny  

s Nigelem Marvenem   
 21.05 Život mezi šelmami   
 22.05 Bouřlivá Země
 23.05 Neohrožená planeta
 0.05 Hitlerovi bodyguardi
 0.50 SS: Ve znamení smrtihlava   
 1.45 Vetřelci dávnověku 
 2.30 Legendární příšery

 5.30 Mezi životem a smrtí
 6.25 Animáček
 9.30 Velkolepé století - seriál
 11.00 Navarro - fr. krimi seriál
 12.50 Poslední polda - seriál
 14.00 Capri - italský seriál
 15.00 Marlene a Konstantin - 

německý romant. seriál
 16.00 Jake a Tlusťoch - seriál
 17.15 Co bude dnes k večeři?
 17.50 Ostříháno
 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Animáček
 20.10 Věřte nevěřte -  

americký seriál
 21.15 Barrandovský videostop - 

zábavná soutěž
 22.10 Noční Hlavní zprávy
 22.15 Mega bouře -  

kanadský sci fi film
 0.00 Dvojí spravedlnost -  

francouzský krimi seriál
 1.05 Chobotnice - ital. seriál
 2.10 Ostříháno
 3.30 Co bude dnes k večeři?
 3.50 Profesionálové - seriál
 4.30 Mezi životem a smrtí

 8.00 Mečouni: Život na udici
 8.50 Outdoor
 9.15 Boston Bruins -  

Dallas Stars - záznam
 10.45 Kobra 11 - seriál
 12.20 Big Game
 13.05 Teleshopping
 13.15 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 14.00 Mečouni: Život na udici
 14.50 Teleshopping
 15.00 Barclays ATP World Tour  

Finals 2013 - přímý přenos
 17.00 Teleshopping
 17.05 Mistři aukcí - dokument
 17.40 Hranice nemožného
 18.30 Kobra 11 - seriál
 19.20 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.10 Kriminálka New York
 21.00 Barclays ATP World Tour  

Finals 2013 - přímý přenos
 23.00 Red News
 23.05 Městečko South Park
 23.35 Hranice nemožného
 0.20 K.O.Night
 1.10 European Poker Tour ´13

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

Islandia
 12.40 Wojciech Cejrowski - 

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

Kabaretowa 2013
 15.05 Rodzinka.pl - serial
 15.45 Panorama Kraj, pogoda
 16.20 M jak miłość - serial
 17.15 Szkoła życia - telenowela
 18.00 Panorama, sport  

telegram, pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu
 19.30 Barwy szczęścia - serial
 20.40 Na dobre i na złe - serial
 21.45 Mama do wynajęcia - 

komedia USA
 23.35 Reporter Polski - magazyn
 0.15 Zabójcze umysły - serial
 1.15 Mama do wynajęcia - 

komedia USA
 3.00 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 - 

serial
 10.00 Trudne sprawy - serial
 11.00 Dlaczego ja? - serial
 12.00 Ślubna gorączka - serial
 13.00 STOP Drogówka -  

magazyn
 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
 21.55 Święty szmal -  

komedia USA
 0.00 Nick i Nora -  

komediodramat USA

 6.15 Veľké Noviny TV JOJ
 7.15 Nakupuje vám to
 7.30 Súdna sieň
 8.30 Súdna sieň
 9.30 Panelák - seriál
 10.50 Pod povrchom - seriál
 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
 20.05 Šport
 20.20 Najlepšie počasie
 20.30 Panelák - seriál
 21.45 Kosti - krimi seriál USA
 22.50 Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
 23.50 Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
 0.50 Kuriér - kopr. krimi seriál
 2.55 Zločin - krimi seriál USA
 4.20 Krimi
 4.45 Myšlienky vraha -  

Správanie podozrivých - 
krimi seriál USA

 6.00 Teleráno
 8.30 Búrlivé víno - rod. seriál
 9.35 Chlapi neplačú - seriál
 10.45 Kobra 11 - krimi seriál
 11.50 Mentalista - krimi seriál
 12.45 Dr. House - amer. seriál
 13.45 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 Modré z neba
 22.30 NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
 23.30 Kobra 11 - krimi seriál
 0.30 Mentalista - krimi seriál
 1.20 Dr. House - amer. seriál
 2.00 Krok za krokom - sitcom
 2.25 Únos letu 777 -  

akčný triler USA
 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: 

Zapomeň mě -  
australský dobrodr. seriál 

 9.45 StarDance ... 
když hvězdy tančí

 11.25 Na cestě po Severním 
Yorkshiru

 12.00 Zprávy ve 12
 12.20 Události v regionech plus
 12.30 Sama doma
 14.00 Vše o vaření
 14.15 StarDance ...kolem dokola
 14.20 Podfukáři - britský seriál
 15.15 Bolkoviny
 16.00 Cestománie: Španělsko - 

Z Mallorcy na Menorcu
 16.35 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 17.00 Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
 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
 20.00 StarDance ...kolem dokola
 20.05 Ďáblova lest:  

Vražedný kód -  
televizní krimi film

 21.05 Máte slovo s M. Jílkovou
 22.04 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.05 Hercule Poirot:  

Případ v ulici Hickory - 
britský film

 23.55 Inspektor Rebus:  
Příčina smrti -  
britský krimi seriál

 1.35 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 2.10 Dobré ráno
 4.40 Sněžná řeka:  

Sága rodu McGregorů: 
Milenci - australský seriál

 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Etiketa: Oslovování
 9.10 Ostrovy zapomenutého 

klidu: Česká Kanada
 9.35 Chcete je?
 9.45 Film o filmu Líbánky
 10.10 Zázračná záchrana bílých 

hřebců - americký film
 12.05 Cizinec je našinec
 12.35 Přežít! - britská série
 13.25 Emoce a my:  

Emoce a umění
 13.55 Architektura
 14.20 Mýty a fakta historie:  

Divoká minulost Evropy
 15.15 Království divočiny:  

Ze života medvědů
 15.45 Objevování planety Oceán
 16.35 Zázračná planeta:  

Madagaskar:  
Ztracené světy

 17.25 Červený trpaslík:  
Kassandra -  
britský sci-fi sitcom

 17.55 Pán času:  
Otrávené nebe -  
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Maxipes Fík
 18.55 Everwood: Sbohem, 

lásko - americký seriál
 19.35 Etiketa: Oslovování
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Putování pakoňů  

očima skrytých kamer: 
Překonání řeky

 21.00 Panství Downton - 
britský kostýmní seriál

 21.50 Hra o trůny: Oheň a krev -  
britsko-americký seriál

 22.45 Zločin - dán. detekt. série
 23.45 Queer: Muži na  

vysokých podpatcích III.
 0.15 Pološero - Válečná daň
 0.45 Bratři a sestry: Správný 

polibek - americký seriál
 1.25 Uchem jehly
 1.55 Cizinec je našinec
 2.20 Přespolanka a Boršičanka - 

zábavný pořad
 3.00 O neumírání
 3.30 Klub Netopýr
 4.20 Profese zahradník - 

šlechtitel
 4.40 Červený trpaslík -  

britský sci-fi sitcom
 5.10 Pán času -  

britský sci-fi seriál

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

omezeným: Ctirad  
a Šárka - 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 Návrat komisaře Rexe: 

Šampión -  
italský krimi seriál

 13.35 Odložené případy:  
Barvy -  
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Politická objednávka - 
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Skvěle líbám  
i žehlím - seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Trik s krví -  
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.25 Ordinace v růžové  

zahradě: Inspekce  
jako řemen - český seriál

 21.35 Kriminálka Miami:  
V ohrožení - kanadsko-
-americký krimi seriál

 22.35 Noční Televizní noviny, 
Sportovní noviny, Počasí

 23.05 Létající zabiják -  
britsko-rumunsko- 
-americký akční thriller

 0.55 „V“ - americký  
sci-fi seriál

 1.45 Novashopping
 2.20 Vrchní sestra -  

americký seriál
 3.00 Na vlastní oči -  

publicistický pořad
 3.30 Áčko: Rodila jsem jinak
 4.25 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.15 Novashopping

 6.30 Policie Hamburk - seriál
 7.30 Kutil Tim - americký seriál
 8.15 Alf - komediální seriál
 9.05 To je vražda, napsala
 10.10 Policie Hamburk - seriál
 11.10 Management -  

americká komedie
 13.15 Walker, Texas Ranger
 14.15 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 15.15 Žena zákona - 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 - Výzva 
 21.35 Křižovatky života 
 22.40 Rizzoli & Isles: Vraždy  

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

příběhy - německý seriál
 2.15 Walker, Texas Ranger - 

americký akční seriál
 3.00 Anatomie lži -  

americký krimi seriál
 3.45 Receptář prima nápadů 

 5.30 Svět Nova Cinema 
 6.05 Teleshopping 
 6.40 Ben 10 - anim. seriál
 7.05 Monsuno - anim. seriál
 7.30 Andílci - rum. telenovela
 8.20 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 9.05 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 9.55 Sue Thomas: Agentka  

FBI - kanad.-amer. seriál
 10.40 Pohřešovaní - kan. seriál
 11.25 Teleshopping 
 11.45 Odložené případy - seriál
 12.25 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 13.20 Gilmorova děvčata
 14.15 Upíří deníky - amer. seriál
 15.10 Listopadová romance - 

amer. romant. film
 17.20 Gilmorova děvčata
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Odložené případy - seriál
 21.50 Excalibur - britský film
 0.35 Pohřešovaní - kan. seriál
 1.10 Teleshopping 
 1.35 Létající zabiják - britsko-

-rum.-amer. akční thriller

 8.00 Panorama
 8.30 ZVVZ USK Praha -  

ŽKK Novi Zagreb
 10.35 Svět motorů
 11.25 Vertikal
 11.55 Cyklotoulky
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 Borussia Dortmund - 

Arsenal FC
 15.25 ATP týden tenisu
 15.50 Olympijský magazín
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Tahače 2013 - ME
 17.05 Sport v regionech
 17.40 Golf Minute Magazine
 18.05 Deník NHL
 18.30 Hokej: Švédsko - Česko
 21.30 SC Freiburg -  

GD Estoril Praia
 23.40 Sportovní zprávy
 23.55 Deník NHL
 0.15 FIVB Swatch World Tour
 0.40 Branky, body, vteřiny
 0.50 Sport v regionech
 1.20 Golf Minute Magazine
 1.45 ME v cyklokrosu 2013
 3.15 FIFA magazín MS 2014
 3.30 FIVB Swatch World Tour
 3.55 SP v dráh. cyklistice ´13/14

 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 Ojciec Mateusz:  

Zdobycz - s. kryminalny
 9.55 Tajemnice ptaków:  

We własnym gnieździe - 
cykl dokumentalny

 10.30 Wszystko co chcielibyście 
wiedzieć o giełdzie

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Tajemnice ptaków:  

Życie na krawędzi -  
cykl dokumentalny

 13.20 Wszystko co chcielibyście 
wiedzieć o giełdzie

 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: Mroczna 

przeszłość - 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 Atlantycki sprint:  

Transat Jaques Vabre 
 20.15 Pogoda
 20.30 Ojciec Mateusz: Dosko-

nała - serial kryminalny
 21.25 Sprawa dla reportera
 22.25 Kierowca dla Wiery - 

dramat ros.-ukraiński
 0.25 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 1.15 Bonanza: Mroczna 

przeszłość - serial
 2.20 Czarna suknia - film TVP
 3.10 Notacje -  

Henryk Samsonowicz: 
Wybrałem historię

 3.20 Pieski świat - film dok.

 6.15 Zločiny za hranou
 7.05 Prvních 48 hodin
 7.55 Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
 8.50 Pakůň a lvice   
 9.45 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 10.40 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 11.40 Hitlerův holocaust
 12.45 Největší tajemství historie
 13.45 Medvědi z konce světa
 14.45 Zápisky lovce krokodýlů 
 15.45 Běsnící tornáda   
 16.50 Megakatastrofy 
 17.50 Bouřlivá Země
 18.55 Neohrožená planeta
 20.00 Hitlerovi bodyguardi
 21.05 SS: Hitlerovi vojáci   
 22.05 Vetřelci dávnověku 
 23.05 Turínské plátno:  

Nové důkazy   
 0.05 Keporkak: Život  

ve skupině   
 0.55 Žraločí univerzita
 1.40 Bitva s Římem
 2.35 Achnaton a Nefertiti   

 5.30 Mezi životem a smrtí 
 6.25 Animáček
 9.25 Velkolepé století - seriál
 11.00 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 -  

americký krimi 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
 20.40 Témata týdne 
 21.25 Třicet případů majora 

Zemana - televizní seriál
 23.20 Noční Hlavní zprávy
 23.25 Sejdeme se na Cibulce
 0.20 Dvojí spravedlnost -  

francouzský krimi seriál
 1.25 Chobotnice - ital. seriál
 2.25 Ostříháno
 3.15 Co bude dnes k večeři?
 3.45 Sejdeme se na Cibulce
 4.30 Mezi životem a smrtí

 8.00 Zpátky z divočiny: 
Aljaška - dokum. seriál

 8.45 World of Freesports
 9.10 New York Rangers -  

Pittsburgh Penguins - 
záznam

 11.05 World of Freesports
 11.30 Kobra 11 - seriál
 12.20 European Poker Tour ´13
 13.10 Teleshopping
 13.20 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 14.05 Zpátky z divočiny: 

Aljaška - dokum. seriál
 14.50 Teleshopping
 15.00 Barclays ATP World Tour  

Finals 2013 - přímý přenos
 17.00 Teleshopping
 17.10 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 Sevilla FC - FC Slovan 

Liberec - přímý přenos
 23.05 Red News

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

Islandia... i Polacy
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

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

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

telegram, pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu
 19.25 Barwy szczęścia - serial
 20.40 Raj dla par - komedia USA
 22.40 Besouro -  

dramat brazylijski
 0.25 Mariza i dzieje fado - 

film dokumentalny
 1.40 Bajland - film polski
 3.10 Art Noc: 18 lat to nie 

grzech... - 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 Zabójcy tłuszczu
 13.00 STOP Drogówka
 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 Zabójcy tłuszczu
 0.15 Zemsta kobiety  

w średnim wieku - 
dramat USA

 2.00 Dziewczyny z fortuną 

 6.05 Veľké Noviny TV JOJ
 7.05 Nakupuje vám to
 7.20 Súdna sieň
 8.20 Súdna sieň
 9.25 Panelák - seriál
 10.45 Pod povrchom -seriál
 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
 20.05 Šport
 20.20 Najlepšie počasie
 20.30 Panelák - seriál
 21.40 Zmiznutie v Mexiku - 

triler USA
 23.30 Vyvolení - Dom snov
 1.00 Gigolovia - reality show
 2.10 Kosti - krimi seriál USA
 3.15 Hawaii 5.0 -  

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

Vegas - krimi seriál USA
 4.40 Myšlienky vraha -  

Správanie podozrivých

 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
 0.50 Mentalista - krimi seriál
 1.30 Dr. House - amer. seriál
 3.00 Farma
 4.00 Kobra 11 - krimi seriál
 4.55 Televízne noviny
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 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Velká zkouška -  
australský dobrodr. seriál 

 9.45 Kluci v akci
 10.10 Příběhy slavných -  

Věra Ferbasová:  
Americký sen po česku

 11.05 Život na zámku:  
Mouchy - český seriál

 12.00 Zprávy ve 12
 12.20 Události v regionech plus
 12.30 Sama doma
 14.00 Vše o vaření
 14.15 StarDance ...kolem dokola
 14.20 Hercule Poirot:  

Případ v ulici Hickory - 
britský film

 16.05 Postřehy odjinud:  
Paříž očima Jana Šmída

 16.15 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 16.40 Malá farma:  

Marmeláda pro královnu
 17.05 Besipky:  

Správné předjíždění
 17.10 Polopatě - magazín
 17.55 Události v regionech  

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

a počasí
 19.00 Události
 19.50 Branky, body, vteřiny
 20.00 StarDance ...kolem dokola
 20.05 Sanitka 2 - český seriál
 21.05 13. komnata  

Reginy Rázlové
 21.34 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 21.35 Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
 22.20 Tak neváhej a toč speciál
 23.25 Cesty k úspěchu
 23.30 Kriminálka Paříž:  

Černá magie -  
francouzský seriál

 0.20 Na stopě
 0.40 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 Etiketa: Konverzace
 9.10 Uvnitř lidského těla: 

Zrození
 10.00 Putování pakoňů  

očima skrytých kamer: 
Překonání řeky

 10.55 Sicílie není jen mafie
 11.25 Na plovárně  

s Andy Lassem
 11.55 Chcete mě?
 12.20 Cíl cesty: potápění: Karibik
 13.15 Tajemství Bible: Kniha 

Zjevení - konec světa?
 14.05 Velký, větší, největší: 

Jaderná ponorka  
Pennsylvania

 15.00 Dobrodružství vědy  
a techniky: Síla vody

 15.45 Putování naší planety: 
Oběžná dráha

 16.35 Letecké katastrofy: 
Letadlo mrtvých duší

 17.25 Červený trpaslík:  
Televize Kryton -  
britský sci-fi sitcom

 17.55 Pán času: Doktorova  
dcera - britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Maxipes Fík
 18.55 Everwood:  

Everwood navždy -  
1. část - americký seriál

 19.35 Etiketa: Konverzace
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Zázračná planeta:  

Madagaskar:  
Země horka a prachu

 21.00 Uvnitř lidského těla: 
Utváření mozku

 21.55 Velikáni filmu...  
Francois Truffaut:  
Americká noc -  
francouzsko-italský film

 23.45 Jistě, pane premiére:  
Služební tajemství - 
britský satirický seriál

 0.20 Henry & June -  
americký životopisný film

 2.30 Zločin - dán. detekt. série
 3.30 Kameníkovi muzikanti - 

zábavný pořad
 4.10 Janík a Markéta  

po šesti letech
 4.40 Červený trpaslík:  

Televize Kryton -  
britský sci-fi sitcom

 5.10 Pán času: Doktorova  
dcera - britský sci-fi seriál

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

zahradě: Inspekce  
jako řemen - 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
 12.30 Návrat komisaře Rexe: 

Motorkáři -  
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Uvězněná -  
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Neštovice o rok více - 
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Stěhovaví  
ptáci - seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Krev na jeho rukách - 
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Výměna manželek - 

reality show
 21.30 Poslední skaut -  

americký akční film
 23.35 John Q - americký film
 1.35 Novashopping
 2.15 Vrchní sestra -  

americký seriál
 2.55 Áčko: Bojuji  

za práva zvířat
 3.35 P. F. - zastavení  

s Pavlínou Filipovskou  
a jejími hosty

 4.15 Andílci - rumunská 
telenovela 

 5.05 Novashopping

 6.05 Policie Hamburk - seriál
 7.05 Kutil Tim - americký seriál
 7.50 Alf - komediální seriál
 8.35 To je vražda, napsala -  

americký krimi seriál
 9.40 Policie Hamburk - seriál
 10.40 Amelia - americký film
 13.10 Walker, Texas Ranger - 

americký akční seriál
 14.10 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 15.15 Žena zákona -  

francouzský 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 - Duel 
 22.10 Show Jana Krause -  

late night show
 23.10 Spojenec -  

americký akční thriller
 1.50 Andělé nikdy nespí - 

americký thriller
 3.45 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 4.35 Walker, Texas Ranger - 

americký akční seriál

 5.45 Svět Nova Cinema 
 6.05 Teleshopping 
 6.45 Ben 10 - anim. seriál
 7.10 Monsuno - anim. seriál
 7.35 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 8.20 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 9.05 Návrat komisaře Rexe - 

italský krimi seriál
 9.50 Pohřešovaní - kan. seriál
 10.35 Teleshopping 
 10.50 Odložené případy - seriál
 11.35 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 12.30 Gilmorova děvčata 
 13.25 Upíří deníky - amer. seriál
 14.15 Odložené případy - seriál
 16.05 Mé jméno je Nikdo -  

ital.-fr.-německý western
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Discopříběh 2 - komedie
 21.40 Training Day -  

americký krimi film
 0.05 Voodoo: Umění ďábla 2 -  

thajský film
 1.45 Teleshopping 
 2.10 Training Day - krimi film

 8.00 Panorama
 8.30 Hokej: Švédsko - Česko
 10.15 AXIS Cup 2013 Jihlava
 10.40 Sport v regionech
 11.10 Golf Minute Magazine
 11.40 FIVB Swatch World Tour
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 SC Freiburg -  

GD Estoril Praia
 14.35 Evropská liga UEFA
 15.20 Svět rock and rollu - MS 

v rock and rollu formací 
a v boogie woogie 

 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Paralympijský magazín
 17.10 V šachu
 17.40 Deník NHL
 18.05 Finále Světového poháru 

v brokové střelbě 2013 
Arabské emiráty

 18.30 Total ragby
 18.55 České ragby
 19.05 Sanya Ladies Masters
 20.00 Studio fotbal extra
 20.35 Mezinárodní taneční 

festival Ústí nad Labem I.
 21.25 EVLS Prague Pro 2013
 22.25 Bojové sporty -  

M ČR v karate JKA

 5.35 Polska non stop -  
magazyn reporterów

 7.45 ZUS dla Ciebie
 8.00 Wiadomości
 8.05 Pogoda poranna
 8.10 Polityka przy kawie
 8.25 Telezakupy
 9.00 Ojciec Mateusz: Aukcja - 

serial kryminalny
 9.55 Tajemnice ptaków:  

Życie na krawędzi -  
cykl dokumentalny

 10.30 Wszystko co chcielibyście 
wiedzieć o giełdzie

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Przepis dnia - magazyn
 12.40 Tajemnice ptaków -  

cykl dokumentalny
 13.40 Jedna Scena: Zero - 

magazyn kulturalny
 14.00 Jaka to melodia?
 14.30 Masz prawo znać prawo: 

Co twoje? Co moje?  
Co nasze? - magazyn 

 14.50 Przepis dnia - magazyn
 15.00 Wiadomości
 15.05 Pogoda
 15.10 Klan - telenowela
 15.40 Sprawa dla reportera
 16.40 Polska non stop
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.20 Jaka to melodia?
 17.55 Kabaretowa noc pod 

gwiazdami
 18.30 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.15 Pogoda
 20.30 Popiełuszko.  

Wolność jest w nas - 
serial biograficzny

 21.30 Indiana Jones  
i Królestwo Kryształowej 
Czaszki - film USA

 23.40 Opole 2013 - Gala  
Jubileuszowa: Cała 
Polska śpiewa z nami

 0.45 Film fabularny
 2.40 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 3.30 Weekendowy magazyn 

filmowy
 3.55 Z miłości do gwiazd - 

komedia francuska

 6.15 Jak vznikla Země 
 7.05 Neohrožená planeta
 7.55 Hitlerovi bodyguardi
 8.50 SS: Heydrich - pražský kat
 9.50 Zločiny za hranou
 10.50 Prvních 48 hodin
 11.50 Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
 12.45 Tajemství mangrovů   
 13.45 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 14.45 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 15.45 Hitlerův holocaust
 16.50 Největší tajemství historie
 17.50 Vetřelci dávnověku 
 18.55 Záhada křišťálových lebek   
 20.00 Magistrála kladivounů   
 21.05 Žraločí univerzita
 22.05 Bitva s Římem
 23.05 Tajemná smrt Kleopatry   
 0.05 Úžasná mláďata 
 1.00 Poslední lvice   
 1.50 Moderní zázraky
 2.35 Odhalená věda
 3.25 Vyhynulí tvorové
 4.15 Divocí afričtí krokodýli   

 5.30 Mezi životem a smrtí - 
dokument

 6.25 Animáček
 9.30 Velkolepé století -  

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

německý krimi 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 Strach nad Hongkongem -  

hongkongský akční film
 22.55 Intim Night
 23.40 Noční Hlavní zprávy
 23.50 Šestý batalion -  

americký válečný film
 2.05 Chobotnice - italský 

koprodukční seriál
 3.50 Ostříháno
 4.45 Piraně - dokument

 8.00 Zpátky z divočiny: 
Aljaška - dokum. seriál

 8.45 Sevilla FC - FC Slovan 
Liberec - záznam

 11.05 Zničeno ve vteřině
 11.30 Kobra 11 - seriál
 12.20 European Poker Tour ´13 
 13.10 Teleshopping
 13.20 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 14.05 Zpátky z divočiny: 

Aljaška - dokum. seriál
 14.50 Teleshopping
 15.00 Barclays ATP World Tour  

Finals 2013 - přímý přenos
 17.00 Teleshopping
 17.10 Mistři aukcí - dokument
 17.50 Kobra 11 - seriál
 18.45 FK Dukla Praha -  

Bohemians Praha 1905 -  
přímý přenos

 21.00 Barclays ATP World Tour  
Finals 2013 - přímý přenos

 23.00 Red News
 23.05 Městečko South Park
 23.35 Hranice nemožného
 0.20 K.O.Night

 5.55 Faceci do wzięcia - serial
 6.30 Lokatorzy - serial
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.35 Barwy szczęścia - serial
 11.15 Na dobre i na złe - serial
 12.15 W krainie lwów - s. dok. 
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 13.20 Szkoła życia - telenowela
 14.15 Kabaret Moralnego 

Niepokoju
 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
 19.30 Barwy szczęścia - serial
 20.00 Boscy w sieci - serial
 20.05 Barwy szczęścia - serial
 20.45 Rodzinka.pl - serial
 21.50 Dzięki Bogu już weekend 
 23.05 Tylko dla dorosłych
 23.25 Piąty Stadion
 23.35 Kryminalne zagadki  

Las Vegas - serial
 0.30 Raj dla par - komedia USA
 2.30 Nowa - serial

 5.00 Wstawaj! Gramy!
 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 Świat według Kiepskich
 9.00 Malanowski i partnerzy
 10.00 Trudne sprawy - serial
 11.00 Dlaczego ja? - serial
 12.00 Nasz nowy dom
 13.00 STOP Drogówka
 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
 22.05 W dolinie Elah -  

dramat USA
 0.40 Prześladowca 2 - thriller 

kanad.-amerykański
 2.35 Dziewczyny z fortuną
 3.35 Tajemnice losu

 6.05 Veľké Noviny TV JOJ
 7.05 Nakupuje vám to
 7.20 Súdna sieň
 8.20 Súdna sieň
 9.30 Panelák - seriál
 10.50 Pod povrchom - seriál
 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
 20.05 Šport
 20.20 Najlepšie počasie
 20.30 Panelák - seriál
 21.45 Láska na celý život
 23.15 Hellboy II: Zlatá armáda - 

amer.-nem. akčný film
 1.55 Votrelec vs. Predátor - 

koprodukčný sci-fi triler
 3.50 Krimi
 4.15 Vražda v Hopeville - 

kanadská komédia
 6.00 Veľké Noviny TV JOJ

 6.00 Teleráno
 8.30 Búrlivé víno - rod. seriál
 9.35 Chlapi neplačú - seriál
 10.45 Kobra 11 - krimi seriál
 11.50 Bez stopy - americký 

krimi seriál
 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 Akčný piatok: Osamelý 

pomstiteľ - akčný film
 1.00 NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
 1.50 Kobra 11 - krimi seriál
 2.30 Bez stopy - krimi seriál
 3.10 Farma

soBota 9.  listopa du

 6.00 Hobby naší doby
 6.25 Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
 6.30 Okouzlení - italská 

rodinná sága
 7.30 Pusu, pusu, pusu! - 

komedie
 8.20 StarDance ...kolem dokola
 8.25 Žiješ jenom 2x:  

Z antuky ke sporáku
 8.55 Kde bydlí štěstí -  

pohádka
 9.45 Smrt v ráji -  

francouzský seriál
 10.40 Nejlepší trapasy -  

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

Paříž očima Jana Šmída
 13.00 Zprávy
 13.05 Pohádka o prolhaném 

království
 14.10 Kocourkov - pohádka
 15.10 Pro pamětníky...: 

Letní romance -  
česká komedie

 16.05 V hlavní roli zločin: 
Proč se vraždí starší dámy -  
česká krimi komedie

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

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

Euromiliony
 20.00 StarDance ...když hvězdy 

tančí - přímý přenos
 21.40 Atlet roku
 22.49 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.50 Robinson Crusoe - 

americký film
 0.25 Blue Valentine -  

americký film
 2.20 Sváteční slovo  

převora Petra Prokopa 
Siostrzonka

 2.25 Kde bydlely princezny: 
Buchlov

 3.15 Herbář
 3.40 Hospoda U Druhé  

šance - reality show
 4.35 Příběhy slavných -  

Věra Ferbasová:  
Americký sen po česku

 5.30 Z metropole

 6.00 Raníček: O krtkovi
 6.10 Veselá zoo
 6.25 Můj mazlíček
 6.40 Včelka Mája
 7.00 Mikulášovy patálie
 7.15 Garfieldova show
 7.30 Studio Kamarád
 9.00 Náš venkov: Vozejčky 

aneb Julie na cestách
 9.30 Putování za muzikou
 9.55 Folklorika: Krkonošský 

spiritismus
 10.25 Tisíc let české myslivosti
 10.55 Generál Patton:  

Vždy v čele
 11.35 Přežít! - britská série
 12.25 Cizinec je našinec
 12.55 Země kadidlové stezky
 13.15 Království divočiny:  

Ze života medvědů
 13.45 Svět zázraků - magazín
 14.10 S kuchařem kolem světa: 

Brazílie
 15.05 Derren Brown: Magie  

a manipulace mysli
 15.30 Titanic - krev a ocel - 

britsko-italský seriál
 16.25 Kamera na cestách:  

Norské Laponsko,  
kouzlo severu

 17.20 Zázračná planeta:  
Madagaskar:  
Země horka a prachu

 18.15 Krásný ztráty
 18.45 Večerníček: Maxipes Fík
 18.55 Pravěk útočí - brit. seriál
 19.40 Pevnosti: Bouda
 20.00 Náš Vašek -  

O moci bezmocných
 20.55 Ve jménu kultu… 

Bondfest: Dr. No -  
britský film

 22.45 Big Lebowski -  
americká krimi komedie

 0.35 Česká soda
 0.55 Malá Velká Británie - 

britský komediální seriál
 1.25 Je to soda -  

britský satirický seriál
 1.55 Náš venkov: Vozejčky 

aneb Julie na cestách
 2.20 Evropa dnes:  

Otcova vina 1
 2.45 Bojané
 3.25 Za jízdy se držeti
 3.50 Klub Netopýr
 4.40 Malá Velká Británie - 

britský komediální seriál
 5.10 Pravěk útočí - brit. seriál

 5.50 Oggy a Škodíci - 
kanadsko-francouzský 
animovaný seriál

 6.00 Tom a Jerry - americký 
animovaný seriál

 6.25 Batman: Odvážný  
hrdina - americký 
animovaný seriál

 6.50 Bakugan - japonský 
animovaný seriál

 7.15 Tučnáci z Madagaskaru -  
americký animovaný 
seriál

 7.50 O Červené Karkulce - 
německá pohádka

 9.00 Návrat do Modré  
laguny - americký 
dobrodružný film

 11.00 Koření
 11.55 Volejte Novu
 12.30 Ecce homo Homolka - 

česká filmová komedie
 14.15 Výměna manželek - 

reality show
 15.30 Monte Carlo -  

maďarsko-americký film
 17.40 Tipy ptáka Loskutáka
 18.00 Rady ptáka Loskutáka
 18.45 Babicovy dobroty
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Kovbojové a vetřelci - 

americký akční film
 22.40 Na doraz -  

americká komedie
 0.30 Karanténa -  

americký horor
 2.05 Novashopping
 2.40 P. F. - zastavení  

s Pavlínou Filipovskou  
a jejími hosty

 3.15 Áčko: Zemřel mi milenec
 4.30 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.20 Novashopping

 6.00 Zpravodajství FTV Prima 
 6.55 Chima - anim. seriál
 7.25 Mickeyho klubík -  

americký anim. seriál
 7.55 Malá mořská víla - 

americký anim. seriál
 8.30 Autosalon 
 9.50 Největší bitvy II. světové  

války - amer. dok. cyklus
 10.50 Hawaii 5-0 - akční seriál
 11.50 Česko Slovensko  

má talent 
 13.50 Zakázaná tajemství - 

americko-kanadský film
 15.50 Vraždy v Midsomeru -  

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

živě - kuchařská show
 21.40 Návrh - americká  

romantická komedie
 0.05 Klíč - americký horor
 2.05 Vraždy v Midsomeru -  

britský krimi seriál
 3.40 Hawaii 5-0 - akční seriál
 4.20 Nikdo není dokonalý

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.25 Teleshopping 
 7.00 Ben 10 - anim. seriál
 7.20 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 8.10 Neuvěřitelné příběhy - 

americký sci-fi seriál
 8.40 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 9.25 Návrat komisaře Rexe - 

italský krimi seriál
 10.10 Odložené případy - seriál
 10.55 Teleshopping 
 11.15 Upíří deníky - amer. seriál
 11.55 Mé jméno je Nikdo -  

ital.-fr.-německý western
 13.50 Discopříběh 2 - komedie
 15.30 Superman - amer. film
 18.15 Diagnóza smrti -  

český krimi film
 20.00 Laskavý dotek -  

americké drama
 21.50 Nezvaná - německo-

-americký film
 23.35 Mezi nepřáteli -  

fr.-marocký válečný film
 1.35 Teleshopping 
 1.50 Nezvaná - německo-

-americký film
 3.15 Karanténa - amer. horor

 8.00 Panorama
 8.30 ME v ultralehkém létání 

2013 Slovensko
 8.45 Olympijský magazín
 9.15 Cyklotoulky
 9.25 Žijme sportem!
 9.50 SKST Baník Havířov - 

Sokol Králův Dvůr
 10.40 Tahače 2013 - ME
 11.00 Panorama
 11.20 Hokej: Švédsko - Rusko
 14.10 Magazín Ligy mistrů UEFA
 14.40 Čtyřka sport
 15.00 Finsko - Česko
 18.30 Deník NHL
 18.40 Armádní sportovec  

roku 2013
 18.50 Magazín Evropské ligy 

UEFA
 19.45 Gambrinus liga
 22.20 Minuty dobrodružství
 23.20 Sportovní zprávy
 23.35 Bojové sporty -  

MM ČR K-1 (I.)
 0.35 Finsko - Česko
 2.20 Branky, body, vteřiny
 2.30 Magazín Ligy mistrů UEFA
 2.55 Magazín Evrop. ligy UEFA
 3.45 SKST Baník Havířov - 

Sokol Králův Dvůr

 5.35 Moda na sukces - serial
 6.25 Wielkie Sanktuaria  

Polski: Częstochowa -  
cykl dokumentalny

 6.55 Pełnosprawni magazyn 
dla niepełnosprawnych

 7.15 Las bliżej nas: Skąd się 
bierze las - magazyn

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

Kula z niespodziankami - 
serial animowany

 9.30 Pingwiny z Madagaskaru:  
Zbliża się Orka - s. anim.

 9.55 iCarly - serial
 10.35 Jak to działa: Mózg - 

magazyn
 11.10 Szlakiem gwiazd - reportaż
 11.35 Nie ma jak Polska:  

Po zdrowie i urodę - 
magazyn

 12.05 Weekendowy magazyn 
filmowy

 12.30 Jaka to melodia?
 13.05 Blondynka: Urodzony  

po raz drugi - serial
 14.00 Enklawy dzikiej przyrody: 

Wielka Rafa Koralowa - 
cykl dokumentalny

 14.40 Okrasa łamie przepisy: 
Las - największa spiżar-
nia - magazyn kulinarny

 15.20 Obcy na poddaszu - 
komedia USA

 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.30 Ojciec Mateusz: Dosko-

nała - serial kryminalny
 18.25 Sąsiad na widelcu - 

magazyn kulinarny
 19.10 Przygody Bolka i Lolka
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Biało-czerwoni
 20.07 Gol: T-Mobile Ekstraklasa
 20.10 Pogoda
 20.25 Komisarz Alex:  

Morderczy plan -  
serial kryminalny

 21.25 Armagedon - film 
katastroficzny USA

 24.00 Opole 2013 - Gala 
Jubileuszowa:  
Piosenki o miłości

 1.00 Żywe trupy - serial
 1.50 Film fabularny
 3.50 Piękniejsza Polska -  

cykl dokumentalny

 6.15 Vetřelci dávnověku 
 7.05 Legendární příšery
 7.55 Po stopách krakatice   
 8.50 Žraločí univerzita
 9.50 Bouřlivá Země
 10.45 Neohrožená planeta
 11.45 Hitlerovi bodyguardi
 12.45 SS: Ve znamení smrtihlava
 13.45 Zločiny za hranou
 14.45 Prvních 48 hodin
 15.45 Na jih Číny  

s Nigelem Marvenem   
 16.50 Život mezi šelmami   
 17.50 Mexické pyramidy smrti   
 18.55 Ztracená flotila staré Číny   
 20.00 Úžasná mláďata 
 21.05 Bitevní pole predátorů   
 22.05 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 23.05 Odhalená věda
 0.10 Vyhynulí tvorové
 1.05 Den, kdy se Země 

zachvěla
 1.55 Medvědi z konce světa
 2.45 Zápisky lovce krokodýlů 
 3.35 Odvrácená tvář Havaje   
 4.30 Megakatastrofy 

 5.30 Malé dějiny jedné  
rodiny - televizní seriál

 5.55 Animáček
 8.40 Drtivá porážka - 

game show
 10.20 Divokým Kurdistánem -  

španělsko-německý 
dobrodružný film

 12.40 Témata týdne
 13.10 Sen se stává skutečností -  

německý romantický film
 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 Exkluziv!
 22.15 Sejdeme se na Cibulce
 23.05 Poznáš muže svých snů -  

americká romantická 
komedie

 1.10 Týden na Barrandově
 1.20 Chobotnice - italský 

koprodukční seriál
 4.55 Co bude dnes k večeři?

 8.00 World of Freesports
 8.25 FK Dukla Praha - 

Bohemians Praha 1905
 10.45 Toronto Maple Leafs -  

New Jersey Devils - zázn.
 12.35 Kobra 11 - seriál
 13.25 Teleshopping
 13.35 Poker After Dark 2013
 14.25 Outdoor
 14.50 Teleshopping
 15.00 Barclays ATP World Tour  

Finals 2013 - přímý přenos
 17.00 Teleshopping
 17.05 Severino -  

německý western
 18.35 Nejdrsnější kamioňáci 

světa - dokument
 19.20 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.10 Kriminálka Miami - seriál
 21.00 Barclays ATP World Tour  

Finals 2013 - přímý přenos
 23.00 K.O.Night
 23.50 Sexy amatérky Playboye I
 0.15 Barclays ATP World Tour 

Finals 2013 - záznam
 2.00 Přestávka ve vysílání

 6.00 Tygrysy Europy - serial
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.00 Sztuka życia
 11.30 Barwy szczęścia - serial
 13.05 Ja to mam szczęście! - 

ulubione skecze
 13.15 Super Zaradni - magazyn
 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 - 

teleturniej
 20.05 The Voice of Poland - 

widowisko muzyczne
 22.30 Trzynasty wojownik -  

film USA
 0.25 Niekoniecznie jest źle - 

piosenki Lecha Janerki
 1.20 Drugi wymiar -  

film sci-fi USA
 3.00 Tygrys ludojad -  

horror USA

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

Detektywów - serial anim.
 8.35 Stuart Malutki 3 -  

film animowany USA
 10.05 Ewa gotuje - magazyn
 10.35 Scooby-Doo i legenda 

wampira - film anim. USA
 12.10 Jaś Fasola - serial
 12.45 Tylko muzyka -  

program rozrywkowy
 14.45 To nie koniec świata!
 15.45 2XL - serial
 16.45 Ślubna gorączka - serial
 17.45 Zabójcy tłuszczu -  

reality show
 18.50 Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.05 Biblia - serial
 22.00 Jutro będzie futro - 

komedia USA
 0.00 Belfer - film USA
 2.30 Dziewczyny z fortuną
 3.30 Tajemnice losu

 6.00 Veľké Noviny TV JOJ
 7.00 My Little Pony -  

kanad. animovaný seriál
 7.25 Monsuno - americký  

animovaný seriál
 7.50 Legenda o Tarzanovi
 9.10 Move Up!
 10.35 Čierna ovca rodiny - 

romant. komédia USA
 13.20 Hellboy II: Zlatá armáda - 

amer.-nem. akčný film
 16.10 Česko Slovensko  

má talent
 17.55 Cena je správna
 19.00 Veľké Noviny TV JOJ
 20.05 Šport
 20.20 Najlepšie počasie
 20.30 Tri dni k slobode - 

krimi triler USA
 23.20 Vyvolení - Dom snov - 

Súboj
 1.25 Čierna ovca rodiny - 

romant. komédia USA
 3.45 C.S.I.: Kriminálka New 

York - krimi seriál USA
 4.30 Zlé rozhodnutie - 

kanadsko-americký triler

 6.00 Dr. House - amer. seriál
 6.45 Zajac Bugs a priatelia
 7.10 Kung Fu Panda -  

amer. animovaný seriál
 7.40 Tučniaky z Madagaskaru -  

amer. animovaný seriál
 8.00 Alf - americký seriál
 8.30 Krok za krokom - sitcom
 8.55 Príbeh žraloka - amer. 

animovaná komédia
 10.35 Parťáci - americký sitcom
 11.00 Mr. Bean
 11.25 Rodina Addamsovcov 2 -  

americká čierna komédia
 13.20 Agent v sukni 2 -  

americká komédia
 15.30 Len trošku šťastia - amer.

romantická komédia
 17.35 Hurikán - zábav. program
 18.20 Smotánka
 19.00 Televízne noviny
 20.00 Športové noviny
 20.15 Počasie
 20.30 Farma - Duel
 22.15 Sex v meste 2 - komédia
 1.10 Osamelý pomstiteľ - 

amer.-nem. akčný film

t V proGr aM
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Neděle 10.  listopa du

 6.00 Zajímavosti z regionů
 6.25 Malá farma:  

Marmeláda pro královnu
 6.50 Hobby naší doby
 7.15 Okouzlení -  

italská rodinná sága
 8.05 Pro pamětníky...: 

Letní romance -  
česká hudební komedie

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

Sádra - český seriál
 12.00 Otázky Václava Moravce
 13.00 Zprávy
 13.05 Zlatá princezna -  

pohádka
 14.05 Ze zlatého fondu: 

Případ Platfus -  
televizní komedie

 15.55 Pro pamětníky...: 
Mladé víno -  
česká filmová komedie

 17.30 Komici na jedničku: 
Miroslav Horníček

 18.25 Herbář
 18.55 Události za okamžik  

a počasí
 19.00 Události
 19.45 Branky, body, vteřiny
 19.55 StarDance ...kolem dokola
 20.01 Losování Sportky a Šance
 20.05 České století:  

Kulka pro Heydricha 
(1941) - historický seriál

 21.20 168 hodin
 21.53 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 21.55 Slečna Guru - komedie
 23.20 Zapomenutá vražda - 

francouzský detektivní 
seriál

 0.55 Manéž Bolka Polívky
 2.05 Móda - Extravagance - 

Manýry
 2.30 Kuchařská pohotovost: 

Grilování bez rodičů
 2.55 Brněnské varieté  

před dvaceti lety
 3.35 Brněnské kolo
 4.15 Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
 5.00 Žiješ jenom 2x:  

Z antuky ke sporáku
 5.30 Zajímavosti z regionů

 6.00 Raníček: O krtkovi
 6.10 Veselá zoo
 6.25 Můj mazlíček
 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 (44)
 9.35 Divnopis: Řisuty
 9.40 Nejvýznamnější operace 

2. světové války:  
Bitva u Midway

 10.45 Pevnosti: Bouda
 11.00 Nedej se:  

Pocta neznámé úřednici
 11.30 Ochránce
 12.00 Chcete mě?
 12.25 Velbloudí dostihy
 13.20 Paříž tančí
 14.15 Sváteční slovo kněze 

Pavla Konzbula
 14.20 Křesťanský magazín
 14.45 Uchem jehly
 15.15 Příběhy, které svět 

nevidí: To světlo  
svítí ve tmě

 15.40 Ptáčata: Skousneme to?
 16.10 Objevování planety 

Oceán
 17.00 Cíl cesty: potápění: 

Indický oceán
 17.50 Emoce a my:  

Emoce a sport
 18.15 Na plovárně  

s Jerrym Schatzbergem
 18.45 Večerníček: Maxipes Fík
 18.55 Pravěk útočí - brit. seriál
 19.40 Země kadidlové stezky
 20.00 S kuchařem kolem světa: 

Thajsko
 21.00 Letecké katastrofy: 

Neviditelný zabiják
 21.55 Víkend na Zuydcoote -  

francouzsko-italské 
válečné drama

 23.55 Dokumentární klub:  
Bílá vrána

 1.20 Californication:  
Slepá víra - americký 
komediální seriál

 1.50 Sen o autech pro všechny
 2.40 Ochránce
 3.10 Proměny lidového kroje
 3.40 Klub Netopýr
 4.40 Moje rodina:  

Guru - britský sitcom
 5.10 Pravěk útočí - brit. seriál

 6.00 Oggy a Škodíci - 
kanadsko-francouzský 
animovaný seriál

 6.15 Dinofroz -  
italský animovaný seriál

 6.45 Bakugan - japonský 
animovaný seriál

 7.10 Hannah Montana - 
americký seriál

 8.05 Jak vycvičit draky -  
americký animovaný 
seriál

  8.35 Víkend: Černé na bílém
 9.20 Ztraceni v moři -  

americký film
 11.35 Kačenka a zase ta 

strašidla - český film
 13.20 Co je doma, to se počítá,  

pánové... - česká komedie
 15.00 Milenec je zločinec! - 

německo-americká  
akční komedie

 16.55 Prásk!
 17.45 Kamarád do deště 2: 

Příběh z Brooklynu - 
český film

 19.30 Televizní noviny,  
Sportovní noviny, Počasí

 20.20 Doktoři z Počátků:  
Vesnice prolhaných - 
český seriál

 21.30 Střepiny
 22.10 Smrtonosná zbraň - 

americký akční film
 0.10 Co je doma, to se počítá,  

pánové... - česká komedie
 1.35 Novashopping
 2.10 Vrchní sestra -  

americký seriál
 2.55 Volejte Novu
 3.25 Áčko: Znám místo,  

kde straší
 4.20 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.15 Novashopping

 6.00 Zpravodajství FTV Prima 
 6.40 Chima - anim. seriál
 7.10 Mickeyho klubík
 7.40 Malá mořská víla
 8.10 Tajemství války -  

americký dokum. seriál
 9.20 Prima SVĚT 
 9.55 Vteřiny před vraždou
 11.00 Partie 
 11.55 Receptář prima nápadů 
 13.05 Nedělní receptář extra 
 13.25 Jste to, co jíte 
 14.35 Danielle Steelová:  

Jednou za život -  
americký romantický film

 16.35 Vraždy v Midsomeru -  
britský krimi seriál

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

má talent 
 23.05 VyVolení - Noční show 
 0.15 Zítra zemřeš -  

americký thriller
 2.10 Vraždy v Midsomeru -  

britský krimi seriál
 3.45 Tajemství války
 4.40 Vteřiny před vraždou

 5.45 Svět Nova Cinema 
 5.50 Teleshopping 
 6.30 O Červené Karkulce - 

německá pohádka
 7.25 Superman - amer. film
 9.40 Diagnóza smrti -  

český krimi film
 11.05 Teleshopping 
 11.25 Koření
 12.05 Laskavý dotek -  

americké drama
 13.50 Monte Carlo -  

maďarsko-americký film
 16.00 Kovbojové a vetřelci - 

americký akční film
 18.15 Vražedná čísla -  

americký krimi seriál
 20.00 Firewall - australsko-

-americký krimi film
 22.05 Hvězdná pěchota:  

Skrytý nepřítel -  
americký akční film

 0.10 Mr. & Mrs. Bloom - 
americký akční seriál

 1.00 Teleshopping 
 1.15 Hvězdná pěchota:  

Skrytý nepřítel -  
americký akční film

 2.55 Mr. & Mrs. Bloom - 
americký akční seriál

 8.00 Panorama
 8.30 Gambrinus liga
 10.15 FIBA World Basketball
 10.40 BasketManie
 11.00 Hokej: Česko - Rusko
 14.30 Čtyřka sport
 14.50 Deník NHL
 15.20 Hokej: Finsko - Švédsko
 18.10 Mezinár. taneční festival 

Ústí nad Labem II.
 19.00 Minuty dobrodružství
 20.00 Sportovec Ministerstva 

vnitra 2013
 20.15 Libor Podmol mezi 

nebem a zemí
 20.30 MS freestyle motokros
 21.30 Studio fotbal - Dohráno
 22.15 Sportovní zprávy
 22.30 Deník NHL
 22.55 Desafio Inca 2013
 23.50 Euro Grand Prix v karate
 0.50 Branky, body, vteřiny
 1.00 Hokej: Česko - Rusko
 2.45 FIBA World Basketball
 3.10 BasketManie
 3.25 MS freestyle motokros
 4.25 Studio fotbal - Dohráno
 5.10 Cyklotoulky
 5.25 Branky, body, vteřiny
 5.40 Čtyřka sport

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

Świętej z Sanktuarium  
Bożego Miłosierdzia  
w Łagiewnikach

 8.00 Tydzień
 8.25 Domisie: Ogrodowe figle, 

czyli przygoda z dynią - 
program dla dzieci

 8.55 Ziarno - magazyn
 9.35 Popiełuszko.  

Wolność jest w nas - 
serial biograficzny

 10.25 Zwykła/niezwykła 
rodzinka - serial

 11.15 Biegajmy razem - magazyn
 11.35 Świat się kręci -  

the best of
 11.55 Między ziemią a niebem -  

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

magazyn
 12.50 Sąsiad na widelcu - 

magazyn kulinarny
 13.45 BBC w Jedynce:  

Afryka. Na południu - 
serial dokumentalny

 14.50 Ogniem i mieczem - 
serial

 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Komisarz Alex:  

Morderczy plan -  
serial kryminalny

 18.20 Jaka to melodia?
 19.00 Przygody Donalda  

i Mikiego: Donald pilot 
oblatywacz -  
serial animowany

 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Biało-czerwoni
 20.10 Pogoda
 20.20 Blondynka: Mężczyzna 

jest jak pitbul - serial
 21.20 Z miłości do gwiazd - 

komedia francuska
 22.55 Opole 2013 - Gala  

Jubileuszowa: Evergreeny
 23.50 Jean-Claude Van  

Damme - belg.-luks.-
-francuska komedia 

 1.35 Homeland - serial
 2.35 Żywe trupy - serial
 3.25 Sąsiad na widelcu - 

magazyn kulinarny
 4.05 Świat się kręci -  

the best of

 6.40 Bitva s Římem
 7.45 Úžasná mláďata 
 8.50 Poslední gorily v parku 

Virunga   
 9.50 Vetřelci dávnověku 
 10.45 Turínské plátno:  

Nové důkazy   
 11.45 Keporkak: Život  

ve skupině   
 12.45 Žraločí univerzita
 13.45 Bouřlivá Země
 14.45 Neohrožená planeta
 15.45 Hitlerovi bodyguardi
 16.50 SS: Hitlerovi vojáci   
 17.50 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 18.55 Odhalená věda
 20.00 Zvířecí armagedon
 21.05 Pravěká pitva
 22.05 Medvědi z konce světa
 23.05 Zápisky lovce krokodýlů 
 0.10 Běsnící tornáda   
 0.55 Megakatastrofy 
 1.45 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 2.30 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou

 5.30 Malé dějiny jedné  
rodiny - televizní seriál

 5.55 Animáček
 8.50 Drtivá porážka -  

game show
 10.25 Sejdeme se na Cibulce
 11.50 Vtip za stovku!
 13.20 Láska u fjordu:  

V zajetí lásky -  
německý romantický film

 15.20 Perry Mason -  
americký seriál

 17.30 Což takhle dát si VIP?
 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Animáček
 20.15 Vrátím se pro tebe - 

kanadský film
 22.00 Zákon a pořádek:  

Útvar pro zvláštní oběti -  
americký krimi seriál

 23.05 Úkryt - americký thriller
 0.55 Chobotnice - italský 

koprodukční seriál
 4.40 Profesionálové - seriál

 8.00 Outdoor
 8.35 Nejdrsnější kamioňáci 

světa - dokument
 9.20 Severino -  

německý western
 10.40 Teleshopping
 10.50 Moto GP - VC Valencie - 

přímý přenos
 12.05 Teleshopping
 12.15 Moto GP - VC Valencie - 

přímý přenos
 13.30 Teleshopping
 13.45 Moto GP - VC Valencie - 

přímý přenos
 15.00 Barclays ATP World Tour  

Finals 2013 - přímý přenos
 17.00 Slovo policajta -  

francouzský akční film
 18.45 SK Sigma Olomouc - 

AC Sparta Praha -  
přímý přenos

 21.00 Barclays ATP World Tour  
Finals 2013 - přímý přenos

 23.05 Městečko South Park
 23.30 Hranice nemožného
 0.15 K.O.Night
 1.05 Sexy amatérky Playboye I

 5.35 Słowo na niedzielę
 5.50 Bliskie i groźne spotka-

nia Steve‘a - serial dok.
 6.25 Ostoja - magazyn
 7.00 M jak miłość - serial
 7.55 Barwy szczęścia - serial
 9.05 Kultura, głupcze - magazyn
 9.45 Dzieje oceanów
 10.50 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 11.20 Makłowicz w podróży: 

Bawaria
 11.55 Mali żołnierze - film USA
 14.00 Familiada
 14.40 The Voice of Poland
 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 Świętokrzyska Gala 

Kabaretowa
 21.10 Czas honoru - serial
 22.00 Czas honoru:  

Realia i ludzie
 22.10 Show z humorem:  

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

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

Detektywów - serial anim.
 8.15 Aloha, Scooby-Doo -  

film animowany USA
 9.55 Jeźdźcy smoków
 10.25 Teen Beach Movie -  

film muzyczny USA
 12.25 Tylko taniec -  

program rozrywkowy
 14.25 D.E.B.S. - komedia 

szpiegowska USA
 16.15 Top Chef - reality show
 17.45 Nasz nowy dom
 18.50 Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
 19.30 Państwo w państwie -  

program publicystyczny
 20.00 Tylko muzyka -  

program rozrywkowy
 22.00 To nie koniec świata!
 23.00 Kości - serial
 0.05 Dzikie żądze 2 -  

thriller USA
 2.05 Magazyn sportowy
 4.05 Tajemnice losu

 6.15 Veľké Noviny TV JOJ
 7.10 Popoluška 3: Stratená  

v čase - anim. film USA
 8.50 Rozprávková jazda -  

amer. animovaný seriál
 10.05 Geissenovci -  

Ťažký život milionárov
 12.10 Divoké kočky -  

americká komédia
 14.25 Tri dni k slobode - 

americký triler
 17.15 Nové bývanie
 17.55 Cena je správna
 19.00 Veľké Noviny TV JOJ
 20.00 Šport
 20.15 Najlepšie počasie
 20.20 Česko Slovensko  

má talent
 22.10 Česko Slovensko  

má talent - Cesta do 
semifinále

 23.10 Kráľ Škorpión 2: Návrat 
kráľa - koprod. akčný film

 1.35 Hra na skrývačku - 
americký triler

 3.40 Kráľ Škorpión 2: Návrat 
kráľa - koprod. akčný film

 5.40 Krimi

 6.00 Hurikán - záb. program
 6.40 Zajac Bugs a priatelia
 6.55 Scooby-Doo, ako sa 

máš? - animovaný seriál
 7.20 Kung Fu Panda -  

amer. animovaný seriál
 7.45 Tučniaky z Madagaskaru -  

amer. animovaný seriál
 8.10 Len trošku šťastia - amer.

romantická komédia
 10.15 Agent v sukni 2 -  

americká komédia
 12.20 Žandár sa žení - komédia
 14.10 Angelika, markíza 

anjelov - romantický film
 16.45 Zlatý kompas - amer.-

-britský dobrodružný film
 19.00 Televízne noviny
 20.00 Športové noviny
 20.15 Počasie
 20.30 Bez súcitu - akčný triler
 22.20 Ťažko ho zabiť -  

americký akčný triler
 0.20 Bez súcitu - akčný triler
 1.50 Hrozba z temnoty - seriál
 2.30 Ťažko ho zabiť -  

americký akčný triler

poNdělí 11.  listopa du

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Svatba - australský 
dobrodružný seriál 

 9.45 13. komnata  
Reginy Rázlové

 10.15 Všechnopárty -  
talk show Karla Šípa

 11.00 Sanitka 2 - český seriál
 12.00 Zprávy ve 12
 12.20 Události v regionech plus
 12.30 Sama doma
 14.00 Vše o vaření
 14.15 StarDance ...kolem dokola
 14.20 Podfukáři - britský seriál
 15.15 Na kus řeči
 16.00 Cestománie: Belgie - 

Ryzí srdce Evropy
 16.30 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 16.55 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
 20.00 StarDance ...kolem dokola
 20.05 Četnické humoresky: 

Pamlsek - český  
televizní seriál

 21.35 Reportéři ČT
 22.18 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.20 Černí andělé: Trosečník - 

český krimi seriál
 23.15 Na stopě
 23.40 Cesty k úspěchu
 23.45 MI5 - britský krimi seriál
 0.35 Kalendárium
 0.50 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.15 Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
 1.20 Z metropole
 1.50 Máte slovo s M. Jílkovou
 2.55 Dobré ráno
 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Etiketa: Návštěva
 9.10 Kamera na cestách:  

Norské Laponsko,  
kouzlo severu

 10.05 Svět zázraků - magazín
 10.30 Letečtí stíhači v boji:  

Hon na Bismarck
 11.15 Tisíc let české myslivosti
 11.45 Československý filmový 

týdeník 1963
 12.00 Krásný ztráty
 12.30 Příběhy, které svět nevidí: 

To světlo svítí ve tmě
 13.00 Televizní klub neslyšících
 13.25 Odchov mořských ryb
 13.45 Putování naší planety: 

Oběžná dráha
 14.35 S kuchařem kolem světa: 

Thajsko
 15.30 Derren Brown: Magie  

a manipulace mysli
 15.55 Země kadidlové stezky
 16.15 Thomas Jefferson
 16.55 Jistě, pane premiére:  

Služební tajemství - 
britský satirický seriál

 17.30 Červený trpaslík -  
britský sci-fi sitcom

 17.55 Pán času - britský seriál
 18.45 Večerníček: Maxipes Fík
 18.55 Everwood - amer. seriál
 19.35 Etiketa: Návštěva
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Nejvýznamnější operace 

2. světové války:  
Bitva u Midway

 21.05 Pod dlažbou je pláž
 22.05 Velikáni filmu... Krzysztof 

Kieslowski: Krátký film  
o zabíjení - polský film

 23.25 Noční filmový klub:  
Král Rybář - amer. film

 1.40 Ostrovy zapomenutého 
klidu: Orchideje II.

 2.10 Vesnicopis: Lipina, 
Štáblovice

 2.30 Queer: Muži na vysokých 
podpatcích III.

 3.00 Divnopis: Ublo
 3.05 Ztracené adresy:  

Knížecí pláně
 3.25 Kati a blázni
 4.20 Zašlapané projekty: 

Kauza Tatraplan
 4.40 Červený trpaslík -  

britský sci-fi sitcom
 5.10 Pán času- britský seriál

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

Vesnice prolhaných - 
český seriál

 11.00 Střepiny
 11.25 Průměrňákovi -  

americký sitcom
 11.50 Tescoma s chutí
 12.00 Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
 12.30 Návrat komisaře Rexe: 

Vytí - italský krimi seriál
 13.30 Odložené případy:  

Zachraňte Patricka 
Bubleyho -  
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Drobné oběti -  
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Živá voda - 
seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Léčba rudým kobercem - 
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Gympl s (r)učením  

omezeným: Podraz - 
komediální seriál

 21.35 PanMáma: Večer divů - 
televizní sitkom

 22.10 Okresní přebor:  
Láska -  
komediální seriál

 22.40 Námořní vyšetřovací 
služba - americký  
krimi seriál

 23.35 Stoupenci zla -  
americký seriál

 0.25 Big game
 1.15 Patty Hewes:  

Nebezpečná advokátka - 
americký krimi seriál

 1.55 Novashopping
 2.30 Život na dluh -  

britský reality seriál
 3.00 Přestávka ve vysílání

 6.10 Policie Hamburk - seriál
 7.10 Kutil Tim - americký seriál
 8.00 Alf - komediální seriál
 8.45 To je vražda, napsala
 9.50 Policie Hamburk - seriál
 10.50 Charlotte Sophie 

Bentincková - holandský 
romantický seriál

 13.15 Walker, Texas Ranger -  
americký akční seriál

 14.15 Doktor z hor: Nové 
příběhy - německý seriál

 15.15 Žena zákona - 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 Cesty domů - rod. seriál
 21.30 Top Star magazín
 22.45 Zakázané ovoce -  

americká krimi komedie
 1.15 Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
 2.25 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 3.10 Walker, Texas Ranger
 3.55 Anatomie lži -  

americký krimi seriál

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.30 Teleshopping 
 7.15 Dinofroz - anim. seriál
 7.40 Monsuno - anim. seriál
 8.05 Milenec je zločinec! - 

něm.-amer. komedie
 9.35 Vražedná čísla -  

americký krimi seriál
 11.00 Teleshopping 
 11.20 Kačenka a zase ta 

strašidla - český film
 12.45 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 13.40 Firewall - australsko-

-americký krimi film
 15.35 Kamarád do deště 2: 

Příběh z Brooklynu - 
český film

 17.15 Gilmorova děvčata
 18.10 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Klokan Jack - americko-

-austral. dobr. komedie
 21.50 Zabij mě něžně - americ-

ko-britský erotický thriller
 23.45 Pohřešovaní - kan. seriál
 0.35 Zabij mě něžně - americ-

ko-britský erotický thriller
 2.10 Teleshopping 

 8.00 Panorama
 8.30 Sport v regionech
 9.00 Miss aerobik -  

III. soustředění
 9.15 Olympijský magazín
 9.45 ATP týden tenisu
 10.10 Golf Minute Magazine
 10.35 Žijme sportem!
 10.55 Čtyřka sport
 11.15 Mezinárodní taneční 

festival Ústí nad Labem I.
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 Hokej: Česko - Rusko
 14.35 V šachu
 15.05 Vertikal
 15.35 Studio fotbal - Dohráno
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Deník NHL
 17.05 Fotbal ve světě
 17.30 FK Teplice - FC Slovan 

Liberec - přímý přenos
 20.15 Volejbalový magazín
 20.30 VO Příbram - VK Ostrava
 22.25 Ozvěny Davisova poháru
 22.45 Cesta do finále Davis 

Cupu I.
 23.45 Sportovní zprávy
 0.00 Sport ve světě
 0.50 Deník NHL

 5.30 Naszaarmia.pl - magazyn
 5.55 Info Poranek
 8.00 Naszaarmia.pl - magazyn
 8.20 Ojciec Mateusz: Taka 

spokojna niedziela - 
serial kryminalny

 9.10 Film dokumentalny
 9.40  Film dokumentalny
 10.40 Paderewski. Człowiek 

czynu, sukcesu i sławy
 11.25 Święto Niepodległości - 

transmisja z uroczystości 
państwowych  
w Warszawie

 13.10 Jaka to melodia?
 13.45 Osobliwości mórz  

i oceanów: Negros  
i Apo - serial dok.

 14.50 Ogniem i mieczem - 
serial

 15.55 Ogniem i mieczem - 
serial

 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Surykatki - film  

dokumentalny
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Biało-czerwoni 
 20.07 Kroniki Maratonów 

Świata
 20.10 Pogoda
 20.25 Wielki Test z Historii: 

Polskie powstania
 22.10 Homeland - serial
 23.05 Opole 2013 -  

Gala Jubileuszowa:  
Piosenki z tekstem

 24.00 Świat moich wujków - 
film dokumentalny

 0.45 Lekcje pana Kuki - 
pol.-austriacki film 
obyczajowy

 2.30 Kratka - film TVP
 3.25 Świat moich wujków - 

film dokumentalny
 4.15 Sekrety bólu -  

film dokumentalny
 5.05 Naszaarmia.pl - magazyn
 5.25 Notacje - Jadwiga 

Piłsudska - Jaraczewska: 
Mój ojciec

 6.05 Moderní zázraky
 6.55 Odhalená věda
 7.50 Vyhynulí tvorové
 8.45 Divocí afričtí krokodýli   
 9.45 Bitva s Římem
 10.50 Tajemná smrt Kleopatry   
 11.50 Úžasná mláďata 
 12.55 Poslední lvice   
 13.55 Vetřelci dávnověku 
 14.50 Záhada křišťálových lebek   
 15.50 Magistrála kladivounů   
 16.50 Žraločí univerzita
 17.50 Alpy: V království orlů
 18.55 Zápisky lovce krokodýlů 
 20.00 Síla živlů
 21.05 Megakatastrofy 
 22.05 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 23.05 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 23.55 Hitlerův holocaust
 0.50 Největší tajemství historie
 1.40 Zločiny za hranou
 2.25 Prvních 48 hodin
 3.10 Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
 3.55 Tajemství mangrovů   

 5.30 Mezi životem a smrtí
 6.25 Animáček
 9.25 Velkolepé století -  

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

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

něm. romantický seriál
 16.05 Jake a Tlusťoch -  

americký krimi seriál
 17.15 Co bude dnes k večeři?
 17.50 Ostříháno
 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Animáček
 20.15 Žena za pultem -  

český seriál
 21.25 Pan Vok odchází -  

česká komedie
 23.10 Noční Hlavní zprávy
 23.20 Intim Night
 23.50 Palermo - it. krimi seriál
 2.05 Chobotnice - italský 

koprodukční seriál
 3.50 Ostříháno
 4.55 Co bude dnes k večeři?

 8.00 Zpátky z divočiny: 
Aljaška - dokum. seriál

 8.45 SK Sigma Olomouc - 
AC Sparta Praha

 11.05 New York Rangers -  
Florida Panthers - záznam

 12.55 Teleshopping
 13.05 MotoGP - VC Valencie
 14.30 Teleshopping
 14.35 Slovo policajta -  

francouzský akční film
 16.15 Zpátky z divočiny: 

Aljaška - dokum. seriál
 17.00 Teleshopping
 17.10 Mistři aukcí - dokument
 17.45 Hranice nemožného
 18.30 Kobra 11 - seriál
 19.20 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.10 Kriminálka New York
 21.00 Barclays ATP World Tour  

Finals 2013 - přímý přenos
 23.00 Red News
 23.05 Peacemaker - amer. film
 1.10 K.O.Night
 1.55 European Poker Tour 12 
 2.45 Mistři aukcí - dokument

 5.55 Rejs - komedia polska
 7.15 M jak miłość - serial
 8.05 11 listopada - Święto 

Niepodległości
 8.15 Dzieje oceanów
 9.10 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 9.45 Kacper - film USA
 11.35 Człowiek w żelaznej 

masce - film amer.-bryt.
 13.45 11 listopada -  

Święto Niepodległości
 14.00 Familiada
 14.40 Kabaret Hrabi
 15.35 11 listopada -  

Święto Niepodległości
 15.45 Beethoven - komedia USA
 17.15 Gwiazdy Kabaretowych 

Nocy Listopadowych
 17.50 11 listopada -  

Święto Niepodległości
 18.00 Panorama, sport  

telegram, pogoda
 18.45 Boscy w sieci - serial
 18.50 Rodzinka.pl - serial
 20.05 Kabaretowa Noc  

Listopadowa 2013
 23.25 Podniebny terror - film USA
 1.15 Rejs - komedia polska
 2.35 Podniebny terror - film USA

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

Detektywów - serial anim.
 8.10 Teen Beach Movie -  

film muzyczny USA 
 10.30 Kurczak Mały -  

film animowany USA
 12.05 Niejaki Joe -  

komedia USA
 14.05 Ludzie honoru -  

dramat sensacyjny USA
 17.00 Dlaczego ja? - serial
 18.00 Pierwsza miłość - serial
 18.50 Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
 19.30 Świat według Kiepskich - 

serial
 20.05 Pojutrze - dramat  

katastroficzny USA
 22.30 Gladiator -  

film sensacyjny USA
 0.40 Breaking Bad  - serial
 1.40 Dziupla Cezara - serial
 3.15 Tajemnice losu

 6.10 Veľké Noviny TV JOJ
 7.10 Nakupuje vám to
 7.25 Súdna sieň
 8.30 Súdna sieň
 9.30 Panelák - seriál
 10.55 Pod povrchom - seriál
 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
 20.05 Šport
 20.20 Najlepšie počasie
 20.30 Panelák - seriál
 21.40 Dedičstvo - seriál
 23.05 Kuriér - kopr. krimi seriál
 0.15 Kosti - krimi seriál USA
 1.15 Move Up!
 2.40 X Factor USA 2013
 4.10 Bratislava Deň a Noc
 4.50 Myšlienky vraha -  

Správanie podozrivých - 
krimi seriál USA

 5.40 Krimi

 6.00 Teleráno
 8.30 Búrlivé víno - rod. seriál
 9.35 Chlapi neplačú - seriál
 10.35 Kobra 11 - krimi seriál
 11.35 Bez stopy - 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
 0.50 Bez stopy - krimi seriál
 1.35 Vráť mi moje deti - film
 3.00 Farma
 4.00 Kobra 11 - krimi seriál
 4.45 Lampáreň
 5.00 Televízne noviny
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 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery: Žrádlo 

pro psy - australský 
dobrodružný seriál 

 9.45 Pošta pro tebe
 10.45 Toulavá kamera
 11.15 Reportéři ČT
 12.00 Zprávy ve 12
 12.20 Předpověď počasí, 

sportovní zprávy
 12.30 Sama doma
 14.00 Vše o vaření
 14.15 StarDance ...kolem dokola
 14.20 Podfukáři - britský seriál
 15.15 Na kus řeči
 16.00 Cestománie: Jordánsko - 

Hledání kořenů
 16.25 Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
 16.30 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 16.55 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
 20.00 StarDance ...kolem dokola
 20.03 Losování loterie  

Euromiliony
 20.05 Nejlepší trapasy -  

cyklus diváckých příběhů
 21.20 Příběhy slavných -  

Zdeněk Řehoř:  
Slušňák mu sluší

 22.14 Losování Šťastných 10  
a Šance milion

 22.15 Jestli jednou odejdu - 
česká komedie

 23.50 Pusu, pusu, pusu! - 
televizní komedie

 0.45 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.25 Zajímavosti z regionů
 1.50 Sváteční slovo kněze 

Pavla Konzbula
 2.00 Žiješ jenom 2x:  

Z antuky ke sporáku
 2.30 Dobré ráno
 5.05 Malá farma:  

Marmeláda pro královnu
 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Etiketa: Dary a dárky
 9.10 Objevování planety Oceán
 10.00 Chcete mě?
 10.25 Ze života medvědů
 11.00 Křesťanský magazín
 11.25 Nedej se
 11.50 Chcete je?
 12.00 Generál Patton:  

Vždy v čele
 12.45 Dobrodružství vědy  

a techniky: Síla vody
 13.30 Letecké katastrofy
 14.20 Koněspřežka
 14.35 Cíl cesty: potápění: 

Indický oceán
 15.25 Emoce a my
 15.50 Letečtí stíhači v boji
 16.40 Neznámá Indonésie
 17.30 Červený trpaslík -  

britský sci-fi sitcom
 18.00 Pán času - britský seriál
 18.45 Večerníček: Maxipes Fík
 18.55 Bratři a sestry -  

americký seriál
 19.35 Etiketa: Dary a dárky
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Generál Patton:  

U bran Německa
 20.50 Přežít! - britská série
 21.45 Ve jménu vlasti: Vesta - 

americký seriál
 22.40 Impérium - Mafie v 

Atlantic City - amer. seriál
 23.35 Je to soda - britský seriál
 0.05 Californication -  

amer. komediální seriál
 0.35 Derren Brown: Magie  

a manipulace mysli
 1.00 Putování naší planety: 

Oběžná dráha
 1.50 Ochránce
 2.15 Chcete je?
 2.20 Ilustrované fejetony 

Ludvíka Vaculíka: Našim 
herečkám (listopad 1986)

 2.30 Ztracené adresy:  
Katzelsdorf

 2.50 Přísně tajné vraždy:  
Nová zpráva o Pavlu Š.

 3.05 Hranice bez hranic: 
Trojmezí na východě

 3.30 Zašlapané projekty: 
Karosu pokořil Ikarus

 3.45 Kdyby...
 4.45 Červený trpaslík -  

britský sci-fi sitcom
 5.10 Pán času - britský seriál

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

omezeným: Podraz - 
komediální 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
 12.30 Návrat komisaře Rexe: 

Moje kapela hraje rock - 
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Rozjezd -  
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
V nadživotní velikosti - 
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Letíme! -  
seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista: Rudí koně - 
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové  

zahradě: Krásná noc  
ve dvou - český seriál

 21.30 Víkend: Zakázané 
uvolnění

 22.20 Námořní vyšetřovací 
služba - americký  
krimi seriál

 23.10 Muž s posláním -  
americký seriál

 0.00 Zákon a pořádek:  
Útvar pro zvláštní oběti:  
Propaganda - americký 
krimi seriál

 0.50 „V“ - amer. sci-fi seriál
 1.40 Novashopping
 2.15 Vrchní sestra -  

americký seriál
 2.55 Střepiny
 3.25 Áčko: Jsem  

nezaměstnaný
 4.25 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.15 Novashopping

 6.10 Policie Hamburk - seriál
 7.10 Kutil Tim - americký seriál
 7.55 Alf - komediální seriál
 8.40 To je vražda, napsala
 9.45 Policie Hamburk - seriál
 10.45 Charlotte Sophie 

Bentincková - holandský 
romantický seriál

 13.10 Walker, Texas Ranger
 14.10 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 15.10 Žena zákona - 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
 22.10 Partička - improviz. show
 22.50 Myšlenky zločince - seriál
 23.50 Spravedlnost v krvi - 

americký seriál
 0.50 Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
 1.55 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 2.40 Walker, Texas Ranger -  

americký akční seriál

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.40 Teleshopping 
 7.15 Ben 10 - anim. seriál
 7.40 Tajemství Sylvestra  

a Tweetyho - anim. seriál
 8.00 Život na dluh
 8.35 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 9.25 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 10.15 Návrat komisaře Rexe
 11.00 Pohřešovaní - kan. seriál
 11.45 Teleshopping 
 12.05 Film o filmu -  

Záblesky chladné neděle
 12.20 Odložené případy - seriál
 13.00 Nemocnice Chicago Hope
 13.55 Gilmorova děvčata
 14.50 Upíří deníky - amer. seriál
 15.45 Klokan Jack - americko-

-austral. dobr. komedie
 17.15 Gilmorova děvčata 
 18.10 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Star Wars: Epizoda I: 

Skrytá hrozba - sci-fi film
 22.35 Tanec draků - akční film
 0.25 Pohřešovaní - kan. seriál
 1.10 Muž s posláním - seriál

 8.00 Panorama
 8.30 Ozvěny Davisova poháru
 8.50 Volejbalový magazín
 9.05 VO Příbram - VK Ostrava
 11.00 Sportovec Ministerstva 

vnitra 2013
 11.15 Mezinárodní taneční  

festival Ústí nad Labem II.
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 FK Teplice - FC Slovan 

Liberec
 14.35 Cyklotoulky
 14.45 Miss aerobik - III. soustř.
 15.05 ATP týden tenisu
 15.30 Sport ve světě
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Finále Českého poháru 

ve streetballu
 17.00 Praque International 

Streetball Cup 2013
 17.10 BBV po 25 letech
 17.25 Toi Toi Cup 2013/14
 17.55 Triatlon
 18.20 Deník NHL
 18.25 Time out
 19.00 1. SC WOOW Vítkovice - 

Tatran Omlux Střešovice
 21.25 Téma pro hosty ČT sport
 21.50 Ozvěny Davisova poháru

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

Obrona konieczna - 
serial kryminalny

 9.55 Osobliwości mórz  
i oceanów: Negros  
i Apo - serial dok.

 11.00 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: Roatan - 
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 Kabaretowa noc  

pod gwiazdami
 15.45 Bonanza: Sprytny plan - 

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 Biało-czerwoni
 20.06 Gol: T-Mobile Ekstraklasa
 20.15 Pogoda
 20.25 Transporter - serial
 21.20 Po prostu - program 

publicystyczny
 22.05 Karmazynowy przypływ - 

dramat USA
 0.10 Glina - serial kryminalny
 0.55 Bonanza: Sprytny plan - 

serial
 1.50 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 2.50 Zagubiona przyszłość -  

film niem.-płd.afryk.-
-amerykański

 4.25 Notacje -  
Ks. dr Jan Sikorski:  
Ksiądz Jerzy Popiełuszko

 6.05 Medvědi z konce světa
 6.55 Zápisky lovce krokodýlů 
 7.25 Odvrácená tvář Havaje   
 8.30 Megakatastrofy 
 9.25 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 10.25 Odhalená věda
 11.25 Vyhynulí tvorové
 12.30 Den, kdy se Země zachvěla   
 13.35 Mexické pyramidy smrti   
 14.45 Ztracená flotila staré Číny   
 15.45 Úžasná mláďata 
 16.50 Bitevní pole predátorů   
 17.50 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 18.55 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 20.00 John Rabe -  

nacista zachránce
 21.05 Největší tajemství historie
 22.05 Zločiny za hranou
 23.05 Prvních 48 hodin
 0.05 Na jih Číny  

s Nigelem Marvenem   
 0.50 Život mezi šelmami   
 1.45 Bouřlivá Země
 2.30 Neohrožená planeta

 5.30 Mezi životem a smrtí 
 6.25 Animáček
 9.40 Velkolepé století - seriál
 11.00 Navarro - fr. krimi seriál
 13.00 Poslední polda - seriál
 14.00 Capri - italský seriál
 15.05 Marlene a Konstantin
 16.05 Jake a Tlusťoch - seriál
 17.15 Co bude dnes k večeři?
 17.50 Ostříháno
 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Animáček
 20.05 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

 23.10 Noční Hlavní zprávy
 23.15 Kdopak by se Čecha bál
 23.50 Dvojí spravedlnost -  

francouzský krimi seriál
 0.55 Zašlá sláva Marka Pease -  

americká komedie
 2.25 Ostříháno
 3.15 Kdopak by se Čecha bál
 3.45 Profesionálové

 8.00 Zpátky z divočiny: 
Aljaška - dokum. seriál

 8.45 World of Freesports
 9.15 Boston Bruins - Tampa 

Bay Lightning - záznam
 11.15 World of Freesports
 11.40 Peacemaker -  

americký akční film
 13.40 Teleshopping
 13.50 Kobra 11 - seriál
 14.35 Teleshopping
 14.45 European Poker Tour 12
 15.35 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 16.20 Zpátky z divočiny: 

Aljaška - dokum. seriál
 17.05 Teleshopping
 17.15 Mistři aukcí - dokument
 17.50 Zničeno ve vteřině - 

dokument
 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

 6.00 Faceci do wzięcia - serial
 6.30 Śladami Reformacji
 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: 

Portugalia
 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
 22.50 Czasem śnię, że latam - 

film dok.
 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 - 

serial
 9.00 Malanowski i partnerzy - 

serial
 10.05 Trudne sprawy - serial
 11.05 Dlaczego ja? - serial
 12.05 Pamiętniki z wakacji - 

serial
 13.05 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 Wielka Gala:  

10 urodziny „Faktu“
 22.05 Kości - serial
 23.05 Zdrady - serial
 0.05 Robocop - serial
 2.15 Dziewczyny z fortuną

 6.10 Veľké Noviny TV JOJ
 7.10 Nakupuje vám to
 7.25 Súdna sieň
 8.30 Súdna sieň
 9.35 Panelák - seriál
 10.55 Pod povrchom - seriál
 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
 20.05 Šport
 20.20 Najlepšie počasie
 20.30 Panelák - seriál
 21.40 Česká spojka
 0.00 Vyvolení - Dom snov
 1.30 Kosti - krimi seriál USA
 2.30 C.S.I.: Kriminálka New 

York - krimi seriál USA
 3.20 Česko Slovensko  

má talent
 4.40 Modrí templári -  

krimi seriál USA
 5.35 Krimi

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

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

vací úrad - krimi seriál
 0.00 Kobra 11 - krimi seriál
 0.55 Bez stopy - krimi seriál
 1.35 Dr. House - amer. seriál
 2.20 NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
 3.00 Farma

taJenka MInUlé kříŽoVky: O mém vztahu k mému tělu rozhoduje moje duše. Vylosována byla Dagmar Walachová, Sosnová ul., 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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G r AT u l Ac j e

Dnia 11 listopada 
obchodzi swój zacny jubileusz nasza 

Ukochana Mama, pani

elŻbieTA szoTkowskA.

Chcemy Ci zatem, Droga Mamo, 
życzyć dużo zdrowia, szczęścia 
i radości z życia. I z tej okazji 

też pragniemy Ci co najserdeczniej 
podziękować za wszystko, 

co dla nas robisz. 
Córki Renata i Barbara z rodzinami. 

P o D ě koVá n í

Děkuji panu primáři muDr. iVAnu TuDíkoVi, lékařům, sestřičkám, uklízečkám 
za starostlivost a péči při mém pobytu v Sanatoriu Jablunkov, oddělení 2A. 

Milan Heczko, Třinec.

G r AT u l Ac j e Dnia 4 listopada obchodził jubileusz 60 lat pan

zDeněk szoTkowski

z Jabłonkowa. Z tej okazji życzymy dużo zdrowia, 
powodzenia i błogosławieństwa Bożego 

do dalszych lat. Żona Agnieszka, córka Janka 
z Franciszkiem, syn Tomasz z Janiną i córka Anna 

z Romanem oraz wnuki Zuzka, Adam, Paweł, Bogdan, 
Filip, Tomasz, Terezka, Esterka i Klarka. 

Š Ac h yo s m i s m ě r k A

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

s u D o k u

Dnešní sudoku patří ke snadným.  (jT)bílý vyhraje. Zoufale rozestavěné černé figurky. Jak 
to bude nejrychlejší? (jsl)

Tajenka: obec v údolí potoka Kopytná. 
legenda: ampule, boje, býlí, dílna, léky, léna, okna, 
orloj, pléd, strany, štěp, vály, Židé. (pw)

STŘeda 6. 11.

Liběna, Luboslava, Libo-
slava, Leonard, Linhart, 
Erdman, Feliks, Jacek, 
Lenart, Ziemowit

ČTvrTek 7. 11.

Saskie, Andělín, 
Drahoslava, Engel-
bert, Virginie, Žitomír, 
Antoni, Ernest, Florenty, 
Melchior

PÁTek 8. 11.

Bohumír, Bronislav, 
Gottfried, Jan, Sudi-
voj, Bogdan, Dymitr, 
Seweryn, Gotfryd, 
Sędziwój 

SoBoTa 9. 11.

Bohdan, Alžběta, 
Bohudar, Fedor, 
Slavomil, Ursyn, Teodor, 
Aleksander, Anatolia, 
Dragomira, Genowefa, 
Gracja, Ludwik, Nestor

NedĚLe 10. 11.

Evžen, Eugen, Lev, Ru-
salka, Ludmila, Andrzej, 
Ludomir, Lena, Leon, 
Nela, Stefan

PoNdĚLí 11. 11.

Martin, Drahomíra, 
Anastazja, Bartłomiej, 
Maciej, Marcin, Spyci-
sław, Teodor

ÚTerý 12. 11.

Benedikt, Beneš, Jonáš, 
Josafat, Vitold, Renata, 
Witold, Czcibor, 
Czesław, Józefat, 
Krystian, Mateusz

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

S BL aHoPŘÁNím – z ŻyCzeNiami

Dnia 9 listopada 
obchodzą nasi mili rodzice

zuzAnnA i AnToni 
kADłubcowie

50. rocznicę ślubu. W ten zacny 
dzień dziękujemy Im za miłość 
i wychowanie, które nam dali. 

Drodzy Rodzice, życzymy, by życie 
Wasze w zdrowiu i miłości płynęło 

jeszcze przez długie lata. 
Niech Bóg błogosławi Wam. 

Z serca życzą synowie Antoni, Leosz i 
córka Monika z rodzinami.

G r AT u l Ac j e

b l A h o P ř á n í

Dne 5. listopadu oslavila 
významné jubileum 80 let paní

helenA wAszkoVá

z Nebor. 
Do dalších let pevné zdraví, 

spokojenosti, Božího požehnání 
a ještě dlouhá léta v kruhu svých 

nejbližších přejí 
syn a dcera s rodinami. 

b l A h o P ř á n í

Dnes, 6. listopadu, 
slaví krásné životní jubileum 

60 let paní

AlenA PinkAsoVá 

z Třince. 
Všechno nejlepší, hodně zdraví 

a elánu do dalších let přejí 
dcera Marcela s manželem, 

syn Tomáš s manželkou. 
Vnuci Nyci, Deni, Maty a Kubík 

zasílají babičce velkou pusu. 

SpoleČenSká rUBrIka

Štír 24. 10. – 22. 11.

Pomozte méně šťastným, 
ale nenechte na sebe klást nerozumné 
požadavky. Zřejmě vás čekají nečekané 
výdaje, snažte se proto příliš neutrácet. 
Pracujte si tiše na svém.

střelec 23. 11. – 21. 12.
Díky své kreativitě můžete 

finančně získat. Pečujte o sebe a o to, 
co jíte, jinak vám hrozí menší zdravotní 
problémy. Navštivte blízké, které často 
nevídáte. Máte šanci potkat svou lásku.

kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Pokuste se vyrovnat vlastní 

finance. Nebojte se spolupráce s jinými. 
V přátelském vztahu zřejmě nastanou 
nečekané změny. Při komunikaci se svou 
láskou se snažte nepřehánět.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.
Mějte své finance pod kon-

trolou. Snažte se udržet pozitivní mysl. 
Neodsuzujte příliš rychle svého partne-
ra. S rodinou se pokuste nehádat. Nej-
spíš budete mít problémy s cizinci.

ryby 21. 2. – 20. 3.
Raději příliš rychle nepode-

pisujte výhodně vypadající kupní smlou-
vu. V komunikaci buďte přesní, jinak se 
nevyhnete neporozumění. Cestování 
vám může ukázat nové možnosti.

beran 21. 3. – 20. 4.
Zapojte do svých činností i 

ty, se kterými žijete. Máte chuť utrácet 
peníze. Problém zřejmě nastane při jed-
nání se skupinami. Při cestování buďte 
opatrní. Pokud můžete, zlepšete si kva-
lifikaci.

býk 21. 4. – 20. 5.
Nebojte se podnětných dis-

kuzí. Při jednání s nadřízenými jednejte 
opatrně. Nepřipusťte, aby na vás ostatní 
kladli nerozumné požadavky. V milost-
ném životě by se vám mělo dařit.

blíženci 21. 5. – 21. 6.
Zřejmě se setkáte s neu-

přímnými gesty. Příbuzní vám nejspíš 
neříkají celou pravdu. Využijte své tvůrčí 
nápady pro dobrou věc. Snažte se dodr-
žovat zdravý životní styl a nezapomínej-
te cvičit.

rak 22. 6. – 22. 7.
Nezapomínejte na důležité 

detaily. Soustřeďte se na práci. Zkuste 
nějakou osobní změnu. Snažte se zbavit 
pesimismu. Neopomíjejte domácí povin-
nosti. Pozor na falešné kamarádíčky.

lev 23. 7. – 23. 8.
Pracujte na svých cílech. Vy-

hýbejte se lidem i funkcím, které by vás 
přivedly jen do obtíží. Nikomu raději nic 
nepůjčujte. Využijte možnosti cestování. 
Nezapomínejte na odpočinek.

Panna 24. 8. – 23. 9.
Zřejmě vám hrozí zklamání. 

Některým přátelům se nebude líbit vaše 
volba. Poohlédněte se po možnosti dal-
šího vzdělávání. Ve financích se nemusí-
te bát trochu riskovat.

Váhy 24. 9. – 23. 10.
Někdo si nejspíš všimne vaší 

profesionality. Zřejmě budete muset po 
někom „uklízet“. Nedovolte kolegům, 
aby vám stáli v cestě. Najděte si něco, co 
vás donutí k pravidelnému pohybu.

 (DAr)

radnice ocenila osobnosti města
eMIlIe ŚWIDroVá      

ČeskÝ TěŠín Halina Paseková, Re-
nata Putzlacher-Buchtová, Jiří Pe-
trovský, Karel Hota, Karel Kula a 
Petr Folvarčný. Těchto šest jmen 
letos rozšířilo seznam třiatřiceti 
osobností, které město Český Tě-
šín ocenilo za mimořádné zásluhy 
a počiny.  Slavnostní akce u této 
příležitosti pořádá od roku 2008. 
Ta letošní se konala 31. října v Čí-
tárně a kavárně Avion|Noiva.

„Český Těšín má obrovské štěs-
tí, že zde žije mnoho lidí, kteří vě-
nují spoustu svého volného času 
jeho rozvoji v oblasti kultury, 
sportu či vzdělání,“ řekl starosta 
města Vít Slováček. „Dnešní odpo-
ledne je malou snahou poděkovat 
vám za tuto práci. Ať vám elán a 
nadšení vydrží co nejdéle,“ dodal.

Halina Paseková byla oceněna 
za dlouholetý přínos v oblasti kul-
tury. Do prken, co znamenají svět, 
se zamilovala ještě na gymnáziu 
a v Těšínském divadle působí ne-
přetržitě od roku 1965 dodnes. 
Celý život zůstala věrná polské 
scéně, kde ztvárnila nezapome-
nutelné role v 210 premiérách.

Za přínos pro kulturu převzala 
ocenění také Renata Putzlacher-
-Buchtová, básnířka, scenáristka, 
dramaturgyně a překladatelka. 
Vydala osm básnických sbírek. 
Spolu s Jaromírem Nohavicou 
založila literární kavárnu Avion, 
která není, aktivně se zapojila do 
projektu Revitalpark 2010, v je-
hož rámci byla postavena Čítárna 
a kavárna Avion. O jejím fenomé-
nu napsala knihu.

Velké zásluhy v oblasti kultury 
má rovněž Jiří Petrovský, který 

na gymnáziu v Českém Těšíně pů-
sobil 39 let. Mimoškolní činnost 
orientoval do oblasti kultury. Je 
dlouholetým členem Pěveckého 
sdružení Slezan, členem Pěvecké-
ho sdružení moravských učitelů, 
pracuje ve výboru Kruhu přátel 
hudby, je předsedou Místního od-
boru Matice slezské, podílí se na 
organizaci Těšínského vokálního 
festivalu.

Karel Hota je věrný tenisové-
mu oddílu. Od roku 1954 hrál mi-
strovská utkání v kategorii žáků i 
dorostenců, v družstvu dospělých 
si zahrál nejvýše divizi, jež byla 3. 
nejvyšší soutěží v republice. Dnes 
se zúčastňuje veteránských sou-
těží.  K 80. výročí založení tenisu 
v Českém Těšíně napsal knihu „Tě-
šínský tenis ve 20. století“.

Karel Kula začínal svoji fotba-
lovou kariéru ve věku deseti let. 

V roce 1986 byl vyhlášen trenéry 
a novináři třetím nejlepším fotba-
listou Československa. Závěr své 
fotbalové kariéry strávil v rakous-
kém třetiligovém Baumgartenu. 
V roce 2012 přijal nabídku na 
funkci generálního manažera a 
předsedy představenstva  FK Fot-
bal Třinec, a. s. Podílí se na rozvoji 
mládežnické kopané v Českém Tě-
šíně a rozvoji složek výkonnostní-
ho sportu mládeže.

Petr Folvarčný, žák deváté tří-
dy, převzal ocenění za mimořád-
né sportovní výsledky. Věnuje se 
disciplíně sjezd na horských ko-
lech, je členem jezdeckého klubu 
Elitebikes Racing Gang sídlícího 
v Českém Těšíně. Letos vyhrál 
titul Mistr České republiky a zá-
roveň se stal vítězem Českého 
poháru v celoroční soutěži ve své 
kategorii žáci.

h o ro s ko P
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     VzpoMínka    

Dnes, 6. listopadu, si připomínáme 
10. smutné výročí úmrtí pana

jAnA jAníkA
ze Stříteže. 

S láskou a úctou vzpomínají 
sestry s rodinami.

     VzpoMínka    

Rana v srdci stále bolí, 
zapomenout nedovolí.

Dnes, 6. listopadu, si připomínáme 
40 let, kdy nás náhle opustil 

náš drahý manžel, otec, švagr a strýc, 
pan

joseF Tomiczek
z Třince–Konské.

Dne 28. prosince si připomeneme 
jeho nedožitých 112 let. 

Odešel jsi a po Tobě zůstal jen bol 
a žal, proto prosíme, 

kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu tichou vzpomínku. 

Děkuje syn Vilém.

     WSpoMnIenIe    

"Dzielnie znosił udział życia twardy 
krocząc wytrwale 

trudną drogą prawdy".
Dziś, 6 listopada, 

obchodziłby 100. urodziny 
nasz Drogi Ojciec, Dziadek

śp. jAn mADziA
z Nydku, były pracownik 

Koksowni HT, długoletni działacz 
ZBA, ZBOWID, uczestnik ruchu oporu 

w 2. wojnie światowej. 
W styczniu b.r. minęła 

33. rocznica Jego zgonu.
W naszych sercach i pamięci 

pozostanie na zawsze. 
O chwilę cichych wspomnień 

w imieniu rodziny 
prosi i dziękuje córka Anna.

     VzpoMínka    

Dnes, 6. listopadu, 
si připomínáme 9 let, 

kdy nás navždy opustila paní
helenA buriAnoVá

z Oldřichovic. 
V červenci letošního roku 

uplynulo 27 let od úmrtí pana
FrAnTiŠkA buriAnA.

S láskou a úctou vzpomíná 
syn s rodinou.

     VzpoMínka    

Dnes, 6. listopadu, si připomínáme 
2. smutné výročí, kdy nás navždy opus-
tila naše milovaná maminka, babička, 

prababička, teta a sestřenice, paní
AnnA heczkoVá.

S láskou vzpomínáme.

     VzpoMínka    

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

Dne 7. listopadu 
si připomeneme druhé výročí úmrtí 
naší drahé maminky a babičky, paní

heleny PAweroVé
z Třince. Vzpomínají dcera a synové 

s rodinami.

     VzpoMínka    

Dne 8. listopadu tomu bude rok, 
kdy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, tchán a dědeček, 

pan
milAn sojkA

z Českého Těšína, bývalý pracovník 
Energetiky Třinec. S láskou vzpomí-

nají manželka Eva a celá rodina.
Kdo pana Sojku znal, vzpomene. 
Kdo ho měl rád, nezapomene.

     VzpoMínka    

Dne 8. listopadu 
si připomeneme 1. smutné výročí 

úmrtí našeho spolupracovníka pana
milAnA sojky
z Českého Těšína. 

S úctou vzpomíná kolektiv Vodárny III.

     VzpoMínka    

Dne 8. listopadu 
si připomeneme 13. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil pan
PAVel mATuszek

z Třince. 
S úctou a láskou 

vzpomínají manželka, 
dcera a nejbližší rodina.

     VzpoMínka    

Dne 8. listopadu by oslavil 
45. narozeniny pan

jAn jurAnek
z Jablunkova. S velkou bolestí v srdci 

vzpomíná sestra Alena.

     VzpoMínka    

Dne 8. listopadu 
si připomeneme 10 let od úmrtí 

našeho drahého tatínka a dědečka, 
pana

joseFA wenGlorze
z Třince.

Dne 1. listopadu uplynulo 7 let, 
kdy nás navždy opustila 

naše milovaná maminka a babička, 
paní

mArTA wenGlorzoVá.
Se vzpomínkou v srdci rodina.

     WSpoMnIenIe    

"Ci, których kochamy, 
nie umierają nigdy, 

bo miłość to nieśmiertelność".
Dnia 8 listopada 

minie dziesiąta bolesna rocznica, 
kiedy na zawsze ucichło 

szlachetne serce naszej Kochanej
śp. heleny liPkowej

z Trzyńca. 
Wszystkim którzy poświęcą Jej 

chwilę zadumy, dziękujemy. 
Z miłością i szacunkiem 

wspominają mąż, córki z rodzinami 
oraz najbliższa rodzina.

     VzpoMínka    

Dne 8. listopadu 
si připomeneme 10. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila 
naše milovaná manželka, 
maminka a babička, paní

PAVlA sliwkoVá
z Třince. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou a úctou 

vzpomínají manžel, 
synové a dcery s rodinami.

     VzpoMínka    

Dne 9. listopadu 
si připomeneme 8. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila 
naše drahá

ADélA kurzokoVá
z Horní Líštné. 

S láskou a úctou 
vzpomínají manžel, 

dcera a syn s rodinami.

     oznáMení    

V hlubokém zármutku oznamujeme 
všem přátelům a známým, 

že dne 28. října nás navždy opustil 
ve věku 83 let náš drahý manžel, 

otec, dědeček, pan
jAn miech

z Třince, dlouholetý pracovník TŽ. 
Zarmoucená rodina.

     oznaJMIenIe    

W głębokim żalu zawiadamiamy 
wszystkich krewnych, przyjaciół 

i znajomych, że dnia 3 listopada 2013 
zmarł w wieku 79 lat nasz 

Ukochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek, 
Brat, Szwagier, Kuzyn i Wujek

śp. AnToni noŻkA
pochodzący z Łąk, 

zamieszkały w Czeskim Cieszynie. 
Pogrzeb Drogiego Zmarłego 

odbędzie się w piątek, 8. 11. 2013 
o godz. 13.00 w kościele parafialnym 

Najświętszego Serca Jezusowego 
w Czeskim Cieszynie. 
Zasmucona rodzina.

     poDĚkoVání    

Děkujeme všem zaměstnancům 
plicního 1.A oddělení a JOP Sanatoria 

Jablunkov za profesionální 
a zároveň lidský přístup 

a za veškerou péči, kterou poskytli 
po dobu hospitalizace a posledních 

dnů naší mamince, paní
rolAnDě krAusoVé

z Třince. 
Jan a Gabriela Krausovi.

     VzpoMínka    

Dne 30. října uplynul rok, 
kdy nás opustil pan

jAn koziel.
S láskou vzpomínají maminka, 

sestra a bratři s rodinami.

     VzpoMínka    

Dne 1. listopadu 
uplynulo 17 let od úmrtí pana

FrAnTiŠkA mArTynkA
z Třince. 

Vzpomínají manželka 
a nejbližší rodina.

     VzpoMínka    

Když bylo třeba, 
vždycky jsi poradila, 

když bylo smutno, 
s láskou jsi pohladila. 

Ve Tvém srdíčku tolik lásky bylo, 
škoda jen, maminko, že se zastavilo.
Dne 2. listopadu jsme si připomněli 

nedožité 80. narozeniny naší milova-
né maminky, paní

mArie cienciAloVé
z Nýdku. Dcera a syn s rodinami.

     VzpoMínka    

Dne 3. listopadu jsme si připomněli 
2. smutné výročí úmrtí pana

ing. erVínA kArczmArczykA
z Třince. 

S láskou a úctou vzpomíná 
nejbližší rodina.

     VzpoMínka    

Dne 4. listopadu jsme si připomněli 
první smutné výročí úmrtí 

našeho drahého, pana 
VíTězslAVA nezVAlA.

S láskou vzpomínají 
manželka, děti a vnoučata.

Dne 28. listopadu uplyne 11 let, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná

emilie sikoroVá.
S láskou a úctou vzpomínají 
dcera a vnučka s rodinou.

     WSpoMnIenIe    

"Kto w sercu żyje, nigdy nie umiera".
Dnia 5 listopada minęła druga roczni-
ca, kiedy od nas odszedł na zawsze

śp. jÓzeF wAcłAwek
z Mostów koło Jabłonkowa. 

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.

     WSpoMnIenIe    

W tych dniach mija 25. rocznica 
zgonu Ukochanych Rodziców

śp. bronisłAwy i jÓzeFA liPkA
z Trzyńca.

Wspominają synowie 
i córki z rodzinami.

oznámení

Do roDinné kroniky

Přijímáme VžDy

Do PonDělí 10 hoDin.

roDInná kronIk a /  kronIk a roDzInna
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, , , , , , , , , strany, , , Židé.
ř e Š e n í  o s m i s m ě r k y

ř e Š e n í  Š Ac h oV é Ú lo h y

ř e Š e n í  s u D o k u

1. e5! dxe5 2. Vxf7! Dxf7 3. jxe5 Df5 4. jxd7 Dxd7 5. De5+ sd6 6. jb5+ 
kb8 7. jxd6

     VzpoMínka    

Odešla, ale v našich srdcích 
je stále s námi.
Dne 9. listopadu 

si připomeneme nedožité 
75. narozeniny naší manželky, 

maminky, babičky a prababičky, paní
GerTruDy zwyrTkoVé

z Třince. 
S láskou vzpomínají manžel Antonín 
a dcery Marie a Danka s rodinami.

     VzpoMínka    

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

Dne 9. listopadu 
by se dožil 75 let pan
sTAnislAV byrTus

z Třince. 
Vzpomínají dcery s maminkou, 

vnoučata a pravnoučata.

     VzpoMínka    

Jen kytičku květů 
Ti na hrob můžeme dát, 

zapálit svíci a tiše vzpomínat.
Dne 10. listopadu 

si připomeneme 2. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil 

náš drahý tatínek a dědeček pan
joseF Przyczko

z Písku. 
S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Iveta s rodinou.

     VzpoMínka    

Hřbitov je smutná zahrádka, 
kde tiše pějí ptáci. Své drahé 
zde člověk ukládá a stále se 

sem vrací. Kytičku přineseme, 
svíčku zapálíme, na Tebe, manželi, 

tatínku, nikdy nezapomeneme.
Dne 10. listopadu si připomeneme 

6. smutné výročí, kdy nás opustil pan 
VlADislAV TuroŇ

z Bystřice. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka, syn a dcery s rodinami.

     VzpoMínka    

Vzpomínka na Tebe je stále živá, 
kdo žije v srdci, neumírá.

Dne 11. listopadu si připomeneme 
4. smutné výročí, kdy nás náhle 

navždy opustil náš otec, dědeček, 
pan 

VincenT mojTek
z Třince–Lyžbic. 

S láskou vzpomínají dcery a syn s 
rodinami.

     VzpoMínka    

Nebylo Ti přáno osudem, 
abys dál kráčel životem.

Dne 11. listopadu si připomeneme 
6. výročí, kdy nás navždy opustil pan

jAroslAV koloniČnÝ
z Třince. Nikdy nezapomenou 
maminka a bratr s rodinou.

     WSpoMnIenIe    

"Mijają dni, mijają lata, 
pamięć o Tobie żyje i powraca".

Dnia 11 listopada 
mija 5. rocznica śmierci naszego 

Kochanego
śp. VilemA oGrockieGo

z Gródku. 
Z miłością i szacunkiem wspominają 

żona, syn i córka z rodzinami.

     VzpoMínka    

Vzpomínka na Tebe je stále živá, 
kdo v srdci žije, neumírá. 

Dne 11. listopadu 
si připomeneme první smutné výročí 

úmrtí našeho drahého, pana
sTAnislAVA skuliny

z Třince. 
S láskou vzpomínají 

manželka Vanda, 
synové Jaroslav a Martin 

s rodinami.

     VzpoMínka    

Slza v oku, v srdci žal, 
co nám bylo drahé, 
to nám osud vzal.

Dne 12. listopadu si připomeneme 
8. smutné výročí úmrtí paní

mArTy czyžoVé
z Návsí. 

Vzpomínají manžel a tři dcery.

kiNo

Třinec – kino kosmos
www.kinokosmos.cz
zmizení
(americký thriller)
6. 11. v 17.30 hod.
Post tenebras lux
(Fr, N, Mexico, drama)
6. 11. v 20.00 hod.
Příběh kmotra 
(nový český akční film)
7. – 10. 11. v 17.30 hod.
carrie
(USA, horror)
7. – 10. 11. v 20.00 hod. 
Ptačí úlet
(USA, rodinný animovaný)
9. – 10. 11. v 15.30 hod. 
komorník
(USA, drama, životopisný)
11. – 13. 11. v 17.30 hod.
mafiánovi
(premiéra)
(USA, krimi thriller)
11. – 13. 11. v 20.00 hod.

kino bysTřice
www.bystrice.cz
Tanec mezi střepinami
(slovenský, drama, hudební)
9. 11. v 18.00 hod.

jAblunkoV – kino mír 
www.jablunkov.cz
epizoda 3 – zlatý věk 
světové kinematografie
(VB, dokument, expresionismus, 
impresionismus a surrealismus)
6. 11. v 19.30 hod.
hoteliér
(ČR, dokumentární o hercích)
10. 11. v 17.00 a 19.30 hod.

ČeskÝ TěŠín –
kino cenTrAl
www.kassct.cz
Filmaři ve zbrani – 
ivan balaďa
(přehlídka filmů českých režisérů)
7. 11. v 18.00 hod.
Kozí příběh se sýrem
(český animovaný)
8. 11. v 17.00 hod.
no
(Ch, Fr, USA, drama, historický)
9. – 10. 11. v 18.00. hod

cieszyn – kino PiAsT
www.kino.cieszyn.pl
mój biegun
(PL, drama)
2. –  7. 11. v 16.45 a 18.30 hod.
carrie
(USA, horor)
2. –  7. 11. v 20.15 hod.
Pinokio
(I, Fr, B, animovaný)
6. –  7. 11. v 15.00 hod.
wszystkie żony mateusza
(PL, komedie)
6. –  7. 11. v 20.15 hod.
kumba
(JAR, anim. komedie)
8. –  14. 11. v 14.30 hod. (2D), v 
16.15 hod. (3D)
Amabassada
(PL, komedie)
8. –  14. 11. v 18.00 hod.
millerowie
(USA, krimi komedie)
8. –  13. 11. v 20.00 hod.

Česnek jako vynikající lék z vlastní zahrádky
aleš kaJFoSz,
InStrUktor oS ČzS FrÝDek–MíStek

Česnek kuchyňský (Allium sati-
vum) je zeleninou aromatickou a 
léčivou. Jen málo rostlin se pou-
žívá v takové míře jako právě čes-
nek. Především na choroby krev-
ního oběhu.

Pochází pravděpodobně z jižní 
Asie a u nás zdomácněl. Již před 
naším letopočtem byly nalezeny 
i celé rostliny uložené v egypt-
ských pyramidách. Dnes si bez 
česneku nedokážeme představit 
bramboračku, topinku, klobásu 
či česnečku.

Dlouhodobou kultivací odrůd 
vznikly v různých částech svě-
ta typy česneku přizpůsobené 
místním podmínkám. Také u 

nás známe z dřívějška paličáky 
Bzenecký, Znojemský, Morava-
nan a Taledský, z nepaličáků 
odrůdy Záhorský a Přerovský. 
Po druhé světové válce se na 
pěstování česneku ve velké míře 
podíleli hlavně zahrádkáři. Byli 
podporováni obchodními orga-
nizacemi jako Jednota či Zele-
nina, které jim výpěstky dobře 
vykupovaly i proplácely. Turisté 
si z bývalého Sovětského svazu 
dováželi Ruský česnek, který se 
vyznačoval namodralou natí, 
dobrým zdravotním stavem a 
velkou cibulí s malým počtem 
velkých stroužků.

V současné době se k nám do-
váží česnek ze Španělska, Francie 
a také z Číny, která je dnes nej-
větším producentem česneku na 
světě. Čínský česnek však zdale-

ka neodpovídá požadavkům naší 
české kuchyně.

Pro vlastní potřebu si můžeme 
dnes vypěstovat dobře aroma-
tický česnek. Vhodné k výsadbě 
jsou odrůdy vypěstované našimi 
šlechtiteli a semenářskými pra-
covišti. Jen takové dávají předpo-
klad úspěšného pěstování. Zdra-
vý česnek z vlastní produkce je 
lepší než česnek nakupovaný od 
různých prodejců na tržištích.

Pro výsadbu česneku vybíráme 
pozemek, na kterém předtím ne-
byly pěstovány brambory, pórek, 
cibulové květiny nebo mečíky. 
Na výsadbu použijeme stroužky 
zdravé a velké, malé zužitkujeme 
v kuchyni. Před sázením ošetříme 
česnek proti háďátku zhoubnému 
roztokem sulky, nejlépe namočené 
přes noc. Příští den proti houbo-

vým chorobám namočíme strouž-
ky na 30 minut do 0,4procentního 
roztoku Rovral Flo. Pozemek stačí 
upravit do hloubky 15 cm, neboť 
česnek nesnáší příliš hluboké kyp-
ření. Do půdy zapravíme dobře 
uložený kompost a k hnojení pou-
žijeme vícesložková hnojiva (0,5kg 
na m²), česnek má rád draslík ve 
formě síranu draselného.

Sázíme ručně do řádků 50 cm 
od sebe a v řádku na 10centimet-
rovou vzdálenost, hloubka by měla 
být 8 cm. Do vyhloubené rýhy 
uložíme stroužky a zasypeme 
kompostem. Pozemek pak lehce 
přiválíme. Na jaře lehce porušíme 
škraloup a odstraníme plevele. 
Objeví-li se nažloutlé špičky, je tře-
ba je odstranit. Dusík podáváme 
několikrát do půdy jen do doby 
hlávkování. Za zálivku je česnek 

vděčný. Nezapomeňme na odstra-
ňování květních stvolů odlome-
ním a nikdy je celé nevytahujeme.

Dobu sklizně určí vyproštění 
květenství. Po vytažení rostliny 
necháme celé na větrném a stin-
ném místě. Nikdy však ne na slun-
ci. Po 14 dnech odstraníme natě u 
nepaličáku 3 cm nad cibulí, krá-
tíme kořeny. Paličáky vážeme do 
svazků, stvoly je dobré zkrátit na 
40 cm. Uložíme na suchém místě 
hlavou nahoru.

Odrůdy dělíme na paličáky – 
Jovan, Vekan, Blanin, Anin, Bětin, 
Džambul, Stanik, Mirka, Slavín, 
Havran, Unikat, Tantal, Tristan. 
Z nepaličáků – Lukan, Anton, Be-
natčan, Martin, které jsou určeny 
pro podzimní výsadbu. Na jarní 
výsadbu pak nepaličák – Mirka, 
Jampo ll. Lumír.

D o b r é r A Dy

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

Příjmové oddělení
. . . . . . . . . . . . .558 309 403
Stomatologická pohotovost
. . . . . . . . . . . . .558 309 909
Po – Pá . . . . . . . . neordinuje
So, Ne, svátky (hlavní hala)
. . . . . . . . . . . . .8.00 – 13.00

SlUŽBa ČtenářůM
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AuTo – moTo

prodám Š Fabii 1.2 HTP, 47 kW, r. v. 
11/2006, naj. 85 tkm, klima, orig. autorá-
dio škoda, modrá metal. Cena 85 000 Kč. 
Tel.606 704 008.

prodám Š Felicii 1.6 MPi, r. v. 96, tažné zař., 
zim. pneu na discích, STK 2014. Tel. 720 649 
200.

prodám Š Octavii sedan, r. v. 2005, naj. 250 
tkm. Tel. 604 813 140, sikope@seznam.cz

koupím moped, Stadion, Pionýr, ČZ 250, 
350. T. 605 482 445.

prodám 4 ks disk plech. Hyundai + originál 
kryty plast. Accent 2005, Barum Brilliantis 
(letní pneu 175/65 R14), vzor: 2x7mm, 2x5 
mm. Tel. 775 240 817.

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 cirkulárku na palivové dřevo a 
stavební míchačku. Tel. 732 844 674.

koupím technický průkaz na Jawu 250 – 
350 nebo ČZ 125 – 150 nezrušený nebo moto 
z TP. Tel. 733 275 773.

ProDej

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.

prodám sedací soupravu fa JECH 
2+1+1+tab. Cena dohodou. Tel. 602 740 212.

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

prodám stojatý bojler nerez obojživelník 180 
l. Tel. 731 938 483.

pletIVo – třInec 
podzimní akce 

prodejní sklad – oldřichovice 
www.pletivo–trinec.cz 

prodám plechovou krytinu vzor Trapez 18 
v hnědé barvě o rozměru 1,1x2m ihned k 
odběru 60m², krytina imitace tašky v červené 
barvě o rozměru 1,1x1,85m ihned k odběru 
60m². Cena 130Kč/m². info na 736 106 
887,Szarzec – Ropice.

prodám stavební míchačku 380 V na tři ko-
lečka. Cena 4500 Kč. Rychlé jednání možná 
sleva. Tel. 608 067 251.

pletIVo – ploty 
rozvoz zdarma 

www.pletivo.3nec.eu 

prodám plast. sudy 120 l – 400 Kč. 607 815 
201.

prodám shrnovačku sena, hydrauliku ke 
traktoru, králikárnu – 2 roky používaná. Tel. 
774 335 271.

prodám šrotovník na obilí, cena dohodou. 
Kontakt: 722 709 045.

prodám čist. štěňata malého hladkosrstého 
pinče. Cena 2500 Kč. Tel. 605 932 398.

prodám vykrmená prasata. Tel. 0048 606 
761 453, 0048 338 529 566.

prodám letošní beránky, masné plemeno. 
Tel. 604 249 232.

prodám letošní ovečku (hnědá). Tel. 604 
439 380.

prodám český česnek pěstován bez che-
mie v nýdku. cena 180 kč/kg. při odběru 
2 kg a více dovoz v třinci a jeho okolí 
zdarma. tel. 773 501 700.

prodám selata a býčka. 776 276 059.

prodám krmnou řepu. Tel. 728 461 182.

prodám holuby King, bílé, červené. Cena 
dohodou. Tel. 732 673 022.

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.

prodej pletiva pVc+zn, dráty, 
chovatelská pletiva, brány, branky, 

sloupky. Doprava zdarma, 
www.saro.cz, 

tel. 603 783 554.

Domy – byTy – chATy

koupím rodinný dům nebo stav. pozemek v 
okolí Č. Těšína. T. 736 499 301.

prodáme rD v návsí, centrum obce, 
v rD dva byty, každý 3+1 cca 100 m², 
dobré místo na kopci, zahrada cca 
600 m², cena 1 350 000 kč, vyřídíme 
vám úvěr. Slrk, tel. 777 860 853, 
www. slezska–realitni.cz

prodáme pěkný starší dvougenerační rod. 
dům v Gutech(2+1 a 3+1). T. 736 499 301.

prodám nízkoenergetickou novostavbu 
4+KK s terasou a pozemkem 1090 m² ve 
Vendryni. Cena 2 580 000 Kč. Tel. 774 110 
070.

prodám RD v Dolním Žukově po rekonstrukci 
7+2 se zahradou, 2 garáže. Cena 2 100 000 
Kč. Tel. 739 046 664.

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

prodám RD v Horním Žukově, RK prosím 
nevolat. Tel. 604 235 219.

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

Stavíme rodinné domy na klíč – zděné i 
dřevostavby. Více info na 775 774 644.

pronajmu novostavbu v Nýdku, cena 12 000 
Kč včetně služeb. 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.

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

prodám druž. byt 3+1+ komora na Terase. 
Cena 490 000 Kč. Tel. 774 110 070.

prodám byt 3+1 v os. vl. 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.

prodej dr. bytu 3+1 v Č. Těšíně, za zajíma-
vou cenu, tel. 731 646 324.

prodám 3+1 v lukrativním místě v Třinci na 
Terase a větší garáž u Olzy (i jednotlivě). RK 
důrazně prosím nevolat. Tel. 605 806 662.

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

pronajmu byt 3+1, 86 m² v Č. Těšíně. Více 
na 724 283 114.

pronajmu dr. b. 1+1 s balk., v Č. Těšíně, 
Hrabinská, velmi pěkný. T. 739 170 254.

pronajmu levně byt 3+1 na Sosně, dlouho-
době. Tel. 602 385 687.

pronajmu zařízený byt 2+1 s balkonem v 
Třinci–Lyžbicích. Tel. 730 165 054.

prodám zděnou chatu se stav. pozemkem 
850 m² u golfového hřiště, vodovod, elektři-
na, plyn. Cena 950 000 Kč. Tel. 774 330 040.

prodám chatu na Košařiskách, tel. 775 774 
644.

prodám chatu ve Vendryni, tel. 775 774 
644.

pronajmu dlouhodobě chatu v Tyře. Cena 
2000 Kč/měs. + elektř. 605 379 471.

GAráže – Pozemky

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

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

prodám st. pozemek v Šenově, cena 285 
000 Kč, tel. 733 691 057.

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

prodám zahrádku s chatkou v Třinci, tel. 775 
774 644.

prodám stavební pozemek v Bystřici, tel. 
775 774 644.

prodám nádherný stavební pozemek v 
Neborech – krásný výhled, tel. 775 774 644.

prodáme stavební pozemek – oplocenou 
zahradu v návsí o výměře 1215 m² s 
vlastní příjezdovou cestou, pěkné místo 
na kopci v centru obce, vše v dosahu, 
cena 299 000 kč. Vyřídíme vám výhodný 
úvěr. tel. 777 860 853, www.slezska–re-
alitni.cz

prodám garáž na Folvarku (po celkové 
opravě) 603 948 684.

prodám garáž v Třinci–Lyžbicích za tratí u 4. 
ZŠ. Tel. 777 345 709 po 15. hod. RK prosím 
nevolat.

nabízím pronájem garáže v centru Č.T. T. 
737 255 980.

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

prodám 3 krásné stav. pozemky v Gutech a 
v Oldřichovicích. T. 603 428 987.

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.

prod. pozemek ke stavbě RD v Chotěbuzi, 
la–35@email.cz

prodám stavební pozemek v Nýdku s jiho-
východní orientací o vým. 2706 m². Pozemek 
je kompletně zasíťován (voda, el. přípojka, 
kanalizace). Klidná lokalita s dostatkem 
soukromí, jedinečný výhled, v blízkosti centra 
obce. Tel. 737 245 817, 603 215 485.

různé

Farma Worek vezme do nájmu pole. 776 
621 258.

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

41letý muž hledá práci v okolí Č.t., tři-
nec. Min. mzda 9000 kč, jen na pracovní 
smlouvu. tel. 736 747 819.

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

CeNík 
inzerce v Třineckém hutníku a závodním rozhlase TŽ 

platný od 1. 6. 2013

PLOŠNá NZERCE .................................................................................................... CENy BEZ DPH
1 milimetr sloupce (šířka 49 mm) ........................................................................................13,– Kč
Inzerát Ucho (70 mm x 36 mm) na str. 1 vedle hlavičky ............................................... 2 000,– Kč
Zvýhodněná cena inzerátu na celou stranu (265 mm x 376 mm) ............................... 22 000,– Kč
Zvýhodněná cena inzerátu na polovinu strany (265 mm x 186 mm) 
..................................................................................................................................... 11 000,– Kč
Základní členění stránek TH je do pěti sloupců (každý o šířce 49 mm). Šířka inzerátu je omezena 
počtem novinových sloupců, mezery mezi sloupci (5 mm) nejsou do ceny započítávány. (Pro 
upřesnění: šířka: 1 sloupec = 49 mm, 2 sloupce = 103 mm, 3 sloupce = 157 mm, 4 sloupce = 
211 mm, 5 sloupců = 265 mm.)
Speciální a neměnný rozměr má inzerát Ucho na 1. straně u titulu Hutník.
Ceny plošné inzerce se vztahují i na komerční články a rovněž na podnikatelskou řádkovou 
inzerci v rastru, negativu nebo orámovanou na žádost zadavatele.
Konečnou cenou plošné a podnikatelské řádkové inzerce zveřejněné v Třineckém hutníku je 
cena se započtením přirážek a slev, ke které bude připočtena DPH v souladu s platným právním 
předpisem.

VKLáDANá REKLAMA ............................................................................................ CENy BEZ DPH

Strojové vkládání – formát A5, A 4, minimální hmotnost 10 g ......................................0,90 Kč/ks
Ruční vkládání ................................................................................................................1,90 Kč/ks

KREATIVNÍ NáLEPKA – COVERSTICKER ................................................................. CENy BEZ DPH

Jednostranně potištěná etiketa ......................................................................................1,70 Kč/ks
Oboustranně potištěná etiketa .......................................................................................1,80 Kč/ks

INZERCE ŘáDKOVá – ZáKLADNÍ CENA

Podnikatelská: kuponový řádek (30 znaků, vč. mezer) i započatý 
..............................................................................................................................23,– Kč bez DPH
Občanská: kuponový řádek (30 znaků, vč. mezer) i započatý 
............................................................................................................................... 16,– Kč vč. DPH

RODINNá KRONIKA + BLAHOPŘáNÍ

Kuponový řádek (30 znaků, včetně mezer) ........................................................... 16,– Kč vč. DPH
Fotografie jedné osoby .......................................................................................... 50,– Kč vč. DPH

REKLAMA V ZáVODNÍM ROZHLASE ...................................................................... CENy BEZ DPH

do 6 strojových řádků textu (l řádek 50 úhozů) ..................................................... 300,– Kč/1 den
za každý další řádek ............................................................................................................50,– Kč
předtočený slovní a hudební šot................................................................ 500,– Kč/ 30 sec./1 den
předtočený slovní a hudební šot s redakční úpravou ................................ 600,– Kč/ 30 sec./1 den
pozvánky na společenské akce ...................................................................................40,– Kč/l den
Jeden den vysílání zahrnuje tři stabilní relace po směnách.

SLEVy:

Za opakování dle předchozí objednávky:
3 inzeráty .............................................................................................................................– 10 %
4 až 8 inzerátů .....................................................................................................................– 15 %
9 až 15 inzerátů ...................................................................................................................– 25 %
16 až 25 inzerátů .................................................................................................................– 35 %
26 a více inzerátů ................................................................................................................– 45 %
Za dodání kompletní vlastní předlohy plošného inzerátu (formáty EPS, TIF, JPG, PDF, CDR (max. 
verze 12), AI, s rozlišením min. 200 DPI u černobílé a min. 300 DPI u barevné předlohy)..– 15 %

PŘIRáŽKy:

Příplatek za požadované umístění
– na titulní straně ............................................................................................................. + 250 %
– na poslední straně ......................................................................................................... + 200 %
– na stranách 4 a 5 (TŽ) ................................................................................................... + 300 %
– na ostatních redakčních stranách.................................................................................... + 50 %
– plošný nebo řádkový podnikatelský inzerát v rámečku, rastru či negativu uvnitř řádkové inzer-
ce ........................................................................................................................................ + 30 %
Orámování řádkové občanské inzerce ................................................................................ + 50 %
Naformátování textu řádkového inzerátu (vycentrování, odřádkování, tučné písmo, verzálky) + 30 
%
Barevná reklama – mimo titulní a poslední stranu jednotný příplatek 
........................................................................................................................................ 1 500,–Kč

STORNO POPLATEK:

v den uzávěrky novin (pondělí) ......................................................... 30 % z ceny inzerce vč. DPH
u vlepu CoverSticker 21 a méně dní před zveřejněním 90 % z ceny inzerce vč. DPH
Slevy se nevztahují na etikety CoverSticker.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

K reklamnímu inzerátu je společně s fakturou dodáván jeden výtisk TH zdarma.
Zprostředkovatelskou provizi neposkytujeme.
Uzávěrka inzerce pro každé číslo je v pátek před novým vydáním TH ve 12.00 hodin. V pondělí 
do 10.00 hodin jsou přijímány pouze objednávky do Rodinné kroniky a Blahopřání.
O přípustné velikosti a umístění inzerátu na redakčních stranách rozhoduje šéfredaktor, v jeho 
nepřítomnosti zástupce šéfredaktora. Přednost mají dříve dohodnuté inzeráty.
U krátkodobých objednávek na inzerci si v případě nedostatku místa redakce vyhrazuje právo na 
čtrnáctidenní lhůtu ke zveřejnění.
Za technickou kvalitu fotografií v rubrikách Blahopřání a Rodinná kronika redakce nezodpovídá.
Za obsah inzerátu a právní přípustnost předlohy odpovídá zadavatel.
Je–li zadavatel inzerce v prodlení s placením ceny inzerce přesahujícím 30 dní, redakce si vyhra-
zuje právo na pozastavení inzerce, což ovlivní i poskytování slev.
V případě předčasného ukončení objednaného opakování inzerce nebo nedodržení počtu opako-
vání bude zpětně doúčtovaná neoprávněně přiznaná sleva formou vrubopisu.
Za inzerci není považováno sdělení humanitního charakteru, poděkování za účast na pohřbu 
bývalého pracovníka TŽ, oznámení o nalezení věci a podobně. Ve sporných případech má rozho-
dující pravomoc šéfredaktor, v jeho nepřítomnosti zástupce šéfredaktora.

Inzerce
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PoDnikATelská inzerce

restaurace Gutská krčma 
vás srdečně zve na 

SVatoMartInSké MenU, 
které se koná od 9. 11. – 11. 11. 2013. 

tel. 558 339 051. 
těšíme se na vaši návštěvu!

restaurace Gutská Bašta 
vás srdečně zve na 

SVatoMartInSkoU hUSU. 
akce se koná od 9. 11. – 11. 11. 2013. tel. 

558 339 655. 
těšíme se na vaši návštěvu!

restaurace Gutská krčma 
(bývalá hospoda u háby) 
nabízí volné termíny na 

VánoČní VeČírky. 
rezervace na tel. č. 558 339 051, 

www.gutskakrcma.cz

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

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

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

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

Doučování matematiky, 723 396 848, 
doucko@atlas.cz, www.doucim–matiku.
kvalitne.cz

Prodejna TianDe 
 – prodej přírodní kosmetiky 

 – léčivých přípravků z tibetských, 
čínských a altajských bylin. 

Třinec, ul. 1. máje 135, tel. 777 202 182 
(bývalá mobilka)

náBytek na MírU. 
www.nabytkarskavyroba.cz 

tel. 603 816 420.

Nově otevřená prodejna s oblečením DO-
MONDSPORT outlet v Třinci–Starém Městě, 
ul. Žižkova 139. Při prvním nákupu obdržíte 
10% slevu na další nákup.

Výprodej zahradního nábytku 
15. – 17. 11. 2013. 

Dřevěné výrobky Siekierka, 
Vendryně 1021. t. 558 321 354.

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.

Prodej HERBALIFE, Třinec, hotel STEEL, 3. p., 
dv. 309, Út – Čt 13 – 18 h.

M FASHION – nová dámská kolekce – zimní 
bundy, kabáty, paleta, svetry, ponča... vel. 38 
– 52. Třinec, 1. máje (budova dom. potřeb), 
1. poschodí.

renoVace DVeří a zárUBní 
technologií Welle. 

Volejte zdarma 800 100 129! 
www.okdvere.cz

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

Výprodej palubek. 
tel. 0048 503 150 662.

ekonoMIcká palIVa 
Výrobce eko BrIket nabízí akční cenu 

4100 kč – 1000 kg (1t). Brikety jsou 
úsporné, lisované z pilin, baleno po 20 
kg. cena za balení 85 kč. nízké náklady 
na topení. Dle dohody i s dopravou. 777 

752 408, borskia@seznam.cz

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

Plechové pozink. garáže – nabízíme veš-
keré rozměry za TOP ceny. Dovoz i montáž 
zdarma. Kontakt: supergaraz@centrum.cz, 
777 915 935, Třinec.

Zimní pneu – prodej + montáž Barum Polaris 
3 165/70 R13 za 867 Kč, 165/70 R14 za 988 
Kč, 185/60 R14 za 1073 Kč, 195/65 R15 za 
1120 Kč, 205/55 R16 za 1595 Kč. Luka 
AUTOMOSERVIS, Frýdecká 82, Třinec, po – 
pá 8.00 – 16.00, 608 709 985.

AUTOŠKOLA SZyMCZyKOVá 
Poštovní 244, Třinec 1 

(za úřadem práce) provádí 
výcvik říz. motor. vozidel 

sk. B a kondiční jízdy. 
ZAHáJENÍ 6. 11. 2013 v 15.30. 

Tel. 603 931 148.

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. 

aUtoDopraVa – StĚhoVání 
a různé přepravní služby malými i velký-
mi vozidly. Mob. 777 752 408, borskia@

seznam.cz.

zateplování, zámkové dlažby. 
tel. 602 600 321.

Zednické práce, rekonstrukce koupelen, ob-
klady, dlažby, sádrokarton, dlouholetá praxe, 
kvalitní provedení. 607 815 201.

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

záMkoVé DlaŽBy. 
tel. 725 525 181.

Strojní omítky, sádrové 
i cementovápenné. levně, kvalitně. 

tel. 722 688 455, 
0048 512 747 783, e–mail: 
jozefziemba3@gmail.com

Provedu veškeré zednické práce, obklady, 
dlažbu, rekonstrukce koupelen, byt. jader, 
RD, malba interiéru, instal. práce. Dlouholetá 
praxe. Tel. 731 222 075.

Montáž sádrokartonu 
s dodáním materiálu 

+ renovace půdy, zateplování. tel. 0048 
668 133 556.

reM–MaX 
Strojní omítky 

omítky cementovápenné 
akce – cena 170 kč/m² 

omítky sádrové 
774 243 127, 0048 508 302 109 

www.fajneokna.cz

provádím kleMpířSké 
a pokrÝVaČSké práce 

* montáž krytiny 
a střešních oken * 

724 221 780, 725 800 707

proVáDíMe pokrÝVaČSké 
a kleMpířSké práce 

Stavby a rekonstrukce střech. 
Střešní krytiny za super ceny. 

Střechy na klíč. 
tel. 0048 668 133 556.

Klempířství, pokrývačství a tesařství, 
michalrozenek@seznam.cz, alespoloczek@
seznam.cz, tel. 605 439 515, 604 426 813.

MalířSké, natĚraČSké 
a lakÝrnIcké práce 

 – StĚrkoVání, Gotele. 
604 720 102.

proVáDíM Veškeré MalířSké, natĚ-
raČSké práce. tel. 776 388 710.

reM–MaX 
BetonoVé potĚry 

(mechanické vyhlazování) 
anhydritové podlahy 

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.

Levně vymaluji. 773 169 172.

Prodejna 160 m² k výhodnému pronajmu, 
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.

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.

Nová půjčka v ČR! MÍSTO SLIBŮ PENÍZE. 
Volejte nebo zašlete sms ve tvaru mám zájem 
na 777 227 884.

StartMoney Čr správná volba. expert 
na rychlé půjčky, úvěry, konsolidaci, in-
solvenci, faktoring. Vysoká míra schvá-
lení. pro občany i firmy máme řešení. 
Stačí SMS 725 709 067, zavoláme.

nová půjčka 
FaIr creDIt. 

Volejte zdarma 800 888 120 
www.faircredit.cz

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

Prodej skelné vaty a polystyrénu všech 
druhů, cena od 47 Kč/m², 10 cm tl. Do-
prava ZDARMA. Tel. 606 889 646.

VÝVoz ŽUMp. t. 774 348 299.

Folwarczná D. – Zvonek nabízí mladé 
nosnice 20týd., jatečné krůty 8 – 10 kg ž.v. a 
krmiva. Tel. 731 610 830, 558 734 202.

Krmivo pro domácí zvířata, pšenice. Třinec–
Kanada. Tel. 728 625 885.

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.

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. Výprodej 
černého keřového rybízu – 40 kč. 

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.

Nabízím zhotovení dřevěných přístřešků, 
altánů, obkladů, pokládku podlahových kry-
tin, montáž střechy, izolace skelnou vatou, 
renovace dveří, nátěry. Levně a kvalitně. Tel. 
722 70 90 45.

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

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 7. 12. – 690 kč 

ck BenFIca, tel. 558 331 959 
www.Benfica.cz

www.masaze–trinec.cz 
737 700 280

kosmetické studio GraF 
nově – nám. Míru 551, třinec. objednáv-
ky na tel. 725 504 450.

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

nebankovní půjčka – SnaDno a rych-
le. 775 042 266.

open FInance: vaše dluhy a exekuce 
na nemovitosti vyřešíme do 48 hodin. 
rychlé půjčky ihned do 15 min. tel. 777 
773 715.

zAměsTnání nAbízí

Přijmeme 1 malíře – natěrače, plat 100 Kč/
hod., nástup dohodou. Kontakt pilchova@
tesjatky.cz, pouze životopis s kontaktem.

Hledáme svářeče CO2, mechaniky – opraváře 
a zámečníky pro práci v Čechách. Metrix 
M+M s.r.o., mob. 606 230 821, 723 654 518, 
tel. 558 745 746.

Firma ASSORD–EKO s.r.o. přijme do trvalého 
pracovního poměru pracovníky na pozice: 
* Zámečník – servisní technik nádrží. Poža-
dujeme: ŘP sk. B, praxi v oboru zámečník, 
svářečský průkaz ZK 111 (Z–E 1). 
* Řidič nákladního vozidla – technik. Požadu-
jeme: ŘP sk. C, platný profesní průkaz, sa-
mostatnost a časovou flexibilitu. Schůzku si 
můžete sjednat v prac. dnech od 7.00 – 15.00 
hod. Kontakt: p. Hulboj, 602 565 541.

Pražská personální agentura G5 Plus hledá 
do svého týmu posilu ovládající polský a 
anglický jazyk na pozici Konzultant/ka pro 
zprostředkování zaměstnání do zahraničí. 
Více informací v aktualitách na www.g5plus.
com

Inzerce
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uzávěrka pro příjem inzerce je vždy v pátek ve 12.00 hodin.

TŘINECKÝ
TRZYNIECKI

Zájemci o inzerci na stránkách
Třineckého hutníku mohou

každou středu a čtvrtek využít 
služeb naší inzertní kanceláře

ve městě Třinci. Inzeráty přijímá-
me 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.

KDE NÁS NAJDETE KAŽDOU STŘEDU A ČTVRTEK

Inzerce
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orientační běh má dobrou základnu, 
znovu se jim osvědčila i zimní verze
Třinec V říjnu skončila třinec-
kým orientačním běžcům letní 
závodní sezona, v níž zejména 
žáci naznačili, že v nich tkví sluš-
ný potenciál. V závodech Mistrov-
ství Moravy a Slezska (MMSK) 
měli vždy zastoupení na stupních 
vítězů, celkově získali 25 medailí. 

„A to je hodně slušné. Jedná se 
o děti ve věku od 12 do 14 let, pro 
které MMSK vrcholem sezony, ne-
boť v této kategorii se ještě MČR 
neorganizuje. Úplně nejlépe se ve 
starších žácích jevili Sebastian Filí-
pek a Magda Bruková a v mladších 
Martin Kovařík. Tihle tři ve svých 
kategoriích vyhrávali,“ uvedla tre-
nérka Anna Gavendová. 

Mistrovství ČR svaz organizuje 
až od dorostu, v němž jedinou me-
daili pro třinecký oddíl vybojovala 
na krátké trati Jana Tesařová. „Vý-
borně si vedla i Katka Argalášová a 
velká škoda je, že nás v té době za-
sáhla velká nemocnost.  Vojta Lanc 
měl kvalitně natrénováno, běhal 
z vlastní iniciativy i Lysa Cup, ale 
na jaře měl problém s kolenem a 
na podzim ho skolila angína. Je to 
smůla, měl na to, aby se prosadil. A 
nemoc bohužel nepostihla jenom 
jeho, podobný případ je i Markéta 
Sabelová,“ dodala trenérka. 

Opět se osvědčilo zařazení 
lyžařského orientačního běhu 
(LOB) do přípravy. V závodech 
Mistrovství ČR získali závodníci 
13 medailí – pro tři z nich si dojel 

v juniorech Michal Argaláš, další 
má ve sbírce trio Vojtěch Lanc, 
Jan Cienciala a Kateřina Argalášo-
vá, které se dostalo i do doroste-
necké reprezentace ČR v LOBu.

„S tím, jak jsme si vedli v zimě, 
jsem byla moc spokojená. A tím, 
že tři z nich jsou členy reprezen-
tace, tak jsme zařadili do letní 
přípravy i běh na kolečkových ly-
žích, aby měli natrénováno. Musí 
více trénovat, pokud se v ní chtějí 
udržet a prosadit,“ podotkla Ga-
vendová. 

Na druhou stranu ale zdůraz-
ňuje, že nezáleží jen na jejich tré-
ninkové píli, ale i na sněhových 
podmínkách. „Závodní sezona 
v LOBu je leden a únor. A u nás 
ještě o Vánocích žádný sníh nebyl. 
Napadl až v lednu a pak se držel 
až do Velikonoc, kdy už jsme ho 
nepotřebovali,“ usmála. „Snažíme 
se to řešit dojížděním do soused-
ní Kubalonky, tam mají upravené 
tratě, ale pořád je to 40 km cesty 
v jeden směr. Je to složitější. Taky 
je škoda, že u nás tady nejsou ně-
jaké prostory pro jízdu volným 
způsobem (styl bruslení). Tady se 
upravují trasy na klasiku, ale na 
bruslení tu nic nemáme, jedině 
lesopark“ dodala. 

Pokud máte zájem své dítě při-
hlásit do třineckého oddílu, mů-
žete ho přivést úterý nebo čtvr-
tek na trénink, který začíná od 
15.30 na 6. ZŠ Slezská.

„Velkou výhodou je, že děti 
jsou v přírodě na čerstvém vzdu-
chu (děti 8 – 12 let trénují v leso-
parku, v zimě v tělocvičně). Jezdí 
se s nimi taky po celém Morav-
skoslezském kraji na závody a 
pokaždé jsou pořádány jinde a ji-
nak. Naučí se taky samostatnosti 
a vytrvalosti,“ hledala Gavendová 
důvody, proč by měly děti začít 
orientační běh dělat. 

A podle ní je ideální začít s 
tímto sportem kolem osmi let. 
„Ale přijít může kdokoliv. Občas 
slýchávám názory, že moje dítě 
nemůže orientační běh dělat, pro-
tože neuběhne ani 100 metrů. Ale 
není to tak náročné na fyzičku. 
Jde o kombinaci běhu s prací s 
mapou, u toho si děti odpočinou. 
A z vlastní zkušenosti vím, že 
děti, které vypadaly zakřiknutě 
anebo že se moc nehýbají, jsou 
pak i kolikrát lepší než ty, které 
přijdou a všechno jim jde,“ řekla 
Gavendová, která i dále vysvětlila, 
proč k takovému jevu dochází. 

„Není to samozřejmě pravi-
dlem. Ale častokrát se stává, že 
ti talentovaní nemusí tolik tréno-
vat, protože jim vždy všechno šlo 
bez velkého tréninku. A když se 
přejde do dorostu, kde už talent 
nestačí a musí se hodně trénovat, 
tak to nezvládnou. Ale neříkám, 
že je to tak u všech, ale stává se 
to často,“ uzavřela Anna Gaven-
dová. (lc)

Byrtus ovládl dva turnaje 
za sebou na evropské scéně 
sQuAsh Naplno se v říjnu rozběh-
la evropská série squashových 
juniorských turnajů. Lídr evrop-
ského žebříčku do 13 let Viktor 
Byrtus navazuje na úspěchy z 
loňské sezony, ve které vyhrál tři 
Super Série, což jsou nejvýše hod-
nocené turnaje. 

Ve švédském Malmö, kde 10. říj-
na obhajoval loňské vítězství, pro-
šel do fi nále se ztrátou jediného 
setu, který mu v semifi nále vzal 
Conor Morano z Irska. Ve fi nále 
nastoupil proti Švýcarovi Davidu 
Maierovi, kterého zdolal 3:0 (11:3, 
11:5, 11:5) a stejně jako loni se ra-
doval z turnajového vítězství.

Dalším turnajem Super Série 
byl Belgian Junior Open, který se 
od hrál od pátku 1. listopadu v 
belgickém Herentalsu. I sem odjel 
talentovaný squashový hráč jako 
obhájce.

A až do semifi nále neměl se 
soupeři výrazný problém. V boji 
o fi nále se utkal, stejně jako ve 
Švédsku, s Conorem Moranem. 
Toto utkání bylo daleko vyrovna-

nější než před třemi týdny.
Viktorovi patřily první dva 

sety, ale potom ztratil koncentra-
ci, soupeř se dostal zpět do hry a 
o postupujícím do fi nále tak roz-
hodoval pátý set. 

Po vyrovnaném průběhu nako-
nec koncovku lépe zvládl Viktor a 
po setech 12:10, 11:9, 6:11, 5:11 a 
12:10 postoupil do druhého fi nále 
v řadě v letošní sezoně. 

Finálovým soupeřem mu byl 
Tamas Dévald z Maďarska. K to-
muto utkání přistoupil zodpo-
vědněji než v semifi nále a soupe-
ře přehrál 3:0 (11:5, 11:5, 11:1) a 
získal tak na evropském okruhu 
druhý titul v řadě. 

Před Viktorem Byrtusem je 
teď švýcarský Swiss Junior Open, 
kde však bude hrát kategorii do 
15 let, tedy o jednu kategorii výš, 
než kam podle věku v současné 
době patří. 

Swiss Junior Open bude po-
slední větší prověrkou před led-
novým British Junior Open (neo-
fi ciální Mistrovství světa).

JUDo První listopadový víkend přinesl třineckém judistům dva pronikavé úspěchy:
Kaczmarczyk získal stříbro na veteránském mistrovství Rakouska, Szarzecová bronz na MČR

Judisté opět zazářili
DalIBor Szarzec

Náš momentálně nejstarší aktivní 
závodník Roman Kaczmarczyk 
vycestoval do sousedního Ra-
kouska na mezinárodní Mistrov-
ství veteránů, které se konalo v 
Linzi. 

A vedl si výborně. Poté co s 
přehledem vyhrál všechna úvod-
ní utkání, zaváhal pouze ve fi ná-

lovém zápase o mistrovský titul 
a z Rakouska si odvezl vynikající 
druhé místo. 

Dorostenecká reprezentantka 
Adéla Szarzecová zase vyrazila 
bojovat o letošní již třetí medaili 
z domácích šampionátů.

Po dvou mistrovských titulech 
z kategorie juniorek a doroste-
neckých družstev tentokrát zku-
sila kategorii nejvyšší, a to ženy. 

V Teplicích nastoupila proti 

soupeřkám zkušenějším, o něko-
lik let starším a navíc po dohodě 
s trenérem i ve vyšší hmotnostní 
kategorii. 

Přestože úvodní utkání pro-
hrála, postoupila do opravných 
bojů, kde již soupeřkám nedala 
šanci a poté, co všechny zápasy 
vítězně ukončila před vypršením 
časového limitu, odvezla si z do-
mácího ženského šampionátu 
bronz. 

raszyková začala vítězně
krAsobruslení Krasobruslaři 
HCO Třinec kraso bojovali uply-
nulý víkend pod vedením trenérů 
Czeslawa Sciskaly a Marie Vašíčko-
vé na zimním stadionu v Ostravě o 
body do žebříčku Českého poháru. 
A z Velké ceny Ostravy si kromě 
bodů přivezli i dvě medaile.

Poprvé se v této sezoně před-
vedla na ledě úřadující seniorská 
mistryně ČR Laura Raszyková. Ve 
svém prvním závodě nové sezo-
ny předvedla dvojitý axel, trojitý 
salchow a toeloop a se 107 body 
získala zlatou medaili. 

Třinec měl velmi úspěšné za-
stoupení i v mnohem mladší kate-
gorii – nejmladší žáci. Desetiletý 
Radek Macháč jako jediný z chlap-
ců zatočil tři různé dvojité skoky 
a obsadil druhou příčku. 

Pro juniorky to byl druhý zá-
vod sezony. Aneta Janiczková 
měla již za sebou mezinárodní 
závod v Trnavě, kde v konkurenci 
závodnic z 10 zemí Evropy obsa-
dila krásné 7. místo. Konkurence 
v Ostravě byla také mimořádně 

silná.  Za přítomnosti dvou zahra-
ničních závodnic skončila třinec-
ká závodnice nakonec pátá. 

Druhá juniorka Lucie Droz-
dová absolvovala minulý týden 
soutěž v Náchodě, kde skončila 
šestá. V Ostravě zajela výborně a 
vytvořila si tak svůj nový osobní 
rekord.  Její výkon neohrozil ani 
fakt, že se teprve před ránem vrá-
tila ze stužkového večírku. Bohu-
žel Lucii chybí v repertoáru dvoji-
tý axel, přesto bylo deváté místo 
v této konkurenci výborným vý-
sledkem.  

Poslední kategorii, kterou za-
plnily i třinecké závodnice, byly 
mladší žačky. Pro Natálii Szott-
kovou i Zoru Poláškovou to byl 
letošní křest. Zorce se velmi po-
vedl krátký program, Natálii zase 
volná jízda. Bohužel druhé části 
se jim příliš nepovedly, a tak na-
konec skončila Natálie Szottková 
21. a Zora Polášková 23. z třiceti 
závodnic. Počáteční nervozita je 
snad již za nimi a příště jistě po-
dají vyrovnanější výkon.  (dp)

Dorostenecká reprezentantka adéla Szarzecová (v bílém) získala medaili na MČr i mezi ženami. Foto: Archiv oddílu

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
krytý bazén: St, Pá 6 – 13, 
14 – 21 Čt 8 – 13, 14 – 21, So, 
Ne 6 – 21

ViTAliTy slezsko, 
bysTřice
st, Pá, Út 6 –  8, 14.30 – 16, 
18 – 22 h Čt 14.30 – 16, 18 – 
19.30, 20.30 – 22 h So 6 –15 
16 – 22 h Ne 6 –10, 11 – 22 h 
Po 14.30 – 16, 18 – 22 h

kam za SPorTem
Porážku nevrátili
enViForm Třinec - 
kerT PArk PrAhA 
2:3n (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)
třinečtí hokejbalisté toužili 
kert parku oplatit dva roky 
starou porážku 0:12, 
ale úvod patřil hostům. 
rychle si vypracovali dvou-
brankový náskok, který hráči 
enviformu v dalším průběhu 
brankami tomáše konderly 
a reného tomise smazali. 
Vítěze určily až nájezdy - 
jako jediný uspěl hostující 
krtička.
hBc třInec: Smolka l. 
(Gabriel) – turoň, Samek, 
konvička, Mišun, liboska, 
ochman – Smolka r., tomis, 
Szotkowski – Drábik, to-
man, říman M. – konderla, 
zvejška, cieslar – Franek, 
Filípek, palkovský.

Sport
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Jablunkovský běžecký oddíl se rozrůstá, vidět byl i na Hornické desítce
běh Oddíl 1. Běžecký Jablunkov 
obhájil v Hornické desítce loňské 
vítězství v soutěži škol. V nejpres-
tižnějším běžeckém závodě na-
šeho regionu čtyři děti z oddílu 
vyhrály, jedno bylo třetí a dalších 
sedm se umístilo v první desítce 
(celkově startovalo ve všech kate-
goriích 969 dětí).

„Sčítá se deset nejlepších vý-
sledků dětí z oddílu a my jsme 
byli stejně jako loni nejlepší. Je až 
neuvěřitelné, jak naše městečko 
svými výkony obstojí mezi tako-
vými baštami, jakými jsou Slezan 
FM, SSK Vítkovice, Olympia Brun-
tál, AK EZ Kopřivnice. Hřálo mě 
u srdíčka, když se to na bedně 
vítězů žlutilo našimi dresy,“ těši-
lo trenéra Kamila Lubojackého, 
který se společně s Radimem Šte-
fk em věnuje přípravě nejmenších.

Petr Tvrzník, zakladatel oddí-
lu, pak trénuje starší děti a dospě-
lé, kteří si taky v obrovské kon-
kurenci (1682 závodníků) vedli 
velmi dobře. „Řada z nich si zlep-
šila své osobní rekordy,“ dodal.

A to jim ještě chyběli Tomáš 
Lichý, Marek Chrascina, Marek 
Czeczotka, kteří byli ve stejném 
termínu s trenérem Tvrzníkem 
na nominačních závodech na 
mistrovství Evropy v krosu. „Loni 
obsazovali na Hornické desítce 

přední místa a dalo se předpoklá-
dat, že tomu bude stejně i letos,“ 
pokračoval Lubojacki.

Jablunkovský oddíl běží od 
roku 2007 a počet jeho členů se 
zejména za poslední dva roky po-
řádně rozrostl. „Už druhým ro-
kem u nás funguje i atletika, aby 
byla zajištěna i všeobecná příprava 
pro další činnost. A letos nám v 
atletice přibylo k loňským členům 
dalších 27 dětí, takže v přípravce 
je celkem 42 dětí. To je skvělé číslo, 
mám z toho radost,“ podotkl.

A zároveň je i podle něj zjevné, 
že přibylo i dospělých běžců. „Lidi 
se přestali stydět za to, že něco se 
sebou dělají. Začali běhat a někteří i 
závodit. Kopce, asfalt ani dráha jim 
není cizí. Není se čemu divit. Běh je 
nejlevnější sport. Stačí obout boty 
a můžete trénovat, co hrdlo ráčí. 
A když je k dispozici skvělá parta, 
jak tomu je u nás, jde to v podstatě 
samo,“ usmál se Lubojacki.

Oddíl taky úzce spolupracuje 
s atletikou TJ TŽ Třinec, pod je-
jíž hlavičkou taky často závodí. 
„Aneta Chlebiková, Ivana Lubojac-
ká a Marek Chrascina bojují pra-
videlně i v první lize dospělých za 
Třinec. K nám do Jablunkova do-
jíždí na tréninky i děti z Třince. 
Je to oboustranně prospěšné,“ vy-
světloval Lubojacki, který na do-

taz o největších letošních úspěšíš 
oddílu dlouho přemýšlel.

„Je těžké na tuto otázku od-
povědět, protože každý trenér 
si cení něčeho jiného. Já osobně 
mám velkou radost ze zisku dru-
hého místa v Beskydském poháru 
přípravek, kde jsme s partou těch 
nejmladších obstáli skvěle,“ řekl k 

prvnímu výsledku.
„Výborné je ale i páté místo 

Marka Czeczotky z MČR v běhu na 
1500 m překážek. Skvělé výsledky 
taky dosahoval Marek Chrascina, 
u něhož je obdivuhodná jeho vše-
strannost – zaběhne dobře 10 km, 
ale i 800 m, v kopcích i na dráze. 
Aneta Chlebiková a Ivana Lubojac-

ká bodovaly v první lize žen. A sa-
mozřejmě nemůžeme opomenout 
Tomáše Lichého, s nímž si občas 
společně zatrénujeme a který le-
tos získal v družstvech zlatou me-
daili na juniorském MS. Ale těch 
skvělých závodů i výsledků jsme 
během celého roku měli hodně,“ 
uzavřel. (lc)

Jablunkovský oddíl triumfoval na hornické desítce v soutěži škol. Stejně jako loni. Foto: Archiv oddílu

Vzpírání Třinečtí vzpěrači v soutěži družstev vyhráli letošní ročník druhé ligy, kvalifikace 
o nejvyšší soutěž se ale kvůli momentálně ztíženým podmínkám odmítli zúčastnit.

útok na 1. ligu odložili
lUBoš Černek

Třinečtí skončili ve všech třech 
kolech celomoravské ligy druzí a 
vyrovnaná výkonnost jim v šesti-
členné skupině zajistila v soutěži 
prvenství. 

„Současně běží i česká skupi-
na a v porovnání všech výsledků 
jsme byli z 12 družstev nejlepší, 
což nám umožnilo startovat v 
kvalifi kaci o první ligu. Ale i když 
jsme v ní mohli uspět a vyhrát, 
tak jsme se v momentální situa-
ci nemohli přihlásit. Nedá se nic 

dělat,“ uvedl Jan Cymorek, trenér 
vzpěračů.

Komplikace jim způsobila re-
konstrukce haly STaRS a těžké 
hledání vhodných prostorů pro 
trénink. „Na nás není nikdo při-
praven. Zvednutá činka se nepo-
kládá, ale pouští...Jsme rádi, že 
nám vyšli vstříc na gymnáziu, 
kde máme nejlepší podmínky, 
které jsou za dané situace v Třinci 
pro nás možné. Ale naše trénin-
kové možnosti jsou zde omeze-
né,“ pokračoval.

Limitující je počet stanovišť 
i doba tréninků. „V hale máme 
devět stanovišť, devět pódií, tam 
jsme schopni umístit jenom tři. 
Nemůžeme trénovat v sobotu a 
v dopoledních hodinách, takže 
chlapcům, kteří mají odpolední, 
vypadne trénink. I ve svátky to 
půjde jen omezeně. I proto jsme 

se rozhodli, že do kvalifi kace ne-
půjdeme a že o první ligu zabo-
jujeme, až budeme zase ve STaR-
SU. K tomu dospělo i celé naše 
družstvo a výbor. Bude to tak 
rozumnější. Navíc bychom ani ne-
byli schopni jako oddíl uspořádat 
jedno kolo první ligy. I ve druhé s 
tím budu mít problémy,“ podotkl 
Cymorek a věří, že i přes obtíže 
se povede jeho svěřencům udržet 
kvalitní výkonnost.

Třinečtí junioři v celostátní sou-
těži nastupují a uplynulý víkend 
zakončili ročník sedmým místem 
z 15 týmů. „Je to velice slušný vý-
kon, i když je škoda, že nám o pár 
bodů unikl postup do závěrečného 
šestičlenného fi nále, kde se bude 
bojovat o titul. Ale kluci si letos 
vedli dobře. Právě z dobré práce s 
mládeží teď těžíme i mezi muži,“ 
uzavřel Jan Cymorek.

výSLedky z miNULÉHo TýdNe

FoTBaL

VArnsDorF - Třinec 3:1 (1:0)
třinečtí podlehli ve Varnsdorfu 1:3, přesto podle trenéra domácích 
zdenka Frťaly byl nejlepším týmem, který se u nich letos předsta-
vil. Jedinou branku třineckých vstřelil Matoušek, který v závěru už 
jenom korigoval skóre.
Branky: 20. Volf, 49. Mikinič, 57. Breite – 77. Matoušek. Diváci: 624.
třInec: Bruk – lisický, Čelůstka, Malík, Matoušek – Malíř, Motyčka, 
Málek, rekiš – Gulajev (81. Gavlák), Juřena (73. Čtvrtníček).

reGioNÁLNí FoTBaL

krAjskÝ Přebor
háj ve Slezsku - Vendryně 2:2 (1:1), Český těšín - heřmanice 2:0 (1:0) 
pořadí po 14 kolech: 1. rýmařov 29 b,..., 10. Vendryně 19 b,...,
14. Český těšín 11 b.

i. a TŘída
Stonava - Bystřice 5:3 (2:2). pořadí po 12 kolech: 1. šenov 25 b,..., 
13. (předposlední) Bystřice 8 b

i. B TŘída:
hnojník - Dobratice 0:1 (0:0), hrádek - písek 1:1, Jablunkov - petrovi-
ce 3:1 (2:0), nýdek - Mosty 2:3 (1:2). pořadí po 12 kolech: 1. Dobra-
tice 26 b,..., 5. písek 18 b,..., 7. Jablunkov 17 b,..., 10. nýdek, 11. 
Mosty (oba 14 b), 12. hnojník 13 b, 13. (předposlední hrádek 13 b.

FUTSaL

VíTkoVice - likoP Třinec 6:6 (3:3)
Futsalisté třineckého likopu poprvé v letošní sezoně ztratili body, 
přesto i nadále zůstávají v čele druhé ligy. Ve Vítkovicích ani jednou 
nevedli, ve dvou případech smazali dvoubrankovou ztrátu (1:3 a 3:5) 
a remízu 6:6 zachraňovali v poslední minutě.
Branky a nahráVky: Buryan (csikán), Baron (kloda), csikán
(cieslar), przyczko (Baron), Stoszek (csikán), Baron (przyczko)
SeStaVa: kloda - Stoszek (k), csikán, cieslar, Buryan - opluštil, 
Baron, Sniegoň, przyczko

HÁzeNÁ

orloVá - Třinec 16:14 (10:9)
SeStaVa a Branky: David kobielusz - Bednář (2), Doucha, Dudek, 
hudzieczek (1), Daniel kobielusz, Martynek, pleško, rzyman (3), 
šidlo (5), špok (3), zamarski, trenér Balwar.

krmelín - Třinec 34:14 (14:4)
SeStaVa a Branky: tabara - Bystrianský, Doucha (4), hála (2), Daniel 
kobielusz, Martynek, pleško, rzyman, šidlo (4), zamarski.

Družstvo juniorů skončilo v nejvyšší soutěti sedmé. Foto: archiv oddílu

výsledky
z posledního kola

MUŽI: radek pavlosek (113 
kg v trhu a 145 v nadhozu, 
295 sinclairových bodů), 
Jakub Gorný (100 kg + 130 
kg, s bonusem za nízký věk 
306 b), oldřich tchuř (116 
kg + 146 kg, 288 b), luboš 
Jo-chymek (92 kg + 110 kg, 
265 b), Daniel Schwarzer
(82 kg + 107 kg, s bonusem 
za nízký věk 262 b), Jiří kři-
žánek (96 b + 110 b, 228 b)

JUnIořI: Jakub Gorný (105 
kg v trhu a + 132 v nadhozu, 
286 sinclairových bodů - vše 
osobní rekordy), Daniel 
Schwarzer (85 kg + 105 kg, 
236 b), Jan lysek (85 kg + 95 
kg, 219 b), Marek kluz (72 
kg + 97 kg, 198 b), tomáš 
tataruch (59 kg + 75 kg, 
183 b)

Sport
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hokeJ Před utkáním s Plzní bylo odtajněno, který třinecký hokejista se skrývá pod tváří Jokera v komiksově laděném 
kalendáři pro rok 2014. Je jím Jiří Polanský, který následně v obou utkáních zaznamenal shodně gól a dvě nahrávky 

Joker po odhalení identity řádí!
lUBoš Černek

Jiří Polanský vynikal na ledě už 
během rozbruslení před zápasem 
s mistrovskou Plzní, když měl na 
sobě zelený trikot s jmenovkou 
Joker. I během utkání ho prová-
zela přítomnost záporné postavy 
filmu Batman, jehož motiv měl 
umístěný na pravé straně hrudi. 
A ve speciálním dresu zářil - při 
výhře Třince 3:0 nad Plzní byl u 
všech branek, když jednu dal a 
další dvě připravil.

„Nejtěžší pro mě bylo, když 
jsem v tom dresu, co vymysleli 
kluci z marketingu, nastoupil v 
rozbruslení. Věděl jsem, že to při-
táhne pozornost, a v duchu jsem si 
říkal: Sakra musíš předvést dobré 
utkání, jinak spoluhráči i fanoušci 
budou oprávněně říkat, že vymýš-
líme blbosti a nesoustředíme se na 
hokej. Byl to malinkatý balvan, ale 
naštěstí to ze mě ve druhé třetině 
spadlo a pak už jsem si to užíval. 
I kluci měli vtípky, které nebyly 
urážlivé, ale naopak povzbuzující,“ 
řekl po zápase s Plzní Polanský, 
který motiv Jokera autorce kalen-
dáře sám navrhl.

„V původním návrhu byl Jirka 
ztvárněn jako knihomol, ale chtěl 
něco, co by více odpovídalo jeho 
hokejové realitě. Je hodný, rodin-
ný typ, ale na ledě je to úplně jiný 
člověk, drsňák. Tak jsme hledali 
na internetu vhodný motiv a ze 
dvou možných variant si nakonec 

vybral Jokera,“ líčila jeho manžel-
ka Blanka, jak celý nápad s Joke-
rem vznikal. 

Polanský zvažoval i možnost 
Jekylla a Hydea, ale lépe zpraco-
vatelný je Joker. A jeho výsledná 
podoba se jemu i jeho manželce 
moc líbí. „Ani spoluhráči mě na 
obrázku nemohli hned poznat. Je 
to nakreslené výborně, vypadá to 
moc dobře. Vůbec celý kalendář je 
hezký,“ pochválil třinecký útoč-
ník výsledek práce Barbory Balgo-
vé a Michala Mikuly. V kalendáři 
jsou vedle Polanského vyobrazeni 
další jeho spoluhráči - například 
jeho parťák Martin Adamský v 
tílku na traktoru.

V rámci soutěže Hádej, kdo 
jsem, v níž měli fanoušci tipovat, 
který třinecký hokejista je Joke-
rem, daroval Polanský po utkání 
vítězi dres, v němž hrál. I hokej-
ku. „I když možná až nám to ne-
půjde a sedne na nás krize, tak asi 
budu muset vyhlásit výzvu a po-
prosit je, aby mi to vrátili,“ usmál 
se Polanský, který je v produk-
tivitě soutěže druhý jen o jeden 
bod za vedoucím Petrem Tonem 
ze Sparty. Ale nějaké naděje nad 
pozvánkou do reprezentace, jejíž 
nominace byla oznámena minulý 
týden, si nedělal. „Já jsem v to ne-
doufal. Nemám ani agenta, který 
by mě vyzdvihoval. Spíše jsem če-
kal, že v ní bude Martin Adamský 
a Vláďa Roth, kteří mají opravdu 
dobrou sezonu,“ uzavřel.

Zíb má otřes mozku
hokej Třinecký obránce Lukáš Zíb 
nedohrál utkání v Chomutově, kde 
utrpěl po střetu u hrazení tržnou 
ránu v obličeji a otřes mozku. Tuto 
informaci přinesla nemocnice v 
Chomutově, z níž byl na druhý den 
ráno propuštěn domů.

Nešťastná situace se stala v zá-
věrečné třetině za rozhodnutého 

stavu, kdy Zíb u mantinelu zpraco-
vával kotouč a v tom momentu ho 
narazil Tomáš Sikora. Třinecký bek 
se praštil hlavou do hrany plexi-
skla a navíc při nekontrolovaném 
pádu dostal ránu obličejem o led. Z 
něho ho odvezli na nosítkách. Roz-
hodčí chomutovskému útočníkovi 
neudělili žádný trest. (lc)

orsava po lapálii s kolenem zase hraje
hokej Perspektivní útočník Jakub 
Orsava, který v minulé sezoně na-
koukl i do reprezentace dospělých, 
se od začátku srpna zotavoval ze 
svého nejtěžšího zranění v karié-
ře – přetržení kolenních vazů. Po 
několikaměsíční léčbě nastoupil 
minulý pátek k prvnímu utkání 
letošního ročníku.

„Původně jsem myslel, že za-

čnu až po reprezentační přestáv-
ce, ale jelikož jsem už třetí týden 
na ledě trénoval a neomezovalo 
mě to, tak jsem to zkusil. Bylo to 
trošku riskantní a věděl jsem, že 
fyzicky bych nemusel stačit. Ale 
zvládl jsem to jakž takž,“ uvedl 
po utkání novinářům dvaadvace-
tiletý útočník.

Před zápasem v Chomutově, kde 

zaznamenal gól a nahrávku, ale 
váhal, zda znovu nastoupit. „Mu-
sím se přiznat, že jsem se rozmýš-
lel, protože mě to trošku bolelo. 
Opravdu jsem reálně zvažoval, jest-
li to risknu, nebo si raději odpoči-
nu. Nakonec jsem nohu na poslední 
chvíli rozhýbal, koleno se zahřálo a 
bylo to v pohodě. Stále se necítím 
stoprocentně a jsem docela rád, že 
máme reprezentační přestávku,“ 
sdělil pro klubový web Ocelářů.

V týdenní pauze se chce vě-
novat hlavně zlepšování fyzické 
kondice. I proto se snažil mít v 
Chomutově krat-ší střídání, aby 
zápas zvládl.

„Ta fyzička je teď nejdůležitější. 
Když tělo nemůže, tak neposlou-
chají ani ruce. Několikaměsíční 
pauza je teď znát, tělu chybí zá-
těž. Odhaduji to tak ještě na mě-
síc, než budu v dobré kondici. Ješ-
tě mám co dělat,“ odvětil Jakub 
Orsava, který dobře zapadl do 
lajny k Jiřímu Polanskému a Mar-
tinu Adamskému. V součtu obou 
zápasů si připsal gól a dvě asisten-
ce a za účast na ledě při vstřelené 
a inkasované brance získal čtyři 
kladné body. (lc)

TŘiNeC – PLzeŇ 
3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Branky a nahráVky: 28. 
adamský (polanský, orsava), 
31. polanský (rákos), 39. 
roth (polanský). rozhodčí: 
hribik, lacina - lhotský, 
Svoboda. Vyloučení: 5:7. Bez 
využití. Diváci: 4086.
třInec: hrubec - Galvas, 
hrabal, linhart, roth, zíb, 
kania, Foltýn - Martin 
růžička, Bonk, zagrapan - 
adamský, polanský, orsava 
- D. květoň, peterek, Varaďa 
- Matuš, Marek růžička, 
rufer - rákos..

CHomUTov 
TŘiNeC  
2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Branky a nahráVky: 37. 
Jar. Svoboda (Bartečko, D. 
hruška), 59. Balej (J. Mrázek) 
- 2. Martin růžička (zagra-
pan, Bonk), 5. polanský (or-
sava), 25. orsava (polanský, 
roth), 30. Martin růžička 
(zagrapan, peterek), 42. D. 
květoň (polanský, adamský). 
rozhodčí: Fraňo, pešina - Blá-
ha, kostka. Vyloučení: 5:3. 
Využití: 1:2. Diváci: 2048.
třInec: hrubec - hrabal, 
Galvas, roth, linhart, kania, 
zíb, Foltýn - Martin růžička, 
Bonk, zagrapan - orsava, 
polanský, adamský - D. 
květoň, peterek, Varaďa - 
Matuš, rákos, rufer. trenéři: 
kalous a p. Marek.

v ýSLedk y

Jakub orsava (vpravo) se raduje se spoluhráči z gólu. Foto: Petr Rubal

adamský nakonec nejede
hokej Žádný z třineckých  hráčů 
nefiguroval v nominaci Aloise Ha-
damczika na turnaj Karlaja Cup. 
Ale během pondělí, kdy byl v péči 
lékařů Roman Červenka, naznačil 
reprezentační kouč, že by možná 
Martina Adamského povolal. Na-
konec ale upřednostnil Roberta 
Kousala.

Adamský, který minulou sezo-
nu odehrál v reprezentaci několik 
zápasů, si ale nic nedělal už z pů-
vodní zprávy, kdy zjistil, že v no-
minaci chybí. 

„To je opravdu hrozné! Nechápu, 
kam se pan Hadamczik dívá! (smě-
je se). Teď ale vážně - nemrzí mě to 

vůbec. S plným vědomím říkám, 
že jestli bych jel reprezentovat, tak 
jedině s Jirkou (Polanskýmm. Stále 
opakuji jednu věc, že pokud bych 
se do národního výběru opravdu 
dostal, je to hlavně jeho zásluha. 
Proto nevidím důvod, proč by ne-
měl jet taky on. Jsem domluvený 
právě s Jirkou, že během repre-
pauzy si pořádné zacvičíme, ob-
novíme svalová vlákna, která nám 
v posledním čase trochu ubývala, 
protože jsme neustále hráli. Volný 
čas prostě smysluplně využijeme 
k přípravě na další extraligové zá-
pasy!“ uvedl pro klubový web po 
oznámení nominace. (lc)

Jiří polanský alias Joker během rozbruslení. Foto: Marian Ježowicz

Sport


