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Letos byl džbánek plný slané vody 

JabluNkoV Již pošesté se letos dočkaly děti, které se zúčastnily 
soutěže Muzea těšínska nazvané Jablunkovský džbánek, příjemných 
odměn. Vítěze jednotlivých kategorií najdete na straně 10.  (dk)

Ruleta hazardu se 
v Třinci dotočila
třiNec Hra s hazardem v Třinci pomalu končí. Po vymýcení hracích automatů a výherních 
terminálů dali zastupitelé stopku také kasinům. Třetí změna vyhlášky by tak měla být 
definitivní porážkou hazardu ve městě.

Petra MartyNkoVá

Po zákazu automatů a videoter-
minálů provozovatelé heren našli 
kličku, jak předpis města obejít − 
vybudují kasina. „Evidujeme čtyři 
místa, kde bylo ministerstvem 
financí povoleno provozování sáz-
kových her v kasinu, i nárůst žá-
dostí o tato povolení, proto jsme 
vyhlášku ještě doplnili,“ vysvětlila 
starostka Věra Palkovská novinku, 
která hazardu utnula tipec úplně.

Proces vytlačení hracích pří-
strojů odstartovalo město již v 
dubnu roku 2011, kdy dal Ústav-
ní soud do rukou obcí možnost 
okamžité regulace heren. A ačkoli 
jsou hazardní hry penězovodem 
do městské pokladny, do níž tak 
jen loni přiteklo více než 13 mi-
lionů korun, Třinečtí inovací vy-
hlášky vyhlašují hazardu nulovou 
toleranci.

Záležitost gamblerství měla 
být nejen podle názoru radnice, 
ale také odborníků řešena již da-
leko dříve. „Na začátku je vzruše-
ní, radost z výhry, pak následuje 
zklamání a snaha získat peníze. 
Tato situace rozbije celou rodinu,“ 
uvedl Štěpán Klen, komisař zása-

hové jednotky krajského ředitel-
ství policie, který se živí proble-
matikou krizového vyjednávání.

V praxi se setkává s lidmi, kteří 
si chtějí sáhnout na život, a právě 
jednou z dílčích částí motivů se-
bevražd je i patologické hráčství.

„Zrovna před měsícem jsem 
řešil případ, kdy chtěl muž z Třin-
ce spáchat sebevraždu. Příčinou 
byly videoterminály a hraní ve 
virtuálních kasinech. I když se 
léčil a rodina jej přijala zpátky, si-
tuace dospěla tak daleko, že dlu-
ží 1,5 milionu korun a sám už to 
nemohl řešit,“ popsal konkrétní 
případ komisař.

Jen v kraji je podle odhadů po-
licie 50 až 100 tisíc patologických 
hráčů. Gamblerství je přímo sou-
vislé s dalšími negativními jevy, 
násilnou i drogovou kriminalitou. 
Proto stojí na stejné straně hřiště 
spolu s Třineckými také další de-
sítky měst, která usilují o to, aby 

blikající přístroje z jejich teritorií 
zmizely úplně. „V otázce hazardu 
jsme zajedno se senátorem a sta-
rostou Bohumína Petrem Víchou. 
Dohodli jsme se na nulové tole-
ranci a budeme za ni bojovat ne-
jen na území našich měst,“ řekla 
Palkovská.

Ani bujení černého hazardu 
podle třinecké radnice nemá 
šanci protihazardní postoj měs-
ta obměkčit. „To je už záležitost 
policie, dopouštějí se trestných 
činů,“ uvedla starostka. Případ 
černé herny už v Třinci dokonce 
evidují. „Na Terase pod rouškou 
občanského sdružení Život je 
hrou vznikla nelegální herna. Ov-
šem tato finta je protizákonná a 
provozovateli hrozí trest,“ potvr-
dil mluvčí frýdecko-místeckých 
policistů Vlastimil Starzyk.

Doplnění vyhlášky se dostalo 
podpory nejen koalice, ale také 
několika opozičních zastupitelů, 
ačkoli jejich řady prořídly. Proti 
byl jen Miroslav Doseděl, tři za-
stupitelé se zdrželi hlasování a 
potvrdili opoziční názor z minu-
lých jednání. Tehdy se pozastavili 
nad budoucností zaměstnanců a 
provozovatelů heren, pro které je 
hazard obživou.

„Patologické hráčství 
rozbíjí rodiny, 
bývá i motivem 
sebevražd.“

Turisté najdou nové cíle výletů
region Deset projektů zaměře-
ných především na turistiku pod-
poří evropská dotace 129 milionů 
korun. Patří mezi ně i vybudování 
muzea oceli Terra Chalybda v Třin-
ci, dostavba archeoparku v Chotě-
buzi a muzeum vojenské historie 
Těšínského Slezska v Návsí. Mezi 
projekty – náhradníky je pak park 
jablunkovského sanatoria.

Financování 10 záměrů schvá-
lila minulý týden Regionální rada 
Moravskoslezsko. „O evropskou 
dotaci se ucházelo 22 projektů, 
po pečlivém vyhodnocení jsme 
podpořili financování deseti z 
nich. Dalších šest uspělo, ale zů-

stane prozatím mezi náhradníky 
pro případ, že dojde k úsporám 
při stavbách dříve podpořených 
záměrů, nebo kdyby se některý 
ze schválených projektů neusku-
tečnil,“ uvedla Kateřina Dostálová, 
ředitelka Úřadu Regionální rady 
Moravskoslezsko. Od roku 2007 
schválila regionální rada na nové 

atraktivity a ubytování pro turis-
ty dotaci přes 1,4 miliardy korun, 
čímž podpořila 95 projektů na-
příč Moravskoslezským krajem.

Aktuálně podpořené projekty 
z našeho regionu blíže předsta-
víme postupně. Dnes na straně 3 
přinášíme podrobnější informace 
o dostavbě archeopoarku. (dk)
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není dar jako dar...
třiNec tekutinu nejcennější se rozhodli darovat také žáci Střední 
oborné školy z Českého těšína. tato tradice trvá ve škole již šest let 
a studenti jezdí na transfúzní stanici do třince dvakrát ročně. 

„Snažíme se žákům vštípit pocit zodpovědnosti vůči druhému. a 
právě s darováním krve se nám to daří. bývají na sebe hrdí a odchá-
zejí z transfúzní stanice s dobrým pocitem, že udělali něco prospěš-
ného,“ řekl učitel Zdeněk Mruzek.

V dárcovství krve míní vedení školy pokračovat i v budoucnu a 
navíc také každoročně získávat nové dárce.  (dk)

třiNec nová parkoviště, rodinné domy, obchody či garáže. Lidé i firmy v Třinci chtějí 
stavět, a proto radnice startuje změnu územního plánu o dva roky dříve. Ti, kteří uvažují  
o výstavbě, mají na požadavky o změnu využití svých pozemků čas jen do konce listopadu.

Třinec mění plán 
svého území
Petra MartyNkoVá

Nynější rozvržení území Třince 
z listopadu 2011 mělo platit do 
roku 2025. Po čtyřech letech pro-
chází revizí a další tři roky pak 
trvá proces vyhotovení schválení 
změny územního plánu. Město 
ale přistoupí ke změnám o něco 
dříve. „Iniciativou byla snaha udě-
lat něco pro to, aby občané nemu-
seli čekat tak dlouho, jak zákon 
káže. Pokud by totiž chtěli někde 
stavět a pozemek zrovna není 
stavební, neměli by do roku 2018 
možnost,“ vysvětlila starostka 
Věra Palkovská.

Revizí projde Územní plán o 
dva roky dříve i kvůli novele sta-

vebního zákona. Žádosti o převe-
dení nestavebních pozemků na 
stavební radnice přijímá do konce 
listopadu. Požadavky odevzdané 
po termínu budou řešeny až při 
zpracovávání příští změny územ-
ního plánu, což padne na rok 2020.

Již nyní leží na stole stavebního 
úřadu 130 podnětů ke změnám. 
„Všechny požadavky jsou součás-
tí Návrhu zprávy pro uplatňování 
územního plánu, ke kterému se 
budou vyjadřovat dotčené orgá-
ny, sousední obce, kraj i veřej-
nost. To také znamená, že všem 
žadatelům nemusí být vyhověno,“ 
uvedla Hana Mitrengová z odbo-
ru stavebního řádu a územního 
plánování s tím, že po schválení 
zprávy zastupitelstvem poběží 

tříleté období projektování, pro-
jednávání a závěrečného schvalo-
vání nového plánu. To by mohlo 
připadnout na konec roku 2016.

Tempo výstavby v Třinci po-
malu polevuje. „Od roku 2011 do 
letošního října bylo na nových za-
stavitelných plochách vystavěno 
50 domků, na stabilizovaných plo-
chách pak dalších 46,“ sdělila refe-
rentka. I přesto se pro další období 
v koncepci města počítá se zhru-
ba 80procentní rezervou zasta-
vitelných ploch. „V potaz se bere 
demografický, sociologický vývoj, 
rozvoj pracovních příležitostí, ale 
i výstavba nové I/11, kolem které 
se stavět rodinné domy nemohou. 
Chránit se musí ovšem i zeměděl-
ská plocha,“ dodala Mitrengová.

práce jim vrací hrdost a chuť do života

třinec Již 5 let se desítce lidí s 
handicapem žije o něco lépe. Ačko-
li jim osud připravil nelehký scé-
nář života, našli důvod, proč se do 
něj znovu obout. Práce v Naší dílně 
je znovu napumpovala energií.

„Původně jsem pracovala jako 
jeřábnice v dole. Pak se mi stal 
úraz a ze zdravotních důvodů 
musela den ze dne odejít. Za-
městnání jsem hledala jeden a půl 
roku. Ovšem zcela marně. Je to 

těžké, když jste handicapovaný,“ 
svěřila se sedmapadesátiletá za-
městnankyně chráněných dílen v 
Osůvkách.

Tady již druhým rokem rovná, 
třídí a stříhá oblečení, které již 
jako pro jiného neužitečné po-
slouží potřebným lidem i firmám 
nebo udělá radost při nákupu v 
krámku Na Růžku v Českém Tě-
šíně. „Práce mi dodává takovou 
energii, chuť do života. Člověk 
nesedí doma na zadku, má pocit, 
že i přes handicap je potřebný,“ 
dodala žena, která si pochvaluje 
také práci mezi kolegy.

Většina z nich pracuje s elek-
troodpadem, který separují na 
dále využitelné komponenty. 
„Máme zde zaměstnance se schi-
zofrenií, který pracuje poprvé v 
životě. A konečně je na sebe hrdý. 
Snažíme se pomoci těm, kterým 
se život trochu zašmodrchal, těm, 
které určitě také míjíte. A vidíme, 
že to má smysl,“ řekl majitel Naší 
dílky Zdeněk Gašpár. On sám si 
své zaměstnance nemůže vyna-

chválit. „I když nemají stopro-
centní zdraví, mohlo by nám je 
mnoho firem závidět. Chodí na 
čas, nepijí a tím, že každý z nich 
má nějaký handicap, umí se skvě-
le doplňovat,“ dodal Gašpár, kte-
rý věří, že spolu s dalšími sluš-
nými lidmi, kteří chtějí nezištně 
pomoci, bude moci důstojnost 
lidem s postižením vracet i na-
dále.

Návod na to, jak práci Naší 
dílny podpořit, je jednoduchý. 
Stačí donést nepotřebné obleče-
ní nebo při stěhování myslet na 
to, že dosloužilé ale i nepotřebné 
funkční elektro, nádobí či hračky 
mohou ještě udělat radost. „Šanci 
na úspěch sami o sobě nemáme. 
Dílna stojí na solidaritě ostatních 
lidí a firem, jakými jsou Nehlsen, 
který pomáhá se sběrem elektra, 
Třinecké železárny nebo Agel. 
Přidat se může každý,“ uzavřel 
Gašpár s tím, že sběrné místo je 
v dílně v Osůvkách, v areálu firmy 
Nehlsen v Oldřichovicích nebo re-
stauraci Na Půdě.  (pm)

Většina mužů v dílně pracuje s elektroodpadem. Foto: pm

Teď bydlí U Školy
třiNec Mapy, obchodní rejs-
tříky, ale i občanské průkazy 
či živnostenská oprávnění 
budou muset měnit v třinci. 
Mají zde dvě Školní ulice. a 
zákon to zakazuje.

Školní na kanadě a Školní 
v lyžbicích. V jedné žije 
6 lidí, ve druhé o 14 více. 
Zastupitelé se na svém 
posledním jednání dohodli 
na změně názvu Školní ulice 
na kanadě s menším počtem 
obyvatel. Nově tu mají 
adresu s ulicí u Školy.

„ke změně dochází v sou-
vislosti s loňskou změnou 
zákona o základních regist-
rech. Přejmenování ulice se 
dotkne dvou podnikajících 
osob. Volili jsme po dohodě 
s občany to menší zlo,“ ob-
jasnil libor Jasiński, vedoucí 
odboru vnitřních věcí.

lidi z ulice u Školy čeká 
řada administrativních 
úkonů. Naštěstí budou vyří-
zeny bezplatně.  (pm)

situace v hnojnické škole 
se konečně zklidnila
hnojník Dvojvládí, bezvládí, ko-
nečně normál. Tak by se struč-
ně dala popsat zvláštní situace, 
která panovala na Masarykově 
základní škole a mateřské škole 
v Hnojníku v průběhu několika 
posledních týdnů. Od minulého 
pátku vede školu její statutární 
zástupkyně Yvetta Škutová, kte-
rá byla dočasně jmenována do 
funkce ředitele.

Personální peripetie na ředi-
telském postu začaly v polovině 
října. Tehdy se na školu vrátil dří-
ve odvolaný, dle vyjádření soudu 
však neplatně, ředitel Tomáš Kr-
pel. Den nato onemocněl a školu 
vedl opět dosavadní ředitel Jiří 
Tomiczek. Ten však po několika 
dnech na svoji funkci rezigno-

val. A protože zástupce ředitele 
a statutární zástupce byli na ne-
mocenské, stejně jako Krpel, ve-
dením školy byla pověřena Ilona 
Krplová. Ta však také na funkci 
po několika dnech rezignovala.

Mezitím rada školy dala návrh 
na odvolání Tomáše Krpela, který 
byl nadále na nemocenské. Rada 
obce jej z funkce odvolala minulé 
úterý.

„S výběrovým řízením na ře-
ditele školy nebudeme otálet,“ 
ujistil Miloslav Molin, starosta 
Hnojníku. „Už tento týden jsme 
učinili konkrétní kroky ohledně 
výběrové komise, kterou je třeba 
co nejdříve sestavit. Ona pak určí 
termín a podmínky výběrového 
řízení,“ dodal. (ikz)

Charita pomáhá 
nemocným doma
třinec Péče o vážně nemocné 
v jejich domácím, přirozeném 
prostředí, mezi blízkými a s jejich 
pomocí, to je cíl, na který se v po-
sledních letech soustředí Charita 
Třinec.

„Poskytujeme jednak služby 
osobní asistence, a také půjču-
jeme potřebné zdravotní a kom-
penzační pomůcky do domácnos-
tí, které velmi usnadní zacházení 
s nemocnými, často špatně po-
hyblivými, upozornila ředitelka 
třinecké Charity Marta Bezecná.

Kromě mechanických vozíků, 
chodítek, elektricky ovládaných 
lůžek, WC křesel nebo matrací 
proti proleženinám je možné u 
nás zapůjčit i schodolez, který 
nechodícího klienta sveze po 

schodech dolů i nahoru. „Nově 
nabízíme službu týkající se prá-
vě schodolezu, a to jednorázový 
svoz pacienta,“ doplnila ředitelka 
Charity.

Zájemci o tuto službu by se 
měli nahlásit nejlépe dva dny 
před plánovaným datem svozu na 
telefonu 558 993 587 (v pracovní 
dny od 8.00 do 13.00 hodin). Služ-
ba není bezplatná, částka za sa-
motné svezení je 120 korun a za 
dojezd 10 korun za kilometr.

Kromě toho Charita organizu-
je 19. listopadu v 15.00 hodin se-
tkání pro pečující osoby, na něž je 
třeba se přihlásit, a to do pátku 
15. listopadu na telefon 731 516 
569 nebo 558 993 587. Účast na 
setkání je bezplatná.  (dk)

Na Vánoce sbírka
třiNec Vánoce mohou být 
krásné i pro ty, již se ocitli  
v tíživé životní situaci. Napří-
klad díky pomoci občanské-
ho sdružení Nila, jež opět 
pořádá Vánoční sbírku.

Vloni se jí zúčastnili žáci, 
učitelé i rodiče dětí Jubilejní 
Masarykovy školy v třinci. 
klienti azylového domu 
a centra bethel díky nim 
dostali mnoho dárků. 

i letos se přijímají třeba 
trvanlivé potraviny, hygi-
enické potřeby, lůžkoviny 
i knihy. Sbírka trvá do 13. 
prosince. Žáci mohou daro-
vané věci shromažďovat ve 
školách, veřejnost,která se 
chce zapojit, ať kontaktuje 
organizátory na e-mailu: 
os.nila@seznam.cz.  (ikz)

Z  regioNu
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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)

Cesta dosud nebyla. 
Bude vůbec?
PíSeČNá Vlastní stavební parcely a nemohou je prodat. nevede k nim totiž žádná 
příjezdová cesta. není proto divu, že jsou rozhořčeni. „Parcely jsou nám teď k ničemu, 
snížila se jejich cena, když k nim není přístup,“ stěžují si majitelé. Jenže příjezd k parcelám 
neexistoval nikdy. řešit se začal až koncem roku 2011.

DaNa kohutoVá

„Příjezd k parcelám opravdu nee-
xistoval, i když byla plocha vede-
na v katastrálních mapách jako 
ostatní. Když se tam chtěli vlast-
níci dostat, museli žádat rodinu 
Sikorových o přejezd přes jejich 
pozemek,“ konstatoval starosta 
David Ćmiel. Na konci roku 2011 
se zastupitelé dohodli, že cestu k 
pozemkům vybudují, ale nikoliv 
spodem, kolem pozemku Legier-
ských, ale severněji, shora. Záro-
veň, aby představitelé obce utišili 
vášně, které se rozhořely mezi 
několika občany, dohodli se na 
směně pozemku s Legierskými. 
Ti si totiž nepřáli mít komunikaci 
hned pod svými okny. 

Příjezdovou cestou pro majite-
le stavebních pozemků se začala 
zabývat místostarostka Žaneta 
Poloková. Ta však zjistila, že vybu-
dovat cestu shora, jak ji schválili 
zastupitelé, nebude snadné. Byla 
by delší a úzká, a proto společ-
ně s vlastníky pozemků začali 

navážet drť na cestu odspodu. 
Jenže té překážela směněná část 
pozemku Legierských, kteří si jej 
navíc oplotili. A tak byl třeba sou-
hlas Milana Sikory, který dohodu 
o využívání části svého pozemku 
podepsal. Poté však starostovi 
sdělil, že se domníval, že o tom-
to kroku rozhodlo zastupitelstvo. 
Což se nestalo. Ačkoliv tedy ne-
měli ani požehnání zastupitelů, 
ba dokonce ani stavební povolení, 
začali vlastníci pozemků cestu 
budovat.

„Výstavba cesty byla od prvo-
počátku špatně uchopena a teď 
se vrší jedna chyba za druhou,“ 
podotkl starosta David Ćmiel. 
„Zastupitelé také pochybili, když 
souhlasili se směnou pozemku s 
Legierskými, ačkoliv věděli, že za-
sahuje do profilu cesty. Mohli jsme 
směnit menší část, tak aby nemoh-
la blokovat používání silnice. Je 
ale otázkou, zda by pak Legierští 
dali souhlas ve stavebním řízení k 
vybudování komunikace, ke které 
by se jako vlastníci sousedního 
pozemku měli právo vyjadřovat. 

Přitom stavební povolení je nutné 
opatřit k dokončení silnice, která 
byla vybudována jako černá stav-
ba.“ doplnil starosta.

Chybou bylo také to, že souhlas 
se stavbou oplocení pomáhala Le-
gierským vyřídit místostarostka 
Žaneta Poloková, čímž vlastníky 
parcel mírně zmátla. „Legierští 
mě o to žádali s tím, že neznají 
občany, od nichž podpisy potře-
bují, a nevědí, kde bydlí. Chtěla 
jsem jim pomoci, a tak jsem vše 
vyřídila,“ argumentovala mís-
tostarostka.

„Jediné řešení vidím v dohodě 
s panem Sikorou a jeho dobré vůli 
směnit s námi svůj pozemek za 
jiný, obecní,“ sdělil starosta. Jed-
nání mezi starostou a Milanem 
Sikorou proběhlo již před týd-
nem. „Pan Sikora byl vstřícný, ale 
chce, aby si vlastníci parcel jeho 
pozemek odkoupili,“ doplnil Da-
vid Ćmiel. Společná schůzka vlast-
níků pozemků a zástupců obce s 
Milanem Sikorou proběhne dnes.  
Mělo by se na ní rozhodnout, zda 
nakonec cesta přece jen bude.

archeopark po roce 
prokoukne

chotěbuz Místo provizorního 
dřevěného domku architekto-
nicky nevšední stavba z kamene, 
dřeva a skla. Tak bude vypadat 
nově vystavěné zázemí nejen pro 
návštěvníky, ale také pro zaměst-
nance oblíbeného výletního mís-
ta - archeoparku v Chotěbuzi-Po-
doboře. A to vše díky 30milionové 
dotaci z Regionálního operačního 
programu Moravskoslezsko.

Téměř přesně po šesti letech 
od doby, kdy Muzeum Těšínska 
do areálu repliky původního 
slovanského hradiště pozvalo v 
listopadu 2007 první novináře 
a návštěvníky, může veřejnos-
ti oznámit další dobrou zprávu. 
Archeopark, který se v průběhu 
šesti letních sezon stal známou 
turistickou atrakcí, nabídne po 
dokončení investice daleko víc 
než jen zajímavou exkurzi do dáv-
né historie.

Moravskoslezský kraj také hra-
dí nutný archeologický výzkum, 
který každému zastavění plochy 
v této oblasti musí předcházet. 

„Archeologický průzkum a staveb-
ní práce jsou plánovány na příští 
sezonu, tedy rok 2014. Areál bude 
po tu dobu muset být samozřej-
mě uzavřen. Ovšem věříme, že po 
ukončení stavebních prací a kolau-
daci přitáhne nejen návštěvníky, 
kteří už nás dobře znají, ale také 
mnoho dalších, kteří k nám zatím 
nedorazili. Počítáme také s mno-
hem vyšší návštěvností z Polska a 
ze Slovenska,“ komentuje změny, 
které investice přinese do provozu 
této pobočky Muzea Těšínska, její 
ředitel Zbyšek Ondřeka.

Výrazným kladem a novinkou 
bude například bezbariérovost. 
„V přízemí návštěvníci najdou re-
cepci a sociální zařízení. Součástí 
objektu by měla být archeologic-
ká a přírodovědná expozice, kera-
mická dílna, chodby ozdobí vitrí-
ny s exponáty. Veřejnosti bude k 
dispozici také vyhlídková terasa, 
multifunkční sál určený pro po-
řádání proměnných výstav či vý-
uku,“ doplnila tisková mluvčí Iva 
Lupková.  (dk)

Vizualizace nové přístavby v archeoparku. 

památné datum 11. listopadu
region Den válečných veteránů 
je v České republice připomínán 
od roku 2001 a připadá na 11. lis-
topad. V roce 1918 byla v tento den 
podepsána dohoda o příměří, jež  
znamenala konec 1. světové války.

„V tento den ale také vzpomí-
náme všechny padlé a zavražděné 
ve 2. světové válce i v dalších vá-
lečných konfliktech. Dodnes umí-
rají v mnoha zemích různých kon-
tinentů vojáci i nevinní civilisté,“ 
připomenul Petr Majer, předseda 
Československé obce legionářské. 
Symbolem padlých se stal květ vl-
čího máku.

„Měli bychom mít stále na my-
sli, že mír není automatická věc,  
že je třeba si ho vážit a být za něj 
vděčni,“ uvedla u příležitosti se-
tkání veteránů třinecká starost-
ka Věra Palkovská.

Setkání s veterány proběhlo v 
pondělí 11. listopadu v Jablunkově 
a Třinci. Na třinecké radnici byli 

oceněni major ve výslužbě Zde-
něk Měkyna a kapitán ve výslužbě 
Antonín Prokeš.  (dk)

Dva třinečtí veteráni při předávání ocenění. Foto: dk

Krimi

Pořizoval si náhradní díly. Nestandardně
Nové náhradní díly na auto a bez toho, že by za ně musel platit, si 
v noci z pondělí na úterý pořizoval povedený automechanik. Pod 
rouškou tmy se je totiž snažil odmontovat z jiných aut. Třeba výfuk 
z jedné škodovky zaparkované poblíž třineckého gymnázia. Neunikl 
ale pozornosti občana, který vše nahlásil na linku 156. Zlodějíček 
byl vyrušen a utekl. V tom zmatku nestačil ani zamknout své auto, 
kde už měl jeden demontovaný výfuk. Policistům nedalo mnoho 
práce zjistit jeho totožnost a po několika minutách jej dopadli.

Nehodily se jí staré meble
Se starými dveřmi a rozbitým nábytkem musela odkvačit žena, 
která se hodlala odpadu zbavit tak, že jej večer odloží k popelnicím.   
Překvapili ji přitom strážníci, kteří ženu poučili o tom, že velkoobje-
mový odpad lze zdarma odevzdat ve sběrném dvoře. Pro tentokrát 
se věc obešla bez pokuty. Žena musela nepotřebné věci odvézt.  (dk)

Hledají 
stromeček
čeSký těšín Město hledá vánoč-
ní strom od majitele soukromé 
zahrady. Musí to být jehličnan 
(smrk, borovice, jedle) vysoký 
alespoň 14 metrů. Měl by být sou-
měrný a hustě zavětvený. Radnice 
uhradí náklady na těžbu.

Městu se dařilo získávat vá-
noční strom od dárců několik let. 
Řezaný strom prozatím nahrazu-
je živý jehličnan do té doby, než 
dosáhne potřebné výšky.

Více informací poskytne odbor 
místního hospodářství Městské-
ho úřadu v Českém Těšíně.  (ikz)

Z regioNu
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Zákazníci přispěli na pomůcky pro zlepšení výuky na soŠ TŽ
Nákupem přístrojů a dalšího sor-
timentu od společnosti OEZ v 
období od května do září 2013 
přispívali zákazníci elektrotech-
nického velkoobchodu ACword z 
Třince Oldřichovic na pomůcky ke 
zkvalitnění výuky ve Střední od-
borné škole Třineckých železáren 
(SOŠ TŽ). Cílem akce bylo získat 
pro školu rozvodnice a modulární 
přístroje z produkce OEZ, které se 
stanou nedílnou součástí odbor-
ného výcviku žáků.

Pět zákazníků, ať již firem nebo 
živnostníků, s největšími nákupy 
za uvedené období pak bylo po-
zváno na slavnostní předání daru 
škole, které proběhlo 1. listopa-

du v prodejně ACwordu za účas-
ti představitelů SOŠ TŽ a OEZ. 
Střední odborná škola Třineckých 
železáren obdržela celkem čtyři 
provedení plastových rozvodnic 
DistriTon typu RZG, přičemž ka-
ždá obsahovala 24 pólů modulár-
ních přístrojů Minia vhodných pro 
domovní a bytovou výstavbu.

„Už při prvním jarním setká-
ní mě myšlenka, se kterou přišel 
OEZ, velmi zaujala. A jsem moc 
rád, že jsme poznali firmu, která 
se zabývá podporou technických 
oborů v dnešní době tak potřeb-
ných. Věřím, že nyní i naši odborní 
učitelé dokáží z této spolupráce 
vytěžit maximum ku prospěchu 

žáků i školy,“ uvedl ředitel SOŠ TŽ 
Aleš Adamus.

„Velmi si cením toho, že jsme 
do tohoto projektu byli pozváni. 
Navíc dnes mohu říci, že podpora 
regionální technické školy chytla 
i naše zákazníky. Dobří elektriká-
ři jsou potřeba a my se opět rádi 
do podobné akce zapojíme,“ řekl 
ředitel velkoobchodu ACword Ra-
dovan Glaic.

Zákazníky, kteří nejvíce na akci 
přispěli, byly především firmy KO-
VOPOL Industry, Autel montáže, 
Jelmark, M&S Elektro a ELSTO.

„Děkujeme zákazníkům, velko-
obchodu ACword a samotné škole 
za elán a nadšení, s jakými k akci 

přistoupili. V započaté spoluprá-
ci budeme se zainteresovanými 
stranami rádi pokračovat i dal-

šími formami,“ přislíbil vedoucí 
firemní komunikace OEZ Tomáš 
Hermann.  (pr)

Na snímku zleva Jan krejčí, vedoucí technické kanceláře oeZ, boris kučera, 
učitel elektro předmětů SoŠ tŽ, tomáš hermann, aleš adamus a radovan 
glaic po předání učebních pomůcek  pro SoŠ tŽ.

Zpracování druhotných surovin se podniku vyplácí
Zástupci provozu Druhotných 
surovin byli minulý čtvrtek po-
zváni výrobním ředitelem Česla-
vem Markem a technickým ře-
ditelem Henrykem Huczalou na 

podnikové středisko na Kozinci. 
Uskutečnilo se zde již tradiční 
setkání představitelů vedení TŽ 
se zástupci provozu, který díky 
týmové práci dosahuje dlouho-

době velmi dobrých výsledků.
Vedoucí provozu Jiří Konder-

la spolu se spolupracovníky zde 
prezentovali činnosti, které si 
zaslouží vyzvednout, a to přede-

vším z hlediska úspor nákladů 
na předání odpadů oprávněným 
osobám. V prezentaci nazvané ve-
dlejší produkty a sutina z výsky-
tu na provozech TŽ představili 
ve zkratce bilanční vypořádání a 
současný stav u velkoobjemových 
vedlejších produktů, jako jsou vy-
sokopecní struska, ocelárenská 
struska a struska z mimopec-
ního odsíření surového železa. 
Poté následovala část zabývající 
se problematikou sutin z výskytu 
na provozech TŽ. Byl zde prezen-
tován vývoj kategorizace suro-
vin, způsobu třídění a porovnání 
nákladů před zavedením nové-
ho systému do praxe a po něm. 
V závěru byly nastíněny hlavní 
překážky, které provozu brání v 
lepším využití surovin. Následo-
valo představení nakládání s ma-
loobjemovými odpady, směsným 
komunálním odpadem (SKO) a 
tříděnými složkami prostřednic-
tvím centrálního skladu maloob-

jemových odpadů, dále fungování 
skládky Neboranka se zařízením 
pro rekultivaci skládky (ZPRS) 
a víceúčelové ekologické plochy 
(VEP). Vyzvednut byl při tom 
jejich význam a přínos pro TŽ. 
Opomenuto nebylo představení 
příkladů zpracování druhotných 
surovin, které se doposud řešily 
jako odpad, a tím i jejich zařaze-
ní do kategorie certifikovaných 
výrobků, což má zásadní vliv na 
snížení nákladů. V závěrečné pre-
zentaci vedoucí provozu nastínil 
vize a směry, kterými se chce pro-
voz VS ubírat v dalších letech.

Výrobní ředitel poděkoval pro-
vozu VS a představil ve své pre-
zentaci mimo jiné nosné výrobky 
TŽ, dceřiné společnosti, výhled 
na investiční akce a opravy a akce 
pro zlepšení životního prostředí 
na příští roky. Po občerstvení ná-
sledovala družná debata, při níž 
vládla velmi přátelská a tvůrčí at-
mosféra.  (dS)

Výtlačný a pěchovací stroj prošel 
první etapou rozsáhlé opravy
 luboŠ kubík

Vedení Koksochemické výroby se 
v letošním roce rozhodlo provést 
rozsáhlejší opravu výtlačného a 
pěchovacího stroje (VPS) č. 5. Jed-
ná se o nejstarší pěchovací stroj 
střediska koksárenských baterií, 
který byl uveden do provozu v 
roce 1982 s najetím tehdejší kok-
sárenské baterie č. 14. Zub času 
však na tomto stroji, který je již 
provozován 31 let, zanechal své 
stopy. Poslední rozsáhlejší opravu 
stroj prodělal před odstavením 
KB č. 12 do generální opravy. V 
roce 2009 byla vyměněna pěcho-
vací bedna, podvozkové ústrojí a 
další součástí zařízení.

Letošní oprava, která je roz-
členěna do několika etap, počítá 
s opravou značně zkorodovaného 
opláštění stroje, pochůzkových 
plošin, vyspravením základní oce-
lové konstrukce včetně nátěrů, 
opravou zásobníků uhlí, výtlač-
ného ústrojí, repasí elektrických 
rozvodů a osvětlení stroje, repasí 

hydraulického rozvodu a dalších 
zařízení.

Vlastní oprava byla zahájena v 
průběhu července. Začala prace-
mi na celém stroji a zároveň byly 
zakrytovány veškeré hydraulické 
a elektrické části, které by mohly 
doznat újmy při tlakovém čištění 
ocelové konstrukce vodním pa-
prskem. Metoda otryskání pískem 
byla zamítnuta z titulu možného 
poškození hydraulických pístů a 
dalších ústrojí, které zůstávají na 
tomto stroji. Následně se demon-
tovalo již zkorodované opláštění 
stroje, pochůzkové plošiny a ně-
které ocelové konstrukce (OK). 
Očištěné a vyspravené OK se opat-
řily nátěrem a následovala zpětná 
montáž. Termín ukončení první 
etapy opravy byl stanoven na ko-
nec října letošního roku, což bylo 
splněno a stroj je již od 23. října ve 
zkušebním provozu. Následovat 
bude repase elektrických rozvodů, 
osvětlení a dalších důležitých uzlů 
tak, aby byl stroj do konce roku 
2013 plně provozuschopný.

Pro koksaře samotné to zname-

ná, že po dobu opravy se musí obe-
jít bez náhradního stroje a případ-
né poruchy na stávajících strojích 
VPS č. 6 a VPS č. 7 se musí odstra-

ňovat okamžitě, což klade zvýšené 
nároky na pracovníky údržby kok-
sovny, stejně tak, jak na provozní 
zaměstnance.

První etapu opravy, tzn. opra-
vy opláštění, OK, pochůzkové plo-
šiny a zásobníků, provedla dceři-
ná firma Dalselv Design.

Vedoucí provozu Jiří konderla při prezentaci na společném sezení vedení tŽ a provozu VS.  Foto: Jiří Wawrzacz

Výtlačný a pěchovací stroj č. 5 po rekonstrukci pod uhelnou věží při nabírání uhlí.

Ze SkuPiNy tŽ– MS
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Vh Opraváři zvládli v předstihu všechny plánované práce, především na krokové peci, ale i na blokovně 1 a vratné trati a zásluhou všech zúčastněných 
Válcovna předvalků a hrubých profilů po středních opravách opět válcuje.

Výroba se rozjela o tři dny dříve
toMáŠ SNiegoň, VeDoucí úDrŽby Vh

Ve Válcovně předvalků a hrubých 
profilů proběhly v druhé polovině 
října střední opravy (SO). Od 13. 
do 31. října opravovali krokovou 
pec a od 21. do 31. října blokovnu 
1 a vratnou trať. Původní plánova-
ný termín ukončení SO, který byl 
stanoven na 3. listopad, se tedy po-
dařilo zkrátit o tři dny. Tento vý-
borný výsledek byl dosažen i přes 
poměrně rozsáhlý plán opravy.
Na úseku krokové pece pracovníci 
Strojíren a staveb Třinec pod ve-
dením Vladimíra Kufy vybourali 
poškozené vyzdívky pece a vybe-
tonovali vyzdívku novou. V první 
zóně krokové pece byly vyměněny 
poškozené hořákové kameny a 
prefabrikáty stropu. Při betonáži 
vyzdívky byl v některých částech 
nově použit chemicky vázaný žá-
robeton, díky čemuž bylo možno 
zkrátit vysušování vyzdívky a 
nájezd krokové pece na teplotu z 
běžných sedmi dní na dnů pět.

Další významnou akcí na úseku 
krokové pece byla výměna vzdu-

chových rekuperátorů. Tuto ná-
ročnou operaci měly na starosti 
Montáže Přerov. Výměna byla pro-
vedena dle stanoveného časového 
harmonogramu.

Na starých hlubinných pecích 
se vyznamenali pracovníci 10. zá-
mečnické dílny Strojíren a staveb 
Třinec, kteří opravili nýtované 
konstrukce jeřábové dráhy sáze-
cích jeřábů č. 5 a 6. Tato akce byla 
zvlášť náročná, jelikož nýtování 
konstrukcí se v současné době již 
běžně neprovádí. Proto jsme rádi, 
že se „desítka“ toho úkolu zhostila 
k naší spokojenosti.

Rozsah opravy na blokovně 1 
odpovídal staří a stavu zařízení 
(blokovna příští rok oslaví 100 let). 
Proto bylo nutné provést výměnu, 
opravu či repasi v podstatě všech 
komponentů stojanu, hlavního a 
pomocných pohonů blokovny. Z 
větších akcí můžeme zmínit vý-
měnu hřebenových válců hlavního 
pohonu, soustružení komutátoru 
motoru hlavního pohonu, výměnu 
ozubené tyče stavění válců blokov-
ny, opravy valníků před a za stolicí 
blokovny, pravítek, hydraulických 

nůžek. Patřila sem i kompletní 
oprava chladicího lože bram. Vý-
měnu hřebenových válců, kontro-
lu a zaškrabávání kompozitních 
ložisek hlavního pohonu provedli 
pracovníci údržby Válcovny trub 
pod vedením Martina Hudce.

Na vratné trati bylo kromě jiné-
ho kompletně opraveno hranidlo 
kolejnic před válcovacími stolice-
mi, renovována byla hřebenová 
skříň 1. pohonu i pila k řezání kon-
ců kolejnic. Z dalších činností stojí 
za to zmínit opravy hranidla so-
chorů, vyvažovacích zařízení spo-
jovacích vřeten mezi válcovacími 
stolicemi i opravy samotných vál-
covacích stolic, vlečníků a valníků 
na celém úseku tratě.

V úpravně kolejnic proběhla 
celková renovace hranidla kolej-
nic před rovnačkou kolejnic, opra-
va sochorového přetahu i oprava 

hydraulického lisu Berner č. 1, 
která byla vynucena poruchou lisu 
těsně před střední opravou. Práci 
v krátkém čase a kvalitně zvládla 
firma Koma Industry. Opravovaly 
se i pilovrtací stroje Wagner a Lin-
singer.

Na středních opravách se po-
dílelo přes 300 pracovníků exter-
ních firem. Vedle již zmíněných to 
byly Hutní montáže, Hutní montá-
že Slovakia, HA EM, Viasteel, Elsto, 
Autel montáže a mnoho dalších. 
Na BOZ a EMS dohlíželi pracovníci 
Enviformu.

Celou opravu pak řídili pracov-
níci Údržby Válcovny předvalků a 
profilů (VHy) a provozu VH pod 
vedením náčelníka oprav Zbyňka 
Vlčka. Poděkování vedení provozu 
i řídícího štábu opravy patří všem, 
kteří se podíleli na jejím úspěšném 
zvládnutí a celkovém zkrácení.

opravářské práce na úseku valníků před blokovou stolicí u starých hlubinných pecí.  Foto. Jiří Wawrzacz (2)

Na blokovně 1 bylo nutné provést výměnu, opravu či repasi v podstatě všech komponentů stojanu.

do kovárny pozvali celé rodiny
zlín Program pro celou rodinu 
připravila na poslední říjnovou 
sobotu Kovárna VIVA ve Zlíně ze 
skupiny TŽ–MS. Zájem o ukázky 
tradičního kovářského řemesla 
byl obrovský. Bývalým Baťov-
ským areálem, v jehož části fir-
ma sídlí, prošlo na 400 návštěv-
níků.

A měli na co koukat. Součástí 
pestrého programu byla tova-
ryšská zkouška, která přiblížila 
historii tradičního řemesla. A 
nechybělo ani sportovní vyžití. 
„Připravili jsme nultý ročník šta-
fetového závodu na pět kilomet-
rů. Místo klasických kolíků však 
měli závodníci v rukou kladivo,“ 
popsal soutěž, jíž se zúčastnilo 
zhruba dvě stě závodníků, Zby-
něk Rozsypal, předseda předsta-
venstva Kovárny VIVA.

Akci Kovárna VIVA zakompo-
novala do projektu Krajské hos-
podářské komory Zlínského kra-

je pod názvem Dny řemesel. „V 
pátek jsme v naší firmě pořádali 
prohlídku pro základní a střední 
školy. Chtěli jsme, aby se žáci se-
známili s provozem a výrobními 
technologiemi naší kovárny,“ vy-
světlil Zbyněk Rozsypal. V sobo-
tu si pak areál prohlédla široká 
veřejnost. 

K nejzajímavějším atrakcím 
patřila výstava kovových předmě-
tů, která mapuje historii kovář-
ského řemesla na Zlínsku, spolu s 
výstavou děl uměleckých kovářů. 
Zajímavá byla výstava zvířat v ži-
votní velikosti vyrobených z kovu   
–  KovoZOO zapůjčená ze Starého 
Města.  (pj)

V programu nechyběly soutěže pro nejmenší.  Foto: Michal Hýža

podniková pobočka 
české hutnické společnosti 
zabodovala i v gdaňsku

bohDaN SuchaNek

Zástupci podnikové pobočky (PP) ČhS se zúčastnili ve dnech  
24. a 25. října již 9. ročníku mezinárodní výstavy vynálezů a patentů 
technicon – innowacje 2013.

Výstava se uskutečnila v nových výstavních prostorech Mtg – 
centrum amberexpo a záštitu nad ní mělo ministerstvo školství 
a ministerstvo hospodářství včetně patentového úřadu Polské 
republiky. hlavním námětem letošní výstavy byly inovace a nové 
technologie. Vystavovatelé se rekrutovali hlavně z řad vysokých 
škol, institucí spojených s byznysem, technologických inkubátorů, 
inovačních firem a různých typů podniků.

Zástupci PP ČhS prezentovali na výstavě pět exponátů. od autorů  
z třineckých železáren to byly: kokila pro odlévání ingotů, Magne-
tická těsnicí záslepka a Vsázka pro výrobu vysokopecního koksu  
s přídavkem hnědého uhlí, autoři ze společnosti Materiálový a meta-
lurgický výzkum představili Vysokonapěťový induktor a Zařízení pro 
provádění creepových zkoušek, které bylo oceněno stříbrnou medailí.

třinecké železárny za vystavovanou expozici reprezentovanou pod-
nikovou pobočkou ČhS obdržely pohár prezidenta města gdaňska.

Ze SkuPiNy tŽ– MS
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polskie książki bliżej nas
regioN W piątek, 15 listopada rusza kolejna Wystawa książki 
Polskiej, zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej 
książki. W tym roku wernisaż otwierający wystawę odbędzie się w 
Jabłonkowie o godz. 17 w Domu PZko, samą zaś wystawa, włącznie 
z kiermaszem książek odwiedzić można tamże w sobotę i w nie-
dzielę, w godz. 8 – 16. Następnie polskie książki zawitają do Domu 
PZko im. adama Wawrosza w trzyńcu (18 – 19. 11., godz. 9 – 17), 
teatru cieszyńskiego w czeskim cieszynie (21 – 22. 11., godz. 9 – 
16) oraz do biblioteki regionalnej w karwinie (25 – 26. 11., godz.  
9 – 17). imprezie towarzy wystawa „Z adamowej dzichty” poświę-
cona życiu i twórczości adama Wawarosza.  (ikz) 

ponownie potrójny 
jubileusz
MoSty koło jabłonkowa Szko- 
lnictwo polskie na Zaolziu ma 
długą tradycję. 

W sobotę w Mostach koło 
Jabłonkowa świętowano potrójny 
jubileusz: 215 rocznicę założenia 
pierwszej polskiej szkoły, 140 
rocznicę istnienia budynku sta-
rej szkoły pod kościołem oraz 
50-lecie nowego budynku szkol-
nego. Impreza odbyła się w Domu 

PZKO, który, jak łatwo przypusz- 
czać, pękał w szwach. 

Historia polskiego szkolnictwa 
została przedstawiona w prezen-
tacji multimedialnej. Był też wy-
stęp przedszkolaków, rewia w wy-
konaniu uczniów a także program 
przygotowany przez absolwentów 
szkoły. W ramach jubileuszu przy-
gotowano także wystawa dotyczą-
ca życia szkoły. (ikz)

Konwent o Zjeździe
iZabela krauS-ŻuroVá

czeSki cieSzyn Jak łatwo przy- 
puszczać, głównym tematem 
obrad ubiegłotygodniowego 
Konwentu Prezesów był XXII 
Zjazd Delegatów PZKO, który od-
będzie się 24 listopada w Mostach 
koło Jabłonkowa.

Po podziękowaniach dla pre-
zesów Miejscowych Kół za czte-
roletnią współpracę, Jan Ryłko, 
prezes Zarządu Głównego PZKO, 
omówił pokrótce zawartość te- 
czek z materiałami zjazdowymi, 
które prezesi otrzymali (również 
dla delegatów ze swoich Kół).

„Proszę o zaznajomienie się z 
tymi materiałami przed Zjazdem. 
Oprócz porządku i regulaminu 
obrad oraz ordynacji wyborczej, są 
w teczkach również sprawozdania 
z działalności wszystkich rad, sek-
cji i komisji”, podkreślił. „Szcze- 
gólnie zaś proszę o zaznajomie-
nie się z czeską wersją Statutu, 
bowiem właśnie ta będzie przez 
delegatów głosowana i zatwier- 
dzona później przez Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych RC”, dodał.

Sporo miejsca poświęcono 
również sprawom związanym 
z przebiegiem Zjazdu, którego 
obrady prowadzić będzie Tadeusz 
Smugała. „Proszę o w miarę szyb-
ki przyjazd do Mostów, żeby przy 
prezentacji nie tworzyły się kolej-
ki, i by Zjazd mógł rozpocząć się 
planowo o godzinie 9”, apelował 
Jan Ryłko. 

Poinformował też zebranych 
prezesów, w jaki sposób można 
zgłaszać kandydatów i jak prze-
biegać będzie głosowanie. Otóż 
obok sali obrad będą trzy plan-
sze. Na każdej z nich będą umie-
szczone nazwiska kandydatów 
na prezesa ZG, kandydatów na 
członków ZG oraz do Komisji Re-
wizyjnej. „Nazwiska kandydatów, 
tych, którzy zgodzili się kandydo-
wać, można wpisywać na plansze 
od godz. 9,30 do 11. Głosowanie 
będzie tajne a nazwiska umiesz- 
czone w porządku alfabetycz-
nym. W głosowaniu musi wziąć 
udział przynajmniej 50 procent 
delegatów”, informował prezes.

Pewnym novum w stosunku 
do wcześniejszych Zjazdów jest 
brak w materiałach karty dele-

gata. Powód? Praktyczny. „Karty 
delegata otrzymają wszyscy na 
miejscu, za podpisem. Decyzję tę 
podjęliśmy z praktycznych powo-
dów. Po pierwsze komisja manda-
towo-wyborcza musi wiedzieć, ilu 
delegatów na Zjazd przyjechało, a 
po drugie, żeby na sali byli tylko 
ci, co powinni tam być”, wyjaśnił 
Jan Ryłko.

Na Konwencie poruszono także 
sprawę znaczków członkowskich. 
„Są one ważnym źródłem do-
chodu Zarządu Głównego, który 
przecież nie organizuje imprez 
nastawionych na zysk. Jesteśmy 
także wydawcą miesięcznika 
„Zwrot”. Stąd fakt, że nie wszy-
stkie Koła znaczki odebrały, lub 
odebrały i nie zapłaciły za nie, 
utrudnia nam życie”, podkreślił 
Tadeusz Smugała, wiceprezes ZG.

W tej chwili opłata za znaczek 
wynosi 100 koron, przy czym 60 
koron otrzymuje Zarząd Główny 
a 40 Miejscowe Koła. Rozważano 
także podwyższenie o 10 koron 
części, którą otrzymywałby ZG. 
„Podwyżka ta przyniosłaby ZG 
dodatkowo okołu 100 tysięcy ko-
ron rocznie“, zauważył Smugała. 

chłopcy kontra basia
cZeSki cieSZyN być może najlepszy koncert w „Dziupli” już nie-
bawem. Za tydzień, 23 listopada własne utwor inspirowane polską 
kulturą tradycyjną zagra w klubie trio chłopcy kontra basia.  (ikz)

szkło i opakowania
cieSzyn Dwie nowe wystawy 
oglądać można na Zamku w Cie- 
szynie do 8 grudnia. Pierwsza 
z nich, nazwana „Młode opako-
wanie”, pokazuje opakowania z 
papieru zaprojektowane przez 
młodych czeskich projektantów, 
które nagrodzone zostały w kon-
kursie. Konkurs „Young Package“ 
trwa od 1996 roku i organizowa-
ny jest z inicjatywy czeskiej firmy 
Mladý obal.

„W tym roku temat dotyczył 
starzenia się. Młodzi ludzie musie-
li więc przyjrzeć się problemom 
osób starszych i wymyślić sposo-
by rozwiązania papierowego opa-
kowania przystosowanego do tej 

grupy osób”, mówi Beata Mońka, 
specjalista ds. komunikacji Za-
mek Cieszyn. 

Druga wystawa „Uwaga szkło“ 
to z kolei przykłady pracy mło-
dych projektantów ze Słowacji, 
którzy pojechali do Huty Szkła 
Ajeto i tam stworzyli obiekty in-
spirowane opowieściami i legen-
dami słowackimi. „Każdy z tych 
obiektów to osobna, współczes-
na wersja starej historii“, opisuje 
Mońka. „Szklane symbole legend 
przedstawiane są pudełkach ze 
sklejki. Chodzi o uwspółcześnio-
ne wersje skrzyń, w których kie-
dyś przechowywano rodzinne 
skarby”, dodaje.  (eś)

popołudnie z muzą
ligotka kaMeralna Najpier mi-
ni-recital, później przedstawienie 
teatralne. Tak w skrócie można 
opisać sobotnie Popołudnie z 
muzą, na które do sali gminnego 
ośrodka kultury zaprosiło Miej-
scowe Koło PZKO.

Publiczność zjawiła się tłum-
nie. I sądząc po reakcjach, bawiła 
się dobrze. Muzyczne show braci 
Molinów, Andrzeja i Henryka, jak 
również jednoaktówkę „W sieci“, 
w której zagrali miejscowi aktory 
nagrodziła oklaskami.  (ikz)

„W sieci“ na ligockiej scenie Foto: ikz

suszanie tańczą już 60 lat
czeSki cieSzyn Sześć dekad prób 
i występów, tańca i śpiewu. Na po-
czątku, w 1953 roku, na próby ze-
społu przychodziło sześć par. Dziś 
Zespół Pieśni i tańca „Suszanie“, 
działający przy MK PZKO liczy 
ponad 30 członków. Ma też swoją 
kapelę.

Na pierwszym występie w 
historii zespół zatańczył kra-
kowiaka. Na tym ostatnim, ju-
bileuszowym – łatwiej byłoby 
odpowiedzieć na pytanie, czego 
nie tańczył. Zespół pojawił się na 
scenie osiem razy. Na początku 
był polonez, później tańce sce-
niczne i barwne wiązanki tańców, 
od cieszyńskich i orłowskich po 
wschodniosłowackie. Zaśpiewali i 
zatańczyli także byli członkowie 
„Suszan“ i gromkim oklaskom nie 
było końca. Reżyserem koncer-
tu jubileuszowego była Barbara 
Mračna.

Choć premiera koncertu jubi-
leuszowego odbyła się w sobotę 
w Domu Robotniczym w Ha-
wierzowie, na drugi, niedzielny 
koncert „Suszan“ w Teatrze Cie- 
szyńskim publiczność również 
stawiła się tłumnie. (ikz)

Zespół nie tylko tańczył, ale też opowiadał, na przykład o pracy młynarza

Poloneza czas zacząć

„Suszanie“ w wiązańce tańców orłowskich Foto: ikz (3)

iNFo Z aolZie
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Ruská zavařenina s Těšíňankou

ocenění za nejlepší inscenaci získala komorní scéna aréna. Foto: karin Dziadková (7) letos si na festivalu zahrál i ředitel těšínského divadla (vlevo). Foto: ikz

ČeSký těŠíN letošní, 
v pořadí již 13. ročník, 
Festivalu divadel Moravy a 
Slezská má svého vítěze. Za 
nejlepší představení porota 
jednohlasně uznala ruskou 
zavařeninu ludmily ulické. 
Stejný názor měla i student-
ská porota. komorní scéna 
aréna z ostravy tak získala 
těšíňanku, hlavní cenu 
festivalu. 

byly rozdány i ceny za 
nejlepší mužský a ženský 
herecký výkon. těšínského 
anděla získali Mariusz 
osmelak za roli Porfirije 
v inscenaci Polské scény 
těšínského divadla Zbrodnia 
i kara (Zločin a trest) podle 
románu Fjodora M. Dosto-
jevského a lucie bergerová 
za roli alžběty báthoryové 
v inscenaci České scény tě-
šínského divadla báthoryčka 
autorů henricha leška, Jany 
kákošové a Martina kákoše. 

cenu pro mladého začí-
najícího herce, kterou udělil 
ředitel těšínského divadla 
karol Suszka, si odnesl Josef 
Jelínek za roli billyho v in-
scenaci Mrzák inishmaanský 
ostravského Divadla Petra 
bezruče.

Na festivalu bylo k vidění 
12 představení, z nichž 10, v 
souladu s názvem a poslá-
ním festivalu, bylo považo-
váno za soutěžní.  (ikz)

Jako vždy nechyběli ani hosté z Polska, letos ze Sosnowce. Čas na kafe si herec udělá vždycky. 

Na své si přišly i děti. Divadlo loutek ostrava přivezlo Čtyřlístek. Studenti Janáčkovy konzervatoře v Prezidentkách nezaháleli.  

herci na scéně schůzovali (Divadlo komedie Praha, Naše třída), měnili se v loutky (Scena bajka tD), zpívali a tančili (Česká Scéna tD, báthoryčka).

obr a ZeM
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Kalendář vytvořili 
zaměstnanci
Petra JuráSkoVá

třinec Co mají společného ope-
rátor výroby, jeřábník, technolog 
či administrativní pracovnice? 
Kromě zaměstnání ve skupině 
Třinecké železárny – Moravia Ste-
el lásku k fotografii. Svůj pohled 
na Těšínské Slezsko prezentují v 
nástěnném kalendáři vydaném 
u příležitosti 175. výročí Třinec-
kých železáren.

Výstava jejich děl je k vidění 
také v Muzeu Třineckých železá-
ren a města Třince. Slavnostně 
byla otevřena vernisáží v pátek 
8. listopadu. Dvanáct pohledů 
na přírodu regionu zachytili fo-

tografové ve všech ročních ob-
dobích. Návštěvníci výstavy či 
majitelé kalendáře tak mohou 
doslova obdivovat krásné záběry 
beskydské louky, svítání na Lysé 
hoře, les pod vrcholem Goduly, 
Těšínskou přehradu anebo zimní 
pohled do pralesu Čerňavina na 
Ostrém.

Do fotografické soutěže se při-
hlásilo na padesát zaměstnanců 
skupiny Třinecké železárny – 
Moravia Steel. Dvanáct vítězných 
fotografií vybrala do konečného 
souboru odborná komise v čele s 
generálním ředitelem Ing. Janem 
Czudkem.

„Byl jsem přihlášenými díly 
nadšen. Je pěkné vidět, že lidé z 

železáren mají blízký vztah k pří-
rodě, která nás v našem regionu 
obklopuje. Ač šlo z velké většiny 
o amatérské fotografy, vysokou 
uměleckou i technickou úrovní 
jejich prací jsem byl mile překva-
pen. Bylo těžké vybrat dvanáct 
vítězných snímků, které jsme 
do zaměstnaneckého kalendáře 
nakonec zařadili,“ podotkl Jan 
Czudek.

V muzeu budou fotografie pří-
rodních krás Těšínského Slezska 
k vidění až do 31. ledna příštího 
roku. Reprezentativní kalendář 
je využíván zejména jako dárek 
firemním partnerům. Je nepro-
dejný a pro rok 2014 byl vydán v 
nákladu 1200 kusů.

Výstavu v muzeu zahájila vernisáž. Foto: pj

Na radnici je 
nová výstava

jablunkov Celkem 76 snímků, 
barevných i černobílých, mohou 
milovníci fotografie zhlédnout na 
výstavě v obřadní síni jablunkov-
ské radnice.

„Je to již 27. klubová výstava a 
její téma je dáno různorodostí po-
hledů 15 členů fotoklubu na život 
kolem nás,“ uvedl Gustav Beiger 

z fotoklubu a doplnil: „Najdete 
zde portréty lidí, záběry přírody 
a krajiny, makrofotografie, ale 
třeba i fotomontáže. Vše je ale na 
dobré technické úrovni.“ 

Mezi hosty na sobotní verni-
sáži byli i kolegové z fotoklubů 
z Bohumína, Orlové, Havířova a 
Dolního Žukova.  (dk)

Několik desítek fotografií zaujalo. Foto: ignác Levák 

Husa s příchutí country

třiNec Sdružení country třinec zve všechny na již pátou v pořadí 
Svatomartinskou country husu. akce se bude konat v sobotu  
16. listopadu od 19. hodiny v klubovně Svazu rybářů, čili na glejtov-
ně. letos ke zpěvu a tanci zahrají Magdon a Drnkálisti.  (ikz)

V krytu jsou obrazy
třinec Výstava Jana Bocka v bý-
valém CO krytu na ulici kpt. Ná-
lepky nazvaná „O sobě a době“ je 
další prezentací výtvarné tvorby v 
tomto novém výstavním prostoru. 

Podzemní dimenze přímo vy-
bízí, aby zde byla představována 
experimentální, mediální a neofi-
ciální tvorba. Proto i výstava Jana 
Bocka je koncipována poněkud 
neobvykle a experimentálně. Jak 
vyplývá z jejího názvu, zahrnuje 
tvorbu z delšího období a odráží 
reakci autora na jednotlivé dobo-

vé úseky. Nejstarší obraz je z roku 
1967, nejnovější z letošního roku.

Protože obrazy autora jsou re-
akcí na rozdílné politické, sociální 
a filozofické klima, většina z nich 
je nefigurální, nebo s náznaky 
stylizovaných figur. Návštěvníci 
výstavy se nesetkají s jednotnou, 
ucelenou a vyrovnanou tvorbou, 
ale se skupinami, nebo jen osa-
mocenými obrazy. Jednotícím 
prvkem jsou klasické výtvarné 
techniky. Výstava trvá do konce 
roku.  (ikz)

koncert kollera s knechtovou
třiNec Na písně ve speciálních akustických úpravách se mohou těšit 
fanoušci hudby Davida kollera, který se svým akustickým koncer-
tem zavítá 21. listopadu i do třince. V roli hosta se na koncertu 
představí jedna z nejvýraznějších slovenských zpěvaček současnosti 
katarina knechtová.

„Jsem ráda, že mohu být součástí úžasného projektu, jakým je 
Davidovo akustické turné. objet Česko na společných koncertech s 
Davidem kollerem je pro mě veliká čest,“ těší se na společné turné 
zpěvačka, která zahraje jednak skladby ze svých sólových alb, tak i 
skladby skupiny Peha, ve které účinkovala.

Na podzimní akustické turné vyrazí David koller se svou dlouho-
letou kapelou ve složení tomáš Marek a adam koller – oba bicí a 
percussion, Michal Pelant - kytara, zpěv, Michal Nejtek – piano a 
Marek Minárik - akustická basa. (dk)

jazz klepe na dveře
cieSZyN/ČeSký těŠíN 40. těšínský jazzový festival začíná příští tý-
den. během dvou dnů (22. a 23. 11.) na těšínských podiích vystoupí 
9 interpretů, např. chantal Poullain či Martin chodúr.  (ikz)

Třinecké zpěvačky  
na Zlaté loutně slavily
třiNec Magdalena Wania a noemi Bocek, studentky třinecké základní umělecké školy, 
vyhrály letošní ročník mezinárodní pěvecké soutěže zlatá loutna.

iZabela krauS-ŻuroVá

Cesta za úspěchem nebyla jedno-
duchá. Letos se do prvního kola 
soutěže přihlásilo více než sto 
zpěváků z České republiky, Slo-
venska a Polska. Do druhého kola, 
které se konalo 7. listopadu v 
loutkovém sále Kulturního domu 
Trisia, postoupilo 60 z nich. Třetí 
kolo, tedy finále, jež proběhlo v 
sobotu 9. listopadu, bylo určeno 
pouze pro 14 zpěváků.

Soutěžilo se ve dvou věkových 
kategoriích (10-14 a 15-19 let). 
Úroveň byla opravdu vysoká. Ne-
jen proto, že do této mezinárodní 
soutěže v populárním a jazzovém 
zpěvu se hlásí převážně žáci umě-
leckých škol. Ale i proto, že letos 
porota měla opravdu hvězdné 
sestavení. Mezi pětici porotců za-
sedli například Marek Raduli, je-
den z nejuznávanějších polských 
kytaristů, který byl mj. dlouhá 
léta členem slavné hudební sku-
piny Budka Suflera, s níž nahrál 
všechny největší hity kapely, či 
Martin Chodúr (vítěz soutěže 
Československá superstar). 

O velmi vysoké úrovni letošní 
Zlaté loutny svědčí i fakt, že do 

finále se například neprobojovala 
ani talentovaná třinecká zpěvač-
ka Tereza Anna Mašková, která 
před časem velmi zaujala porotu 
soutěže Česko Slovensko má ta-
lent.

Ve finále, které se konalo v di-
vadelním sále kulturního domu 
Trisia, stejně jako následný Gala-
koncert, všichni soutěžící zpívali 
svoji soutěžní píseň v doprovodu 
živé kapely. V mladší věkové kate-
gorii si nejlépe vedla Magdalena 

Wania s písní Ucisz swe serce, ve 
starší pak Naomi Bocek a její Sen 
motyla. Cenu poroty si odnesli 
Magdalena Kubowicz z Raby Wy-
żnej a Štefan Pecha z Třince, cenu 
publika opět Naomi Bocek.

Dodejme, že kromě vítězů 
soutěže si na galakoncertu za-
zpívali také členové poroty, Dana 
Vrchovská a Martin Chodúr. K 
oběma zpívajícím porotcům se se 
svojí kytarou připojil také Marek 
Raduli.

Martin chodúr s finalisty za zády. Foto: elena Pustowková

kultur a
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K Borku se váže smutná pověst
ireNa cichá

Na úpatí vrchů Skalka, Žďár a 
Malý Kozinec se nachází území, 
kterému se odedávna říkalo Bo-
rek a je tak označeno i v mapách.

Název Borek vznikl pravdě-
podobně proto, že majitelem po-
zemků byl šlechtický rod Borků z 
Roztropic a na Vendryni. K tomu 
se dochovala listina Jiříka Borka z 
roku 1596, ve které stojí:

Já Jiřík Borek z Roztropic a na 
Vendryni i na místě bratří mých 
mladších, nedílných známo činím 
tímto listem, obecně přede všemi 
Kdokoliv čtou, nebo čtouce slyšán 
bude, že jsem dal a mocí listu toho 
dávám Jankovi Slaninovi paseky u 
lesa svého „Vlkoho“ nad Lodgířo-
vem potokem a nad rolemi Malka, 
Mazura, Vojzko, Vojičk, a Tomona 
Mačlavčoho počnůc do cesty od 
potoka Lodgířovce, která jde po-
dle lesů na paseky Rudčkeho až po 
třech nad rolemi nahoře dotčených 
lidí poddaných mých. A po roli Mar-
tina Rudčkoho všechen ten břeh 
vynímaje toho kusu země, který 
pro Marka Šlahura jest na břehu 
nad rolí jeho. Jak co při sobě bude 
moci vypasečiti, vymejtiti a k svému 
užitku obrátiti, jak se jemu nejlépe 
zdáti a líbiti bude, bez překážky jed-

noho každého člověka, i budoucích 
držitelů a pánů tohoto statku a tu 
sobě na těch pasekách dotčených 
má dům podle možnosti svej hodnej 
bez prodlení postaviti a z takových 
pasek má a povinen bude pořádně“ 
hejným“ bejti, lesy a hony mé všecky, 
které mám tam za vodu Olšů mezi 
potoky slove Kopetná a Ledgiřovie 
opatrovati tak, aby se v nich snad 
žádná škoda nedála, od žádného a 
bez vůle mej toho lesu žádnému nic 
dávati nemá.

Při tom má a povinen bude mně, 
erbom a potomkom mým, neb 

budúcím držitelům statku toho od 
takových pasek počinůc po pěti le-
tech od datum listu toho dávati po 
půl kopy platu ročního a po jedné 
kopě slepičích vajec při času Sv. Mi-
chala. Tomu na svědomí sekret svůj 
vlastní k tomuto listu jsem přitisk-
nul, jenž dán a psán na Vendryni, 
v neděli, slove jubilate, Anno 1596.

vypálené MěStečko
K Borku se váže také pověst, kte-
rou vyprávěl Jozef Jeżowicz z osa-
dy Labajka. Dle pověsti zde kdysi 
bylo dřevěné městečko, které se 

jmenovalo Lideróv (Lideřov). Ve 
výše uvedeném dokumentu se 
objevují názvy Lodgířov nebo 
Ledgířov.

V dávných dobách pořádali Ta-
taři často nájezdy na Slezsko, ra-
bovali, vypalovali a zabíjeli. Tehdy 
měla procházet krajem tatarská 
princezna a kdesi mezi městečky 
Hrádkem a Borkem mělo dojít k 
její vraždě. Tatarské vojsko proto 
táhlo od Těšína s úmyslem obě 
městečka srovnat se zemí. Zdejší 
lidé žádnou princeznu nikdy ne-
viděli, ani o ní neslyšeli a nechtě-

li trpět neprávem. Poslali proto 
své děti, aby šly tatarskému králi 
naproti. Děti před ním poklekly 
a zapřísahaly se, že nevědí nic o 
princezně, dceři toho tatarského 
krále. Vůdce tatarského vojska 
však nechal děti ušlapat koňmi a 
obě městečka zničit. Ve chvíli, kdy 
byl hrůzný čin dokončen, začaly 
padat tak obrovské kroupy, že se 
téměř nikdo z vojska nezachránil. 
A ten potok, co teče z místa, kde 
se vše událo, se nazývá jako to 
vypálené městečko Lideróv (Lide-
řov).

chalupa Janka Slaniny v roce 1970. Foto: ze sbírky r. Bilka ostrý, pod ním zleva Ždár, Skalka a Malý kozinec. Foto: J. Tesarczyk

z  n a š i c h g r u n í

Z grama wygód i korzyści, kilo złości i zowiści
Wszeckim, kierzi zowiszczóm pyn-
dzyjónistóm, że nie chodzóm do ro-
boty a bieróm piniądze, popiszym 
nikiere wygody, na kiere sie już od 
dzisio mogóm na całego radować, 
bo je na co.

Gdo je ze stowanim jako sowa, 
rano se może poleżeć, a jak nie 
bedzie mieć raziwie do czego pich-
nyć, to aji do połednia. Ale tak to 
mo mało gdo, gor na dziedzinach, 
kaj was aji sąsiadów kohót obudzi 
swojim kikirikanim. Ale pod pie-
rzinóm se może leżeć jyny tak, ze 
zawrzitymi łoczami i błogóm my-
ślóm, że se może niechać łodjechać 
autobus do werku. Skowrónki to 
majóm bez problemu, nieważne, 
czy je człowiek na pyndzyji albo 
fiedruje pod ziymióm. Rano piyr-
sze sóm na nogach. Jo je skowró-
nek, tóż mój Paweł sie co wieczór 
zymnóm wadzi, że usnym już przi 

wieczerzi, a rano sie na niego nie 
przidym ani podziwać, czy dycho 
albo ni.

Mało kómu na pyndzyji sie po-
darzi mieć wszecki zymby w gym-
bie. Mo to swoji wygody – tela pa-
sty nie trza wyciskać na kartacz. 
Dziąsła jyny kapke przejedziecie i 
dalszy cyntimeter mocie uszporo-
wany. Za miesiąc, gor jak sóm bez 
zymbów łobo małżónkowie, sie aji 
pore cyntimetrów uzbiyro. Dalszo 
wygoda je, jak trza iść do dochtora. 
Szefowi nie musicie meldować ani 
nie musicie mieć dziesięcimi sztym-
plami potuplowanóm przepustke 
tam aji spatki, że potrzebujecie se 
dać przeglóndnyć, bo sie mizernie 
czujecie. Jyny wieczór jedyn drugi-
mu powiy, że idzie rano na Podlesi 
albo na Sosne, aż tyn drugi na nie-
go z łobiadym nie czako, a z wie-
czerzóm sie dziepiyr uwidzi podle 

sytuacyje, kiela kamratów albo 
kamratek spotkocie. Jak sie wyn-
dzie od dochtora z gorścióm rece-
pisów do aptyki, to se trzeba po-
rachować, kiela piniędzy wóm we 
szrajtofli zostanie, bo by sie czło-
wiek do gańby móg dostać, jakby 
nie było czym kelnerowi zapłacić. 

Łoto niedowno sie mi stało, że 
jednej paniczce, już w podeszłym 
wieku, chybiały w aptyce ku 920 ko-
rónóm, kiere miała płacić, dwacet 
dwie. Z płaczym mówiła magistrze, 
aby ji co ubrała. Tak mi jóm zabyło 
luto, żech ji tyn rozdziół dopłaciła. 
Było mi fajnie u serca. W trafice żech 
se kupiła los i wygrałach na niego 50 
korón. No widzicie, a potym, że sie 
dobre skutki nie wracajóm...

Hander na sebie też już tela nie 
musicie kupować, bo trzeba zedrzić 
to, co ze szyfónerów tyrczy. Zamiast 
na handry dowómy teraz na szpito-

le a lyki. Do szpitola se musicie aji 
toaletni papiyr prziniyść. Na toć, w 
chałpie też musicie robić potrzebe. 
Gdo kupowoł dobre skórzane bóty, 
to ani pod nimi łopiętki nie starczył 
zedrzić i może se w tych baťowskich 
dali szpacyrować.

W super magacynie je akce, tóż 
lecicie wczas rano, abyście cosi 
utypili, aby ci, co pujdóm z roboty 
po połedniu, już mógli stoć jyny 
z łodewrzitymi gymbami przed 
próznymi regalami. A wy łobłado-
wani jako osły kałasznikowami w 
Afganistanie niesiecie se zasoby 
do chałpy. Tak nas nikierzi młodzi 
szacujóm. Na, każdego je trzeba 
niechać przi tej jego prowdzie.

Mocie swoji roki, tóż nie dosły-
chocie i co nie chcecie, to nie sły-
szycie. Jak już nie słyszycie ani sil-
ny zwónek przi dźwiyrzach, to se 
możecie kupić za pore tysięcy taki 

wichajster za ucho i usłyszycie aji 
to, cobyście nie chcieli. Ón je aji 
na krankase, ale prawióm, że pisz-
czy, jakoby rzazoł żelazo piłóm na 
drzewo.

Że żyjymy dłógo? Na cóżby my 
umiyrali, jak mómy tela wygód, 
kiere jeszcze muszymy do kóńca 
wybrać. Nikierzi na wyrchu sie 
jakosi fórt nimogóm z tym pogo-
dzić. Chytajóm sie za głowy, jako 
ci pyndzyjóniści cyckajóm tóm już 
tak jałowóm republikowóm krowe. 
Czym prędzyj bedóm zwóny zwó-
nić po piyrszej pyndzyji, tym więk-
szóm bedzie mioł radość majster 
łod erarnich piniędzy.

Tóż żyjcie aspóń do stówki kan-
dydaci na pyndzyjónistów, a wy, co 
nóm zowidzicie, dejcie nóm święty 
pokój, za co wóm serdeczne „Bóg 
zapłać“.

Waszo Jewka Trzyńczanka

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

Mozaika vzpomínek bývalých studentů gymnázia
třinec U příležitosti oslav dvou 
kulatých výročí třineckého gym-
názia - 60 let od vzniku jedenác-
tiletky v Jablunkově (po školské 
reformě v roce 1953) a 45 let od 
zahájení vyučování v třineckých 
třídách v roce 1968, zavzpomínali 
bývalí gymnazisté na léta dávno 
uplynulá.

poStrach zvaný píSeMčičky
Na počátku šedesátých let byla 
v Jablunkově v každém ročníku 
jedna třída, takže třídní kolekti-
vy byly velmi soudržné a zažívaly 
spoustu legrace. S láskou absol-
venti vzpomínají na pana profe-
sora Janhubu a jeho ranní nálety 

do šaten, kde vybíral sešity s do-
mácími úkoly. Přímo postrachem 
byly jeho písemčičky. Už jen pocit, 
že dnes je matematika, způsobo-
val mnohým studentům různé 
psychosomatické potíže. Přitom 
to byl báječný člověk se smyslem 
pro legraci. Na lyžařském kurzu 
v Terchové to byl určitě on, kdo 
studentům poslední noc vylepšil 
make up globinem.

boha jeho, veď Ma zaStrelíš!
Též profesor Vlado Oravec při-
pravil všem horké chvilky v tě-
locviku a branné výchově. Jedna 
bývalá studentka vzpomíná, jak 
při nácviku střelby z malorážky 

málem trefila pana profesora. 
S výkřikem: „Boha jeho, veď ma 
zastrelíš!“ ji tehdy málem vzal 
pažbou po hlavě.

bíbr jako tichý proteSt
Na neveselý rok 1968 zavzpomí-
nal s nadhledem i jeden z býva-
lých pedagogů. V prvních dnech 
srpnové okupace panoval velký 
zmatek, všichni sledovali zprávy 
a na nic jiného neměli pomyšle-
ní. Díky tomu zapomínali mladí 
muži na holení. Protože se situace 
nelepšila, mnohým už vousy zů-
staly a staly se jakousi formou ml-
čenlivého protestu. I pan profesor 
si ponechal svůj vous dodnes.

na kravky šly S tupírákeM
Celé tři roky měli tehdy studen-
ti tzv. výrobní praxi, jeden den v 
týdnu. Postupně pracovali v JZD 
Návsí na poli, ve vepříně a kra-
víně. Dívky se učily ručně dojit, 
myly kravám ocasy v kýblu a na-
česávaly jim ofiny (tupírováním). 
Na podzim žáci pásli krávy pod 
Kozubovou a kouřili bramboro-
vou nať. Ve vepříně se zase sou-
těžilo ve skocích z patra do sena. 
Jeden hoch si přitom zlomil klíční 
kost a jeho spolužáci to svedli na 
vozík s mrvou, který ho praštil. 
Jinak bylo zajímavé pozorovat 
ostatní pasažéry v autobuse, když 
brigádníci jeli směr Třinec, jak si 

odsedají hodně daleko od jejich 
přírodního odéru.

Salvete valete, řehoři řího!
Výraznou osobností 70. let byl 
pan profesor František Stachovec, 
latinář, výborný vypravěč, vždy 
usměvavý kulaťoučký a mezi stu-
denty oblíbený. Žáky zdravil vese-
le: „Salvete! Valete!“

Měl jednu zvláštnost. Nere-
spektoval křestní jména studen-
tů. Sám si je přejmenoval - počá-
teční písmena jména i příjmení 
se musela shodovat. A tak se žáci 
smířili se jmény: Řehoř Říha, 
Kristýnka Krenželoková či Trud-
ka Troszoková. (dk, ik)

Z a J íMaVoSti
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Svět mladých
Povídky, úvahy, poezii a další literární příspěvky či zprávy z akcí, také fotografie doplněné krátkým textem o obsahu snímku posílejte do této rubriky  
e-mailem na adresu hutnik@trz.cz. Děti se na této stránce mohou pochlubit i svými obrázky, které mohou poslat v obálce na adresu Třinecký hutník,  
Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, 739 61 Třinec nebo naskenované e-mailem. Nezapomeňte napsat své jméno, adresu, děti rovněž věk. Studenti  
mohou své texty posílat i na e-mail redakce studentského časopisu Prostor: redakce@prostorweb.cz. Těšíme se na vaše příspěvky.
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děti opět po roce soutěžily 
o jablunkovský džbánek
JabluNkoV ocenění za výtvarnou a literární soutěž, v letošním šes-
tém ročníku na téma mořský svět, předali zástupci Muzea těšínska 
a města minulý pátek 8. listopadu odpoledne.

„Členové poroty měli nelehký úkol vybrat vítěze ze 117 výtvar-
ných prací a 53 literárních příspěvků,“ informovala iva lupková, 
tisková mluvčí Muzea těšínska. Soutěž měla dvě oblasti. ta první, 
výtvarná, byla určena dětem prvního stupně základní školy a v té 
literární zase svedli souboj žáci druhého stupně.

výSledky literární Soutěže:
3. místo anna Wróblewska – PZŠ Jablunkov
2. místo Petra Fucimanová – ZŠ Jablunkov, 
1. místo Jana bocková – PZŠ Jablunkov

výSledky výtvarné Soutěže:
i. kategorie
3. místo: lukáš Sikora – ZŠ Písečná
2. místo: Dorota Zoňová – PZŠ bukovec
1. místo: Mariana lysková – ZŠ Jablunkov
ii. kategorie
3. místo: elen Sikorová – ZŠ Dolní lomná
2. místo: kateřina karpecká – ZŠ Jablunkov
1. místo: Sára Samcová – ZŠ Jablunkov
iii. kategorie
3. místo: adriana Szolona – PZŠ bukovec
2. místo: Filip chrascina – ZŠ Jablunkov
1. místo: lucie Martynková – ZŠ Jablunkov
iV. kategorie
3. místo: agnieszka Szotkowska – PZŠ Jablunkov
2. místo: táňa Paříková – ZŠ Písečná
1. místo: ester havelková – ZŠ Jablunkov
V. kategorie
3. místo: Dominik Sikora – ZŠ Písečná
2. místo: aneta klusová – ZŠ bukovec
1. místo: Vojtěch chybidziura – ZŠ Jablunkov (dk)

pozor! příšerně pálivá paprika
roStiSlaV Petr

K pokusničení potřebujeme čer-
stvé papriky, nůž, kuchyňské pr-
kénko, sklenici vody a sklenici 
mléka. Pozor! Při experimentová-
ní buďte opatrní. Šťáva z paprik 
může podráždit kůži, sliznice, oči.

Použijeme jakýkoliv druh páli-
vé papriky (ty nepálivé se označu-
jí jako kapie a pálivé jako chilli). 
Pokud chcete mít jistotu, že se 
vám pozorování bude dařit, do-
poručuji mexické papričky jala-
peňos. Umyjte papriku a pozorně 
si ji prohlédněte. Na povrchu je 
hladká a jakoby voskovaná, což 
zabraňuje hmyzu a jiným drob-
ným živočichům udržet se na 
povrchu či se dostat dovnitř a 
dokáže v paprice udržet vodu a v 
ní rozpuštěné chemikálie. Toto je 
první obranná linie papriky před 
vnějšími vlivy.

Položte papriku na prkénko a 
nožem ji podélně odshora dolů 
rozřízněte. Oddělte poloviny od 
sebe a uvidíte to, co dělá papriku 

pálivou, štiplavou, ostrou – její 
semínka v bílém tkanivu. Pečlivě 
odřezejte spodní část papriky. Je 
měkčí, bude se řezat lépe a nebý-
vá zdaleka tolik pálivá. Kouskem z 
odřezané části papriky se opatrně 
dotkněte jazyka. Zatím nežvýkej-
te a nekousejte. Počkejte několik 
málo okamžiků, zda se dostaví pá-
livý pocit. Pokud ne, můžete tento 
kousek papriky rozkousat. Teď už 
byste snad pálení na jazyku měli 
cítit. Možná vás bude zajímat, že 
přestože vás jazyk pálí, jeho teplo-
ta se nezvýší. Proč tedy ten pocit? 

Papriky obsahují rostlinný al-
kaloid kapsaicin, který je za tuto 
pálivou chuť zodpovědný – vyvo-
lává pocit pálení v každé tkáni, se 
kterou přijde do styku. Papriky 
tento alkaloid vyrábějí právě pro 
odpuzování býložravců a cizopas-
ných hub. Mimochodem kapsai-
cin je hlavní složkou obranných 
pepřových sprejů. Papriky, které 
více pálí, obsahují více kapsaici-
nu. Větší koncentrace je ho právě 
v oněch bílých pletivech uvnitř 
paprik, která obsahují semena.

Vezměte další kousek papriky a 
chvíli jí potírejte dlaň a pak horní 
část ruky. Po nějaké době by vás 
potřená místa měla také pálit. 

Pálí paprika na dlani stejně jako 
na horní části ruky? Máte pro to 
nějaké vysvětlení? 
Na ruce můžete otestovat pocit 
pálení i z jiných částí papriky. 

Ale buďte opatrní. Doporučuji 
vám experimentování si rozložit 
do více dní a používané místo na 
ruce si vždy řádně umýt kuchyň-
ským olejem a poté mýdlem a 
vodou (za chvíli se dozvíte, proč 
právě olejem). Při potírání rukou 
zapřemýšlejte, proč se kapsaiciny 
používají v mastech na záněty 
kloubů a k zahnání pocitu bolesti 
v unavených svalech.

Jak se zbavit pocitu pálení tře-
ba právě na jazyku? Že by splách-
nout douškem vody? Vyzkoušejte, 
ale určitě to nepomůže. Kapsaicin 
není rozpustný ve vodě a tak ho 
z povrchu tkáně nesmyjete. Roz-
pustí se ale v alkoholu a v oleji. 
Proto pomáhá zasažené místo na 
ruce umýt olejem a oleje se pak 
zbavit mýdlovou vodou. Vyzkou-
šejte vypláchnutí úst mlékem. 
Pocit horka se výrazně zmen-
ší, protože tuky v mléce dokáží 
některé z kapsaicinů rozpustit. 
Odhadněte, zda více pomůže pl-
notučné, nebo odstředěné mléko. 
A co zmrzlina – nemáte nějakou 
odloženou v mrazáku?

Proč papriky produkují kapsai-
cin? Představte si, že jste králík 
a hledáte něco k snědku. Najdete 
krásnou zralou papriku a zakous-
nete se do ní. A právě kapsaicin 
vás vyškolí tak, že už to nikdy 
neuděláte. Jsou ale tvorové, kteří 
vnímají teplo poněkud jinak než 
savci a paprik neleknou – třeba 
ptáci. Dává to smysl, příroda má 
vše dobře zařízené. Ptáci totiž 
roznášejí semena paprik do dale-
kého okolí.

Když se snoubí 
talent a odvaha
třinec Mladí, talentovaní, nebo-
jácní, plní naděje i výjimečnosti 
se sešli na jednom místě - v tři-
necké knihovně. Ta již podruhé 
představila nadané autory z regi-
onu, kteří píší, malují, fotí nebo se 
věnují se muzice.

„Píšu už rok a něco a začala 
jsem tím, že jsem poslala povíd-
ku do Hutníku. Psaní je pro mě 
možností, jak vyjádřit své pocity,“ 
svěřila se Aneta Černeková, jedna 
z více než desítky talentů, kte-
ří sebrali odvahu a předstoupili 
před veřejnost. A někteří vůbec 
poprvé. 

První autorské čtení má za 
sebou také Marian Kisza. Ač své 
básně publikuje na blogu, právě 
páteční Noc nadějí byla jeho prv-
ním  krokem prezentovat svou 
tvorbu přímo před konkurencí. 

Kromě plejády nově objeve-
ných básníků, prozaiků, malířů i 
hudebníků opustila nově letošní 
Noc od přívlastu „třinecké“ nadě-
je. „Nejde jen o třinecké umělce, 
do Noci se nám přihlásili i přes-
polní, dokonce máme mezinárod-
ní účast.  Jsme moc rádi, že nám 
svou tvorbu přišli představit,“ 
uvedl organizátor akce a moderá-
tor Jan Delong.  (pm)

k l u b d e b r u já r ů

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

SVět Ml aDých
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PoLSaT marKíza
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Prima zoom BarraNdoV FaNda

Prima zoom BarraNdoV FaNda

sTř eda 13.  lisTopa du

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

V domě straší - austral. 
dobrodružný seriál 

 9.45 Hobby naší doby
 10.15 Polopatě - magazín
 10.55 Komici na jedničku: 

Miroslav Horníček
 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: USA - 

Florida - Rozkvetlá louka
 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 Sportky a Šance
 20.05 Četnické humoresky: 

Poklad - český  
televizní seriál

 21.40 Cirkus Bukowsky -  
český televizní seriál

 22.30 Dobrá zpráva -  
bakalářská povídka

 23.09 Losování Šťastných 10  
a Šance milion

 23.10 Tělo jako důkaz:  
Rizika povolání -  
americký detektivní seriál

 23.55 MI5 - britský krimi seriál
 0.50 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.15 Sváteční slovo  

kněze Pavla Konzbula
 1.20 Malá farma:  

Marmeláda pro královnu
 1.45 13. komnata  

Reginy Rázlové
 2.10 Dobré ráno
 4.45 Sněžná řeka:  

Sága rodu McGregorů: 
Spor o Joshe -  
australský seriál

 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Etiketa: Kouzlo čistoty
 9.10 Velbloudí dostihy
 10.05 Nejvýznamnější operace 

2. světové války:  
Bitva u Midway

 11.05 Pevnosti: Slavonice
 11.25 Letečtí stíhači v boji: 

Blízký východ
 12.10 Putování za muzikou
 12.35 Chcete je?
 12.40 Folklorika:  

Krkonošský spiritismus
 13.10 Ochránce
 13.40 Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
 13.45 Náš venkov: Vozejčky 

aneb Julie na cestách
 14.15 Evropa dnes: Otcova vina 2
 14.40 Mlčení, modlitba, pokání
 15.35 Uvnitř lidského těla: 

Utváření mozku
 16.30 Moje rodina - brit. sitcom
 17.00 Klíč
 17.25 Červený trpaslík:  

Jenom sympaťáci... - 
britský sci-fi sitcom

 17.55 Pán času: Les mrtvých - 
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Maxipes Fík
 18.55 Bratři a sestry: Americká 

rodina - americký seriál
 19.35 Etiketa: Kouzlo čistoty
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Kamera na cestách:  

Kolumbie plná kontrastů
 21.00 Na cestě po Mongolském  

Altaji
 21.30 Deník Dity P.: Zabijačka
 22.00 Helimadoe -  

film české televize
 23.35 Na stojáka
 0.00 Thomas Jefferson
 0.40 Bílá vrána - dokument
 2.05 Nedej se: Pocta  

neznámé úřednici
 2.30 Ztracené adresy: Žák
 2.55 Hranice bez hranic: 

Jedno město na Olze
 3.20 Naivní cesty naivního 

malíře: Co se zpívá  
na Havaji

 3.35 Muž, který měl nebýt
 4.40 Červený trpaslík:  

Jenom sympaťáci... - 
britský sci-fi sitcom

 5.10 Pán času: Les mrtvých - 
britský sci-fi seriál

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

zahradě: Krásná noc  
ve dvou - český 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
 12.30 Návrat komisaře Rexe: 

Rozhodující minuta -  
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Čest - americký  
krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Cukr, nebo bič -  
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Manželství  
není sranda -  
seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista: Růžový 
kostýmek od Chanel - 
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Gympl s (r)učením  

omezeným:  
Trojka z chování -  
komediální seriál

 21.35 Comeback: Absťák - 
český sitcom

 22.05 Na vlastní oči -  
publicistický pořad

 22.50 Dějiny násilí -  
americký krimi film

 0.40 Nikita - americký  
akční seriál

 1.25 Novashopping
 2.00 Vrchní sestra -  

americký seriál
 2.40 Tipy ptáka Loskutáka
 2.55 Rady ptáka Loskutáka
 3.35 Babicovy dobroty
 4.30 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.15 Novashopping

 6.10 Vraždy v Kitzbühelu
 7.10 Alf - komediální seriál
 8.45 To je vražda, napsala
 9.50 Policie Hamburk - seriál
 10.50 Charlotte Sophie 

Bentincková - seriál
 13.15 Walker, Texas Ranger
 14.15 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 15.20 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 Už dost, šéfe!
 22.45 Kriminálka Stuttgart - 

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

italský krimi seriál
 1.50 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 2.35 Walker, Texas Ranger -  

americký akční seriál
 3.20 Anatomie lži -  

americký krimi seriál
 4.05 Autosalon

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

a Tweetyho - anim. seriál
 8.00 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 8.45 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 9.30 Návrat komisaře Rexe
 10.20 Pohřešovaní - kan. seriál
 11.00 Teleshopping 
 11.20 Odložené případy - seriál
 12.05 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 13.00 Gilmorova děvčata
 13.50 Upíří deníky - amer. seriál
 14.50 Star Wars: Epizoda I: 

Skrytá hrozba -  
americký sci-fi film

 17.15 Tajemství kruhu -  
americký seriál

 18.10 Amazing Race:  
O milion kolem světa

 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Láska s výstrahou - 

americko-australská 
romantická komedie

 21.50 Zoolander - německo-
-austral.-amer. komedie

 8.00 Panorama
 8.30 Ozvěny Davisova poháru
 8.50 Triatlon: Slavnostní 

vyhlašování výsledků 
Českého poháru

 9.10 Toi Toi Cup 2013/14
 9.40 Time out
 10.10 Téma pro hosty ČT sport
 10.35 Magazín Ligy mistrů UEFA
 11.05 Magazín Evropské  

ligy UEFA
 11.55 Praque International 

Streetball Cup 2013
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 1. SC WOOW Vítkovice - 

Tatran Omlux Střešovice
 15.15 Svět motorů
 16.05 BBV po 25 letech
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Armádní sportovec roku 

2013
 17.00 Turf
 17.30 Deník NHL
 18.00 HC Oceláři Třinec -  

HC Sparta Praha
 21.40 Ozvěny Davisova poháru
 22.00 Cesta do finále Davis 

Cupu III.
 23.00 Sportovní zprávy

 5.20 Po prostu - program 
publicystyczny

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

serial kryminalny
 9.55 Osobliwości mórz  

i oceanów: Roatan - 
serial dokumentalny

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

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

i oceanów:  
Wyspy Salomona -  
serial dokumentalny

 13.50 Jaka to melodia?
 14.25 Moda na sukces - serial
 14.50 Przepis dnia - magazyn
 15.00 Wiadomości
 15.10 Pogoda
 15.15 Klan - telenowela
 15.45 Bonanza: Trójkąt - serial
 16.40 Polska non stop -  

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

widowisko publicystyczne
 19.15 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Atlantycki sprint:  

Transat Jaques Vabre 
 20.07 Biało-czerwoni
 20.10 Pogoda
 20.15 Piąty Stadion
 20.30 Rambo: Pierwsza krew - 

film akcji USA
 22.10 Zagubiona przyszłość -  

film niem.-płd.afryk.-
-amerykański

 23.50 Transporter - serial
 0.55 Bonanza: Trójkąt – serial
 1.55 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 2.50 Rambo: Pierwsza krew - 

film akcji USA
 4.30 Notacje -  

Barbara Wachowicz: 
Basia z Podlasia

 6.05 1000 míst, která musíte 
vidět, než zemřete

 6.55 Krásy Evropy se  
Samanthou Brownovou

 7.45 Hitlerův holocaust
 8.45 Největší tajemství historie
 9.45 Medvědi z konce světa
 10.45 Zápisky lovce krokodýlů 
 11.50 Běsnící tornáda   
 12.45 Megakatastrofy 
 13.40 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 14.45 Odhalená věda
 15.50 Zvířecí armagedon
 16.50 Pravěká pitva
 17.50 Zločiny za hranou
 18.55 Forenzní vyšetřovatelé 
 20.00 Tajemství indické divočiny
 21.05 Lví správce
 22.05 Bouřlivá Země
 23.05 Neohrožená planeta
 0.05 Hitlerovi bodyguardi
 0.50 SS: Hitlerovi vojáci   
 1.45 Vetřelci dávnověku 
 2.30 Turínské plátno:  

Nové důkazy   
 3.15 Keporkak: Život ve skupině   

 5.30 Mezi životem a smrtí
 6.25 Animáček
 9.40 Velkolepé století -  

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

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

něm. romantický seriál
 16.10 Jake a Tlusťoch -  

americký krimi seriál
 17.15 Co bude dnes k večeři?
 17.50 Ostříháno
 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Animáček
 20.15 Věřte nevěřte -  

americký seriál
 21.15 Barrandovský videostop - 

zábavná soutěž
 22.15 Noční Hlavní zprávy
 22.10 Žraločí lidožrouti -  

americký akční film
 0.05 Dvojí spravedlnost -  

francouzský krimi seriál
 1.10 Každý chce být Ital -  

amer. romant. komedie

 8.00 Zpátky z divočiny: 
Aljaška - dokum. seriál

 8.45 Outdoor
 9.15 New York Rangers-New 

Jersey Devils - záznam
 11.05 World of Freesports
 11.35 Zničeno ve vteřině
 12.20 Kobra 11 - seriál
 13.10 Teleshopping
 13.20 Kobra 11 - seriál
 14.55 Teleshopping
 15.00 Big Game
 15.50 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 16.30 Zpátky z divočiny: 

Aljaška - dokum. seriál
 17.20 Teleshopping
 17.25 Mistři aukcí - dokument
 17.50 Hranice nemožného
 18.40 Kobra 11 - seriál
 19.30 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Kriminálka New York - 

seriál
 21.50 24 hodin - seriál
 22.40 Red News
 22.45 Městečko South Park

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

Portugalia
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 13.20 Szkoła życia - telenowela
 14.15 XIX Festiwal Kabaretu  

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

telegram, pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu
 19.30 Barwy szczęścia - serial
 20.45 Na dobre i na złe - serial
 21.45 Nie kłam, kochanie - 

komedia polska
 23.40 Reporter Polski - magazyn
 0.25 Zabójcze umysły - serial
 1.20 Moja Angelika -  

dramat polski
 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
 22.00 Joe Dirt - komedia USA
 0.00 Silverado - western USA 
 2.45 Dziewczyny z fortuną
 3.45 Tajemnice losu

 6.05 Veľké Noviny TV JOJ
 7.05 Nakupuje vám to
 7.20 Súdna sieň
 8.25 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
 21.40 Kosti - krimi seriál USA
 22.50 Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
 23.50 Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
 0.50 Kuriér - krimi seriál
 2.55 Zločin - krimi seriál USA
 4.20 Krimi
 4.45 Modrí templári -  

krimi seriál USA
 5.40 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
 13.45 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 Bez stopy - krimi seriál
 1.20 Dr. House - amer. seriál
 2.00 Sila búrky -  

belgický akčný film
 4.00 Kobra 11 - krimi seriál
 5.00 Televízne noviny

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Domeček z karet -  
austral. dobrodr. seriál 

 9.45 StarDance ...když hvězdy 
tančí - taneční show

 11.30 Na cestě po Mongolském  
Altaji

 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: USA -  

Made in Hollywood
 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 Ďáblova lest: Brána 

nebes - krimi příběh
 21.10 Máte slovo s M. Jílkovou
 22.09 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.10 Hercule Poirot:  

Vražda na golfovém 
hřišti - britský film

 0.00 Inspektor Rebus:  
Rakvičky -  
britský krimi seriál

 1.10 Na stopě
 1.35 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 2.10 Dobré ráno
 4.45 Sněžná řeka:  

Sága rodu McGregorů: 
Falešný hráč -  
australský seriál

 5.30 Události v regionech

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

klidu: Orchideje II.
 9.40 Slepý, ale jen trochu - 

francouzská komedie
 11.20 Cizinec je našinec
 11.45 Přežít! - britská série
 12.35 Ekoprůkopníci: Energe-

ticky úsporné budovy
 12.55 Sicílie není jen mafie
 13.25 Emoce a my:  

Emoce a sport
 13.55 Náš Vašek - O moci 

bezmocných
 14.50 Architektura
 15.15 Království divočiny:  

Ze života medvědů
 15.50 Objevování planety 

Oceán
 16.40 Zázračná planeta:  

Madagaskar: Země 
horka a prachu

 17.30 Červený trpaslík - Zpátky 
na Zemi - britský seriál

 17.55 Pán času: Planeta  
Midnight - brit. seriál

 18.45 Večerníček: Maxipes Fík
 18.55 Bratři a sestry: Historie 

se opakuje - amer. seriál
 19.35 Etiketa: Přijímací pohovor
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Život savců:  

Návrat do vody
 21.00 Mildred Pierceová - 

americká minisérie
 22.00 Na věky věků - tel. seriál
 22.50 Vera: Skryté hlubiny - 

britský krimi seriál
 0.20 Pološero - Z děcáku  

do života
 0.50 Bratři a sestry: Zavolej 

mámu - americký seriál
 1.35 Uchem jehly
 2.05 Cizinec je našinec
 2.30 Naivní cesty naivního 

malíře: Let s kaskadérem
 2.40 Podivuhodný svět:  

Klenoty nad vodami
 3.10 Polibek Alexandra 

Dubčeka
 4.00 Zašlapané projekty: 

Příběh zvaný flexareta
 4.20 Hranice bez hranic:  

Na soutoku Odry a Olzy
 4.45 Červený trpaslík -  

britský seriál
 5.10 Pán času - sci-fi seriál

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

omezeným:  
Trojka z chování -  
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: 

Slušní hoši -  
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Perfektní den -  
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Rodinná praxe -  
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Kdy končí 
vášeň? - seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Rudě žhnoucí -  
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové  

zahradě: Doktorská 
intuice - český seriál

 21.30 Prásk!
 22.05 Kriminálka Miami:  

Zákon a nepořádek - 
kanadsko-americký  
krimi seriál

 23.00 Příkaz k popravě -  
americko-kanadský 
akční film

 0.40 Nikita - americký  
akční seriál

 1.30 Novashopping
 2.05 Vrchní sestra -  

americký seriál
 2.45 Na vlastní oči -  

publicistický pořad
 3.15 Áčko: Měl jsem zjevení
 4.25 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.15 Novashopping

 6.15 Policie Hamburk - seriál
 7.15 Vraždy v Kitzbühelu
 8.30 Alf - komediální seriál
 9.15 To je vražda, napsala
 10.15 Policie Hamburk - seriál
 11.15 Nikdy se nevzdávej - 

americký film
 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 - 

americký krimi seriál
 1.30 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 2.20 Walker, Texas Ranger -  

americký akční seriál
 3.05 Anatomie lži - krimi seriál
 3.50 Receptář prima nápadů

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.50 Teleshopping 
 7.30 Ben 10 - anim. seriál
 7.55 Tajemství Sylvestra  

a Tweetyho - anim. seriál
 8.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 9.05 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 9.50 Návrat komisaře Rexe
 10.40 Pohřešovaní - kan. seriál
 11.25 Teleshopping 
 11.40 Odložené případy - seriál
 12.25 Film o filmu -  

Záblesky chladné neděle
 12.40 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 13.35 Tajemství kruhu - seriál
 14.30 Upíří deníky - amer. seriál
 15.25 Láska s výstrahou - amer.- 

-austral. romant. komedie
 17.15 Tajemství kruhu - seriál
 18.10 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Odložené případy - seriál
 21.50 Hříšné noci - amer. film
 0.40 Pohřešovaní - kan. seriál
 1.25 Teleshopping 
 1.40 Hříšné noci - amer. film

 8.00 Panorama
 8.30 Ozvěny Davisova poháru
 8.50 Svět motorů
 9.40 Turf
 10.15 Golf Minute Magazine
 10.40 ATP týden tenisu
 11.10 FIBA World Basketball
 11.35 BasketManie
 11.55 Cyklotoulky
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 HC Oceláři Třinec -  

HC Sparta Praha
 15.20 V šachu
 15.50 Olympijský magazín
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Sportovec Ministerstva 

vnitra 2013
 17.00 Jak se dělá Kunratická
 17.20 Spurt
 17.45 Sport v regionech
 18.20 FIVB Swatch World Tour
 18.45 Deník NHL
 19.00 1.SC WOOW Vítkovice - 

Herbadent Praha 11 SJM
 21.25 Golf Minute Magazine
 21.50 Ozvěny Davisova poháru
 22.10 Finále Davis Cupu 2012
 23.10 Sportovní zprávy
 23.25 Auto-rallye-cross

 5.25 Polska non stop -  
magazyn reporterów

 5.40 Polska non stop -  
magazyn reporterów

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

serial kryminalny
 9.55 Osobliwości mórz  

i oceanów: Wyspy  
Salomona - serial dok.

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

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

i oceanów: Malediwy - 
serial dokumentalny

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

i przestępcy - 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
 20.08 MŚ w rajdach  

samochodowych:  
Rajd Wielkiej Brytanii

 20.15 Pogoda
 20.30 Ojciec Mateusz: Radar - 

serial kryminalny
 21.25 Sprawa dla reportera
 22.25 Zawieszeni na drzewie - 

komedia francuska
 23.55 Bonanza - serial
 1.00 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 1.50 Hrabina Cosel:  

Kamaryla - serial
 2.55 Notacje -  

Ewa Starowieyska:  
Biała kartka

 3.15 Pieski świat  - film dok.

 6.05 Zločiny za hranou
 6.55 Prvních 48 hodin
 7.45 Nespoutaná Čína  

s Nigelem Marvenem
 8.45 Tajemství mangrovů   
 9.40 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 10.35 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 11.35 Hitlerův holocaust
 12.40 Největší tajemství historie
 13.40 Alpy: V království orlů
 14.45 Zápisky lovce krokodýlů 
 15.45 Síla živlů
 16.50 Megakatastrofy 
 17.50 Bouřlivá Země
 18.50 Klepání na nebeskou bránu
 20.00 Hitlerovy děti
 21.05 SS: Tajuplná Odessa   
 22.05 Vetřelci dávnověku 
 23.10 Záhada křišťálových lebek   
 0.05 Magistrála kladivounů   
 1.00 Žraločí univerzita
 1.45 Bitva s Římem
 2.40 Tajemná smrt Kleopatry   
 3.30 Úžasná mláďata 
 4.25 Poslední lvice   

 5.30 Mezi životem a smrtí 
 6.25 Animáček
 9.40 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
 16.10 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
 20.40 Témata týdne -  

přímý přenos
 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
 1.30 Velké dobrodružství - 

koprodukční film
 3.25 Ostříháno

 8.00 Zpátky z divočiny: 
Aljaška - dokum. seriál

 8.45 World of Freesports
 9.15 Pittsburgh Penguins -  

Philadelphia Flyers
 11.20 Sevilla FC - FC Slovan 

Liberec - záznam
 13.20 Teleshopping
 13.30 World of Freesports
 14.00 Kobra 11 - seriál
 14.50 Teleshopping
 14.55 European Poker Tour 12
 15.45 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 16.30 Zpátky z divočiny: 

Aljaška - dokum. seriál
 17.20 Teleshopping
 17.25 Mistři aukcí - dokument
 17.50 Hranice nemožného
 18.40 Kobra 11 - seriál
 19.30 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Hartova válka -  

americký válečný film
 22.25 Poslední základna - seriál
 23.10 Red News
 23.15 Městečko South Park

 5.50 Faceci do wzięcia - serial
 6.25 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 Anna Dymna:  

Spotkajmy się
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

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

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

telegram, pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu
 19.25 Barwy szczęścia - serial
 20.40 Przyjęty - komedia USA
 22.15 Pora umierać - film polski
 0.20 Świat bez tajemnic: Yes - 

Meni naprawiają świat
 2.00 Pora umierać - film polski
 3.55 „Wagner & Verdi“ 

SummerNight - koncert 
Schoenbrunn 2013

 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 Zabójcy tłuszczu -  

reality show
 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
 20.00 Zdrady - serial
 21.00 Hotel 52 - serial
 22.00 2XL - serial
 23.00 Zabójcy tłuszczu
 0.00 Zakończenie programu 

 6.10 Veľké Noviny TV JOJ
 7.10 Nakupuje vám to
 7.25 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
 21.40 Kick Ass - americko- 

-britská akčná komédia
 0.00 Vyvolení - Dom snov
 1.30 Gigolovia - reality show
 2.40 Kosti - krimi seriál USA
 3.30 Hawaii 5.0 -  

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

Vegas - krimi seriál USA
 4.50 Modrí templári -  

krimi seriál USA
 5.40 Krimi

 6.00 Teleráno
 8.30 Modré z neba
 10.30 Chlapi neplačú - seriál
 11.35 Kobra 11 - krimi seriál
 12.40 Bez stopy - 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 Bez stopy - krimi seriál
 1.30 Dr. House - amer. seriál
 2.50 Farma
 3.50 Kobra 11 - krimi seriál
 5.00 Televízne noviny
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páTeK 15.  lisTopa du

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Tři slůvka - australský 
dobrodružný seriál 

 9.45 Kluci v akci
 10.10 Příběhy slavných -  

Zdeněk Řehoř:  
Slušňák mu sluší

 11.05 Život na zámku:  
Sádra - 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:  

Vražda na golfovém 
hřišti - britský film

 16.05 Postřehy odjinud:  
Paříž očima Jana Šmída

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

Pec na chleba
 17.05 Besipky: Se sádrou  

na noze
 17.10 Polopatě - magazín
 17.55 Události v regionech  

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

Když peču chleba
 18.55 Události za okamžik  

a počasí
 19.00 Události
 19.50 Branky, body, vteřiny
 20.00 StarDance ...kolem dokola
 20.03 Losování Mimořádné  

Sportky a Šance
 20.05 Sanitka 2 - český seriál
 21.05 13. komnata  

Marty Töpferové
 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
 23.35 Kriminálka Paříž: Výstřel -  

francouzský seriál
 0.20 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 0.45 Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
 0.55 Příběhy Staré radnice
 1.25 Sama doma
 2.55 Dobré ráno
 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Etiketa: V kanceláři
 9.10 Uvnitř lidského těla: 

Utváření mozku
 10.00 Mlčení, modlitba, pokání
 10.55 Na plovárně s Jerrym 

Schatzbergem
 11.25 Podvedení psi
 11.55 Chcete mě?
 12.20 Volavka popelavá
 12.30 Cíl cesty: potápění: 

Indický oceán
 13.25 Thomas Jefferson
 14.05 Náš Vašek - O moci 

bezmocných
 15.00 Dobrodružství vědy  

a techniky: Označení
 15.45 Putování naší planety: 

Rotace
 16.35 Letecké katastrofy: 

Neviditelný zabiják
 17.25 Červený trpaslík - Zpátky 

na Zemi - britský seriál
 17.50 Pán času: Odboč vlevo - 

britský sci-fi seriál
 18.45 Večerníček: Maxipes Fík
 18.55 Bratři a sestry: Státy  

unie - americký seriál
 19.35 Etiketa: V kanceláři
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Zázračná planeta:  

Velká útesová bariéra: 
Přírodní zázrak

 21.00 Uvnitř lidského těla:  
Jak přežít

 21.50 Velikáni filmu... Krzysztof 
Kieslowski: Krátký film  
o lásce - polský film

 23.20 Jistě, pane premiére: 
Diplomatický incident - 
britský satirický seriál

 23.50 Dům u kanálu -  
francouzský krimi film

 1.35 Přísně tajné vraždy: 
Odsouzen k sebevraždě

 1.50 Naivní cesty naivního 
malíře: Alternativní 
medicína cestovatele 
Vojkůvky

 2.00 Podivuhodný svět:  
Když se řekne jeep

 2.25 Ztracené adresy: Tamovice
 2.50 Přechodné adresy 

Jaromíra Šavrdy
 3.40 Opožděný východ
 4.40 Červený trpaslík -  

britský seriál
 5.05 Pán času - britský seriál

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

zahradě: Doktorská 
intuice - 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: 

Kočičí oči -  
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Frankovy lahůdky - 
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Pamatuj si to -  
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Zatloukání - 
seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Ohnivá koule -  
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Výměna manželek - 

reality show
 21.30 Mizerové -  

německo-americká  
akční komedie

 0.00 Nová dcera -  
americký horor

 1.50 Novashopping
 2.25 Vrchní sestra -  

americký seriál
 3.10 P. F. - zastavení  

s Pavlínou Filipovskou  
a jejími hosty

 4.30 Andílci - rumunská 
telenovela 

 5.20 Novashopping

 6.05 Policie Hamburk - seriál
 7.05 Vraždy v Kitzbühelu - 

rakouský krimi seriál
 8.20 Alf - komediální seriál
 9.05 To je vražda, napsala
 10.10 Policie Hamburk - seriál
 11.10 Šílená láska - americký 

romantický film
 13.15 Walker, Texas Ranger
 14.15 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 Hannibal - americko- 

-britský krimi thriller
 1.45 Spi, holčičko, spi -  

kan. mysteriózní thriller
 3.40 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 4.25 Walker, Texas Ranger -  

americký akční seriál

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.25 Teleshopping 
 7.00 Ben 10 - anim. seriál
 7.25 Tajemství Sylvestra  

a Tweetyho - anim. seriál
 7.45 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 8.30 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 9.15 Návrat komisaře Rexe
 10.05 Pohřešovaní - kan. seriál
 10.55 Teleshopping 
 11.15 Odložené případy - seriál
 12.00 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 12.55 Tajemství kruhu - seriál
 13.45 Upíří deníky - amer. seriál
 14.40 Odložené případy - seriál
 16.25 Banánový Joe -  

ital.-německá komedie
 18.10 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Obecná škola - český film
 22.00 Motel smrti - amer. horor
 23.35 Horká noc, hořké ráno - 

americký film
 1.25 Teleshopping 
 1.40 Mizerové -  

americká akční komedie

 8.00 Panorama
 8.30 Ozvěny Davisova poháru
 8.50 1.SC WOOW Vítkovice - 

Herbadent Praha 11 SJM
 11.15 Golf Minute Magazine
 11.45 Jak se dělá Kunratická
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 Miss aerobik - III. 

soustředění
 13.05 Total ragby
 13.30 České ragby
 13.35 Suzhou Taihu China 

Ladies Open
 14.35 Studio fotbal extra
 15.10 Deník NHL
 15.30 Srbsko - Česko
 22.00 Česko - Kanada
 23.45 Sportovní zprávy
 0.00 Britská rallye
 0.25 Deník NHL
 0.40 Branky, body, vteřiny
 0.50 Suzhou Taihu China 

Ladies Open
 1.45 Total ragby
 2.10 České ragby
 2.20 Studio fotbal extra
 2.55 Turf
 3.25 Auto-rallye-cross
 3.55 Britská rallye

 5.30 Polska non stop -  
magazyn reporterów

 5.40 Polska non stop -  
magazyn reporterów

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

Ogrodnik -  
serial kryminalny

 9.55 Osobliwości mórz  
i oceanów: Malediwy - 
serial dokumentalny

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

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

Kameleony - film dok.
 13.40 Jedna Scena: sami swoi - 

magazyn kulturalny
 14.00 Jaka to melodia?
 14.50 Przepis dnia - magazyn
 15.00 Wiadomości
 15.05 Pogoda
 15.15 Klan - telenowela
 15.45 Sprawa dla reportera
 16.40 Polska non stop -  

magazyn reporterów
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Kabaretowa noc pod 

gwiazdami
 18.30 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Biało-czerwoni
 20.10 MŚ w rajdach  

samochodowych:  
Rajd Wielkiej Brytanii

 20.15 Pogoda
 20.20 Piąty Stadion 
 20.30 Mecz towarzyski w piłce 

nożnej: Polska - Słowacja
 22.55 Piąty Stadion
 23.05 Krzyk 2 - thriller USA
 1.10 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 2.00 Weekendowy magazyn 

filmowy
 2.30 Mistrz - dramat polski
 

 6.05 Bouřlivá Země
 6.55 Neohrožená planeta
 7.45 Hitlerovi bodyguardi
 8.45 SS: Ve znamení smrtihlava
 9.45 Zločiny za hranou
 10.45 Prvních 48 hodin
 11.45 Na jih Číny  

s Nigelem Marvenem   
 12.40 Život mezi šelmami   
 13.45 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 14.45 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 15.45 John Rabe - nacista 

zachránce
 16.50 Největší tajemství historie
 17.50 Vetřelci dávnověku 
 18.55 Hitler a okultismus   
 20.00 Umírající oceány   
 21.05 Žraločí univerzita
 22.05 Mexické pyramidy smrti   
 23.05 Ztracená flotila staré Číny
 0.05 Úžasná mláďata 
 1.00 Bitevní pole predátorů   
 1.55 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 2.45 Odhalená věda

 5.30 Mezi životem a smrtí
 6.25 Animáček
 9.40 Velkolepé století -  

turecký historický seriál
 11.05 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 Není kam utéct -  

britský thriller
 22.10 Intim Night
 23.05 Noční Hlavní zprávy
 23.10 Stalingrad -  

německý válečný film
 1.45 Alpha 0.7 -  

německý krimi seriál
 2.20 Legendy popu
 3.20 Ostříháno
 4.30 Mezi životem a smrtí

 8.00 Zpátky z divočiny: 
Aljaška - dokum. seriál

 8.45 World of Freesports
 9.10 Vancouver Canucks - San 

Jose Sharks - záznam
 11.05 Barclays ATP World Tour 

Finals 2013 - záznam
 13.05 Teleshopping
 13.15 Kobra 11 - seriál
 14.05 European Poker Tour 12
 14.55 Teleshopping
 15.00 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 15.45 Poslední základna - seriál
 16.30 Teleshopping
 16.40 Zpátky z divočiny: 

Aljaška - dokum. seriál
 17.30 Mistři aukcí - dokument
 17.50 Hranice nemožného
 18.40 Kobra 11 - seriál
 19.30 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Bouřlivé dny -  

americký akční film
 22.10 Poslední základna - seriál
 22.55 Red News
 23.00 Městečko South Park

 6.30 Lokatorzy - serial
 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 W krainie lwów
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 13.20 Szkoła życia - telenowela
 14.10 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 Kryminalne zagadki  

Las Vegas - serial
 0.20 Przyjęty - komedia USA
 2.00 Nowa - serial
 2.50 Kryminalne zagadki  

Las Vegas - 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
 22.00 Kiedy dzwoni nieznajomy -  

horror USA
 0.00 Boa kontra pyton - 

thriller USA
 2.00 Dziewczyny z fortuną
 3.30 Tajemnice losu

 6.10 Veľké Noviny TV JOJ
 7.10 Nakupuje vám to
 7.25 Súdna sieň
 8.25 Súdna sieň
 9.25 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
 21.40 Agent bez minulosti - 

americký krimi film
 0.30 Pozor, hryzie! - americká 

hororová komédia
 3.00 Krimi
 3.25 Modrý motýľ -  

kanadsko-britské  
dobružné drama

 5.05 Veľké Noviny TV JOJ

 6.00 Teleráno
 8.30 Búrlivé víno - rod. seriál
 9.35 Chlapi neplačú - seriál
 10.45 Kobra 11 - krimi seriál
 11.45 Bez stopy - 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: Zabijak - 

akčný film
 0.45 NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
 1.25 Kobra 11 - krimi seriál
 2.10 Bez stopy - krimi seriál
 2.50 Farma
 4.00 Kobra 11 - krimi seriál

soBoTa 16.  lisTopa du

 6.00 Malá farma:  
Pec na chleba

 6.20 Okouzlení - italská 
rodinná sága

 7.15 Díra ve zdi -  
televizní komedie

 8.10 StarDance ...kolem dokola
 8.15 Žiješ jenom 2x:  

Pošťák v neoprenu
 8.45 Pohádka o prolhaném 

království
 9.50 Smrt v ráji - britsko- 

-francouzský krimi seriál
 10.45 Nejlepší trapasy -  

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

Paříž očima Jana Šmída
 13.00 Zprávy
 13.05 Motanice - pohádka
 14.10 Panenka z vltavské  

tůně - pohádka
 15.10 Pro pamětníky...: 

Vražedný týden -  
filmová komedie

 16.25 V hlavní roli zločin: 
Opožděná vražda - 
detektivní příběh

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

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

Euromiliony
 20.00 StarDance ...když hvězdy 

tančí - přímý přenos
 21.35 Hitparáda televizní 

zábavy
 22.28 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.30 Svatý rok -  

francouzská komedie
 0.05 Špatným směrem -  

něm.-kanadské drama
 2.00 Sváteční slovo kněze 

Pavla Konzbula
 2.05 Bydlení je hra
 2.30 Pod pokličkou
 2.50 Zahrada je hra
 3.20 Rajské zahrady:  

Jaroměřice nad Rokytnou
 4.05 Herbář
 4.35 Příběhy slavných -  

Zdeněk Řehoř:  
Slušňák mu sluší

 5.30 Z metropole

 6.00 Raníček: Pat a Mat
 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 Divnopis: Tři Sekery
 9.05 Náš venkov
 9.30 Putování za muzikou
 10.00 Folklorika
 10.30 Tisíc let české myslivosti
 10.55 Generál Patton:  

U bran Německa
 11.40 Přežít! - britská série
 12.30 Cizinec je našinec
 13.00 Neznámá Země:  

Svět podle Kryštofa 
Kolumba I. - Veliké cíle

 13.20 Ze života medvědů
 13.50 Svět zázraků - magazín
 14.15 S kuchařem kolem světa: 

Thajsko
 15.10 Derren Brown: Magie  

a manipulace mysli
 15.35 Titanic - krev a ocel - 

britsko-italský seriál
 16.25 Kamera na cestách:  

Kolumbie plná kontrastů
 17.20 Zázračná planeta:  

Velká útesová bariéra: 
Přírodní zázrak

 18.15 Krásný ztráty
 18.45 Večerníček: Maxipes Fík
 18.55 Pravěk útočí - brit. seriál
 19.40 Pevnosti: Slavonice
 20.00 Mýty a fakta historie:  

Germáni
 20.55 Ve jménu kultu… Bond-

fest: Srdečné pozdravy  
z Ruska - britský film

 22.50 Bratři - americký film
 0.30 Česká soda
 0.50 Malá Velká Británie - 

britský komediální seriál
 1.20 Je to soda - britský seriál
 1.50 Náš venkov:  

Škola na konci světa
 2.15 Evropa dnes: Otcova vina 2
 2.45 Chcete je?
 2.50 Ilustrované fejetony 

Ludvíka Vaculíka
 2.55 Ztracené adresy: Kristiánov
 3.15 Podivuhodný svět: 

Vzhůru k oblakům
 3.40 Dlouhý půst  

Marty Kubišové
 4.40 Malá Velká Británie - 

britský komediální seriál
 5.10 Pravěk útočí - brit. seriál

 6.00 Oggy a Škodíci - 
kanadsko-francouzský 
animovaný seriál

 6.05 Tom a Jerry - americký 
animovaný seriál 

 6.35 Batman: Odvážný  
hrdina - americký 
animovaný seriál

 7.00 Bakugan - japonský 
animovaný seriál

 7.25 Tučnáci z Madagaskaru -  
americký animovaný 
seriál

 7.55 Kosmáček -  
německý film

 9.10 Max a maxipříšerky - 
americký dobrodružný 
film

 11.00 Koření
 12.00 Volejte Novu
 12.35 Hogo fogo Homolka  

(čb) - česká komedie
 14.25 Výměna manželek - 

reality show
 15.45 Růžový panter 2 -  

americká komedie
 17.35 Rady ptáka Loskutáka
 18.45 Babicovy dobroty
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Legenda o sovích 

strážcích - australsko-
-americký animovaný 
film

 22.10 Vendeta - český thriller
 0.00 Superbad -  

americká komedie
 2.05 Novashopping
 2.40 P. F. - zastavení  

s Pavlínou Filipovskou  
a jejími hosty

 3.20 Áčko: Zavřeli mě  
do pasťáku

 4.15 Andílci - rumunská 
telenovela 

 5.10 Novashopping

 6.00 Zpravodajství FTV Prima
 6.55 Jake a piráti ze Země 

Nezemě - anim. seriál
 7.25 Mickeyho klubík
 7.55 Malá mořská víla
 8.30 Autosalon
 9.50 Největší bitvy II. světové 

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

má talent
 13.50 Další šance - kanad. 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 A-Team - americká  

akční komedie
 0.15 Země mrtvých -  

americko-kanadsko- 
-francouzský horor

 2.10 Vraždy v Midsomeru -  
britský krimi seriál

 3.45 Hawaii 5-0 - krimi seriál
 4.25 Nikdo není dokonalý

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.30 Teleshopping 
 7.10 Ben 10 - anim. seriál
 7.35 Amazing Race:  

O milion kolem světa - 
reality show

 8.20 Neuvěřitelné příběhy - 
americký sci-fi seriál

 8.45 Nemocnice Chicago 
Hope - americký seriál

 9.35 Návrat komisaře Rexe - 
italský krimi seriál

 10.20 Odložené případy - seriál
 11.05 Teleshopping 
 11.20 Upíří deníky - amer. seriál
 12.05 Banánový Joe -  

ital.-německá komedie
 13.40 Obecná škola - český film
 15.45 Superman 2 - amer. film
 18.15 Sázka na třináctku - 

český krimi film
 20.00 Záblesky chladné  

neděle - český thriller
 22.00 Maturitní ples -  

americký horor
 23.45 Slídil - americký thriller
 1.20 Vendeta - český thriller
 2.45 Teleshopping 
 3.05 Maturitní ples -  

americký horor

 8.00 Panorama
 8.30 Fotbal: Česko - Kanada
 10.15 Magazín Ligy mistrů UEFA
 10.40 Čtyřka sport
 10.55 Fotbal: Jiskra Domažlice -  

FC Viktoria Plzeň
 13.00 BK JIP Pardubice -  

BC Kolín
 15.00 Deník NHL
 15.30 Tenis: Srbsko - Česko
 20.05 Házená: DHK Baník  

Most - HC Zalau
 21.45 Minuty dobrodružství
 22.45 Sportovní zprávy
 23.00 Britská rallye
 23.30 Bojové sporty -  

MM ČR K-1 (II.)
 0.00 Deník NHL
 0.25 Magazín Ligy mistrů UEFA
 0.50 Branky, body, vteřiny
 1.00 Basketbal: BK JIP  

Pardubice - BC Kolín
 3.00 Házená: DHK Baník  

Most - HC Zalau
 4.40 Total ragby
 5.05 České ragby
 5.10 Chalupa Cup 2013
 5.25 Branky, body, vteřiny
 5.40 Čtyřka sport

 6.05 Moda na sukces - serial
 6.30 Wielkie Sanktuaria 

Polski: Świątynia  
Opatrzności Bożej

 6.55 Pełnosprawni - magazym 
dla niepełnosprawnych

 7.15 Las bliżej nas: 90 lat 
lasów państwowych

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

Szczęśliwy troll
 9.30 Pingwiny z Madagaskaru -  

serial animimowany
 9.55 iCarly - serial
 10.30 Jak to działa:  

Nawilżacz - magazyn
 11.00 Kabaretowa noc  

pod gwiazdami
 11.30 Nie ma jak Polska:  

Po zdrowie i urodę
 12.00 Weekendowy magazyn 

filmowy
 12.25 Jaka to melodia?
 13.00 Blondynka: Mężczyzna 

jest jak pitbul - serial
 13.50 Enklawy dzikiej przyrody: 

Namibia - cykl dok.
 14.30 Okrasa łamie przepisy: 

Smażenie powideł - 
magazyn kulinarny

 15.10 Opowieści na dobranoc - 
komedia USA

 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.30 Ojciec Mateusz: Radar - 

serial kryminalny
 18.25 Pogotowie ratunkowe - 

magazyn
 19.10 Smerfonia w tonacji C - 

serial animowany
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Biało-czerwoni
 20.10 MŚ w rajdach  

samochodowych:  
Rajd Wielkiej Brytanii

 20.15 Pogoda
 20.25 Komisarz Alex:  

Śmierć dziewczyny - 
serial kryminalny

 21.25 Mamma Mia! - komedia 
nhiem.-amer.-brytyjska

 23.20 Żywe trupy - serial
 0.15 Na pewno, być może -  

komedia bryt.-fr.-amer.
 2.20 Krzyk 2 - thriller USA
 4.20 Piękniejsza Polska -  

cykl dokumentalny

 6.05 Vetřelci dávnověku 
 6.55 Turínské plátno:  

Nové důkazy   
 7.45 Keporkak: Život ve skupině
 8.45 Žraločí univerzita
 9.45 Bouřlivá Země
 10.45 Neohrožená planeta
 11.45 Hitlerovi bodyguardi
 12.45 SS: Hitlerovi vojáci   
 13.50 Zločiny za hranou
 14.45 Forenzní vyšetřovatelé 
 15.45 Tajemství indické divočiny
 16.50 Lví správce
 17.45 Ztracená města starověku
 18.50 Normané: Dějiny  

jednoho národa
 20.00 Úžasná mláďata 
 21.05 Jed: Vražedná zbraň 

přírody   
 22.05 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 23.15 Odhalená věda
 0.15 Zvířecí armagedon
 1.05 Pravěká pitva
 2.00 Medvědi z konce světa
 2.50 Zápisky lovce krokodýlů 
 3.40 Běsnící tornáda   

 5.30 Malé dějiny jedné  
rodiny - televizní seriál

 5.55 Animáček
 9.05 Drtivá porážka -  

game show
 10.45 Kovbojova nevěsta - 

amer.-kanadský western
 12.40 Témata týdne
 13.10 Katie Fforde:  

Kousek z tebe -  
německý romantický film

 15.10 Perry Mason -  
americký seriál

 17.20 Ona a on - komed. seriál
 18.30 Hlavní zprávy
 19.05 Týden na Barrandově
 19.00 Animáček
 20.15 Vtip za stovku!
 21.20 Exkluziv!
 22.15 Sejdeme se na Cibulce
 23.10 Callgirl v akci -  

německá krimi komedie
 1.15 Legendy popu
 2.30 Profesionálové
 3.15 Co bude dnes k večeři?
 3.35 Naslouchej svému srdci - 

americký romantický film

 8.00 World of Freesports
 8.30 Skotsko - USA - záznam
 10.10 Edmonton Oilers - San 

Jose Sharks - záznam
 12.05 Bouřlivé dny -  

americký akční film
 13.45 Teleshopping
 14.00 Kobra 11 - seriál
 14.45 Teleshopping
 14.55 Poker After Dark 2013
 15.40 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 16.20 Teleshopping
 16.30 Outdoor
 17.00 Pokrevní bratři -  

německý western
 18.40 Tuningové války - seriál
 19.35 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Kriminálka Miami - seriál
 21.10 Arrow - seriál
 21.55 Běžící muž - amer. film
 23.35 K.O.Night
 0.25 Sexy amatérky Playboye I
 0.50 Arrow - seriál
 1.35 Běžící muž - amer. film
 3.05 Anglie - Chile - záznam

 5.55 Tygrysy Europy - serial
 7.00 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 11.00 Sztuka życia
 11.25 Barwy szczęścia - serial
 13.05 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
 22.10 Egzorcysta: Początek - 

horror USA
 0.15 Emir Kusturica & The 

No Smoking Orchestra - 
koncert

 1.20 Krótki pobyt w Szwajcarii -  
brytyjski dramat  
psychologiczny

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

serial animowany
 8.25 Toy Story -  

film animowany USA
 10.00 Ewa gotuje - magazyn
 10.35 Aloha, Scooby-Doo -  

film animowany 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 Trudne sprawy - serial
 18.50 Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
 19.30 Świat według Kiepskich - 

serial
 20.05 Biblia - serial
 22.00 Nowy - komedia USA
 0.00 Belfer 2 - film USA
 2.00 Dziewczyny z fortuną - 

teleturniej
 3.15 Tajemnice losu
 4.00 Gala boksu w Weronie

 6.20 My Little Pony -  
kanad. animovaný seriál

 6.45 Max Steel - anim. seriál
 7.15 Legenda o Tarzanovi - 

animovaný seriál
 8.30 Move Up! - 

tanečná show
 10.00 Panelák - seriál
 11.25 Príbeh o hľadaní lásky - 

amer. romant. komédia
 13.25 Agent bez minulosti - 

americký krimi 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 Piráti Karibiku: 

V neznámych vodách - 
amer. dobrodružný film

 23.30 Vyvolení - Dom snov - 
Súboj

 1.35 Liga výnimočných - 
koprodukčný akčný film

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

 4.20 Veľké Noviny TV JOJ
 5.05 Príbeh o hľadaní lásky - 

amer. romant. komédia

 6.00 Dr. House - amer. seriál
 6.45 Zajac Bugs a priatelia
 7.15 Kung Fu Panda
 7.40 Tučniaky z Madagaskaru
 8.05 Alf - americký seriál
 8.35 Krok za krokom - sitcom
 9.05 Tlsťoch z Beverly Hills - 

americká akčná komédia
 10.50 2 baby na mizine - 

americký sitcom
 11.15 Návštevníci 2 - fr. komédia
 13.35 Stormbreaker -  

koprod. dobrodr. film
 15.25 Hádaj, kto príde -  

amer. romant. komédia
 17.35 Hurikán - záb. program
 18.20 Smotánka
 19.00 Televízne noviny
 20.00 Športové noviny
 20.15 Počasie
 20.30 Farma - Duel
 22.15 Pritiahni si šťastie - 

amer.-kanad. komédia
 0.25 Zabijak - amer. akčný film
 2.00 Hrozba z temnoty - 

americký seriál
 3.15 Farma - Duel

t V Progr aM
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Neděle 17.  lisTopa du

 6.00 Zajímavosti z regionů
 6.25 Pro pamětníky...: 

Vražedný týden -  
filmová komedie

 7.40 Cyprián a bezhlavý  
prapradědeček - 
pohádka

 8.25 Vojtík a duchové - 
pohádka

 9.15 13. komnata  
Jaroslava Hutky

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

je jinak - český seriál
 12.00 Otázky Václava Moravce
 13.00 Zprávy
 13.05 O víle Arnoštce - pohádka
 13.55 O kumburské Meluzíně - 

pohádka
 14.50 Ze zlatého fondu: 

Hřbitov pro cizince - 
televizní drama

 16.10 Pro pamětníky...: 
Dáma na kolejích - 
hudební veselohra

 17.30 Neobyčejné životy: 
Marta Kubišová

 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: Všechnu  

moc lidu Stalinovi (1948) -  
historický seriál

 21.20 Ceny paměti národa - 
přímý přenos

 22.24 Losování Šťastných 10  
a Šance milion

 22.25 168 hodin
 22.55 Nůž na krku -  

francouz. detekt. seriál
 0.35 Brněnské varieté  

před dvaceti lety
 1.20 Bydlení je hra
 1.40 Pod pokličkou
 2.05 Zahrada je hra
 2.25 Vyzkoušejte si...:  

Geocaching
 2.50 Chalupa je hra
 3.25 Josef Lux - Kříž...
 4.15 Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
 5.00 Žiješ jenom 2x:  

Pošťák v neoprenu
 5.30 Zajímavosti z regionů

 6.00 Raníček: Pat a Mat
 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 Nejvýznamnější operace 

2. světové války:  
Bitva u Midway

 10.15 Nedej se: Rukojmí větru
 10.40 Ochránce
 11.10 Netopýři ve tmě
 11.40 Život savců:  

Návrat do vody
 12.30 Mýty a fakta historie:  

Germáni
 13.25 České hlavičky 2013
 14.20 Příběhy, které svět 

nevidí: Na půl cesty
 14.50 Ptáčata: Na Prahu Volby
 15.15 Holky z fildy
 16.15 Sváteční slovo  

kardinála Miloslava Vlka
 16.20 České děti
 17.00 Objevování planety 

Oceán
 17.50 Až na kraj světa:  

Země strachu
 18.45 Večerníček: Maxipes Fík
 18.55 Pravěk útočí - brit. seriál
 19.40 Neznámá Země:  

Svět podle Kryštofa 
Kolumba I. - Veliké cíle

 20.00 Zemský ráj to napohled - 
tragikomický film

 22.00 Dokumentární klub:  
Ryba smrdí od hlavy

 23.20 Filmový klub Exclusive:  
Stáhni mě do pekla - 
americký horor

 0.55 Californication:  
Bezva holka - americký 
komediální seriál

 1.25 Mlčení, modlitba, pokání
 2.20 Ochránce
 2.45 Přísně tajné vraždy: 

Poslední noc Jana 
Masaryka

 3.00 Věc: Omluva za samet
 3.30 Naivní cesty naivního 

malíře: Zavěšen za vousy
 3.45 Listopad třikrát jinak
 4.40 Moje rodina:  

Kenzova úloha -  
britský sitcom

 5.10 Pravěk útočí - brit. seriál

 5.50 Oggy a Škodíci - 
kanadsko-francouzský 
animovaný seriál

 6.00 Dinofroz - italský  
animovaný seriál

 6.30 Bakugan - japonský 
animovaný seriál

 6.55 Hannah Montana - 
americký seriál

 7.55 Jak vycvičit draky -  
americký animovaný 
seriál

  8.20 Princezna ze mlejna - 
pohádkový seriál

 8.55 Víkend: Zakázané 
uvolnění

 9.40 Zlatíčka pro každého -  
americká romantická 
komedie

 11.45 Jezerní královna -  
česko-německá pohádka

 13.45 Pánská jízda - český film
 15.20 Moje krásná čarodějka - 

americká komedie
 17.25 Kawasakiho růže -  

český film
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Doktoři z Počátků: 

Konečný krach -  
český seriál

 21.30 Střepiny
 22.05 Smrtonosná zbraň 2 - 

americký akční film
 0.15 Občan Havel: Kandidát - 

dokumentární film
 1.10 Občan Havel: Dusno - 

dokumentární film
 2.05 Novashopping
 2.40 Vrchní sestra -  

americký seriál
 3.25 Volejte Novu
 4.25 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.15 Novashopping

 6.00 Zpravodajství FTV Prima
 6.40 Jake a piráti ze Země 

Nezemě - 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
 13.00 Nedělní receptář extra
 13.25 Zrcadlo tvého života - 

Hana Zagorová
 14.35 Srdce si nedá poroučet - 

americký romantický film
 16.35 Vraždy v Midsomeru
 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 Odpočítávání smrti - 

americký thriller
 2.30 Vraždy v Midsomeru -  

britský krimi seriál
 4.05 Tajemství války -  

americký dokum. seriál

 6.00 Svět Nova Cinema 
 6.25 Teleshopping 
 7.05 Kosmáček - německý film
 8.05 Film o filmu -  

Záblesky chladné neděle -  
dokument

 8.20 Superman 2 -  
americký film

 10.20 Sázka na třináctku - 
český krimi film

 11.50 Teleshopping 
 12.10 Koření
 13.00 Růžový panter 2 -  

americká komedie
 14.45 Záblesky chladné  

neděle - český thriller
 16.40 Co je Vám, doktore? - 

česká komedie
 18.15 Vražedná čísla -  

americký krimi seriál
 20.00 Transformers -  

americký sci-fi film
 22.40 Tváře v davu -  

koprodukční thriller
 0.35 Mr. & Mrs. Bloom - 

americký akční seriál
 1.20 Teleshopping 
 1.35 Pánská jízda - český film
 2.45 Mr. & Mrs. Bloom - 

americký akční seriál

 8.00 Panorama
 8.30 Žijme sportem!
 8.55 FIBA World Basketball
 9.20 BasketManie
 9.35 MS freestyle motokros 

2013 Lotyšsko
 10.30 TJ Cement Hranice -  

HCB OKD Karviná
 12.05 Panorama
 12.20 Cyklotoulky
 12.30 Čtyřka sport
 12.50 Miss aerobik -  

IV. soustředění
 13.05 Deník NHL
 13.30 Srbsko - Česko
 21.00 Buly - hokej živě
 21.30 Studio fotbal - Dohráno
 22.00 Sportovní zprávy
 22.15 MS freestyle motokros 

2013 Lotyšsko
 23.05 Britská rallye
 23.35 Deník NHL 
 23.55 FIBA World Basketball
 0.20 BasketManie
 0.35 Branky, body, vteřiny
 0.45 FIVB Swatch World Tour
 1.10 Total ragby
 1.35 České ragby
 1.40 TJ Cement Hranice -  

HCB OKD Karviná

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

Świętej z Sanktuarium  
Bożego Miłosierdzia  
w Łagiewnikach

 8.00 Tydzień
 8.25 Domisie: Słomiany zapał -  

program dla dzieci
 8.55 Ziarno - magazyn
 9.30 Zwykła/niezwykła 

rodzinka - serial
 10.20 Zwykła/niezwykła 

rodzinka - serial
 11.05 Biegajmy razem -  

magazyn
 11.30 Świat się kręci -  

the best of
 11.50 Między ziemią a niebem -  

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

magazyn
 12.50 Pogotowie ratunkowe - 

magazyn
 13.55 BBC w Jedynce: Afryka. 

Na południu - serial
 14.55 Mamma Mia! - komedia 

niem.-amer.-brytyjska
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Komisarz Alex:  

Śmierć dziewczyny - 
serial kryminalny

 18.20 Jaka to melodia?
 19.00 Przygody Donalda  

i Mikiego. Zapaleni  
wodniacy - serial anim.

 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Biało-czerwoni
 20.10 MŚ w rajdach  

samochodowych:  
Rajd Wielkiej Brytanii

 20.15 Pogoda
 20.25 Blondynka:  

Najważniejszy jest finał -  
serial

 21.25 Na pewno, być może -  
komedia bryt.-fr.- 
amerykańska

 23.20 Pułapka - film USA
 1.25 Homeland - serial
 2.35 Żywe trupy - serial
 3.20 Pogotowie ratunkowe - 

magazyn
 4.00 Świat się kręci -  

the best of

 6.05 Lev, přítel člověka 
 6.30 Bitva s Římem
 7.30 Úžasná mláďata 
 8.35 Poslední lvice   
 9.35 Vetřelci dávnověku 
 10.25 Záhada křišťálových lebek
 11.25 Magistrála kladivounů   
 12.30 Žraločí univerzita
 13.30 Bouřlivá Země
 14.30 Klepání na nebeskou 

bránu   
 15.45 Hitlerovy děti
 16.50 SS: Tajuplná Odessa   
 17.50 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 18.55 Odhalená věda
 20.00 Zvířecí armagedon
 21.05 Pravěká pitva
 22.05 Alpy: V království orlů
 23.05 Zápisky lovce krokodýlů 
 0.15 Síla živlů
 1.05 Megakatastrofy 
 1.55 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 2.40 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 3.25 Hitlerův holocaust

 5.30 Malé dějiny jedné  
rodiny - televizní seriál

 5.55 Animáček
 9.00 Drtivá porážka -  

game show
 10.35 Sejdeme se na Cibulce
 11.55 Vtip za stovku!
 13.25 Katie Fforde:  

Srdce pro dva -  
německý romantický film

 15.25 Perry Mason -  
americký seriál

 17.30 Což takhle dát si VIP?
 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Animáček
 20.15 Nezvěstná -  

rakousko-německý film
 23.00 Zákon a pořádek:  

Útvar pro zvláštní oběti -  
americký krimi seriál

 23.55 Nevinný -  
americký krimi film

 1.55 Legendy popu
 3.45 Návrat na Nový Zéland - 

německý romantický film

 8.00 Outdoor
 8.30 Montreal Canadiens -  

New York Rangers
 10.20 Anglie - Chile - záznam
 12.15 Tuningové války - seriál
 13.05 Teleshopping
 13.15 Pokrevní bratři -  

německý western
 14.50 Teleshopping
 14.55 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 15.40 Teleshopping
 15.50 Crash testy Richarda 

Hammonda - dok. seriál
 16.40 Megatransporty
 17.30 Velká červená jednička - 

americký válečný film
 19.30 Formule 1 - přímý přenos
 22.00 Poslední základna - seriál
 22.50 Městečko South Park
 23.15 Hranice nemožného
 0.05 K.O.Night
 0.50 Sexy amatérky Playboye I
 1.20 Městečko South Park
 1.40 Ottawa Senators - 

Columbus Blue Jackets
 3.25 Přestávka ve vysílání

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

 6.30 Milion ton śmieci
 7.10 M jak miłość - serial
 8.05 Barwy szczęścia - serial
 9.10 Kultura, głupcze - magazyn
 9.45 Dzieje oceanów
 10.55 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 11.30 Makłowicz w podróży: 

Oktoberfest
 12.05 Najgorszy rewo-

lwerowiec Dzikiego 
Zachodu - komedia USA

 14.00 Familiada
 14.40 The Voice of Poland - 

widowisko muzyczne
 16.25 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?

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

Detektywów
 8.25 Scooby-Doo! Wakacje  

z duchami - film anim.
 9.55 Jeźdźcy smoków
 10.35 Toy Story - film anim. USA
 12.15 Tylko taniec -  

program rozrywkowy
 14.15 Moje córki - dramat USA
 16.15 Top Chef - reality show
 17.45 Nasz nowy dom -  

reality show
 18.50 Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
 19.30 Państwo w państwie -  

program publicystyczny
 20.00 Tylko muzyka -  

program rozrywkowy
 22.05 To nie koniec świata!
 23.10 Kości - serial
 0.15 Dzikie żądze.  

Nieoszlifowane diamenty -  
thriller USA

 2.15 Magazyn sportowy
 4.15 Tajemnice losu

 7.10 Barbie Mariposa a 
Kvetinová princezná - 
americký animovaný film

 8.50 Liga výnimočných - 
koprodukčný akčný film

 11.20 Pasca na rodičov - 
amer. rodinná komédia

 14.15 Divočina - 
americká anim. komédia

 16.10 Čivava z Beverly Hills 2 - 
amer. rodinná komédia

 17.55 Cena je správna
 19.00 Veľké Noviny TV JOJ
 20.00 Šport
 20.15 Najlepšie počasie
 20.20 Česko Slovensko  

má talent
 22.15 Česko Slovensko má 

talent - Hviezdna rota
 23.15 Stroj na zabíjanie - 

americký akčný film
 1.20 Edison - americký triler
 3.35 Krimi
 4.00 Stroj na zabíjanie - 

americký akčný film
 5.45 Krimi

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

máš? - animovaný seriál
 7.30 Kung Fu Panda
 8.00 Tučniaky z Madagaskaru
 8.20 Stormbreaker -  

koproduk. dobrodr. film
 10.05 O statečném kováři - 

rozprávka
 11.50 Žandár vo výslužbe - 

komédia
 14.00 Báječná Angelika - 

romantický film
 16.15 Osobný strážca -  

americký romantický film
 19.00 Televízne noviny
 20.00 Športové noviny
 20.15 Počasie
 20.30 RED: Vo výslužbe  

a extrémne nebezpeční - 
americký akčný film

 22.50 Barbar Conan - americký 
akčný dobrodružný film

 1.00 RED: Vo výslužbe a 
extrémne nebezpeční - 
americký akčný film

poNdělí 18.  lisTopa du

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery: 

Recidivistky - australský 
dobrodružný seriál 

 9.45 13. komnata  
Marty Töpferové

 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 - záb. pořad
 16.00 Cestománie: Seychely  

a Maledivy - Dva ráje
 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 Četnické humoresky: 

Dědic - český  
televizní seriál

 21.35 Reportéři ČT
 22.14 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.15 Černí andělé:  

Pokoj bez oken -  
český krimi seriál

 23.10 Na stopě
 23.35 Cesty k úspěchu
 23.40 MI5 - britský krimi seriál
 0.35 Kalendárium
 0.50 Sváteční slovo  

kardinála Miloslava Vlka
 0.55 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.20 Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
 1.30 Týden v regionech
 2.05 Malá farma:  

Pec na chleba
 2.30 Dobré ráno
 5.00 Hobby naší doby
 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Etiketa: Kino, divadlo...
 9.10 Kamera na cestách:  

Kolumbie plná kontrastů
 10.05 Svět zázraků - magazín
 10.30 Letečtí stíhači v boji: 

Blízký východ
 11.15 Tisíc let české myslivosti
 11.45 Příběh brambor
 12.00 Československý  

filmový týdeník 1963
 12.15 Krásný ztráty
 12.45 Příběhy, které svět 

nevidí: Na půl cesty
 13.10 Klíč
 13.40 Pod dlažbou je pláž
 14.35 Putování naší planety: 

Rotace
 15.25 Derren Brown: Magie  

a manipulace mysli
 15.50 Neznámá Země:  

Svět podle Kryštofa 
Kolumba I. - Veliké cíle

 16.10 Thomas Jefferson
 17.00 Jistě, pane premiére: 

Diplomatický incident - 
britský satirický seriál

 17.30 Červený trpaslík: Zpátky 
na Zemi - britský seriál

 17.55 Pán času:  
Ukradená Země -  
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Maxipes Fík
 18.55 Bratři a sestry: Domácí 

problém - americký seriál
 19.35 Etiketa: Kino, divadlo...
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Zvláštní akce Studenti
 21.00 Velký, větší, největší: 

Přehrada Tři soutěsky v ČLR
 21.55 Velikáni filmu...  

Jiří Schmitzer: Bumerang - 
psychologické drama

 23.35 Noční filmový klub:  
Ztracenci - americký film

 1.05 Ostrovy zapomenutého 
klidu: Modravské slatě

 1.35 Vesnicopis: Telecí
 1.55 Dvě církve - jeden kostel
 2.20 Světští domácí
 2.50 Česko na provázku
 3.45 Podzim
 4.30 TGM opět v Užhorodě
 4.45 Červený trpaslík: Zpátky 

na Zemi - britský seriál
 5.10 Pán času:  

Ukradená Země -  
britský sci-fi seriál

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

Konečný krach -  
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: 

Jména hvězd -  
italský krimi seriál

 13.25 Odložené případy:  
Osm let -  
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Dva příběhy -  
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Přetahovaná - 
seriál TV Nova

 16.35 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Rudý měsíc -  
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Gympl s (r)učením  

omezeným: Dědictví - 
komediální seriál

 21.35 PanMáma:  
Hypnomáma -  
televizní sitkom

 22.10 Okresní přebor:  
Inseminátor -  
komediální seriál

 22.45 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

 2.00 Novashopping 
 2.40 Život na dluh -  

britský reality seriál
 3.05 Přestávka ve vysílání 

 6.20 Policie Hamburk - seriál
 7.20 Vraždy v Kitzbühelu
 8.30 Alf - komediální seriál
 9.20 To je vražda, napsala -  

americký krimi seriál
 10.20 Policie Hamburk - seriál
 11.20 Srdce si nedá poroučet - 

americký romantický film
 13.20 Walker, Texas Ranger -  

americký akční seriál
 14.20 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 15.20 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 Muž z minulosti -  

kanadský thriller
 0.45 Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
 1.50 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 2.35 Walker, Texas Ranger
 3.20 Anatomie lži - krimi seriál
 4.05 Autosalon

 5.30 Svět Nova Cinema 
 6.00 Teleshopping 
 6.35 Dinofroz - anim. seriál
 7.05 Tajemství Sylvestra  

a Tweetyho - anim. seriál
 7.25 Zlatíčka pro každého -  

amer. romant. komedie
 9.00 Vražedná čísla - seriál
 10.25 Teleshopping 
 10.45 Co je Vám, doktore? - 

česká komedie
 12.10 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 13.05 Kawasakiho růže -  

české drama
 14.45 Transformers -  

americký sci-fi film
 17.20 Tajemství kruhu - seriál
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 28 dní - amer. komedie
 22.00 Requiem pro panenku - 

český thriller
 23.55 Pohřešovaní - kan. seriál
 0.40 Requiem pro panenku - 

český thriller
 2.15 Teleshopping 
 2.30 Stoupenci zla -  

americký seriál

 8.00 Panorama
 8.30 Buly - hokej živě
 9.00 BK JIP Pardubice - BC Kolín
 11.00 Olympijský magazín
 11.35 Turf
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 Cyklotoulky
 13.00 Hokej den poté
 13.45 Praque International 

Streetball Cup 2013
 13.55 Házená: DHK Baník  

Most - HC Zalau
 15.35 Studio fotbal - Dohráno
 16.05 Deník NHL
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Sport ve světě
 17.40 Fotbal ve světě
 18.05 Fotbal: FC Hradec Králo-

vé - MFK OKD Karviná
 20.05 Volejbalový magazín
 20.20 VK Jihostroj České 

Budějovice - VK Ostrava
 22.15 EVLS Prague Pro 2013
 23.15 Sportovní zprávy
 23.30 Hokej den poté
 0.10 Deník NHL
 0.25 Branky, body, vteřiny
 0.35 Házená: TJ Cement Hra-

nice - HCB OKD Karviná

 5.30 Naszaarmia.pl - magazyn
 5.55 Info Poranek
 8.00 Wiadomości
 8.05 Pogoda poranna
 8.10 Polityka przy kawie
 8.25 Telezakupy
 8.55 Ojciec Mateusz: Eden - 

serial kryminalny
 9.55 BBC w Jedynce:  

Afryka. Na południu - 
serial dokumentalny

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Klimaty i smaki -  

program poradnikowy
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Zdumiewające Indie: 

Pustynia Thar. Święte 
piaski - serial dok.

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

Las - największa spiżar-
nia - magazyn kulinarny

 15.45 Drużyna A - 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
 20.04 Biało-czerwoni
 20.05 MŚ w rajdach  

samochodowych:  
Rajd Wielkiej Brytanii

 20.10 Pogoda
 20.20 Teatr Telewizji: Przyjęcie
 22.05 Homeland - serial
 23.10 Człowiek, który skacze 

z wieżowców - film dok.
 0.15 Glina - serial kryminalny
 1.05 Drużyna A - serial
 1.55 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 2.45 Człowiek, który skacze 

z wieżowców - film dok.
 3.45 Naszaarmia.pl - magazyn
 4.10 Notacje - Barbara  

Winkiel: Przyjaźnie 
zapisane słowami

 6.10 Letadla, která nikdy 
nevzlétla

 7.05 Odhalená věda
 8.05 Vyhynulí tvorové
 8.35 Den, kdy se Země 

zachvěla 
 9.35 Mexické pyramidy smrti 
 10.40 Ztracená flotila staré Číny 
 11.35 Úžasná mláďata 
 12.40 Bitevní pole predátorů 
 13.40 Vetřelci dávnověku 
 14.40 Hitler a okultismus 
 15.45 Umírající oceány 
 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 John Rabe: nacista 

zachránce
 0.50 Největší tajemství historie
 1.40 Zločiny za hranou
 2.25 Prvních 48 hodin

 5.30 Mezi životem a smrtí
 6.25 Animáček
 9.15 Velkolepé století -  

turecký historický seriál
 10.50 Navarro - fr. krimi seriál
 12.50 Síla intrik - italský 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 Kurňa, co to je? -  

zábavný pořad
 21.20 Velká filmová loupež - 

česká komedie
 23.05 Noční Hlavní zprávy
 23.15 Intim Night
 23.50 Andělská tvář -  

italský krimi seriál
 2.00 Legendy popu
 3.00 Ostříháno
 3.55 Profesionálové - seriál
 4.30 Mezi životem a smrtí

 8.00 Zpátky z divočiny: Aljaška
 8.45 New York Rangers - Los 

Angeles Kings - záznam
 10.25 Los Angeles Lakers - 

Detroit Pistons - záznam
 12.05 Megatransporty
 12.50 Teleshopping
 13.05 Crash testy Richarda 

Hammonda - dok. seriál
 13.50 Velká červená jednička - 

americký válečný film
 15.40 Teleshopping
 15.50 Poslední základna - seriál
 16.35 Zpátky z divočiny: 

Aljaška - dokum. seriál
 17.20 Teleshopping
 17.30 Mistři aukcí - dokument
 17.55 Hranice nemožného
 18.40 Kobra 11 - seriál
 19.30 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Kriminálka New York
 22.00 Poslední základna - seriál
 22.45 Red News
 22.50 Městečko South Park
 23.15 Hranice nemožného
 0.05 K.O.Night

 6.00 Faceci do wzięcia - serial
 6.35 Coś dla Ciebie - magazyn
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.35 Barwy szczęścia - serial
 11.10 Na dobre i na złe - serial
 12.10 Super Zaradni - magazyn
 12.40 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 13.15 Szkoła życia - telenowela
 14.10 Ziemia - nasz dom -  

film dokumentalny
 15.05 Rodzinka.pl - serial
 15.45 Panorama Kraj, pogoda
 16.09 Boscy w sieci - serial
 16.15 Rodzinka.pl - serial
 17.15 Szkoła życia - telenowela
 18.00 Panorama, sport  

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

„M jak miłość“
 21.50 Tomasz Lis na żywo - 

talk show
 22.55 Głęboka woda - serial
 23.55 Wojna w sieci - film dok.
 1.05 Instynkt - serial
 1.55 Tomasz Lis na żywo

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

serial
 9.00 Malanowski i partnerzy - 

serial
 10.00 Trudne sprawy - serial
 11.00 Dlaczego ja? - serial
 12.00 Pamiętniki z wakacji
 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
 20.05 Kod da Vinci - thriller USA
 23.10 Oblicze strachu - film USA
 1.20 Breaking Bad - serial
 2.20 Dziupla Cezara - serial
 3.55 Tajemnice losu

 6.15 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
 12.55 Divočina - 

americká anim. komédia
 14.30 Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
 15.40 Nakupuje vám to
 15.55 Páli vám to?
 17.00 Noviny o 17.00
 17.50 Súdna sieň
 19.00 Veľké Noviny TV JOJ
 20.00 Šport
 20.15 Najlepšie počasie
 20.20 Panelák - seriál
 21.40 Dedičstvo - seriál
 23.00 Kuriér - krimi seriál
 0.00 Kosti - krimi seriál USA
 1.00 Move Up! -  

tanečná show
 2.30 X FACTOR USA 2013
 4.10 Slnečno, sem-tam  

vraždy - krimi seriál USA
 4.50 Modrí templári -  

krimi seriál USA
 5.45 Krimi

 6.00 Teleráno
 8.30 Búrlivé víno - rod. seriál
 9.35 Chlapi neplačú - seriál
 10.40 Kobra 11: Mesto  

v strachu - krimi film
 12.40 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: Mesto  

v strachu - krimi film
 1.35 NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
 2.15 Farma
 3.15 Kobra 11: Mesto  

v strachu - krimi film
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 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Otcovy hříchy - austral. 
dobrodružný seriál 

 9.45 Pošta pro tebe
 10.45 Toulavá kamera
 11.15 Reportéři ČT
 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:  

Rusko - Kaliningrad: Ne - 
zakázané místo

 16.25 Postřehy odjinud:  
Paříž očima Jana Šmída

 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 loterie  

Euromiliony
 20.05 Nejlepší trapasy -  

cyklus diváckých příběhů
 21.20 Příběhy slavných -  

Jiří Vala:  
Frajer a fanfarón

 22.10 Klícka - komedie
 23.27 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 23.30 Díra ve zdi -  

televizní komedie
 0.25 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 0.50 Žiješ jenom 2x:  

Pošťák v neoprenu
 1.20 Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
 1.25 Zajímavosti z regionů
 1.50 13. komnata  

Marty Töpferové
 2.30 Dobré ráno
 5.05 Malá farma:  

Pec na chleba
 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Etiketa: V restauraci
 9.10 Objevování planety 

Oceán
 10.00 Netopýři ve tmě
 10.30 Království divočiny:  

Ze života medvědů
 11.00 Neznámá Indonésie
 11.50 České děti
 12.30 Nedej se: Rukojmí větru
 13.00 Chcete je?
 13.05 Generál Patton:  

U bran Německa
 13.50 Dobrodružství vědy  

a techniky: Označení
 14.35 Až na kraj světa:  

Země strachu
 15.25 Letečtí stíhači v boji: 

Odvážné bombardéry
 16.10 Velký, větší, největší: 

Přehrada Tři soutěsky v ČLR
 17.05 Černá zmije: Věštba - 

britský sitcom
 17.40 Pán času: Konec cesty - 

britský sci-fi seriál
 18.45 Večerníček: Králík Fiala
 18.55 Bratři a sestry:  

Dvě místa - amer. seriál
 19.35 Etiketa: V restauraci
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Generál Patton: Obléhání
 20.50 Přežít! - britská série
 21.45 Ve jménu vlasti:  

Marine One - 1. část - 
americký seriál

 22.30 Impérium - Mafie  
v Atlantic City:  
Návrat k normálu - 
americký seriál

 23.30 Je to soda -  
britský satirický seriál

 0.00 Californication:  
Odhodím své běsy - 
amer. komediální seriál

 0.30 Derren Brown: Magie  
a manipulace mysli

 0.55 Putování naší planety: 
Rotace

 1.45 Ochránce
 2.10 Chcete je?
 2.15 Starobrněnka - záb. pořad
 2.55 Sinusoida
 3.25 Dušan Samo Jurkovič
 4.15 Černá zmije: Věštba - 

britský sitcom
 4.50 Pán času: Konec cesty - 

britský sci-fi seriál

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

omezeným: Dědictví - 
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: 

Odložený případ -  
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Po škole -  
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Následky recese -  
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Den blbec - 
seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Veselý rudý skřítek -  
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové  

zahradě: Příjemné  
chvilky - český seriál

 21.30 Víkend: Dobrého nepálí
 22.25 Námořní vyšetřovací 

služba: Stříbrná válka - 
americký krimi seriál

 23.10 Muž s posláním -  
americký seriál

 0.05 Zákon a pořádek:  
Útvar pro zvláštní oběti:  
Správné rozhodnutí - 
americký krimi seriál

 0.55 Nikita: Spojenci -  
americký akční seriál

 1.40 Novashopping 
 2.15 Vrchní sestra -  

americký seriál
 2.55 Střepiny
 3.20 Áčko: Pracuji s mrtvými 
 4.25 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.15 Novashopping

 6.20 Policie Hamburk - seriál
 7.20 Vraždy v Kitzbühelu
 8.30 Alf - komediální seriál
 9.20 To je vražda, napsala
 10.20 Policie Hamburk - seriál
 11.20 Celou dlouhou noc -  

amer. romant. komedie
 13.20 Walker, Texas Ranger
 14.20 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 15.20 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
 22.55 Myšlenky zločince - seriál
 23.50 Spravedlnost v krvi - 

americký seriál
 0.45 Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
 1.55 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 2.40 Walker, Texas Ranger
 3.25 Anatomie lži - krimi seriál
 4.10 Prima SVĚT

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.45 Teleshopping 
 7.20 Ben 10 - anim. seriál
 7.45 Tajemství Sylvestra  

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

O milion kolem světa
 9.20 Nemocnice Chicago Hope
 10.05 Návrat komisaře Rexe
 10.55 Pohřešovaní - kan. seriál
 11.55 Odložené případy - seriál
 12.40 Nemocnice Chicago Hope
 13.40 Tajemství kruhu - seriál
 14.30 Upíří deníky - amer. seriál
 15.25 28 dní - amer. komedie
 17.20 Tajemství kruhu - seriál
 18.15 Amazing Race:  

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

Klony útočí - americká 
vesmírná sága

 22.40 Americké psycho -  
americko-kanadský horor

 0.35 Pohřešovaní - kan. seriál
 1.35 Muž s posláním - seriál
 2.20 Patty Hewes:  

Nebezpečná advokátka
 3.10 Americké psycho - horor

 8.00 Panorama
 8.30 Fotbal: FC Hradec Králo-

vé - MFK OKD Karviná
 10.30 Fotbal ve světě
 10.50 Sport ve světě
 11.45 Jak se dělá Kunratická
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 Volejbalový magazín
 13.05 VK Jihostroj České 

Budějovice - VK Ostrava
 15.00 Auto-rallye-cross
 15.35 BBV po 25 letech
 15.50 Cyklokros: Toi Toi Cup 

2013/14 Holé Vrchy
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 FIVB Swatch World Tour 

2013 Thajsko
 17.15 Time out
 17.45 Deník NHL
 18.00 Hokej: Mountfield HK -  

HC VÍTKOVICE STEEL
 21.40 Téma pro hosty ČT sport
 22.05 Svět motorů
 22.55 Sportovní zprávy
 23.10 Deník NHL
 23.20 Česká pokerová tour
 0.00 Branky, body, vteřiny
 0.10 Golf: Suzhou Taihu China 

Ladies Open

 5.05 Sprawa dla reportera
 5.55 Info Poranek
 8.00 Wiadomości
 8.05 Pogoda poranna
 8.10 Polityka przy kawie
 8.25 Telezakupy
 9.00 Ojciec Mateusz: Powrót 

Piotra - serial kryminalny
 9.55 Zdumiewające Indie: 

Pustynia Thar. Święte 
piaski - serial dok.

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.20 Apetyt na EURO-pę - 

magazyn
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Zdumiewające Indie: 

Ganges. Rzeka życia - 
serial dokumentalny

 13.55 Jaka to melodia?
 14.25 Moda na sukces - serial
 14.50 Przepis dnia - magazyn
 15.00 Wiadomości
 15.05 Pogoda
 15.15 Klan - telenowela
 15.45 Drużyna A - 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
 20.09 MŚ w rajdach  

samochodowych:  
Rajd Wielkiej Brytanii

 20.15 Pogoda
 20.20 Piąty Stadion
 20.30 Mecz towarzyski w piłce 

nożnej: Polska - Irlandia
 22.45 Piąty Stadion
 22.55 Po prostu - program 

publicystyczny
 23.40 Glina - serial kryminalny
 0.40 Drużyna A - serial
 1.35 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 2.30 Strażnicy skarbu -  

niem. film przygodowy
 4.05 Notacje -  

Stefan Wilkanowicz: To 
jest porządny człowiek  
i dlatego będzie siedział

 6.10 Lev, přítel člověka 
 6.35 Medvědi z konce světa
 7.35 Běsnící tornáda 
 8.30 Megakatastrofy 
 9.25 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 10.25 Odhalená věda
 11.25 Zvířecí armagedon
 12.25 Pravěká pitva
 13.30 Ztracená města starověku
 14.35 Normané: Dějiny  

jednoho národa
 15.45 Úžasná mláďata 
 16.50 Jed: Vražedná zbraň 

přírody 
 17.50 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 18.55 Znovuzrozená Indie
 20.00 Den, kdy zastřelili  

Kennedyho 
 21.05 Největší tajemství historie
 22.05 Zločiny za hranou
 23.10 Forenzní vyšetřovatelé 
 0.05 Tajemství indické divočiny
 0.50 Lví správce
 1.40 Bouřlivá Země
 2.25 Neohrožená planeta

 5.30 Marlene a Konstantin -  
něm. romantický seriál

 6.25 Animáček
 9.10 Velkolepé století - seriál
 10.40 Navarro - fr. krimi seriál
 12.50 Síla intrik - italský 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
 20.35 Zákon a pořádek:  

Útvar pro zvláštní oběti -  
americký krimi seriál

 21.25 Třicet případů majora 
Zemana - televizní seriál

 23.20 Noční Hlavní zprávy
 23.25 Kdopak by se Čecha bál
 0.00 Dvojí spravedlnost -  

francouzský krimi seriál
 1.15 Legendy popu
 2.20 Ostříháno
 3.10 Co bude dnes k večeři?
 3.40 Mezi životem a smrtí 

 8.00 Zpátky z divočiny:  
Venezuela - dok. seriál

 8.45 World of Freesports
 9.10 Pittsburgh Penguins -  

Anaheim Ducks - záznam
 11.05 Anglie - Chile - záznam
 12.45 Teleshopping
 12.55 Kobra 11 - seriál
 13.45 European Poker Tour 12
 14.35 Teleshopping
 14.40 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 15.25 Poslední základna - seriál
 16.10 Zpátky z divočiny: 

Venezuela - dok. seriál
 17.00 Teleshopping
 17.10 Mistři aukcí - dokument
 17.35 Hranice nemožného
 18.20 Kobra 11 - seriál
 19.10 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.00 Kobra 11 - seriál
 20.55 Anglie - Německo - 

přímý přenos
 23.00 Red News
 23.05 Městečko South Park
 23.35 Hranice nemožného

 6.00 Faceci do wzięcia - serial
 6.35 Bogusia - reportaż
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.40 Barwy szczęścia - serial
 11.20 Na dobre i na złe - serial
 12.15 Makłowicz w podróży: 

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
 21.35 Kulisy serialu  

„M jak miłość“
 21.45 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
 22.50 Świat bez fikcji: JFK - 

nieznany prezydent
 24.00 Czas honoru - serial
 1.00 Republika Doyle’ów - 

serial

 5.00 Wstawaj! Gramy!
 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 Świat według Kiepskich
 9.00 Malanowski i partnerzy
 10.00 Trudne sprawy - serial
 11.00 Dlaczego ja? - serial
 12.00 Pamiętniki z wakacji
 13.00 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
 20.10 Megahit: Ballistic -  

film niem.-amerykański
 22.00 Kości - serial
 23.00 Zdrady - serial
 0.00 Robocop - serial
 2.15 Dziewczyny z fortuną - 

teleturniej
 3.30 Tajemnice losu

 6.15 Veľké Noviny TV JOJ
 7.10 Nakupuje vám to
 7.25 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
 20.00 Šport
 20.15 Najlepšie počasie
 20.20 Panelák - seriál
 21.40 Hlboko v gangu -  

americký akčný film
 23.30 Vyvolení - Dom snov
 1.05 Kosti - krimi seriál USA
 2.05 C.S.I.: Kriminálka New 

York - krimi seriál USA
 3.05 Česko Slovensko  

má talent
 4.25 Krimi
 4.50 Modrí templári -  

krimi seriál USA
 5.45 Krimi

 6.00 Teleráno
 8.30 Búrlivé víno - rod. seriál
 9.35 Chlapi neplačú - seriál
 10.45 Kobra 11 - krimi seriál
 11.45 Bez stopy - 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
 23.05 NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
 0.00 Kobra 11 - krimi seriál
 0.50 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: (Člověk který ...) ... zle hovoří, liší se od toho, který zle koná, jen nedostatkem odvahy. Vylosovaným výhercem je Marian klus, Hrádek ve Slezsku. Výhru je nutno vyzvednout do 2 týdnů od zveřejnění.  
rozluštění zasílejte do pondělí do 8.00 hod. na adresu redakce, nebo e-mailem: halina.gociekova@trz.cz.

tV PrograM, kříŽoVka
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b l a h o p ř á n í

Dne 2. listopadu oslavila 70 let  
naše milovaná maminka,  
babička, prababička, paní

zuzana raSzková

z Hrádku. Do dalších let přejeme 
hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, 

pevné nervy, vyplněná přání a mnoho 
krásných chvilek strávených s rodi-
nou. ke krásnému kulatému jubileu 

přejí vše nejlepší děti s rodinami, 
vnoučata a pravnouček.

b l a h o p ř á n í

Dne 15. listopadu oslavíš  
2. narozeninky. Přejeme Ti, 

šárinko,

všechno nejlepší, zdravíčko a štěstí. 
Ať jsi pořád tolik veselá jako doteď. 

Přejí mamka a taťka.

b l a h o p ř á n í

Dne 14. listopadu oslaví 60 let pan

MiroSlav kaleta

z Bystřice. Všechno nejlepší, hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti a životní-
ho elánu do dalších let přeje rodina. 

b l a h o p ř á n í

Dne 19. listopadu oslaví  
své životní jubileum paní

anička viSkupová

z Oldřichovic. U této příležitosti 
hodně zdraví, štěstí, radosti  

a všechno nejlepší přejí manžel Vojta, 
dcera iveta s manželem  
a vnuci Vítek a Filípek.

p o d ě ková n í

Dne 30. října se uskutečnilo setkání bývalých zaměstnanců ÚzD  
a při této příležitosti jsme si zavzpomínali na práci v železárnách.  

za pozvání děkujeme ing. Milanu hadidovi, vedoucímu ÚzD,  
předsedovi dílenského výboru ÚzD vladiSlavu jadaMuSovi  

a zároveň paní heleně polákové  za vzornou obsluhu.  
za všechny pozvané děkuje ervin Heczko, bývalý zaměstnanec ÚzD.

š ac h y

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

S u d o k u

Dnešní sudoku patří k těžkým.  (jt)bílý vyhraje. Černý asi spoléhal na výměnu dam. Po-
tom by ovšem stál lépe. (jsl)

bílý vyhraje. zoufale rozestavěné černé figurky (tentokrát 
už i s králem - pozn. red.). Jak to bude nejrychlejší? (jsl)

STŘEDA 13. 11.

Tibor, Anežka, Stanislav, 
Stranislav, Stanisław, 
Mikołaj, Arkadiusz, 
Benedykt, Eugeniusz, 
Jan, Walentyna

ČTVRTEK 14. 11.

Sáva, Ctirád, Mikuláš, 
Ondřej, Serafín, Aga, 
Agata, Roger, Elżbieta, 
Emil, Judyta, Laurenty, 
Wawrzyniec

PÁTEK 15. 11.

Leopold, Albert, Ludimír, 
Albertyna, Artur,  
Dymitr, Idalia,  
Krystyna, Leopoldyna

SOBOTA 16. 11.

Otmar, Markéta, 
Ariel, Edmund, Radek, 
Agnieszka, Gertruda, 
Aureliusz, Leon,  
Małgorzata, Marek, 
Maria, Paweł, Piotr

NEDĚLE 17. 11.

Mahulena, Alžběta, 
Řehoř, Evžen, Křesislav, 
Šalomoun, Elżbieta, 
Grzegorz, Salomea, Flo-
ryna, Samuel, Zbysław

PONDĚLÍ 18. 11.

Romana, Odon, Hilda, 
Stamír, Aniela, Roman, 
Filipina, Karolina,  
Klaudyna, Otton, 
Tomasz

ÚTERÝ 19. 11.

Alžběta, Eliška, Elsa, 
Bětuška, Matylda, 
Mechtilda, Edmund,  
Elżbieta, Seweryn, 
Paweł, Salomea

BLaHoPřeJeme – GraTULUJemy

ondřej (14. listopadu): Jméno má řecký původ  
(Andreas) a znamená, že jeho nositel je „mužem 
statným a odvážným“. 
(k sestavení kalendária bylo použito českých  
i polských kalendářů: občanského, evangelického  
a katolického.)

S BL aHoPřáNím – z żyCzeNiami

svatomartinské vinobraní se vydařilo
SMilovice Již potřetí zahrádká-
ři ve Smilovicích uspořádali pro 
80 účastníků vinobraní spojené 
samozřejmě se Svatomartinskou 
husou a výtečným vínem. Akce se 
konala 8. listopadu.

Pečená husa se tradičně podáva-
la s červeným zelím a knedlíkem a 
zapíjela vínem tentokráte z vinař-
ské vesnice Kobylí, patřící do Vel-
kopavlovické vinařské podoblasti. 
Nechyběla ani tombola s atraktiv-

ními cenami (např. sleva na zájezd 
do Valtic – „Mekky vinařů“, silves-
trovská noc v divadle A. Mickiewi- 
cze v Cieszynie atd.). Celému dění 
předcházelo vyznamenání hlavních 
aktérů této akce. Na programu byl 

i kvíz z činnosti zahrádkářského 
spolku ve Smilovicích (mimocho-
dem poměrně těžký) a DJ se svě-
tovými šlágry. Tento svátek vína je 
stále populárnější, vyprodáno bylo 
již měsíc dopředu. (gch)

Pečená husa a výborné víno... ... skvělá zábava. co víc si přát?! Foto: ČzS Smilovice

SPoleČeNSká rubrika

štír 24. 10. – 22. 11.

V práci se vám naskytne 
dobrá příležitost. najděte si čas na vlast-
ní záležitosti. Buďte opatrní a raději ne-
věřte každému. zbytečně finančně neris-
kujte. Pozor, abyste nezranili něčí city.

Střelec 23. 11. – 21. 12.
Čeká vás zřejmě emocio-

nální zklamání. Věřte sami sobě. Vlastní 
názor si nechte raději pro sebe. Pozorně 
naslouchejte ostatním. Budete se moci 
spolehnout na své přátele.

kozoroh 22. 12. – 20. 1.
nejspíš jste naladěni na 

lásku. zamyslete se nad změnou doma, 
která by každého potěšila. Ve financích 
by se vám mělo dařit. Díky vedlejší práci 
byste si mohli dopřát větší pohodlí.

vodnář 21. 1. – 20. 2.
Jestliže se necítíte dobře, 

pak vám přehánění nepomůže. rozviň-
te svou kreativitu a intuici. neváhejte a 
představte své jedinečné nápady. Mohli 
byste si přijít k penězům navíc.

ryby 21. 2. – 20. 3.
Více se věnujte svému zdra-

ví, práci a osobním vztahům. neodsuzuj-
te příliš rychle ostatní. Užijte si společ-
nost těch, kteří mají podobnou minulost. 
nezapomínejte na odpočinek.

beran 21. 3. – 20. 4. 
Dávejte na sebe pozor a 

snažte se zůstat klidní. Soustřeďte se 
také na práci. Pro sebe a svého milo-
vaného naplánujte něco neobyčejného. 
zřejmě vás to bude lákat do exotických 
krajin.

býk 21. 4. – 20. 5. 
Snažte se dát doma věci 

do pořádku a ujasněte si, kam chcete 
směřovat. nemáte-li partnera, je nača-
se vyrazit ven. Máte šanci potkat něko-
ho nového. neobviňujte nespravedlivě 
ostatní.

blíženci 21. 5. – 21. 6.
Ve své pracovní pozici byste 

se měli cítit stabilněji, avšak nebuďte 
překvapeni novou pracovní nabídkou. 
Finančně raději neriskujte. Snažte se být 
pozitivní. naslouchejte ostatním.

rak 22. 6. – 22. 7.
Partner zřejmě nebude re-

agovat tak, jak byste si představovali. 
zamyslete se nad svým vztahem. Pře-
hánění může způsobit konflikt. Budete 
oplývat energií, využijte ji užitečným 
způsobem.

lev 23. 7. – 23. 8.
zapojte se do fyzicky aktiv-

ní skupiny. Vaše diplomacie a otevřenost 
vám přinese podporu, kterou potřebu-
jete. Při cestování můžete zažít pěkné 
chvíle. neberte si toho na sebe příliš.

panna 24. 8. – 23. 9.
Snažte se ostatní neodsu-

zovat příliš rychle. někdo zřejmě úplně 
nepochopil, co jste očekával. naplánujte 
si sportovní aktivity. zapojte se do čin-
ností, které jsou pro mladé i starší.

váhy 24. 9. – 23. 10.
Pozor na přehánění a pří-

lišné holdování oslavám. Před zábavou 
si raději zkontrolujte své finanční mož-
nosti. zřejmě se vám podaří najít něco 
skvělého pro vaši domácnost.

h o ro S ko p
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     VZPoMíNka    

Dne 13. listopadu 2003  
došlo k tragické dopravní nehodě, 
kdy při návratu ze služební cesty  

zahynul ve věku 29 let  
pracovník TŽ pan

ing. david Molnár.
Stále vzpomínají  

rodiče, příbuzní a přátelé.

     VZPoMíNka    

Dne 13. listopadu uplyne 10 let,  
kdy nás opustil

david Molnár,
výjimečný člověk, vzácný přítel,  

skvělý pídžej.  
V našich srdcích a myslích  

zůstává stále.  
Stále vzpomínáme,  

nikdy nezapomeneme.  
nejbližší, přátelé, kamarádi.

     WSPoMNieNie    

Dziś, 13 listopada,  
mija 3. rocznica śmierci  

naszego Drogiego
śp. boleSława wawracza

z czeskiego cieszyna–Sibicy.  
O chwilę wspomnień  

proszą żona Anna  
i córki z rodzinami.

     WSPoMNieNie    

"Wszystko przemija  
i wszystko się zmienia..."
Dnia 14 listopada minie  

8. rocznica nagłego zgonu  
naszego Drogiego

śp. StaniSława cienciały
z Wędryni.  

zaś 21 października obchodziłby  
swoje 65. urodziny.  

z szacunkiem  
wspominają matka  

i żona z rodziną.

     VZPoMíNka    

Krutý byl osud k Tobě i k nám,  
když tak mladému život Ti vzal.

Dne 14. listopadu  
uplyne 17 let, kdy nás  

po smrtelném pracovním úrazu  
opustil náš syn, bratr, strýc, pan

david novotný
z Milíkova, bývalý zaměstnanec 

energetiky TŽ.  
S bolestí v srdci vzpomínají rodiče, 
sestra s rodinou, příbuzní a známí.

     WSPoMNieNie    

"Można odejść na zawsze,  
by stale być blisko".

Ks. Jan Twardowski
Dnia 14 listopada mija 12. rocznica, 

kiedy odszedł od nas 
śp. jan walczySko

z Trzyńca.  
zaś 17 listopada obchodziłby swe  

68. urodziny. Wszystkich,  
którzy Go znali i szanowali,  
o chwilę wspomnień proszą  

żona irena, córki Urszula i Halina  
oraz syn Piotr z rodzinami.

     WSPoMNieNie    

"Niech Wam szumią białe brzozy, 
płacze czasem jarzębina  

i skowronek niech Wam śpiewa,  
bo świat często zapomina".

Dnia 15 listopada mija 3. rocznica, 
kiedy odszedł na zawsze
śp. zbigniew chyłek

z Piosku.
zaś 4 grudnia minie  
4. rocznica śmierci

śp. jana legierSkiego
z Piosku.

O chwilę wspomnień i modlitwy 
proszą najbliżsi.

     VZPoMíNka    

Dne 15. listopadu  
uplynou 2 roky,  

kdy nás navždy opustil pan
joSef deMbinný

z Třince.  
S láskou vzpomínají  

manželka a bratr s rodinami.

     VZPoMíNka    

Dne 15. listopadu si připomeneme 10. 
výročí úmrtí našeho drahého, pana

Milana jurczka
z Třince. Se vzpomínkou v srdci 

manželka eva,  
syn Milan,  

dcery Jana a Sylva  
s rodinami.

     VZPoMíNka    

Dne 15. listopadu  
si připomeneme  
9. smutné výročí,  

kdy nás navždy opustila paní
renata nieMczyková

z Třince.  
S láskou vzpomíná  

nejbližší rodina.

     VZPoMíNka    

Už nevzbudí Tě slunce  
ani krásný den,  

na tichém hřbitově  
sníš svůj věčný sen.
Dne 15. listopadu  

si připomeneme 4. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil pan

karel šturc
z Písku.  

Vzpomínají manželka  
a dcery s rodinami.

     VZPoMíNka    

Dne 16. listopadu  
si připomeneme 1. smutné výročí 

úmrtí naší drahé
alenky Střeštíkové

z Bystřice nad Olší.
S láskou a úctou  

vzpomínají manžel,  
syn, otec, sestra a bratr s rodinami.

     oZNáMeNí    

Posílám pozdrav poslední všem,  
kteří mě měli rádi.

V hlubokém zármutku  
oznamujeme všem přátelům  

a známým,  
že nás dne 30. října  

navždy opustil  
ve věku 50 let 

antonín guzdek.

     oZNáMeNí    

Oznamujeme přátelům a známým,  
že nás dne 3. listopadu  

navždy opustil ve věku 83 let  
pan

jan Sniegoň,
bývalý zaměstnanec TŽ.  

Manželka a nejbližší rodina.

     PoDěkoVáNí    

Děkujeme všem příbuzným,  
přátelům a známým  

za projevy soustrasti, květinové dary 
a účast při posledním rozloučení  

s naší drahou zesnulou, paní
helenou turoňovou

z Třince,  
která nás navždy opustila  

31. 10. 2013 ve věku 80 let.  
Manžel Josef,  

bratři Jan a emil s rodinami.

     VZPoMíNka    

Dne 12. července  
jsme si připomněli 5. výročí úmrtí 

pana
MiloSlava očadlého

z Třince.  
Vzpomínají bratr s rodinou  

a nejbližší.

Dne 22. října uplynulo 9 let,  
kdy zemřel pan

václav očadlý
z Třince  

a dne 23. října jsme si připomněli  
12. výročí úmrtí paní

anny očadlé.
Vzpomíná syn s rodinou  

a blízká rodina.

     WSPoMNieNie    

"Kto w sercu żyje,  
nigdy nie umiera".

Dnia 7 listopada minęła  
druga rocznica,  

kiedy odszedł od nas na zawsze
śp. józef bocek
z nawsia–Jasienia.  

O chwilę wspomnień  
proszą najbliżsi.

     VZPoMíNka    

Dne 11. listopadu  
jsme si připomněli 1. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila  
naše milovaná maminka a babička, 

paní
božena latioková

z Třince.  
S láskou vzpomínají  

zdeněk a Jarka s rodinou.

     WSPoMNieNie    

"Są chwile,  
o których się w życiu nie zapomina".

Dnia 12 listopada minęła  
czwarta rocznica zgonu  

naszego Drogiego
śp. jana Sikory

z końskiej–Podlesia.  
Dnia 6 lipca wspomnieliśmy  

niedożytych 85 lat.  
O chwilę wspomnień proszą żona, 

córka z rodziną, syn i brat z rodziną.

     VZPoMíNka    

Těžko se s Tebou loučilo,  
ještě těžší je bez Tebe žít.  
Leč láska smrtí nekončí,  

v našich srdcích Tě budeme stále mít.
Dne 12. listopadu uplynuly  

dva smutné roky, kdy nás opustila 
naše milovaná manželka,  

maminka, dcera a babička, paní
dagMar Steblová

z Třince.  
S láskou a žalem v srdci vzpomínají 

manžel, syn Miroslav s rodinou,  
rodiče, sestra s rodinou  

a vnučky nikolka a Simonka.

     VZPoMíNka    

Dne 12. listopadu jsme si připomněli 
9. smutné výročí úmrtí pana

pavla SzurMana
z Třince.  

zároveň jsme si připomněli  
jeho nedožité 80. narozeniny.  
S láskou a úctou vzpomínají  
manželka a syn s rodinou.

roDiNNá kroNik a /  kroNik a roDZiNNa
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ř e š e n í  š ac h ov ýc h Ú lo h

ř e š e n í  S u d o k u

levá: 1. e5! dxe5 2. vxf7! dxf7 3. 
jxe5 df5 4. jxd7 dxd7 5. de5+ Sd6 
6. jb5+ kb8 7. jxd6
pravá: 1. vxg7!! kxg7 2. dg5+ kf8 3. 
ve1! Se6 4. dh6+ ke7 5. vxe6+ kf7 
6. dh7+ kf8 7. dg8#

     WSPoMNieNie    

Dnia 16 listopada  
obchodziłby swoje 80. urodziny

śp. jan Spratek
z Bystrzycy,  

były pracownik Walcowni A HT.  
zaś 24 kwietnia następnego roku 
minie już 30. rocznica Jego zgonu.  

O chwilę wspomnień  
prosi najbliższa rodzina.

     VZPoMíNka    

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

Dne 17. listopadu  
si připomeneme 5. výročí,  

kdy od nás navždy odešel pan
rudolf berek

z karpentné.  
Vzpomíná manželka s rodinou.

     VZPoMíNka    

Dne 17. listopadu  
si připomeneme 6. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil pan
petr Stanieczek

z Třince.  
S láskou vzpomíná celá rodina.

     VZPoMíNka    

Oči se zavřely, srdce Tvé dotlouklo, 
umlkl Tvůj hlas,  

jen živá vzpomínka  
zůstane v nás.

Dne 18. listopadu  
si připomeneme 8. výročí,  

kdy nás navždy opustila paní
jozefa lipuSová.
S láskou vzpomínají  

manžel a dcery s rodinami.

     WSPoMNieNie    

"Upływa szybko życie..."
Dnia 18 listopada  

minie 1. rocznica, gdy odszedł  
od nas na zawsze

śp. alojzy dudyS
z Oldrzychowic,  

były pracownik elektrostalowni iV HT. 
Dnia 6. 2. 2014 obchodziłby 89 lat. 

Wspominają żona i córki z rodzinami.

     VZPoMíNka    

Dne 18. listopadu  
si připomeneme 3. smutné výročí, 

kdy nás náhle navždy opustil  
manžel, otec, dědeček, bratr, pan

pavel kubátka
z řeky.  

S láskou vzpomínají manželka  
a synové s rodinami.

     VZPoMíNka    

Když bylo třeba,  
vždy jsi poradil.  

Když bylo smutno,  
s láskou jsi pohladil.  

Ve Tvém srdíčku tolik lásky bylo,  
škoda jen, tatínku,  

že se zastavilo. 
Dne 18. listopadu  

by se dožil 90 let pan
jan kluS
z Bystřice.  

Dne 7. listopadu jsme si připomněli 
17. výročí úmrtí.  
S láskou a úctou  

vzpomínají dcery a syn s rodinami.

     VZPoMíNka    

Tak moc bychom Ti 18. listopadu 
chtěli k 70. narozeninám přát,  
s Tebou slavit, s Tebou se smát,  

ale osud k Tobě krutý byl  
a Ty ses toho nedožil.  

Jak těžké je u hrobu stát  
a tiše vzpomínat.  

To, že čas ránu zahojí, je jen zdání,  
v srdci bolest zůstává,  
že nejsi tady s námi.

Dne 23. 3. 2014  
si připomeneme 10. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil pan
karel pySzko

z Třince.  
S láskou vzpomínají  

manželka a děti s rodinami.

Lékařská 
pohotovostní sLužba 
nemocnice třinec

Pohotovost pro dospělé 
. . . . . . . . . . . . . . . 558 309 399
Po – Pá . . . . . . . . 17.00 – 22.00
So, Ne, svátky (příjmové odděle-
ní)  . . . . . . . . . . . . . .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

Oznámení  
do rodinné kroniky  

přijímáme vždy  
do pondělí 10 hodin.

inzerce.hutnik@trz.cz

KiNo, V ýSTaV y

třinec – kino koSMoS
www.kinokosmos.cz
komorník
(USA, drama, životopisný)
13. 11. v 17.30 hod.
Mafiánovi 
(USA, krimi thriller)
13. 11. v 20.00 hod.
thor: temný svět
(americký akční fantasy)
14. – 17. 11. v 17.30 hod. (3D)
u konce světa 
(americká sci-fi komedie)
14. – 17. 11. v 20.00 hod.
za kamarády z televize
(pásmo pohádek pro nejmenší)
16. 11. v 10.00 hod.
turbo
(americká animovaná komedie)
16. – 17. 11. v 15.30 hod. 
apokalypsa v hollywoodu
(americká komedie)
18. – 20. 11. v 17.30 hod. 
colette
(Čr, drama)
18. – 19. 11. v 20.00 hod.
19. 11. v 9.00 hod. (představení pro 
důchodce)

kino byStřice
www.bystrice.cz
Únos
(Dánsko, drama, thriller)
16. 11. v 18.00 hod.

jablunkov – kino Mír 
www.jablunkov.cz
kovář z podlesí
(česká pohádka)
13. 11. v 17.00 hod.
Skoro úplně vymyšlený film
(Čr, drama, beseda s tvůrci filmu)
16. 11. v 18.00 hod.

čeSký těšín –  
kino central
www.kassct.cz
filmaři ve zbrani – václav hapl
(přehlídka filmů českých režisérů)
14. 11. v 18.00 hod.
revival
(česká komedie)
16. – 17. 11. v 18.00. hod.

cieSzyn – kino piaSt
www.kino.cieszyn.pl
kumba
(JAr, animovaná komedie)
13. –  14. 11. v 14.30 (2D) a 16.15 
hod. (3D)
amabassada
(PL, komedie)
13. –  14. 11. v 18.00 hod.
Millerowie
(USA, krimi komedie)
13. 11. v 20.00 hod.

MuzeuM  
třineckých železáren  
a MěSta třince
www.trisia.cz/muzeum
historie třineckých železáren
Stálá expozice
(Út – Pá 9.00 – 17.00 hod.,  
ne – 13.00 – 17.00 hod.)

galerie MěSta třince
www.trisia.cz/kultura
roman štětina: nultá série 
(do 15. 8.)

MuzeuM těšínSka
www.muzeumct.cz

Výstavní síň
obrázky z minulosti  
těšínského Slezska
stálá expozice

(Út – Pá 8.00 – 12.00 hod.,  
polední přestávka  
12.30 – 16.30 hod.,  
So 9.00 – 13.00 hod.,  
ne 9.00 – 17.00 hod.)

archeopark chotěbuz
stálá expozice Muzea Těšínska
(Červenec, srpen:  
Út – ne 9 – 17.00 hod)

Jak správně 
hnojit česnek
Při přípravě půdy pro výsadbu 
česneku k hnojení použijeme ví-
cesložková hnojiva v množství 
0,50 kg na 10 m². V článku Česnek 
jako vynikající lék z vaší zahrád-
ky, který byl zveřejněn 6. listopa-
du v rubrice Dobré rady, bylo uve-
deno nesprávné dávkování. Chyba 
se vloudila při přepisu rukopisu. 
Čtenářům se omlouváme. Autor 
článku Aleš Kajfosz a redakce TH.

d o b r é r a dy

ČLEN SKUPINY TŽ/MS

TŘINECKÝ
TRZYNIECKI

KDE NÁS NAJDETE KAŽDOU STŘEDU A ČTVRTEK

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

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

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

SluŽba ČteNářůM, iNZerce
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auto – Moto

koupím auto Lada – Škoda do r.v. 1985, 
pouze původní stav. Tel. 776 812 521.

Prodám Š Felicii 1.3 Mpi, 40 kW, vínová 
metalíza, naj. 170 000 km, servisní knížka, 
zachovalá. Tel. 732 383 654.

Prodám Mercedes – Benz A 170 cDi elegan-
ce Long, r. v. 2003, 1. maj., naj. 135 tis. km, 
barva mango metal., 5dv., nehavarovaný, 
al kola, okna a zrcátka, el. senzor deště, Tz, 
dobrý stav, nová STk. cena 95 000 kč. Tel. 
736 255 021.

koupím starý motocykl, Moped, Pionýr, 
Babettu, jakýkoliv stav. Tel. 776 812 521.

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

koupím jakýkoliv starý motocykl i bez SPz 
přijedu zaplatím hotově, odvezu. Tel. 608 
877 026. email: 608877026@seznam.cz

Prodám 4 ks zimních pneumatik kormo-
ran na oc. rafkách, rozměr 14 – FABiA. 
Používané jednu sezonu, cena 2000 kč. T. 
605 139 737.

Prodám pneu letní + zimní (Subaru Legacy) 
4+4 i s disky (plech.). Jeté 1 sezonu. cena 
700 kč/ks. 734 213 319.

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 malé balíky slámy. Tel. 773 132 905.

koupím stroj na zavírání konzerv. nabídně-
te. Tel. 776 640 176.

prodej

Prodám sedací soupravu fa JecH 
2+1+1+tab. cena dohodou. Tel. 602 740 212.

Prodám: 4 ks masiv. postele, 1 ks kredenc  
z 60 let, 1 ks dřev. kolo, 1 ks burdák 100letý, 
3 ks dřev. troky, 2 ks dřev. sudy, louče 100 
let staré, 30 ks dřev. ohýb. křesla z 30 let, 2 
ks šicí stroj Lada + Singer, 3 ks pračky Mini–
romo na náhr. díly, koňský secí stroj, žarna. 
Tel. 605 105 728.

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

Prodám el. rozváděč 380x220 W a dřevěné 
klembové dveře prosklené a dřevěné zárub-
ně, prům. 80 cm. Tel. 604 136 222.

PletiVo – třiNec 
Podzimní akce 

Prodejní sklad – oldřichovice 
www.pletivo–trinec.cz 

tel. 725 944 049

Prodám 60 článků (plech. radiátory) 
150x600, cena dohodou. Tel. 776 151 322.

Prodám střešní krytinu hliníkovou, tmavě 
hnědá, 200 m² po 225 kč/m², motorovou pilu 
Husqvarna starší typ po GO + náhradní díly. 
cena dohodou. Tel. 606 564 255.

Prodám větší množství bystřické očištěné 
cihly z bouračky. cena 2 kč/kus. Tel. 608 
411 458.

PletiVo – Ploty 
rozvoz zdarma 

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

Prodám černé štěně křížence cane corso a 
něm. ovčáka, štěně je odčervené, očkované, 
odběr možný ihned. 603 992 993.

Prodám čist. štěňata malého hladkosrstého 
pinče. cena 2500 kč. Tel. 605 932 398.

Prodám letošní odchov papouška Žako libe-
rijský, částečný odchov pod rodiči, ochočený. 
Tel. 604 735 693.

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

objedn.+prodej jat. prasat, prasat na 
dokrm. a selat, drůbež+pečivo. 739 760 753.

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

Prodám vykrm. prasata, dom. chov. T. 721 
389 050.

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 kotouč: HM/Widia 700x30 z60, 
nepoužíváno, 4000 kč. Tel. 775 991 284.

Prodám krmnou řepu. Tel. 728 461 182.

Prodám med lesní – tmavý. Tel. 775 348 
611.

Prodám oves – 776 575 211.

Prodej: kValitNí PaliVoVé DříVí. buk, 
bříza, smrk. Dřevo je nařezané (33 cm), 
uložené. Prodáváme i suché dřevo. 
Nabízíme dovoz domů. těšín, 0048 501 
776 727.

Prodám palivové dříví (buk). Tel. 605 486 
505.

Prodej pletiva PVc+ZN, dráty, 
chovatelská pletiva, brány, branky, 

sloupky. Doprava zdarma, 
www.saro.cz, 

tel. 603 783 554.

Prodám 2 vlněné deky (vlna praná doma). 
Tel. 607 185 506.

Prodám hrušku a třešni nastojato. T. 607 
215 941.

doMy – byty – chaty

Prodám druž. byt 2+1 na Terase. cena 670 
000. Tel. 774 110 070.

Prodám rozestavěný rD 6+1 s pozemkem 
2000 m² v Bystřici. cena 1 250 000 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.

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

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

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

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.

Prodám dr. byt 3+1 na ul. Polní v Č. T., byt 
je po kompletní rekonstrukci. cena dohodou. 
Tel. 731 646 324.

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 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 byt 2+1 v Jablunkově v 6. p. bez 
balkonu. cena doh. T. 725 087 647.

Prodám byt v Ostravě Mariánských Horách, 
ul. Václavská, 5. patro, 1+1 kompletně re-
konstruovaný (koupelna se záchodem), po re-
vitalizaci: (okna, zateplení, nové výtahy, nové 
stoupačky). cena dohodou. zájemci, prosím, 
kontaktujte mě v pracovní dny od 16.00 do 
19.00 na tel. 608 493 652. Děkuji.

Prodám dr. 1+kk s balkonem na Terase v 
Třinci. nová koupelna, kuch. linka. Dům 
zateplený, plast. okna, cena 499 000 kč. rk 
nevolat!!! 731 338 406.

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

Pronajmu velmi hezký byt 1+1, cca 60 m² v 
přízemí rD na Podlesí. cena dohodou. 702 
274 313.

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

Pronajmu dlouhodobě chatu v Tyře. cena 
2000 kč/měs. + elektř. 605 379 471.

garáže – pozeMky

Prodám garáž u hudební školy za Lid. 
domem v Třinci. cena dohodou. Tel. 606 
520 412.

Prodám garáž v Lyžbicích za tratí a na 
Terase u křivce. 737 631 956.

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.

Nabízím pronájem garáže, Třinec, ul. Bezru-
čova. Tel. 732 505 170.

Pronajmu nebo prodám garáž (cca 32 m²) 
na novém Borku u kovosportu. 776 338 482.

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

koupím stav. pozemek: Bystř., Vendryně, 
nýdek, karp., zaolší, 1300 – 2500 m². Platím 
hotově. Mladá rodina. Prosím rozumnou 
cenu. rk nevolat. Tel. 606 559 590.

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

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.

Prodám zahrádku 375 m² v Třinci–Sosna. 
Tel. 724 708 058.

oSobní

46/171 štíhlý nekuřák ml. vzhledu hledá štíh-
lejší ženu nebo i mladší mamku k vážnému 
seznámení. Tel. 603 543 032.

různé

hledám celodenní pečovatelku ke starší 
imobilní paní – Písek u Jablunkova. cena za 
službu dohodou, strava zdarma. 
info: obchod@profitisk.cz, mob. 775 905 
727.
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Zveme k posezení  
v nové zrekonstruované hospodě 

"Na ZeleNé" 
u zastávky obecní domy v třinci. 

otevřeno denně 14 – 22 hod. Zahrajte si 
šipky, vyzkoušejte naši pizzu prům. 25 
a 50 cm. Využijte k rodinným oslavám 
a přátelským posezením salonek – 12 
osob. Možnost uzavřené společnosti 
do 25 osob. Vaříme pouze na akce po 

dohodě na tel. 602 565 568. 
těšíme se na Vaši návštěvu.

kosmetické studio MoNabella třinec 
akce na listopad – řasa na řasu 999 kč. 

www.monabella.cz 
kontakt: 725 026 717.

Prodejna TianDe 
– prodej přírodní kosmetiky 

– léčivých přípravků z tibetských,  
čínských a altajských bylin. 

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

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.

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.

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

truhlářství – radek Nowak 
kuchyně na míru, vestavěné skříně, 

výrobky z masivu. 
tel. 604 191 956.

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

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

Nábytek Na Míru. 
www.nabytkarskavyroba.cz 

tel. 603 816 420.

reNoVace DVeří a ZárubNí 
technologií Welle. 

Volejte zdarma 800 100 129! 
www.okdvere.cz

Výprodej palubek. 
tel. 0048 503 150 662.

ekoNoMická PaliVa 
Výrobce eko briket nabízí akční cenu 

4.100 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 dopra-

vou. 777 752 408, borskia@seznam.cz

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

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 
AUTOMOTOSerViS, 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 15. 11. 2013 v 15.30. 

Tel. 603 931 148.

l P g 
Montáž, revize, servis.  
Příprava aut na Stk. 

autooPraVNa cebo. třinec, oldřicho-
vice 255 (původně tyra), 608 473 613.

PlechoVé garáŽe 
garážová vrata 
tel. 606 132 291

Přeprava osob mikrobusy, 
vnitrostátní i mezinárodní. 

tel. 777 210 043.
autoDoPraVa – StěhoVáNí 

a různé přepravní služby malými i velký-
mi vozidly. Mob. 777 752 408,  

borskia@seznam.cz.

expresní přeprava zásilek 
v rámci Čr/eu. 

třiNecký kurýr 
tel. 777 226 684

Potřebujete co nejlevněji přestěhovat ? 
Volejte 777 226 684.

Zateplování, zámkové dlažby. 
tel. 602 600 321.

zednické práce, rekonstrukce koupelen, ob-
klady, dlažby, sádrokarton, dlouholetá praxe, 
kvalitní provedení. 607 815 201.

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

zednické práce. rekonstrukce rod. domků. T. 
776 038 142.

Žaluzie – sleva 21%, síta pr. hmyzu a opravy. 
Čalounictví. Starý – 558 357 232, 603 355 
496.

Žaluzie+montáž. 604 192 092.

PoZáruČNí SerViS 
okeN 

tel. 608 000 227

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.

zahradnictví Oldřichovice  
"nAŠe zAHrADA" (poblíž Buriana) 

– nabízíme široký výběr okrasných keřů, růz-
né druhy tújí na živé ploty od 60 kč, alejové 

stromy i větší solitéry. Od 1. 10.  
velký výběr ovocných stromů, rybízů, angreš-

tů 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.

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

PřeVíJeNí elektroMotorů. 
tel. 731 610 804.

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.

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.

MaloVáNí, NáStřiky 
SáDrokartÓN 

ZeDNické Práce 
obklaDy a DlaŽby 

tel. 602 750 111.

MalířSké, NatěraČSké 
a lakýrNické Práce 

– StěrkoVáNí, gotele. 
604 720 102.

ProVáDíM VeŠkeré 
MalířSké, NatěraČSké Práce.  

tel. 776 388 710.

Levně vymaluji. 773 169 172.

elektroinstalační práce 
v rD, bytech, dílnách. 

Montáž a opravy hromosvodů. 
rekonstrukce elektroinstalací. 

tel. 728 306 838, 
goreckitomas@centrum.cz

Okna, dveře do 14 dnů + mont. 
Žaluzie, síta do 2 dnů+mont. rychle, levně. 
702 037 018.

eLekTrO SerViS Třinec 
záruční a pozáruční servis 

– cHLADniČky – MrAzÁky 
– PrAČky – SUŠiČky 
– SPOrÁky – MyČky. 

Tel. 603 494 918.

Půjčovna čisticích strojů kärcher  
na koberce, 

rovná 357, tel. 739 003 832.

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.

Předvánoční stres již nehrozí! 
kvalitní čištění koberců,  

sedaček či interiérů vozidel. 
tel. 777 226 684.

VÁnOČnÍ zÁJezDy 
krakow 7. 12. – 550 kč 
Vídeň 7. 12. – 690 kč 

ck BenFicA, tel. 558 331 959 
www.Benfica.cz

Masáže pro Vás! 
www.masaze-beata.cz 

tel. 737 958 062

www.masaze-trinec.cz 
737 700 280
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Uzávěrka pro příjem inzerce je vždy v pátek ve 12.00 hodin.

kaNárSké oStroVy 
letecky z katowic 

SuPer ceNy  
a parkovné s 90 % slevou. 

tel. 558 331 959 www.benfica.cz

ProDáM  
rekreaČNí StřeDiSko  

V tyře.  
tel. 603 534 242 nebo 603 480 898.

akce: "DVoJitá braDa"  
ošetříme, cena již od 100 kč, 

therMo+rF – pro štíhlou linii,  
cena 750 kč. 

Dárkové poukazy již od 150 kč,  
dále objednávky na ponča, svetry. 
www.belladonna.cz, 730 583 612.

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

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.

MagDa – třiNec 
erot. služby, Po – Pá 9.00 – 18.00 

tel. 733 308 942. Ne SMS.

Vyřešíme vaše dluhy. Právní poradenství 
zdarma. zastavíme exekutory, vymahače, 
dražby. Oddlužení formou osobního bankro-
tu. Monika Mrózková. Tel. 606 790 696.

Nebankovní půjčka – SNaDNo a rych-
le. 775 042 266.

nebankovní půjčka. MD, OSVČ, důchodcům, 
zaměst. půjčujeme, rychlé vyřízení, maximál-
ní servis. Tel. 736 677 025.

!!akce baNky!! 
garaNce snížení  

Vaší stávající úrokové sazby! 
PlaŤte MéNě! 

www.senzahypo.cz 
774 417 195

Nejschvalovanější půjčka. 
Pro každého máme řešení. 
www.startmoney.eu, 
1. na trhu. 
Stačí SMS 725 709 067, zavoláme.

Splácejte jen jednu půjčku! konzolidace u 
nás. Tel. 777 773 715, poradenství zdarma.

zaMěStnání nabízí

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.

Přijmu prodavačku do prodejny barev na ul. 
Husové v Třinci. info v prodejně nebo 608 
883 175. Profesní životopis zašlete na: info@
horizontalplus.cz

pokud si objednáte
celoroční inzertní kaMpaň

v týdeníku

s uveřejňováním vašeho sdělení každý druhý týden  
na straně plošné inzerce, pak cena za jedno otištění inzerátu 

této velikosti v černé barvě a při dodání vlastní předlohy  
vyjde v přepočtu na 

540,80 korun bez dph!

Třinecký
Trzyniecki

iNZerce
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Uzávěrka pro př í jem inzerce je v ždy v pátek ve 12 .0 0 hodin .
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Titul unikl o vlásek
judo V sobotu 8. října proběhlo v 
Jablonci MČR v kategorii dorostu. 
Oddíl Judo DDM Třinec na tom-
to turnaji reprezentovala pouze 
jedna závodnice, dorostenecká 
reprezentantka Adéla Szarzecová 
,a vedla si výborně.

Poté co v eliminačních zápa-
sech postupně porazila všechny 
soupeřky, čekala na ni ve finále 
její největší soupeřka a zároveň i 
velká kamarádka Sabina Merklo-
vá z Plzně.

Obě děvčata jsou dorostenecké 
reprezentantky, které spolu le-
tos absolvovaly všechny turnaje v 
rámci reprezentace, včetně kem-
pů a soustředění, přičemž mezi 
nimi neustále probíhá souboj o 
pozici české jedničky.

Od počátku se finále vyvíjelo 
jednoznačně ve prospěch Adé-
ly. Hned v úvodu utkání se ujala 
vedení, které si hlídala až téměř 
do konce zápasu. Avšak tři vteři-
ny před koncem utkání udělala 
Adéla chybu, kterou její soupeřka 
využila a připravila ji tak o titul, 
čímž jí vrátila porážku z finále ju-
niorského MČR.

Druhým místem tak Adéla 
zkompletovala svou letošní sbír-
ku mistrovských medailí, když po 
zlatu z juniorek, bronzu z žen při-
dala stříbro z dorostenek.

Tímto Adéla ukončila své účin-
kování v dorostenecké reprezen-
taci, protože od ledna přechází 

do juniorské kategorie. Avšak její 
účinkování mezi juniorskou re-
prezentací, kam byla na základě 
svých výkonů zařazena, začíná již 
koncem tohoto měsíce, soustře-
děním v kolébce tohoto sportu v 
Japonsku, kam se vydá na 14 dní 
trénovat s mistry tohoto bojového 
umění a olympijského sportu. (dS)

taNec katarzyna niedobová z třineckého tanečníku klubu elán skončila se svým partnerem radimem Vysloužilem na děleném 28. místě z 97 párů 
na mistrovství světa do 21 let ve španělském městě Platja D´Aro. Podle slov jejího otce lépe ještě netančili.

K výbornému výsledku pomohla i vizualizace
luboŠ ČerNek

Vyplatilo se jim, že na víkendovou 
soutěž přijeli o den dříve, aby se 
mohli lépe adaptovat na nové pro-
středí. „To bylo naším záměrem, 
protože jsme jeli autem 18 hodin 
přes noc a věděli jsme, že budeme 
ztuhlí. Takhle jsme měli čas se 
ještě i dobře roztancovat. V této 
fázi přípravy je to důležité, tanec 
je koordinační sport a ztratit je-
den den by mohlo být znatelné. 
A vůbec nám nevadilo, že naším 
tréninkovým místem byla hotelo-
vá chodba. Bylo to vtipné. Lidi do-
cela koukali,“ vypráví s úsměvem.

V malém přímořském městeč-
ku stihli i uvolňující procházku po 
pláži a večer zkoukli taneční sou-
těž, během níž si prohlídli halu, ve 
které se druhý den konalo MS.

„Abych nebyla před závody 
nervózní, začala jsem nově s vizu-
alizací. To znamená, že si předsta-
vuji soutěž a svůj výkon v mysli. 
Vypadá to tak, že si pustím hud-
bu, zavřu oči a představuji si, jak 
každou variaci zvlášť tancuji. A to 
ze svého pohledu i z pohledu di-
váka. Proto jsem chtěla sál vidět, 
abych se dokázala představit pří-
mo v něm. Člověk pak má pocit, 
jako by tam už byl a tancoval, je si 
jistější,“ vysvětlovala.

Tuhle metodu jí poradila svě-
tová trenérka na Prague Open 
před třemi měsíci. „My jsme tam 
tehdy dopadli průměrně, a když 
pak měla s námi lekce, říkala, že 
je překvapena, že jsme se neumís-
tili výše. Tvrdila, že máme na víc. 
Ptala se na nervozitu. A já sice nej-
sem nervózní, ale vím, že se ne-

umím pořádně uvolnit. U roztan-
cování to ještě jde, ale pak cítím, 
že mi tuhnou nohy. Zvláště když 
je tam hodně párů,“ pokračovala 
Niedobová.

A nový poznatek poprvé do 
své přípravy před soutěží zařadila 
právě na MS. „Většinou pořádně 
nestíhám. I když vstávám brzo 
ráno, tak potřebuji tři hodiny 
před výjezdem na úpravu. Mu-

sím se nalíčit, nahnědit, udělat 
účes a to všechno trvá. A když se 
dostanu večer do postele, říkám 
si, že je lepší se vyspat. Že by mi 
vizualizace byla stejně k ničemu, 
kdybych byla nevrlá, že jsem ne-
vyspaná. Ale zde jsem si na to čas 
udělala. Zabralo mi to 45 minut, a 
i když to nebylo jednoduché, vím, 
že mi to pomohlo. Chci to teď pro-
vádět pravidelněji,“ dodala.

nechtěli být poSlední
Při své premiérové účasti na MS 
neměli žádné velké ambice, prio-
ritní pro ně bylo získat nové zku-
šenosti. „I trenér (Bogdan Sikora) 
nám říkal, ať se nesoustředíme 
na výsledek. Ale nechtěli jsme 
být poslední. Naším cílem bylo si 
soutěž užít, zatančit nejlépe jak 
umíme a nabrat nové zkušenosti, 
neboť tyhle soutěže jsou jiné, než 
na které jsme zvyklí. Například se 
„tlačí“ dvanáct párů na parketu a 
to se hned tancuje jinak,“ vysvět-
lovala.

I proto byla z konečného umís-
tění (28. a 29.) nadšená. „Tohle 
jsem vůbec nečekala, příjemně nás 
to překvapilo. Zvláště, když měl 
partner problémy se zády a nemo-
hl ke konci pořádně trénovat. Báli 
jsme se, aby to i s cestou vůbec 
zvládl. Ale nakonec i můj taťka ří-
kal, že lépe jsme ještě nezatančili. 
Dokonce nám postup mezi 25 nej-
lepších unikl o křížky a to je straš-
ně málo. Víme, že jsme tam mohli 
být, ale to už bychom asi chtěli 
moc,“ usmála se.

Z pěti latinskoamerických tan-
ců se jim nejlépe vydařil jive. „Ale 
na úplně nejlepší ztrácíme pořád 
hodně. To je jiná liga. Technika, 
rychlost...,“ podotkla.

Příprava na MS jim začala už 
počátkem prázdnin a byla inten-
zivní. „Brali jsme více lekcí, měli 
jsme soustředění, zúčastnili jsme 
se velkých soutěží, abychom si 
zvykli tančit se světovými páry 
na menším prostoru. To všechno 
nám pomohlo,“ řekla Niedobová, 
která se svým partnerem tančila 
téměř denně.

„Snažíme se co nejčastěji. Ope-
rativně to kombinujeme  se ško-
lou, a když to jde, tak trénujeme 
každý den. Ale ne vždy se to vy-
daří anebo je to jen zkrácený tré-
nink,“ vysvětlovala s tím, že dvou-
fázové tréninky jim zaberou šest, 
maximálně sedm hodin. „Ale spí-
še než fyzicky je člověk unavený 
psychicky. Furt dookola se třeba 
trénuje jeden pohyb až z toho bolí 
hlava,“ usmála se.

Přitom moc nechybělo a do dě-
jiště šampionátu nevyrazili. „My 
jsme vždy chtěli moc jet, ale zva-
žovali jsme hlavně finanční hle-
disko. Více tréninkových lekcí, víc 
zahraničních soutěží a s nimi spo-
jená doprava a někdy i ubytování. 
Když se to všechno nasčítá, je to 
hodně. Moc nám ale pomohli ro-
diče a taky TK Elán, díky nimž se 
povedlo sehnat sponzory. Děkuji 
jim za to. Moc nám to pomohlo, 
protože samotná účast na MS nás 
hodně motivovala k tréninku. 
Když je cíl vyšší, makáte více. Pro-
spělo nám to,“ uvědomovala si.

Na posledním mistrovství ČR 
do 21 let získali Niedobová s Vy-
sloužilem v latinskoamerických 
tancích bronz, od nové sezony už 
ale soutěží mezi dospělými.

„Už teď jsme v této kategorii 
absolvovali všechny zahraniční 
soutěže, ligu, takže věříme, že pře-
chod zvládneme. Naším nejbliž-
ším cílem je v lednu opět MČR...a 
když tak nad tím přemýšlím, už 
to je za tři měsíce. Vypadá to, že 
si asi vůbec neodpočinu,“ uzavřela 
s úsměvem Katarzyna Niedobová, 
která prvním rokem studuje VŠ v 
Olomouci, obor logopedie.

Janeczko splnil limit na Me i Ms
Sportovní gyMnaStika Třinec-
ký gymnasta Ondřej Janeczko 
úspěšně reprezentoval Českou 
republiku v soutěži o Pohár olym-
pijských nadějí.

V mezinárodním závodě junio-
rů obsadil v silné konkurenci tře-
tí místo a hlavně výkonem 76,350 
bodů splnil A limit pro juniorské 

mistrovství Evropy pro příští rok 
v květnu.

„Účast byla slušná, takže jsem 
rád, že jsem byl třetí. Navíc jsem 
i spokojený s tím, že jsem moc 
nekazil a že se pořád zlepšuji. Ale 
jde to pomalu,“ řekl s úsměvem 
Janeczko, který výslednou znám-
kou splnil i limit pro mistrovství 

světa mužů. To by byla jeho pre-
miéra.

„Udělal jsem ho o fous, ale ještě 
vůbec není jisté, zda se nakonec 
dostanu do výběru. V mužích je 
větší konkurence, bude to až za 
rok. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Ale 
budu se snažit,“ dodal Ondřej Ja-
neczko. (lc)

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, Po 6 – 
13, 14 – 21 Čt 8 – 13, 14 – 21, 
So 6 – 8, 15.30 – 21 Ne, Út 
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

katarzyna Niedobová s radimem Vysloužilem. Foto: Archiv k. niedobové

ondřej Janeczko a jeho sestava na kruzích. Foto: Archiv Ondřeje Janeczka

SPort
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Fotbal Třinec v posledním domácím utkání podzimu podlehl Českým Budějovicím. Potvr-
dil tím pozici nejhoršího týmu na svém hřišti, kde z 8 utkání získal jen pět bodů.

doma jsou nejslabší
luboŠ ČerNek

Třinečtí utkání výborně roze-
hráli a už ve dvanácté minutě 
trefou Radka Gulajeva otevřeli 
skóre. Hosté ale ještě do přestáv-
ky skóre otočili po standardních 
situacích.

Nastartovala je proměněná 
penalta, jejíž odpískání ale vzbu-
zovalo na straně Třince pocit 
křivdy. Zákrok, který rozhodčí 
posoudil jako penaltový, se totiž 
stal na hranici vápna, a ne uvnitř. 
Minutu před odchodem do kabin 
se pak prosadil hlavou po trest-
ném kopu Deli a výhru pečetil v 
závěru Machovec.

„Výsledek je krutý, ale je to po-
řád dokola. Já zaviním penaltu, 
nakopnu je tím. Pak přijde stan-
dardka, na které mám také svůj 
podíl, a prohráváme 1:2. My se 
sami dostáváme do kolen. Mrzí 
nás to. Chtěli jsme se s diváky 
rozloučit vítězstvím, hráli jsme 

vyrovnané utkání, ale nakonec 
nemáme ani bod,“ mrzelo Petra 
Lisického, po jehož faulu se píska-
la penalta.

„Už se zdálo, že nemá co udě-
lat, ale měl dlouhé nohy a dobře 
si to pokryl. Já mám na to svůj 
názor, ale nechci se vymlouvat. 
Řekl bych, že penalta byla docela 
přísná,“ reagoval.

A o tom, že penalta byla hra-
niční, se shodli i trenéři obou 
mužstev. 

„Bylo to na hraně šestnáctky. 
Klesa je v tomto šikovný, ani na 
tréninku člověk netuší, co udělá. 
Čekal jsem, že půjde rychleji do 
vápna a situaci vyřeší přímočaře-
ji. Byla tam zasekávačka, bylo to 
na hraně vápna, ale od rozhod-
nutí jsou tady jiní. Souhlasím s 
tím, že to byla hraniční situace, 

ale faul to byl,“ uvedl českobudě-
jovický trenér Pavel Hoftych.

Třineckého kouče Karla Kulu 
pak mrzelo, že se Budějovice gó-
lem z penalty dostaly do hry. 

„Byla přísná. Já si myslím, že 
to nebylo v pokutovém území, 
ale to si musí rozhodčí sáhnout 
do svědomí. Mrzí mě i gól do 
šatny, který rozhodl zápas,“ ko-
mentoval třinecký kouč klíčové 
okamžiky. 

„Ve druhé půli jsme muse-
li hrát vabank. Za každou cenu 
jsme chtěli urvat aspoň bod. 
Dali jsme do toho všechny síly, a 
proto se v naší obraně naskýtala 
okýnka pro budějovické brejky. 
Budějovice hrály v obraně velmi 
solidně, my jsme si sice nějaký 
tlak vytvořili, ale vyložené šance 
jsme neměli,“ dodal Kula.

Šachisté zahájili soutěže 
šachy S příchodem listopadu za-
hájila 4 družstva třineckých ša-
chistů své soutěže družstev. V této 
sezoně budou největším problé-
mem shodné termíny družstev A, 
B i C, tím i nemožnost pendlování 
hráčů mezi družstvy. Šachisté to-
tiž mohou v sezoně startovat za 2 
družstva. Prioritu má pochopitel-
ně extraligové áčko. Béčko i céčko 
tak mělo značně ztížený začátek.

Soupisky družstev v extralize 
letos opět něco zkvalitnily. Mezi 
176 potenciálními hráči (někte-
ří slabí funkcionáři určitě hrát 
nebudou) je minimum bez mezi-
národních titulů a téměř třetina 
cizinců, zpravidla hájících čelní 
šachovnice. 

Na úvod Třinečtí hostili obě 
ostravská družstva. Průběh obou 
utkání byl velmi vyrovnaný. S 
Labortechem stačila na těsnou 
porážku 3,5-4,5 Třineckých jedi-
ná ztracená partie, když žádná 
z drobných šancí se v ostatních 
partiích nepodařila dotáhnout 
k celému bodu. Nakonec tedy 
sedm remiz.

Se Slavojem Poruba bylo neroz-

hodných výsledků šest, dvě zbý-
vající partie však skončily přízni-
vě pro naše hráče, což znamenalo 
vítězství 5-3. Celé utkání měli Tři-
nečtí pod kontrolou. 3 body jsou 
mnohem příznivější začátek než 
loni, kdy Třinec bojoval o záchra-
nu až do závěrečných kol. Papíro-
vé prognózy však ani letos nejsou 
lepší, opět patříme mezi kandidá-
ty sestupu. 

Ve 2. lize Třinec B nastoupil v 
Hošťálkové proti místnímu So-
kolu pouze se 3 hráči základní 
sestavy. I tak ale naši měli na vět-
šině šachovnic proti nováčkovi 
soutěže převahu ratingů a měli 
zvítězit. Až poslední partie s pře-
vahou pěšce třineckého zástupce 
a nerealizovanou šancí vyhrát 
koncovku znamenala konečnou 
remízu 4-4. 

Družstvo TJ TŽ C v krajské 
soutěži nejvíce doplatilo na ter-
mínový souběh. Z běžné loňské 
sestavy schází prvních 6 hráčů. 
Vysoká porážka s SK Slavie Or-
lová D 1,5–6,5 však neodpovídala 
ratingovým předpokladům, které 
byly celkem vyrovnané.  (Mb)

Modeláři už zamkli nebe
vendryně Slezský leteckomode-
lářský klub Třinec v říjnu uzavřel 
letošní sezonu. Akce na modelář-
ské letiště vedle členů klubu a mo-
delářů přilákala i mnoho diváků.

Bylo možné vidět historické 
modely větroňů, s nimiž se pilo-
ti klubu zúčastňují soutěží, kde 
nejvíce medailí nasbíral Ludvík 
Wylegala, či např. akrobacii vrtul-
níků. Diváci také mohli obdivovat 
obří akrobatické modely letadel, 
jejichž váha se pohybuje kolem 15 
kg. A nemohla chybět extrémní 
akrobacie pilota Filipa Byrtuse, 
mistra Evropy, s modelem extra, 
který váží okolo 20 kilogramů, 
má rozpětí 3 metry a pohání jej 
motor o obsahu 175 cm3. (th)

VýSLedKy z miNULéHo TýdNe

HOKEJBAL

Enviform TŘinEC - úSTÍ nAD LABEm 0:1 po nájEzDECh
Hokejbalisté třineckého Enviformu podruhé za sebou prohráli po 
nájezdech. Tentokrát nestačili doma týmu Ústí nad Labem, když se 
celé utkání nedokázal ani jeden tým gólově prosadit. Průběh zápasu 
ovlivnilo nepříznivé počasí, až v závěru byli Třinečtí blíže vítězství, 
ale velké šance Cieslara a Szotkowského zůstaly nevyužity. Rozstřel 
rozhodl hostující Kváš.
TřinEC: Smolka (Gabriel) – Konvička, Ochman, Samek, Turoň, Mi-
šun, Liboska – Franek, Szotkowski, Smolka – Drábik, Toman, říman 
M. – Cieslar, Goldmann, Palkovský – říman D., Kovalovský, Pail 

REGIONÁLNÍ FOTBAL

KrAjSKý pŘEBor
Vendryně – Brušperk 1:1 (1:1), Polanka – Český Těšín 1:0 (0:0)
Pořadí po 15 kolech: 1. Vítkovice 32 b,..., 10. Vendryně 20 b,..., 
14. Český Těšín 11 b.

I. A TřÍdA
Bystřice – Veřovice 0:0. Pořadí po 13 kolech: 1. Šenov 28 b,..., 13. 
(předposlední) Bystřice 9 b.

I. B TřÍdA:
Mosty – Písek 2:2, Horní Suchá – Jablunkov 1:1 (0:1), Hrádek – Hnoj-
ník 0:0, Petrovice – nýdek 0:1 (0:0). Pořadí po 13 kolech: 1. Dobrati-
ce 29 b,..., 5. Písek 19 b, 6.. Jablunkov 18 b,..., 9. nýdek 17 b,..., 11. 
Mosty 15 b,12. Hnojník, 13. (předposlední) Hrádek (oba 14).

FUTSAL

LiKop TŘinEC - ChoCEŃ 6:2 (2:0)
Futsalisté třineckého Likopu přehráli na hřišti ve Smilovicích tým 
Chocně 6:2 a udrželi si v čele soutěže dvoubodový náskok. Domácí 
nasměrovala k výhře pasáž mezi 16. až 26. minutou, v níž třemi góly 
zlomili bezbrankový stav.
BRanKy a naHRáVKy: Opluštil 2 (na obě Baron), Kalfas (Przyczko), 
Przyczko (Opluštil), Stoszek, Sniegoň (Stoszek) - Hrubý (Kaplan), 
Kaplan
SESTaVa: SiKORa (KLODa) - Stoszek, Cieslar, Csikán, Buryan - Baron, 
Opluštil, Kalfas, Przyczko - Kantor, Krzemieň, Sniegoň

střelci mají v úvodu sezony formu
Střelba Úvod nové sezony zastihl 
třinecké střelce ve výborné formě 
a řada z nich už má hned zkraje 
splněný limit na mistrovství ČR. 

Mirosław Zawada si účast na 
domácím šampionátu zajistil ví-
tězstvím v Karviné a výkonem 
344 bodů ze vzduchové pistole 
na 40 ran. Izabela Sobková byla 

ve stejné disciplíně druhá (341), 
čímž se rovněž kvalifikovala na 
MČR stejně jako její sestra Jolana.

„Jola ve Vítkovicích nastřílela 
slušných 355 bodů. Už má ale i 
více, loni se jí povedlo 360. To jsou 
super výkony a je výborné, že umí 
udržet nervy na uzdě a dobrou 
střelbu zopakovat,“ těšilo Jana 

Walicu, který se v mužích taky 
nominoval na MČR.

Blízko účasti jsou ještě i Pavel 
Zawada a Jiří Sliwka, který v Kar-
viné vyhrál výkonem 551 bodů ze 
vzduchové pistole na 60 ran. „Byly 
to první závody, ještě mají dost 
času, aby limit zvládli. Věřím, že to 
dokážou,“ uzavřel Jan Walica. (lc)

třinec - č. budějovice 
1:3 (1:2)

braNky a aSiSteNce: 
12. gulajev (Juřena) – 28. 
l. Jarolím z pen., 45. Deli 
(hašek), 82. Machovec 
(benát). rozhodčí: Nenadál, 
Žk: Motyčka, cigánek, Ma-
toušek – kalod, Machovec. 
Diváci: 620. 
Fk Fotbal třiNec: bruk 5 - 
lisický 4, Malík 4, cigánek 
4, Matoušek 4 - Malíř 4, 
Motyčka 4,Málek 4, rekish 
4 - gulajev 5, Juřena 4.  
trenér: kula

Petr lisický byl autorem smolného penaltového zákroku.. Foto: Petr rubal.

Taneční soutěž v Těšíně
čeSký těšín Mezinárodní taneč-
ní soutěž „O cenu města Českého 
Těšína“ proběhne tuto sobotu od 
9.30 hodin ve víceúčelové spor-
tovní hale Střední odborné školy 
v Českém Těšíně. 

Taneční klání se uskuteční v 
postupových soutěžích tříd D, 

C, B ve standardních a latinsko-
amerických tancích a pohárové 
soutěži tříd B,A, M v latinskoame-
rických tancích. Nebudou chybět 
malí tanečníci v kategoriích ho-
bby soutěží. Organizátoři srdečně 
zvou všechny milovníky taneční-
ho sportu. (th)

SPort
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Hokejisté Nebor půjdou 
darovat krev. přidáte se?
třinec Amatérští hokejisté z 
Nebor společně s několika man-
želkami hokejistů HC Oceláři se 
rozhodli počtvrté podpořit dár-
covství krve.

Dobročinná akce nazvaná HC 
Nebory darují krev, která si za 
dobu své existence získala oblibu 
a uznání u hráčů, fanoušků i širo-
ké veřejnosti, se uskuteční v ter-
mínech 15. a 22. listopadu vždy od 
osm hodin na Transfuzním oddě-
lení Nemocnice Třinec–Sosna.

V případě, že počet přihláše-
ných zájemců přesáhne kapacitu 
transfuzní stanice, operativně 
bude vyhlášen další termín.

„V prvních ročnících jsem mu-
sel potenciální dárce cíleně oslo-
vovat a zvát je k účasti, zato letos 
se mě samotní zájemci ptají již od 
letních měsíců, kdy zase půjdeme. 
To je skvělá zpráva, ze které mám 
opravdu radost! Postupem času se 
nám účastníci rovnoměrně rozlo-

žili mezi naše hráče, fanoušky a 
mezi příznivce Ocelářů, kteří se k 
nám připojují na základě informa-
cí na klubovém webu. Opětovně se 
tedy potvrzuje, že spolupráce nás, 
amatérů, s profíky z extraligové-
ho klubu je užitečná, čehož si vel-
mi vážím,“ řekl organizátor akce 
Marian Franek z HC Nebory s tím, 
že loni se akce zúčastnil rekordní 
počet.

Pokud se chcete připojit k dob-
ré věci, tak se můžete přihlásit na 
emailové adrese: marianfranek@
seznam.cz. Uveďte prosím celé 
jméno, datum narození, email, 
kontaktní telefon a krevní skupi-
nu (pokud ji znáte).

Dárcem krve se může stát ka-
ždý zájemce ve věku od 18 do 60 
let. Pro darování musí být zdravý. 
Zda je dárce způsobilý k odběru, 
posoudí individuálně odborný 
zdravotnický pracovník přímo na 
transfúzním oddělení. (th)

ro z h ovo r

„expertům nic dokazovat 
nemusím. To spíše sobě.“
hokej Loni při příchodu obrán-
ce Vladimíra Rotha do Třince 
prohlásil pro náš týdeník šéfko-
mentátor ČT Robert Záruba, že 
je velmi zvědav na výkony Vla-
dimíra Rotha, kterého považuje 
za nejtalentovanějšího mladého 
obránce v extralize. A že v Třinci 
pod vedením Josefa Turka by se 
mohl stát hráčem pro mistrov-
ství světa.

Perspektivní zadák svůj po-
tenciál naplno prokazuje až v le-
tošní sezoně, kdy je po jedné ode-
hrané třetině v čele produktivity 
obránců.

„Jsou období, kdy to člověku 
napadá a najednou vylítne v bo-
dech. Ale velkou proměnu bych 
za tím nehledal. Je to i o štěstí a 
zásluha mých spoluhráčů. Když 
před sebou máte lajnu, se kterou 
hrajete déle, jste na sebe zvyklí 
a daří se jim, tak se nějaké body 
vždy udělají,“ komentoval Roth 
aktuální vedení produktivity.

?  Každopádně loni jsi měl v 
celé sezoně (50 zápasů) bilanci 
4+11, nyní máš v 17 utkáních jen 
o čtyři asistence méně. To se 
vážně nic nezměnilo a je to jen 
otázka sehranosti?
Určitě cítím i velkou důvěru tre-
néra a to se pak hraje úplně jinak. 
Možná jsem taky na tréninku vy-
střelil o pár kotoučů více, ale nic 
velkého a mimořádného.

?  zmínil jsi trenéra Kalouse, 
který tě už delší dobu zná (z 
dorostu ve Slavii Praha a z áčka 
Liberce). možná dokáže lépe 
využít tvůj potenciál a najít ti 
správnou parketu?
Dá se to tak říci. Věří mi, rozhod-
ně si nemůžu stěžovat, že bych 

hrál málo (průměrně stráví na 
ledě 19 minut a 39 sekund za 
zápas, třetí nejvyšší čas z týmu). 
Hodně taky hraji přesilovky a z 
nich se většinou dělají body.

Taky naše hra má pod ním tro-

chu jiný systém. Má to větší řád, 
disciplínu a snažíme se víc za-
měřit na defenzivní úkoly. Pokud 
bych měl mluvit za sebe, hraje se 
mi letos rozhodně lépe.

?  a nebylo pro tebe jako Pražá-
ka loni problémem se adaptovat 
na menší město?
Já nejsem přímo Pražák, byl jsem 
tam šest nebo sedm let, ale po-
cházím z Ústí nad Labem. Co se 
týče přesunu, tak na nové věci si 
člověk během měsíce dvou zvyk-
ne. Velký problém to nebyl. Ono, 
Třinec nebo Praha, všude je ten 
hokejový život stejný. Během se-
zony je člověk rád, že má chvíli 
času na odpočinek a může si leh-
nout, než aby někde lítal.

?  Loni před tvým příchodem 
prohlásil šéfkomentátor ČT 
robert záruba v našem článku, 
že tě považuje za nejtalentova-
nějšího obránce v extralize a 

že by ses mohl dostat i na mS. 
Nebylo pro tebe svazující, že 
mají od tebe odborníci vysoká 
očekávání?
Tohle šlo mimo mě, ani jsem o 
tom nevěděl. Ale ani tak by mě to 
nesvazovalo. Každý se chce před-
vést a hrát, co nejlépe, aby se do 
národního týmu dostal. Ale ex-
pertům nic dokazovat nemusím, 
to spíše sobě.

?  i třeba Jiří Polanský řekl, 
že čekal, že budeš v nominaci 
na Karjala Cup, protože hraješ 
výborně. Pomyslel jsi, že máš 
formu na reprezentaci?
Asi každý hokejista řekne, že re-
prezentovat je čest, už jsem si to 
vyzkoušel. Obléknout dres ná-
roďáku je něco mimořádného, je 
to pocta. Ale abych řekl pravdu, já 
to neřešil. Jsou dvě varianty, buď 
pozvánka přijde, anebo nepřijde. 
A nepřišla, takže pro mě se nic ne-
měnilo. Výborně jsem si potréno-
val a připravoval se další zápasy 
v Třinci.

?  Tím nejbližším bude ve středu 
Sparta Praha, lídr soutěže, 
kterému máte co vracet (prohra 
3:8 z úvodního utkání). To je pro 
tebe jako bývalého slávistu asi 
největší soupeř, že?
Je to pravda, mám to v sobě za-
ryté, že Sparta je pro mě největ-
ší soupeř v české lize. A je jedno, 
zda hraji za Slavii nebo za Třinec. 
Ten první zápas nám vyloženě 
nevyšel, ale každé utkání je jiné. 
Začíná se od 0:0, hrajeme doma s 
podporou fanoušků, máme sérii 
tří výher. Nechci tím říci, že je na 
naší straně pohoda, ale víme, že 
je můžeme porazit, a věřím, že se 
nám to povede.  (lc)

oceláři vyhlásili pro děti 
soutěž v malování
třinec Vedení HC Oceláři Třinec 
vyhlásilo soutěž „Namaluj dráč-
kovi Vánoční přání“. Soutěž je ur-
čena pro mateřské školky a žáky 
prvního stupně základních škol 
třineckého regionu. Nejzdařilej-
ší díla budou vyhlášená koncem 
listopadu a obrázky budou zve-
řejněny na webových stránkách 
hokejového klubu.

„Úkolem dětí je nakreslit jaké-
koliv vánoční přání – žádné meze 
se nekladou. Ať už si děti vyberou 
nějakou klasickou strašidelnou po-
stavu z příběhů a pohádek, anebo 
vymyslí vlastní a jedinečnou fi-
guru, nebo něco jiného. Určitě se 
můžeme těšit na skvělou přehlíd-
ku mladého umu a fantazie,“ říká 
marketingový pracovník hokejo-
vého klubu Tomáš Hudcovský s 
tím, že soutěž se uskuteční od 11. 
do 22. listopadu. „Obrázek smí mít 
maximální rozměr A2. Minimální 

rozměr není zadán,“ doplnil.
Děti mají za úkol nakreslit 

Dráčkovi Vánoční přání, přičemž 
za každou třídu budou vybraná 
tři nejlepší přáníčka, jež mají být 
označeny jménem, příjmením, 
třídy a školou. Přáníčka budou za-
slána poštou nebo osobně doruče-
na na adresu hokejového klubu, a 
to nejpozději do 22. listopadu.

„Soutěže se zúčastní žáci v 
rámci tříd nebo škol. Děti by ne-
měli posílat přáníčka sami za 
sebe. Bohužel tyto přání by pak 
nemohly být zařazeny mezi sou-
těžní,“ sdělil Hudcovský.

Autoři oceněných děl získají 
některou z pěkných cen, které 
jim bude věnovat hokejový klub – 
jako například šálu či kalendář tři-
neckých ocelářů. „Nejlepší obdrží 
také vstupenky na zápas HC Oce-
láři Třinec proti libereckým Bílým 
Tygrům 3. prosince,“ uzavřel. (th)

oCeLáře dNeS ČeKá Lídr SoUTĚŽe
hokeJ třinečtí hokejisté sehrají po reprezentační přestávce dva 
domácí utkání za sebou. Ve středu se oceláři od 18.20 střetnou s 
lídrem soutěže Spartou Praha, se kterou v prvním vzájemném utkání 
prohráli 3:8. V pátek pak přivítají od 17.00 ve Werk aréně litvínov s 
rostislavem Martynkem v sestavě.  (lc)
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