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Kula hodnotí podzim 
fotbalistů Třince
S bodovým ziskem není spokojen, 

kritizuje útok sTr. 24

Bývalí hasiči vzpomínali 
na zážitky z werku
Ač uběhlo mnoho let, jsou stále v 

dobré kondici sTr. 4

Plány města se 
přesouvají za trať
Už se mluví o propojení centra 

Třince se Sosnou sTr. 5

Inzerce

Třinecké gymnázium slavilo. A hned dvakrát
Třinec nepřeberné množství gratulací se dostalo gymnáziu během 
pátku a soboty, kdy oslavovalo hned dvojí výročí svého založení. 
Více ve fotoreportáži na straně 7.  (dk)

Podjezd spojil Třinec
Třinec Dvacet měsíců rozdělovala stavba podjezdu Via Lyžbice Třinec. nyní se 130mili-
onová investice stala nejen bezpečným spojovníkem tratí rozťatých částí města, ale také 
motivací k dalšímu rozvoji centra. Plány se přesunou za železnici.

PeTra MarTynKoVá

Tři různé projekty, různí inves-
toři, zhotovitelé i různé druhy 
financovaní stojí za stavbou pod-
jezdu, která byla vsazena do jed-
noho historického okamžiku jed-
noho místa. „Koordinace staveb 
byla velice náročná, vždyť také 
kontrolní dny byly velmi živé.  
Ovšem kdyby neproběhla výstav-
ba třetího rychlostního koridoru, 
nebyl by most. Kdyby nebyl most, 
nebyl by podjezd, a kdyby nebyl 
podjezd, nebyla by železniční 
zastávka,“ vysvětlila navazující 
projekt starostka Věra Palkovská, 

která již od roku 2003 zdůrazňo-
vala důležitost mimoúrovňového 
křížení. „Projekt jsme ustáli díky 
pádnému argumentu, kterým byl 
včasný zásah složek záchranného 
integrovaného systému,“ objasni-
la starostka.

Na podjezdu, díky kterému se 
auta opět jednoduše dostanou za 
trať, se pracovalo více než rok a 
půl. „Ačkoli se jedná jen o 300 me-
trů komunikace, stavba byly tech-
nicky velmi náročná, protože se 
pohybujeme pod úrovní podzem-
ní vody. Ale dílo se nakonec poda-
řilo,“ řekl v pondělí při slavnostní 
otevření Via Lyžbice za zhotovite-
le Tomáš Vítek.

Konečné podobě ovšem před-
cházela složitá příprava, výkupy 
pozemků i diskuse o financování 
stavby. Radnici se nakonec poda-
řilo přesvědčit kraj o regionálním 
charakteru projektu a ten vzal 
investici na svá bedra. Ovšem 
největší část peněz, 70 procent, 
přiteklo do Lyžbic z evropských 
fondů. „Projekt budeme ukazovat 
jako ten, v němž jsou dobře inves-
továny evropské prostředky. Kdy-
si jsme začínali s velkou úvahou 
přes 300 milionů korun. Ekonomi-
ka řešení podjezdu tehdy nevychá-
zela, ale díky soutěži i úsporám je 
nezpochybnitelné, že peníze jsou 
investovány efektivně,“ řekl David 
Sventek, který jako tehdejší ředitel 
Regionální rady Moravskoslezsko 
pomohl se získáním dotace.

Svým dílem přispělo také 
město. Šest milionů stály výkupy 
pozemků, 2 miliony zpracování 
projektu a na 5 milionů přišlo 
parkoviště, zeleň a barevné po-
sezení, jež koresponduje s kyticí 
uprostřed kruhového objezdu. 
„Toto vše má jeden velký efekt. 
Konečně je dotvořena tvář ná-
městí. Druhým významem stav-
by Via Lyžbice je otevření dalších 
možností. Je tady vize vybudovat 
propojení náměstí se Sosnou,“ 
dodala Palkovská, která společně 
s investory, zhotoviteli i diváky 
slavnostně uzavřela devítileté 
snažení.

na otevření podjezdu byla zvědavá i veřejnost. Foto: Petra Martynková

Lyžbice byly v ohrožení
třinec „Na poště je možná bom-
ba!“ Tak nějak mohlo vypadat 
oznámení o nálezu podezřelého 
předmětu, který objevila zaměst-
nankyně pošty v Lyžbicích toto 
pondělí zhruba v jednu hodinu po 
poledni. Sotva dozněl hlas v tele-
fonu, pustila se policie do práce.

„Ihned jsme zajistili objekt a 
evakuovali zaměstnance pošty i 
21 obyvatel z bytů nad ní,“ řekl  šéf 
třineckých policistů Martin Sliž.

Na akci trvající tři hodiny spo-
lupracovala policie, hasiči a rychlá 
zdravotnická pomoc. „Přítomen 
byl psovod a pes vycvičený na 
vyhledávání výbušnin. Na akci se 
podílelo devět policistů, tři stráž-
níci, psovod a dva pyrotechnici,“ 
doplnil Martin Sliž s tím, že velmi 
oceňuje ukázněnost a pochopení 
ze strany občanů i zaměstnanců 
pošty. Naštěstí se nakonec ukáza-
lo, že nešlo o výbušninu.  (dk)

Muž vyhrožoval: „Gawlas zemře!“
Jablunkov Ačkoliv byl senátor 
Petr Gawlas ve středu 13. listo-
padu mimo svoji kancelář, na 
jablukovské radnici se seběhla 
pěkná mela. „Na odbor školství 
přišel odpoledne muž, který nej-
prve vykřikoval nesouvislé věty a 
poté prohlásil, že pokud neodvo-
láme policii celého Moravskoslez-
ského kraje, tak senátor Gawlas 
zemře,“ líčila Terezie Műllerová, 
vedoucí odboru školství a kultu-
ry. Ačkoliv jedna z úřednic běžela 
informovat o přítomnosti muže 
strážníky a druhá se ho snaži-
la zdržet, přesto muž z radnice 
rychle utekl. „Z jeho chování bylo 

jasné, že jde o psychicky labilního 
člověka,“ doplnila šéfka odboru. 
Ve čtvrtek ráno se Petr Gawlas o 
incidentu dozvěděl a informoval 
policii. „Nejprve jsem si říkal že 
jde nejspíše o nějakou výstřed-
nost, a bral jsem vše více méně 
na lehkou váhu. Pak jsem se přece 
jenom šel poradit s policií,“ sdělil 
nám senátor.

„Doporučili jsme rizika ne-
podceňovat a přijali oznámení o 
nebezpečném vyhrožování,“ uve-
dl Marek Sikora, vedoucí jablun-
kovského oddělení PČR. Muže se 
podařilo brzy vypátrat a případ 
převzali kriminalisté. „Jednalo se 
o psychicky nemocného člověka, 
který trpěl schizofrenií a nebral 
léky,“ vysvětlil senátor. (dk)
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Třinec Již 166 milionů korun se investovalo do centra města oceli. novou vlakovou 
zastávkou i zprovozněním průjezdu plány města nekončí. Výstavba obou dominant Lyžbic 
je jen startovací čárou k dalšímu rozvoji Třince. změny teď čekají lokalitu za tratí, kde se 
bude stavět obchodní centrum i moderní bydlení.

Velké plány nekončí, 
pokračuje se za tratí
PeTra MarTynKoVá

Soukromý investor, kterému pa-
tří nevzhledné a řadu let nevyu-
žívané pozemky za tratí, o svých 
plánech již s vedením města jed-
ná. Naposled přišel s žádostí o při-
pojení na výjezdovou komunika-
ci, která vede z právě otevřeného 
podjezdu Via Lyžbice. 

„Silnice má podle nynějších 
plánů projektantů končit tak-
zvaných téčkem, investor ovšem 
navrhuje kruhový objezd, aby se 
mohl napojit. Raději ke změnám 
přistoupíme hned, než aby se pak 
mělo za dva roky přestavovat,“ vy-
světlila starostka Věra Palkovská.

Zastupitelé na svém posledním 
jednání dali investorovi veřejný 
příslib spolupráce. O změnu v pro-
jektu, který mimo jiné počítá s 
rozšířením Šeříkové ulice, i samot-
nou výstavbu dopravního napoje-

ní se postará město. Investor si ov-
šem tyto akce zaplatí. Konkrétní 
částky budou na stole v prosinci, 
kdy bude zastupitelům představe-
na projektová dokumentace.

Nákupní, pracovní i obytné 
bude za pár let území v třinec-
ké lokalitě za tratí. „Ve zmíněné 
oblasti by mělo vzniknout rozší-
řené centrum města a skládat by 
se mělo hned z několika prvků. 
Jednak by to měla být oblast ob-
chodní, další část bude věnována 
občanské vybavenosti i administ-
rativě. Vzniknou také hřiště: Bu-
deme se snažit, aby to bylo důstoj-
né rozšíření města a nevyrostly 
zde ocelové krabice,“ obeznámil 
s plány investora jednatel společ-
nosti Pavel Madeja.

Ačkoli je řešení rozvojového 
území za tratí ještě v plenkách, 
první kroky už jsou tady. Již teď 
je hlavní podmínkou výstavby, že 
plánované komerční centrum ne-

smí narušit hlavní osu Trisia − ná-
městí TGM − Sosna ani pohledově, 
ani stavebně. Proto bude schová-
no za plnou hlukovou stěnou vla-
kové zastávky.

„Jsem rád, že sem přichází vět-
ší seriózní investor, který nám 
pomůže s infrastrukturou města. 
Doprava je však jenom začátek. 
Naším hlavním úkolem je, aby 
rozšíření centra bylo na co nejlep-
ší úrovni,“ uvedl architekt města 
Boris Petrov.

Konečným cílem radnice je 
pak propojení náměstí TGM se 
Sosnou. „Při tom však půjde o 
velké peníze, velké starosti i vel-
kou odvahu. Proč si ale neklást 
velké cíle?“ zamyslela se starost-
ka Palkovská a dodala, že nej-
těžším krokem bude najít zdroj 
peněž, který vize města převede 
do skutečné podoby. Stejně jako 
tomu bylo při stavbě Via Lyžbice 
nebo mostů v zóně Baliny. 

Posílají brýle na černý kontinent
ČesKý Těšín Pokud máte doma staré dioptrické brýle , které nepo-
třebujete, přineste je do optiky na českotěšínskou polikliniku. Brýle 
můžete vhodit do speciálního boxu. Začátkem prosince poputují do 
afriky, do republiky Malawi, jedné z 15 nejchudších zemí světa.

Projekt Brýle pro afriku chce pomoci lidem, kteří trpí oční vadou 
a nemohou si brýle pořídit. Momentálně se sešlo kolem půldruhého 
tisíce brýlí, které čeká již brzy cesta do afriky. sbírka však bude 
pokračovat nadále.  (eŚ)

dotace podpoří také Muzeum  
vojenské historie Těšínského slezska
návSí Nejen ukázky vojenské 
techniky, výstroje a výzbroje, 
ale i přednášky či audiovizuální 
prezentace příběhů, zkušeností 
a vzpomínek veteránů. To vše na-
jdou návštěvníci v interaktivním 
Muzeu vojenské historie v Návsí. 
Jeho vznik podpořila dotace ve 
výši zhruba sedm milionů korun, 
kterou schválila Regionální rada 
Moravskoslezska.

„Snahou je vytvořit místo ne-
jen pro vojenské nadšence, ale 
širokou veřejnost. Součástí pro-
jektu budou dvě lokace,“ prozra-
dil Bogdan Jakubek ze Sdružení 
vojenské historie Těšínského 
Slezska a pokračoval: „Jedna na-
cházející se v blízkosti areálu au-
toservisu Czudek v Návsí, která 
prezentuje mimo jiné těžkou i 
jinou válečnou techniku. A druhá 
situovaná do centra Jablunkova 
bude zaměřena více na osobní 
předměty válečných veteránů, 
dokumenty atd. Obě expozice bu-
dou velice propojené jak technic-
ky, tak tematicky.“

Zrodit se má však i třetí ex-
pozice, a to na webu. Právě ta by 
měla návštěvníkům poskytnout 
další možnost, jak získat informa-

ce třeba o jednotlivých osobnos-
tech či tématech, které je zaujaly 
během osobní návštěvy. „Projekt 
však skrývá mnohem více překva-

pení či zajímavostí a doufáme, že 
veřejností bude přijat pozitivně,“ 
uzavřel povídání o muzeu Bo-
gdan Jakubek.  (dk)

návštěvníci muzea budou moci obdivovat i válečnou techniku. Foto: dk

Krimi

Chtěl skočit pod vlak. Rozmyslel si to
O tom, že se v kolejišti pohybuje neznámý muž, který chce spáchat 
sebevraždu, informoval třinecké strážníky telefonát v neděli ráno. 
Strážníci ale na místě nikoho nenašli. Zato u blízké autobusové 
zastávky zadrželi osobu, která odpovídala popisu oznamovatele. 
Muž se doznal k tomu, že chtěl předčasně ukončit život, a protože 
jevil známky duševní poruchy, byla na místo přivolána RZS, která 
dotyčného za asistence hlídky převezla do nemocnice na Sosně.

U vchodu to vskutku nelibě páchlo
Kbelík s lidskými exkrementy vylitý před vchodem do domu vskutku 
vytočil muže, který v sobotu odpoledne nahlásil tuto skutečnost 
městské policii v Třinci. Na místě hlídka zjistila, že skutečně na dlažbě 
a částečně na zdi a vchodových dveřích jsou rozlité exkrementy. 
Oznamovatel uvedl, že sice měl v minulosti nějaké spory se sousedy, 
ale nikoho konkrétního nepodezíral. Oslovení sousedé uvedli, že 
rovněž o události nic nevědí. Jelikož se na místě nepodařilo zjistit pa-
chatele, celá záležitost bude předána příslušnému správnímu orgánu.

Jen si tak z legrace zvonil
Neustávající zvonění zvonku a kopání do vrat vzbudilo ve čtvrtek 
pozdě v noci muže, který přivolal na pomoc třinecké strážce pořád-
ku. Ti zjistili, že zvonek je poškozen. Nevyspalý oznamovatel podal 
hlídce popis podezřelého a směr, kterým odešel. Po chvíli pátrání 
muže odpovídajícho popisu strážníci našli a oznamovatel jej poznal. 
Dotyčný se k poškození zvonku doznal. Neměl však u sebe doklady, 
proto byl předveden na PČR ke zjištění totožnosti. Celá záležitost 
bude oznámena správnímu orgánu k projednání.  (dk)

Cichého vystřídali 
Branny a Pecka
čeSký těšín Zastupitel a radní 
Tadeáš Cichý odstoupil z osob-
ních důvodů a časové zaneprázd-
něnosti ze svých funkcí ve vedení 
města. Pondělní zasedání česko-
těšínského zastupitelstva proto 
odhlasovalo změnu. 

Slib zastupitele složil Jan Bran-
ny, středoškolský učitel, který již 
v minulosti v zastupitelstvu dlou-
hodobě působil. „Ze zápisu o vý-
sledku voleb zastupitelstva města 
ze dne 9. ledna 2011 bylo zjiště-
no, že prvním náhradníkem ze 

strany ODS je právě Jan Branny,“ 
informoval členy zastupitelstva 
starosta Vít Slováček. 

Protože odstoupivší Tadeáš Ci-
chý byl rovněž radním Českého 
Těšína, zastupitelé museli zvolit 
i nového radního. Po veřejném 
hlasování se jím stal Milan Pec-
ka. „Je to ostřílený matador, kte-
rý je již řadu let zastupitelem a 
v minulém volebním období byl 
i místostarostou,“ konstatovala 
Dorota Havlíková, tisková mluvčí 
českotěšínské radnice.  (ikz)

opravuje se kino Central
čeSký těšín Budova z roku 1925, 
v níž je kino Central, se postupně 
rekonstruuje. „V říjnu byla ukon-
čena výměna ocelové střechy za 
446 tisíc korun. Do konce roku se 
ještě vymění okna a bezpečnostní 
dveře za 140 tisíc korun, v prosin-
ci budou vymalovány interiéry, 
což bude stát dalších 140 tisíc 
korun,“ sdělila Dorota Havlíková, 
tisková mluvčí radnice.

V prosinci budou odpoledne a 
večer využívat prostory kina vy-
stupující na Vánočním jarmarku. 

Českotěšínské kino se opravuje 
průběžně od roku 2005, kdy měs-
to investovalo například do opra-
vy zdravotechniky či komínu. 
Vloni se opravy za 150 tisíc korun 
dočkal hromosvodd.

Letošní oprava střechy, která 
byla financována z prostředků 
KaSS střelnice, nebyla jediná. Byla 
již provedena i kompletní rekon-
strukce elektroinstalace za více 
než jeden milion korun, kterou 
financovalo ze svých prostředků 
město.  (ikz)

Hovory v Neborech

Třinec Další z pravidelných 
setkání vedení města s 
občany se chystá na 25. lis-
topadu. Tentokrát se vydají 
do nebor a v místní základní 
škole budou od 16 hodin 
diskutovat o problémech a 
potřebách této lokality. (pm)

Z regionu
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dárky dovezou ke dveřím
Lokální prodejci se rozhodli vyjít 
vstříc obyvatelům Třince během 
předvánoční nákupní horečky. 
Obchody, které působí v regionu 
a zároveň vystavují svou nabídku 
na internetu, tak nabídnou nákup 
dárků on-line s dodáním až domů 
bez poplatků za dopravu.

„Chceme podporovat míst-
ní prodejce, kteří mají e-shopy a 
dokážou uspokojit potřeby oby-
vatel Třince a okolí,“ popisuje no-
vou službu provozovatel portálu 
darky.trinec.cz Petr Schwarz a 
dodává, že v posledních letech 
povědomí o internetovém prode-
ji třineckých obchodů sice roste, 
ale pořád ještě není využit naplno 
jeho potenciál. „Zásadním rozdí-
lem oproti obchodním řetězcům 

je skutečnost, že se lidé nemusí 
účastnit tlačenic v obchodech. 
Zároveň je odvážný samotný krok 
prodejců, kteří tak přijdou ke 
svým zákazníkům blíže než jen 
skrze leták vhozený do schránky.“

Letošní předvánoční sezona je 
první, v níž projekt darky.trinec.
cz spolupracuje s třineckými ob-
chody. Do budoucna je v plánu 
hlubší propojení místních obcho-
dů s doručením balíků až do do-
mácností. (in)

ro z h ovo r

Výsledky zeleno–modro–žluté ligy  
v třídění odpadu hodnotí každý týden
?  V říjnu odstartovala zeleno–
modro–žlutá liga, v čem spočívá 
tato soutěž?
Zeleno–modro–žlutá liga je dlou-
hodobá soutěž mezi městskými 
částmi Třince v třídění odpadu, 
která má za cíl sbírat co největší 
počet kg skla, papíru a plastu na 
jednoho obyvatele městské části. 
Obyvatelé Třince třídí svůj odpad 
do modrých, zelených a žlutých 
nádob na tříděný odpad nebo do 
barevných pytlů, které se svážejí 
dle harmonogramů. Každý měsíc 
vyhodnotíme výsledky, které za-
píšeme do tabulky a tu zveřejní-
me v tisku, v kabelové televizi a 
také na internetu. Více se můžete 
dozvědět na internetové stránce 
www.zeleno-modro-zluta.cz.

?  To znamená, že obyvatelé 
Třince patří do týmu v místě 
bydliště ?
V tabulce je 18 soutěžních týmů. 
Vzhledem k tomu, že Třinec má 
skoro 37.000 obyvatel, do každé-
ho týmu patří několik stovek až 
několik tisíc obyvatel. Počítá se 
však množství tříděného odpadu 
na jednoho obyvatele.

?  můžete nám prozradit výsled-
ky za říjen 2013?
Říjnová tabulka má tuto podobu:

Tým kg na 1 obyvatele
1. Terasa ................................ 3.33 kg
2. Lyžbice .............................. 3.20 kg
3. Tyra .....................................3.10 kg
4. Kojkovice ......................... 2.37 kg
5. V. čtvrť – za tratí .......... 2.25 kg
6. Karpentná ....................... 2.21 kg
7. Guty ....................................1.91 kg
8. Sosna + Folwark .............1.91 kg
9. Kanada ...............................1.81 kg

10. Osůvky + Puncov .......... 1.38 kg
11.  Kamionka + Rybářská, Lyžbic-

ká, Lužní, Nábřežní ...... 1.28 kg
12. Nebory ...............................1.24 kg
13. Oldřichovice ................... 1.23 kg
14. Dolní Líštná .................... 1.22 kg
15. Staré Město + Borek .....1.21 kg
16. Podlesí ................................0.92 kg
17. Konská .............................. 0.85 kg
18. Horní Líštná .....................0.79 kg

?  Na konci tabulky se umístily 
ty nejméně třídící týmy?
Na posledních místech jsou zatím 
části Třince, ve kterých se nepro-
váděl v říjnu 2013 svoz pytlů s tří-
děným papírem, plastem a počet 
kontejnerů na tříděný odpad je v 
těchto částech Třince podstatně 
menší než v centru Třince.

?  mají tedy všechny týmy stej-
nou šanci ?
Sběr pytlů s tříděným plastem a 
tříděným papírem zatím probí-

há v Třinci jednou za šest týdnů. 
Všechny týmy však budou soutěžit 
až do května 2014, takže předpo-
kládáme, že některé týmy budou 
postupně stoupat v lize nahoru, ně-
které půjdou směrem dolů. Výho-
dou soutěže je, že třídit svůj odpad 
můžou jak žáci, studenti, tak do-
spělí a důchodci. Každý může při-
spět k úspěchu svého týmu, každý 
kilogram se počítá. Zeleno-modro-
-žlutou ligu je možno vyhrát pouze 
dlouhodobým a poctivým přístu-
pem k třídění. Šanci na vítězství 
mají tedy všechny týmy. Jisté je 
pouze to, že vyhraje třinecký tým.

?  Jaké je cena za celkové vítěz-
ství ?
Vzhledem k tomu, že třídit odpad  
se vyplatí, připravujeme finanční 
odměnu pro celý vítězný tým. (pr)

Příběh polyfunkčního domu 
v Bystřici se píše nanovo
BysTřice O nové tváři centra obce s chloubou v podobě polyfunkčního domu sní Bystřičtí už od roku 2007. Ačkoliv uplynulo již šest let od doby, kdy 
zde měla nejvýraznější budova pětitisícové obce vyrůst, louka se stále jen vesele zelená. Původní projekt světlo světa nespatřil. Překazil ho rychlý nástup 
finanční krize. nyní se věc konečně pohnula. na scénu totiž nastoupil nový investor. 

PeTra MarTynKoVá

„Začali jsme přemýšlet o tom, 
jak obec vylepšit. A podle ur-
banistů je to právě centrum, 
co nám v Bystřici ještě chybí. 
Ačkoli jako centrum vnímáme 
kruhový objezd u úřadu, odbor-
níkům se dopravní objekt jako 
vydefinování středu obce neza-
mlouval. Podle nich má sloužit 
především potřebám občanů,“ 
vysvětlil start projektu starosta 
Ladislav Olšar.

Proto se také začalo praco-
vat na myšlence výstavby poly-
funkčního domu, který nabíd-
ne prostor pro obchody, lékaře, 

kanceláře i bydlení. Vyrůst měl 
na louce u obecního úřadu. 
Do snažení developerské spo-
lečnosti Real Spektrum ovšem v 
roce 2009 vstoupila finanční kri-
ze a stavba zůstala jen na papíře.

„Podle našeho názoru už sta-
vební povolení po tolika letech 
padlo a smlouvou se proto již ne-
cítíme být vázáni,“ mínil Ladislav 
Olšar.

Příběh polyfunkčního domu 
se ovšem začne psát nanovo. Ten-
tokrát pod hlavičkou společnos-
ti Centrum-Bystřice. Společnost 
přebírá kontrolu nad celou stav-
bou a obci tak po předchozích 
developerech zbyl čistý stůl.

„O převodu práv stavby jsme 
vyjednávali dva měsíce, stavět 
se bude na obecním pozemku 
s právem stavby, který přejde do 
vlastnictví společnosti až po vý-
stavbě,“ vysvětlil rozhodnutí za-
stupitelů starosta s tím, že inves-
tor se také zavazuje, že součástí 
prací bude i kompletní úprava 
okolí a zřízení parkoviště. To ov-
šem zůstane ve správě obce.

O konečné podobě nejvýrazněj-
ší budovy Bystřice se bude ještě 
jednat. Konkrétně mají zastupite-
lé na mysli vykýře a fasádu budo-
vy. Se samotnou stavbou se začne 
poté, co investor prověří všechna 
potřebná povolení.na této louce by měl polyfunkční dům vyrůst.  Foto: pm

Máme dobré hospodáře  
i mizerné úředníky 
region Třinec je nejlepším hos-
podářem, v Českém Těšíně i 
Jablunkově chybí ochotní úřed-
níci. Celkem 42 kritérií hodno-
tících podnikatelské prostředí i 
přístup veřejné správy rozhodlo 
o žebříčku podnikatelsky nejpří-
větivějších měst v kraji. Nejlepší 
známku si za náš region odnesl 
Třinec.

Zdejší radnice se může v le-
tošním ročníku srovnávacího vý-
zkumu Město pro byznys chlubit 
sedmým místem v kraji. Ačkoli v 
celkovém hodnocení spadl oproti 
loňskému roku o dvě příčky, co 
do ekonomické kondice je letos 
nejlepší. A to i přesto, že Třinec 
ztrácí všechny body za získávání 
financí z evropských fondů.

Naopak v Jablunkově, který se 
dělí s Orlovou o 15. a 16. místo, 
je stav ekonomiky nejhorší. Ani 
hodnocení vstřícnosti a ochoty 
jablunkovských úředníků není 
kladné. Přístup zdejší veřejné 
správy je nejhorší v kraji. Město 
se ovšem pyšní nejmenší mírou 
nezaměstnanosti i stabilně pod-
nikatelským prostředím.

Český Těšín je posledním v cel-
kovém žebříčku 22 hodnocených 
měst. Špatně je na tom podle 
průzkumu nejen se vstřícností 
úředníků, ale i s rozsahem úřed-
ních hodin i rychlostí vyřizování 
agendy. Chvalitebnou má pak za 
podíl firem.

Mezi další hodnoticí kritéria 
patřila například infrastruktura 
lokality, znečištění ovzduší, počet 
lékařů, podíl podnikatelů či hos-
podaření radnic. „Některá kritéria 
jako znečištění ovzduší či podíl lé-
kařů radnice nemůže ovlivnit, jiná 
naopak ano. Ocenění je pro nás 
velmi milé překvapení. Zároveň 
máme v ruce výborný argument a 
pomoc při projednávání a schvalo-
vání rozpočtu na příští rok,“ řekla 
starostka Věra Palkovská. 

Do Třince doputovalo také 
uznání největšímu zaměstnavate-
li - Třineckým železárnám, za pří-
nosnou spolupráci s radnicí.

Podnikatelsky nejpřívětivějším 
městem Moravskoslezského kraje 
se staly Odry. Na druhé příčce se 
umístil Nový Jičín a třetí místo pa-
tří Hlučínu.  (pm)

Běžkaři taky mohou ostrouhat
MoSty u Jablunkova Nic, co se 
týká společnosti Ski Beskydy po-
tažmo skiareálu se v kruhu mo-
steckých zastupitelů ani radních 
neřeší snadno. Příkladem může 
být poslední zasedání zastupi-
telstva, které proběhlo ve středu 
13. listopadu. Tentokrát Ski Be-
skydy požádala o dotaci zhruba 
240 tisíc korun na úpravu běžec-
kých stop.

Žádost však byla předložena 
zastupitelům na stůl těsně před 
začátkem jednání, proti čemuž 

protestoval Kamil Bula. „Já vám 
oznamuji, že se nebudu k této 
věci vyjadřovat, protože se mi ne-
líbí, že jste nám informace nepo-
slali předem a já se s nimi nemohl 
podrobně seznámit,“ sdělil Bula. 
Problém však byl v tom, že za-
stupitelé se na zasedání scházeli 
tentokrát jak švábi na pivo a i tak 
jich nakonec dorazilo jen devět. 
Proto bylo každé zvednutí ruky 
více než důležité.

„Tato smlouva byla na progra-
mu už v září. Jsou v ní jen maličké 

úpravy,“ argumentoval starosta 
Josef Szotkowski. Mladého kole-
gu však nepřesvědčil.

„Já zvednu ruku pro dotaci, 
když Ski Beskydy uzavře pod-
nájemní smlouvy s majiteli po-
zemků,“ dal podmínku, na níž se 
dohodli radní, Marián Martynek. 
Po poměrně zdlouhavé diskusi 
zástupce Ski Beskydy Stanislav 
Czudek veřejně deklaroval, že 
smlouvy budou v dohledné době 
podepsány. Zastupitelé pak, vy-
jma Kamila Buly, souhlasili.  (dk)

Z regionu
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Hutě produkují pouhé procento 
emisí z 50. let minulého století
Dolní loMná několik desítek zástupců hutních a strojírenských společností z Česka, Slovenka a Polska jednalo 24. a 25. října v Dolní Lomné. cílem 
setkání byla výměna zkušeností a hlavními tématy pak především legislativa týkající se životního prostředí, chaos v oblasti DPH na ocelářské produkty  
a podpora obnovitelných zdrojů. V závěru jednání vydali zástupci hutnictví tří států společné memorandum.

U této příležitosti jsme požádali 
o rozhovor člena představenstva 
Hutnictví železa Vladimíra Toma-
na.

?  Všeobecně známým termí-
nem, který se dotýká produ-
centů emisí, je rok 2016. Bylo to 
znát i na setkání v Dolní Lomné?
Určitě ano. Všechny teplárenské a 
energetické zdroje musí k 1. led- 
nu 2016 splňovat požadavky 
směrnice o průmyslových emi-
sích. Ta zpřísňuje emisní limity 
především NOx a SOx. Řada mo-
dernizačních akcí je v plném běhu 
a další se připravují. Projekty jsou 
kofinancovány v rámci dotačních 
programů. Většina velkých agre-
gátů bude k uvedenému datu 
nové limity plnit.

?  Sám říkáte, že projekty běží, 
finance na ně jsou. V čem je 

tedy podle vás hlavní problém?
Jde o čas. Akce pro snížení množ-
ství emisí neřeší jen hutě, ale 
všechna teplárenská a elektráren-
ská zařízení v Česku, ale taktéž v 
celé Evropě. V Evropě není mno-
ho kvalifikovaných firem, které 
umí rekonstruovat např. kotle. 
Otázkou je, zda existuje dostatek 
projekčních, technologických a 
dodavatelských kapacit, které bu-
dou schopny dodat vše potřebné 
v čase. Musíme totiž vzít v úva-
hu, že v rámci těchto projektů se 
musí také plnit limity stanovené 
v nejlepší dostupné technologii 
(tzv. BAT).

?  Co se stane, když to prostě 
producent emisí nestihne?
Bude mít od ledna příštího roku 
právo požádat o výjimku z těchto 
limitů.

?  Ale může očekávat sankci?
Teoreticky nikoliv, ale prakticky 
nevíme. Je ale složité predikovat, 
s čím přijdou úředníci z Bruselu 
a jak to bude aplikováno v naší 
republice.

?  Buďme pozitivní. Vše se po-
daří a co tedy můžeme v oblasti 
emisí očekávat?
Emise NOx a SOx se sníží z 500 
miligramů na kubický metr na 
200. Stávající rekonstrukce agre-
gátů míří k hodnotám cca 130 
mikrogramů. Je to proto, aby 
tato zařízení plnila limity i v 
době, kdy se budou blížit své ži-
votnosti.

?  Kromě akcí na snížení oxidů 
probíhají v hutích i akce na sní-
žení tuhých znečišťujících látek. 
V tomto směru jsou firmy taktéž 
nuceny řídit se směrnicí EU?
V případě tuhých znečišťujících 
látek (TZL) jde o dlouhodobý 
proces a stávající aktivity hutí 
jsou zaměřeny na snížení emisí 
prachu z výrobních hal. Všechny 
hlavní agregáty jsou již odpráše-
ny, z komínů již mnoho prachu 
hutě nevypouštějí. Nyní se ak-
tivity zaměřují na další desítky 
menších zdrojů emisí, které v 
konečném důsledku mohou nad 
halou vytvořit oblak prachu (tzv. 
fugitivní emise).

?  Situace týkající se emisí může 
být samozřejmě vždy ještě lep-
ší, nicméně, narovinu, situace se 
prostě zlepšila. Vraťme se třeba 
do padesátých let minulého 
století.
Statistiky produkce emisí jsou 
známy od roku 1946. Ještě kon-
cem osmdesátých let minulého 
století produkovaly české hutě 
např. 80 tisíc tun TZL, nyní je to  
1 500 tun a po realizaci aktu-
álních investic to bude od roku 
2016 polovina. Pokud bych sečetl 
veškeré emise, čili NOx, SOx, CO2 
a TZL, tak se dostaneme na 1 % 
dřívějšího stavu.

Investice se však netýkají pou-
ze emisí. Jde o komplexní projek-
ty, které řeší i snížení znečištění 
vodních toků, množství produko-
vaných odpadů, snížení spotřeby 
elektrické energie a podobně.

?  Předpokládám, že následný 
provoz, například na zařízení 
snižující množství TZL, půjde 
pak již na vrub hutím.
Ano, je to tak. Celkem půjde v 
hutnictví přibližně o půl miliardy 
korun ročně.

?  Takže se bavíme o dalším 
snížení konkurenceschopnosti 
našich hutí?
Neřekl bych. Všechny evropské 
hutě jsou na tom stejně, nesou 
tyto náklady. Spíše mě zajímá, 
jak se nejen s tím poperou polské 
hutě. Ty jsou v oblasti emisí dale-
ko za českými a čekají je velké in-
vestice v krátkém čase. A jak jsem 
uvedl výše, projekčních i doda-
vatelských kapacit není v Evropě 
mnoho.

O ztrátě konkurenceschopnos-
ti lze hovořit v případě vstupů. 
Nehovořím o ceně rud, koksu a 
podobně. To určuje burza, ale spí-
še se jedná o cenu elektřiny. Náš 
průmysl včetně hutí má o 12 % 
dražší elektřinu, než činí průměr 
EU. Ale to není vše… Navíc mu-
síme započítat poplatky za pod-
poru OZE (obnovitelných zdrojů 
energie). U nás v současné době 
platí průmyslové podniky za spo-
třebovanou 1 MWh 32krát vyšší 
poplatek než stejné podniky v Ně-
mecku.

?  Jak je to možné?
Je to důsledek toho, že v Němec-
ku se lidé sami svobodně rozhod-
li, že náklady na podporu OZE 
ponesou oni samotní a nikoliv 

jejich průmysl. České hutě příští 
rok zaplatí ze zákona 495 korun 
za spotřebovanou 1 MWe jako 
poplatek na OZE. V konečném 
důsledku to může znamenat, že 
60 % čistého zisku hutních fi-
rem padne příští rok na podporu 
OZE.

?  Ale třeba Čína ekologii ne-
řeší.
Omyl, není tomu úplně tak. Jejich 
nové hutě jsou velice moderní za-
řízení. Staré ocelárny budou mu-
set zavírat. Tlak i na Čínu zvenčí i 
uvnitř je čím dále tím větší.

?  Na setkání hutníků se řešilo 
i DPH. Připomíná mi to trochu 
kauzu s lehkými topnými oleji…
Problém je celoevropský. Jde o 
to, že se na trhu objevily oceli, je-
jíchž cena byla nižší o DPH uplat-
ňované v zemích Unie. Začalo 
to v Polsku a šíří se to dále. Pře-
kupníci využili liknavosti úřadů 
a prostoru pro daňové úniky. 
Problém je tak závažný, že již do-
konce padla trestní oznámení a 
několik nepoctivých obchodníků 
je již ve vazbě.

Polsko se brání tím, že DPH 
platí až konečný odběratel, stejně 
chtějí brzy k problému přistoupit 
Slováci a Němci. Snad pomine stá-
vající chaotická politická situace 
u nás a i my se k tomuto principu 
přihlásíme. Jinak zůstaneme sami 
a pro naše obchodníky s ocelí, ale 
i pro naše výrobce hutních výrob-
ků, to může být opravdu velký 
problém. (čeS)

prohlášení česko–polsko–slovenské komise pro hutnictví, strojírenství, koksárenství, 
energetiku a životní prostředí k zachování konkurenceschopnosti do roku 2020
Účastníci semináře se hlásí ke 
svému podílu na cílech evropské 
unie redukovat emise skleníkových 
plynů oproti roku 1990 do roku 2020 
celkem o 20 % a zvýšit energetickou 
účinnost o 20 % do roku 2020. Je ale 
nutné uvědomit si, že v případě sa-
mostatné akce eu hrozí evropskému 
ocelářskému průmyslu nebezpečí, 
které může mít fatální důsledky.

evropské ocelářství se podílí na 
globální výrobě oceli 12 % a na 
emisích skleníkových plynů pouze  
10 %. spolu s japonským ocelář-
stvím se jedná o nejčistší pro-
dukci oceli na světě. V případě 
izolované akce v evropské unii se 
globální oteplování nezastaví, na-
opak se může zhoršovat ještě více 
a eu utrpí ekonomický, sociální i 
ekologický šok.

Zástupci česko–polsko–človen-
ské komise proto plně podporují 
cíle uvedené v akčním plánu pro 
ocelářský průmysl, který byl přijat 
evropskou komisí v červnu 2013, 
a očekávají od evropské komise i 
národních vlád konkretizaci těchto 
cílů a přijetí reálných a dostupných 

řešení tak, aby nedošlo k vyhánění 
ocelářského průmyslu ze zemí 
evropské unie. současně je nutno 
urychleně posoudit dopady celého 
komplexu legislativy v oblasti 
ochrany životního prostředí tak, 
aby se ukázaly celkové finanční 
dopady jejího uplatňování na oce-
lářské podniky. na základě rozboru 
pak upravit evropskou legislativu 
tak, aby byly zrušeny její příliš jed-
nostranné a navzájem si odporující 
požadavky směrem k průmyslu.

předevšíM Je nutno:
• identifikovat odvětví, u nichž 
hrozí zvyšování produkce co2 
v důsledku přemístění výrob 
mimo eu (carbon leakage) pro 
období 2015 až 2020. současně 
stanovit, že pro tato odvětví se 
bude alokovat i nadále 100 % 
povolenek zdarma do doby, než 
bude uzavřena globální dohoda 
pro zajištění stejných podmínek 
podnikání v odvětví,
• zajistit, aby ocelářský průmysl 
eu zůstal konkurenceschopný s 
výrobci z jiných regionů, dovoz 

„špinavé“ oceli do eu zatížit 
ekologickou daní ve výši nákladů 
na povolenky co2, které mají 
producenti států eu,
• urychleně řešit otázku vysokých 
cen energií, zvláště elektřiny, na 
konkurenceschopnost
• ocelářského průmyslu, a to 
jak na evropské úrovni, tak na 
národní úrovni,

• kompenzovat zvýšené náklady 
na výrobu elektrické energie i dal-
ších energií pro použití v hutnictví 
železa tak, aby nebyly přenášeny 
do odvětví hutnictví železa, a to 
jak na evropské úrovni, tak na 
úrovni jednotlivých států,
• umožnit dlouhodobě udržitelný 
růst a zajistit životaschopnost 
podniků v sektoru, a tím elimi-

novat mimořádnou hrozbu ztráty 
pracovních míst spojenou s ruše-
ním výrob v oboru, který v rámci 
eu zaměstnává 350 tisíc zaměst-
nanců, produkuje zboží za více než 
170 miliard eur za rok a vyrábí 
více než 170 milionů tun oceli za 
rok ve více než 500 podnicích.

Dolní lomná, dne 25. 10. 2013.

na snímku memorandum podepisují (zleva) generální sekretář Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie 
sr ervín Kubran, předseda Hutniczej izby Przemysłowo Handlowej stefan Dzeninak a viceprezident odvětvového 
svazu Hutnictví železa Čr Jaroslav raab.
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KoZinec „Dokázali jste, že ve vás máme opravdu obrovský potenciál a inovativnost je přímo stavem vaší mysli,“ řekl generální ředitel Jan czudek  
během setkání s předními odborníky Válcovny předvalků a hrubých profilů i Technologie a výzkumu.

Zvyšují užitné vlastnosti kolejnic
Pracovníci provozu VH – Válcov-
na předvalků a hrubých profi-
lů, ale i technologie a výzkumu 
se ve středu 13. listopadu sešli  
v podnikovém středisku na Ko-
zinci s generálním ředitelem Ja-
nem Czudkem a výrobním ředite-
lem Česlavem Markem. Přítomen 
byl rovněž ředitel prodeje kolej-
nic a polotovarů Moravia Steel 
Jan Sabela.

Hlavní náplní pracovního se-
tkání byla prezentace průběhu a 
dosavadních výsledků projektu 
zaměřeného na zvyšování užit-
ných vlastností kolejnic. Vedoucí 
provozu Roman Mitręga spolu 
se zástupci řešitelského týmu 
přítomným přiblížili hlavní tech-
nologické postupy a zařízení, je-
jichž aplikace by měla umožnit 
zvýšení mechanických vlastností 
kolejnic určených zejména pro 
severoamerický trh. (Konkrétně 
k výsledkům práce týmů VH a 
jejich osobnostem se v TH brzy 
vrátíme). Další část byla věnovaná 
technologickému toku a hlavním 
výrobním agregátům v procesu 
výroby kolejnic.

Ředitel prodeje kolejnic MS Jan 
Sabela poté účastníky informoval 
o současném vývoji na trhu s ko-
lejnicemi a uplatnění našich kolej-
nic na nových trzích.

Výrobní ředitel Česlav Marek 
poděkoval celému týmu provozu 
VH za dosažené výsledky a infor-
moval přítomné o strategických 

cílech TŽ na příští léta v oblasti 
řízení, lidí, technologie a partner-
ství.

Na závěr oficiální části se slo-
va ujal generální ředitel TŽ Jan 
Czudek. Ten seznámil valcíře se 
současným celosvětovým tren-
dem v produkci a spotřebě oce-
li. Mimo jiné při tom poukázal 
na volné kapacity výrobců oce-
lí v celosvětovém i evropském 

prostoru, kteří pouze čekají na 
zaváhání těch současných, aby 
okamžitě zabrali jejich místo  
v produkci a uplatnění na celo-
světových trzích.

Vůči členům týmů, kteří se 
podíleli na prezentovaných vý-
sledcích provozu, našel jen slova 
chvály. Zvláště ocenil skuteč-
nost, že na zvyšování užitných 
vlastností kolejnic se podíleli 

prakticky téměř sami, „tak říka-
jíc na koleně“, jak skromně kon-
statovali samotní valcířští speci-
alisté. Toto pojetí je však podle 
generálního ředitele nevypoví-
dající, když za zmíněnými vý-
sledky vidí jednoznačně inová-
torský přístup konkrétních lidí. 

„Nezáleží na tom, zda konečný 
efekt vznikl ve specializovaných 
laboratořích, ale na lidech, kteří 

ho realizují. A vy jste dokázali, 
že právě ve vás máme opravdu 
obrovský potenciál. Řekl bych, 
že inovativnost je přímo stavem 
vaší mysli, a jen bych si přál, 
aby tento stav byl neutuchající,“ 
zdůraznil Jan Czudek.

V následující neformální čás-
ti se beseda točila kolem témat  
z oblasti výroby, provozu i celého 
podniku. (dč, jw)

na Kozinci se hovořilo o dosavadních výsledcích práce na projektu, který je zaměřen na zvyšování užitných vlastností kolejnic.  Foto: Jiří Wawrzacz

Bývalí hasiči zavzpomínali na dávné časy ve werku
iZaBela Kraus–ŻuroVá

třinec Tradiční setkání bývalých 
hasičů a všech, kteří v profesním 
životě měli co do činění s hasič-
ským sborem TŽ, je vždy velmi 
dobrou příležitostí k povídání. 
Tentokrát na setkání, které se ko-
nalo v polovině října, se nám něco 
málo podařilo dozvědět o werkové 
civilní obraně, o munici v peci, ply-
nech, ale také o padání z cisterny.

Na „staré dobré časy“ tentokrát 
s Třineckým hutníkem zavzpomí-
nali Jaroslav Hahn, náčelník štá-
bu civilní obrany v letech 1964 až 
1991, Adolf Bolek z protiplynové 
služby (ta dnes patří pod hasičský 
sbor v TŽ) a Roman Staszko, bý-
valý šéf hasičů.

„Jo, jo, kdysi v železárnách bylo 
do civilní obrany zařazeno na dva-
náct tisíc lidí. Všichni byli rozdě-
leni podle jedenácti druhů odbor-
ností. Například to byly pořádkové 

a vyprošťovací jednotky, zdravot-
níci, hasiči,“ vzpomínal dnes dva-
aosmdesátiletý Jaroslav Hahn. „A 
naše zdravoťačky byly nejednou 
stejně zběhlé, jako ty po škole, jak 
vždycky říkali ti, co je školili,“ do-
dává. Což bylo pro železárny jedi-
ně přínosem, neboť občas, v dávné 
době, k úrazům nebylo daleko. I 
když si pamětníci nemohli přesně 
vzpomenout, ve kterém roce to 
bylo, ale stalo se, že „jedyn roz se 
na drugi ocelarnie dostała ze szro-

tym do pieca munice. Tak to był 
wtedy piekny maras.“

Plynovou bezpečnost v huti 
měl na starosti Adolf Bolek, který 
už je v důchodu třináct let. Ze-
ptala jsem se, který z plynů byl 
nejvíce nebezpečný. Odpověď: 
„Každý, který unikal“ nám nesta-
čila. „Z hlediska výbuchu je nejví-
ce nebezpečný koksárenský plyn, 
nejvíce hořlavý je pak konverto-
rový,“ upřesnil. Třinecké železár-
ny byly tehdy z hlediska plynu 
hlavním školicím stanem. „Jezdili 
k nám na školení z celé republi-
ky, sami jsme se také jezdili dívat, 
abychom se učili, co plyn, když 
bouchne, může udělat,“ vzpomí-
nal. A přiznal, že práce měli teh-
dy dost, neboť k úrazům plynem 
docházelo poměrně často. „Ale te-
raz to uż je inaksze,” konstatoval 
závěrem.

Roman Staszko, bývalý šéf 
werkového hasičského sboru, na-
stoupil k hasičům na sv. Floriána 
v roce 1959. Do roku 1965 byl ha-
sičem, pak technikem, následně 
vedoucím technikem, vedoucím 
požární prevence a nakonec ve-
doucím požární ochrany. Do dů-
chodu odešel na Silvestra 2002.

Povídali jsme si o všem mož-
ném. Prozradil například, že ha-
sičská auta měla kdysi zelenou 
barvu a že asi nejtěžší požár za 
jeho působení byl na koksovně, 
kde hořela fenolová nádrž a nešlo 
ji uhasit. Dozvěděli jsme se i to, že 
v dobách, kdy existovaly brigády 

socialistické práce, chodily k nám 
kontroly z okresu, z Frýdku. Je-
nomže werková hasičská brigáda 
se s kontrolory skamarádila a za-
ložili společnou brigádu. Teprve 
po několika letech náčelník okre-
su přišel na to, že to tak přece 
nemůže být, společná brigáda s 
kontrolním orgánem.

Nejkurióznější událost se 
Staszkovi stala na začátku profes-
ní kariéry. „Kiejsi my mieli takóm 
cysterne, kierej sie mówiło erena, 
kiero miała ławki na bokach. I z 
każdej stróny mógli siedzieć dwo 
ludzie. I wtedy też była tako do-
mowa, że w nejbliższym okruhu 
Polski, gdyby tam gorało, że tyn, 
kiery mo cysterne, tam przidzie 
wypumóc. W 1963 roku gorało 
w Zamarskach, za Cieszynym. 
Tóż nas wołali. Welitel mie wte-
dy posłoł z nimi, był żech wtedy 
nejmłodszy.

Co było trzeba, to my ugasili i 
po wszystkim nas ci polscy fajer-
mani pozwali na półke. No i po-
tym my jechali spatki. Siedzym 
z kolegóm na boku tej cysterny i 
wykłodómy, wykłodómy. A tu na-
roz, na rynku w Cieszynie, szofer 
jakosi za ostro skryncił, i my z tej 
cysterny spadli. A że było uż ćma, 
to sie nie wszymli, że nas na cys-
ternie uż ni ma. Dziepro na gra-
nicy jim prawióm, ale dyć wóm 
dwóch chybi. Nóm sie na szczy-
nści nic nie stało, jyny my kapke 
podrzici byli,“ zavzpomínal s hu-
morem Roman Staszko.Bývalí hasiči na společné fotografii se svými hostiteli na jednom ze současných nejmodernějších vozů HZs TŽ.
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Spotkanie w ambasadzie rp
Praga Polacy mieszkający w republice czeskiej spotkali się 14 
listopada w ambasadzie rP. okazją do spotkania była kolejna rocz-
nica uzyskania przez Polskę niepodległości. Z zaproszenia grażyny 
Bernatowicz, ambasador rP, skorzystali również przedstawiciele 
zaolziańskich organizacji, w tym Józef szymeczek, prezes Kongresu 
Polaków w rc oraz Jan ryłko, prezes Polskiego Związku Kulturalno-
oświatowego w rc.

„Droga do niepodległości była długa i trudna, naznaczona 
grobami naszych rodaków, tysiącami zesłań, falami emigracji, po 
kolejnych powstaniach”, mówiła grażyna Bernatowicz. W swoim 
przemówieniu skupiła się również na roku 1989: „W najbliższą 
niedzielę naród czeski będzie obchodził kolejną rocznicę aksamit-
nej rewolucji. Warto pamiętać, że wszystko zaczęło się w Polsce i 
to polska „solidarność” przyczyniła się do tego zrywu wolnościo-
wego”, powiedziała.

W ramach uroczystości w ambasadzie wystąpił zespół śpiewaczy Ta 
grupa pod batutą Krystyny suszki, zaśpiewały też dziewczyny z kapeli 
lipka. Był też Koncert Jankiela w wykonaniu Karola suszki. (ikz)

Cieszyńskie kafle piecowe
eMilia ŚWiDer

cieSzyn Średniowieczne i nowo- 
żytne kafle płytowe z Cieszyna, 
Strumienia i Dzięgielowa zapre-
zentowane zostały na wystawie pt. 
„Piękno, które grzeje – cieszyńskie 
kafle piecowe”, którą oglądać można 
do końca grudnia w Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w Cieszynie.

Kafle zdobione są motywami 
heraldycznymi, mitologicznymi, 
fantastycznymi, świeckimi, są 
wśród nich również kafle konty-
nuacyjne (tapetowe) i architekto-
niczne. „Najstarsze kafle prezen-
towane na wystawie pochodzą z 
drugiej połowy wieku XV i jeden 
z nich ma swoje analogie wśród 
kafli z Moraw. Jest identyczny do 
tych, które zostały znalezione w 
Brnie i okolicach”, mówi autorka 
wystawy Zofia Jagosz–Zarzycka.

„Dostaliśmy propozycję od na-
ukowców z Czech, aby zrobić ba-
dania tego kafla i stwierdzić, czy 
został on wytworzony w Brnie, 
czy do Cieszyna przywędrowała 
jedynie matryca”, dodała.

Muzeum posiada w swoich zbio- 
rach kilkaset fragmentów kafli 

piecowych, znalezionych przy-
padkowo podczas prac remon-
towych cieszyńskich kamienic 
lub w trakcie powierzchniowych 
oraz systematycznych badań ar-
cheologicznych. W ręce muzeal-
ników cieszyńskich trafiały już 
na początku XIX wieku. „Znaczny 
wzrost ich liczby przyniosły ba-
dania archeologiczne prowadzo-
ne na Starym Mieście oraz Górze 
Zamkowej w Cieszynie” mówi ar-
cheolog Zofia Jagosz – Zarzycka.

Na wystawie przedstawiono 
dotychczasowe efekty badań nad 
cieszyńskim kaflarstwem śred-
niowiecznym i nowożytnym. 
Wyeksponowane zostały pięknie 
zdobione, w większości przypad-
ków glazurowane kafle o różnej 
ornamentyce – heraldycznej, ar-
chitektonicznej, mitologicznej, 
portretowej i kontynuacyjnej. Po-
nieważ część kafli nie zachowała 
się w całości, autorzy wystawy 
wykonali ich rekonstrukcje.

Zofia Jagosz–Zarzycka i kafle Foto: eś

Wystawa książki trwa
region Tegoroczna Wystawa Polskiej książki to mnóstwo propozycji z kilkunastu 
wydawnictw, kiermasz książki oraz ekspozycja poświęcona Adamowi Wawroszowi.

Stowarzyszenie Przyjaciół Pol-
skiej Książki już po raz dwudzies-
ty przygotowało Wystawę Pol-
skiej Książki. Wernisaż wystawy 
zorganizowano 15 listopada w 
Domu PZKO w Jabłonkowie. Tam 
też przez trzy kolejne dni oglądać 
można było książki wydane w 
języku polskim o najróżniejszej 
tematyce. Wystawę odwiedzili 
zaolziańscy Polacy, dla których 
czytanie w ojczystym języku ma 
szczególną wartość.

„Bez Państwa ani kierma- 
sze książki, ani wystawy książki, 
ani biblioteki nie mogą istnieć. 
Życzę Państwu, by książka to-
warzyszyła Wam zawsze wtedy, 
kiedy przyjemnie spędzacie czas. 
Czytanie ma przyszłość. Uczmy 
nasze dzieci czytać, a będziemy 
mieli mądre dzieci”, mówiła pod-
czas wernisażu Helena Legowicz, 
prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Polskiej Książki.

Wanda Kufa z Miejscowego 
Koła PZKO w Jabłonkowie witając 
gości podkreślała, że książka jed-
noczy tych, którzy posługują się 

wspólnym językiem. „A że jedno-
czyć nas może książka, zawdzię- 
czamy organizatorowi“, dodała. 
Helena Legowicz podkreśliła, że 
organizując wystawy polscy dzia-
łacze starają się przyciągnąć ludzi 
do książki.

„Małe dzieci, które sięgają po 
książkę i są nią zainteresowane 
cieszą serce każdego biblioteka- 
rza, każdego miłośnika książki”, 
mówiła Helena Legowicz. Przy-
znała, że z współorganizującym 
od dwudziestu lat wystawę Ze-
nonem Wirthem zauważyli, że z 
roku na rok coraz trudniej jest 
pozyskać wydawnictwa, które 
wzięłyby udział w wystawie. „Pre-
zentowane książki po wystawie 
zostaną przekazane do bibliotek i 
szkół”, wyjaśniła również.

Tegorocznej, dwudziestej już 
edycji Wystawy Polskiej Książki 
towarzyszy ekspozycja poświęco-
na sylwetce i twórczości Adama 
Wawrosza. Autorem wystawy jest 
Marian Stefek, a przygotował ją 
Ośrodek Dokumentacyjny Kon-
gresu Polaków.

Wystawa Polskiej Książki, tak 
jak zawsze, wędruje po Zaolziu. 
Po Jabłonkowie gościła już w 
Trzyńcu, w dniach 21 do 22 lis-
topada, w godzinach od 9.00 do 
16.00 zobaczyć ją można w Tea- 
trze w Czeskim Cieszynie, od 
25 do 26 listopada w Bibliotece 
Regionalnej w Karwinie. (indi)

W Jabłonkowie wystawa zawsze cieszy się zainteresowaniem Foto: indi (2)

czym skorupka za młodu ...

Książki wybieram sobie sam Foto: ikz

Walburga powraca
region Na kiermaszu, który 
towarzyszy Wystawie Polskiej 
Książki można nabyć pachnącą 
jeszcze drukiem „smakowitą” 
pozycję. Przed kilkoma dniami 
ukazał się bowiem reprint 
„Naszej kuchni” Walburgi Fójciko-
wej z 1937 roku.

Jest to pierwsza książka ku-
charska wydana w języku pol-
skim w ówczesnej Czechosło-
wacji. Ukazała się nakładem 
Zjednoczonego Związku Niewi-
ast Katolickich w Czechosłowa-
cji. Zawiera 1267 tradycyjnych 
przepisów kuchni śląskiej. Można 
powiedzieć, że jest ona źródłem 
wszystkich następnych książek i 
poradników kucharskich opisu-
jących naszą kuchnię regionalną, 
również „Kuchni Śląskiej” Emilii 
Kołder, która w polskiej szkole 
gospodarstwa domowego w Orło-
wej była uczennicą właśnie Wal-
burgi Fójcikowej.

„Zainteresowanie książką 
jest naprawdę spore, bowiem to 
książka żywa i aktualna. Z pier-
wotnej książki korzystały babcie, 
mamy. Po reprint sięgają córki 
i wnuczki. Również dlatego, że 
chociaż oryginał znajduje się 
w niejednym domu, to po tych 
kilkudziesięciu latach bywa już 
bardzo zniszczony”, stwierdził 
Zenon Wirth z Polskiej Księgarni, 
który książkę sprzedaje również 
w ramach kiermaszu. Zaś pro-
wadzona przez niego i jego żonę 
czeskocieszyńska księgarnia jest 
wyłącznym dystrybutorem publi-
kacji. Na przedruk książki zdecy-
dowało się bielsko-czeskocieszy-
ńskie wydawnictwo WZ&MS.

„Nasza kuchnia” została na-
pisana bardzo smakowicie i ob-

razowo (np. „zgrabne kotlety 
z młodego wieprza”). Nie brak 
perełek, takich jak herbatniki ze 
skwarków i kawior sztuczny, lub 
legumina ze surowych ziemnia-
ków. Pod koniec zaś mamy kilka 
propozycji zestawień obiadów 
wytwornych, ot choćby: parów-
ki w cieście francuskim i wódka 
na przystawkę, następnie rosół 
z grzybkiem dwukolorowym, ło-
soś fałszywy w majonezie, dalej 
polędwica wołowa po angielsku i 
bażanty z kapustą modrą na wi-
nie, a na zakończenie torty, owo-
ce, sery i czarna kawa.

Reprint, w odróżnieniu od 
pierwowzoru posiada słowniczek, 
który pozwala nieco lepiej zrozu-
mieć co poniektóre przepisy. I tak 
dowiedzieć się można, że usztyk 
to szponder, inaczej część żeberek 
wołowych, a kunerol to przedwo-
jenny rodzaj margaryny.  (ikz)

okładka naszej kuchni Foto: ms

Tacy Jesteśmy 2013 
na finiszu
region Właśnie dzisiaj, w środę 
20 listopada, kończy się głosowa-
nie w konkursie „Tacy Jesteśmy 
2013”, który organizuje Kongres 
Polaków w RC.

W tym roku nominowanymi 
do nagrody „Złoty Jestem” zosta-
li: zespół muzyczny „Flegma”, 
Dziecięcy zespół „Gizdy” Macie- 
rzy Szkolnej w Karwinie–Fryszta-
cie, sportowa Reprezentacja Zaol-
zia, Chór „Trallala” PSP w Czeskim 

Cieszynie, Ema Trávniček, Izabela 
Wałaska, Marta Wierzgoń, Zespół 
Teatralny im. Jerzego Ciencia-
ły MK PZKO w Wędryni, Zespół 
Pieśni i Tańca „Zaolzi” w Jabłon-
kowie oraz Kazimierz Gajdzica.

Uroczysta gala, na której 
zostaną wręczone dwie nagrody 
(o pierwszej decyduje kapituła, o 
drugiej publiczność) odbędzie się 
w sobotę 30 listopada o godz. 17 
w Teatrze Cieszyńskim.  (ikz)

info Z aolZie
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Třinecký gympl už není nejmladší 

K vidění byly i fotografie z časů dávno minulých. Foto: Petr rubal (6) chemickým pokusům studentů s potěšením přihlíželi i Jan czudek a Ján Moder. 

ukázka výtvarné činnosti studentů pohladila hosty po duši. Taneční skupina Dream a jejich velitelka - studentka Klaudie Walachová. 

studentský sbor předvedl, co umí. a ke studentům se přidali i pedagogové, kteří už velmi dobře vědí, že život je jen náhoda... 

oBr a ZeM
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Benátská vdovička 
měla premiéru
čeSký těšín Herci České scé-
ny Těšínského divadla nezahálí. 
Po Báthoryčce a Dohazovačce 
přišla na řadu Benátská vdovič-
ka, která měla na českotěšínské 
scéně premiéru minulou sobotu,  
16. listopadu.

Jedna žena a několik nápadní-
ků, to bývá častý námět komedií. 
Carlo Goldoni zvládá tuto záplet-

ku opravdu mistrně. O mladou, 
krásnou a chytrou vdovu se uchá-
zejí hned čtyři muži čtyř národ-
ností - Francouz, Němec, Angličan 
a Ital. Každý z nich se dvoří, jak 
je v jeho kraji zvykem. Toho vy-
užije vdova Rosaura a rozehraje 
komedii zaměřenou na mužskou 
ješitnost, která jí pomůže vybrat 
toho pravého.  (ikz)

Designerský salon zve
ciesZyn Další setkání z cyklu diskusních česko–polských salonů 
Bez stereotypů se koná již tento pátek 22. listopadu v 17 hodin, 
tentokrát na Zamku cieszyn. Hosty budou designéři: Jiří Pelcl, jenž 
projektoval například interiéry na Hradčanech pro Václava Havla, 
a Michał stefanowski, který je mj. autorem městského informačního 
systému ve Varšavě.  (ikz)

Jazzový festival je tu
ciesZyn/ČesKý Těšín Již 40. ročník Těšínského jazzového festivalu 
začíná tento pátek 22. listopadu, kdy na scéně Domu narodowego  
v cieszyně zahrají coherence Quartet,  Patryk Trio a Karolina Śleziak 
s kapelou. V sobotu se festival přehoupne do českotěšínského 
kulturního střediska střelnice. na tamní scéně se představí silesian 
Dixie Band, chantal Poullain, laco Deczi & celula new york, alvik, 
Martin chodúr a formace Jazz Q. Koncerty začínají v 18 hodin.  (ikz) 

sídliště mě fascinuje
iZaBela Kraus-ŻuroVá

Tomáš Džadoň, mladý slovenský 
neokonceptuální umělec, který se 
stal známým svými reinterpreta-
cemi architektury, má do 1. pro-
since svou výstavu v Galerii města 
Třince. Jeho posledním, velmi ne-
všedním uměleckým počinem je 
stavba třech dřevěnic z Liptova a 
Oravy na střeše košického panelá-
ku, což dle jeho slov mělo symbo-
lizovat propojení  starého a nové-
ho, minulosti a přítomnosti.

?  Je těžké stavět dřevěnky na 
paneláku?
Je. Po více než dvou letech práce 
se mi to konečně na konci září 
podařilo. Potřeboval jsem k tomu 
zhruba tolik povolení, jako kdy-
bych chtěl stavět supermarket. A 
také samozřejmě souhlas většiny 
majitelů bytů v domě.

?  Jak se lidé stavěli k myšlence 
vzniku tohoto nevšedního pa-
mátníku lidové architektury?
I když se většině nápad líbil, skep-
tiků bylo také dost. Nicméně když 
se vše podařilo, byl jsem velmi 
překvapený, jaké nadšení zavlád-
lo. A to nejen v umělecké komu-
nitě. I místí obyvatelé byli spoko-

jeni a šťastnější, možná proto, že 
cítili, že se stali součástí nějaké 
výjimečné věci.

?  Jsou dřevěnky přístupné?
Nejsou. Nechtěl jsem z toho dělat 
vyhlídkovou věž či restauraci. Od 
začátku to mělo být nefunkční, 
nepřístupné. Cílem bylo, aby se na 
památník lidé mohli dívat z okna  
svého bytu. A popřemýšlet.

?  Stavění dřevěnek na panelá-
ku není tak trochu sentimentál-
ním počinem?

Myslím si, že ne. Na sídlištích by-
dlí více než 50 procent lidí. A mají 
pocit, že když vzpomínají, musí 
někam jít. Že ty vzpomínky jsou 
„tam“. Chtěl jsem ty vzpomínky 
přenést do aktuálního prostoru, 
ve kterém žijeme.

?  Sídliště tě fascinují?
Ano, ale ne z hlediska architek-
tury, ale jako prostor, ve kterém 
jsem vyrostl.

?  Nicméně ten prostor se ti 
zřejmě moc nelíbí, neboť se ho 
snažíš změnit.
Spíše se mi nelíbí uvažování o 
tom prostoru, že se nevidí jeho 
kvalita. Lidé se na sídliště dívají 
skrz stereotypy, které se snažím 
narušit.

 ?  Většina lidí, když se dívá na 
panelák, vidí pouze to, jestli je 
či není zateplený. Jak se na něj 
díváš ty?
Právě zateplování mi ukázalo,  
že pohled na panelovou zástavbu 
je zatížený vnímáním ho jako po-
zůstatku socialismu, který by se 
měl smazat. Třeba zateplením.
Je to tak trochu vina architektů, 
kteří nedokáží lidem vysvětlit, že 
panelák je v zásadě dobrou inže-
nýrskou stavbou.

Třinec atakoval 
Heavy Metal
Třinec Více než 400 fanoušků dorazilo o víkendu do třineckého klubu Barrocko. 
Čekala je tady pořádná heavymetalová hudební nálož.

Minulý pátek se již počtvrté 
vzpomínalo na muzikanty z regi-
onu, kteří už nejsou mezi námi. 
Hlavním organizátorem byla tři-
necká formace R-E-T, která pozva-
la na pódium ještě kapely S.T.S, 
Formalldehyth a Thrashmaster.

„To nebyl nijak smutný či po-
nurý večer, ale naopak rychlý a 
pořádně od podlahy, tak jak to 
měli rádi i naši čtyři kamarádi, 
na které jsme tento večer mysle-
li,“ popsal atmosféru jeden z ná-
vštěvníků.

V sobotu se pak v klubu objevi-
la Česká miss 2010 Jitka Válková, 
o které je známo, že opustila prk-
na modelingu a začala se naplno 
věnovat tomu, co ji naplňuje. A 
tím je zpěv v heavy metalových 
formacích. Tentokrát si zazpíva-
la s Modesty Pride z Podbořan u 
Žatce.

Hvězdou večera však byla stá-
lice české metalové scény, thrash 
metalová skupina Arakain se 
zpěvákem Honzou Toužimským. 
Arakain představil koncert ze 

svých dvou prvních CD, aby tak 
pozměnili své loňské třinecké vy-
stoupení. Plný sál neměl čas vy-
dechnout a skupina sypala na po-
sluchače jednu pecku za druhou. 
Dokonce se několika borcům 
podařilo dostat na ruce diváků a 
pluli sálem.

Když už se zdálo, že me-
talovým matadorům dochází 
síla, což bylo samozřejmě jen 
tak na oko, fanoušci okamžitě 
doplňovali baterie muzikantů  
Jägermeistrem či Morganem.  (th)

Honza Toužimský. Česká miss se neostýchala a všem to pěkně nandala. Foto: Pavel zubek (2)

ro z h ovo r

Kouzelné Vánoce pro děti
třinec Já nejsem Ježíšek, ale Ko-
žíšek, tak se jmenuje kouzelnické 
představení nejen pro děti, které 
přiveze do Třince Divadlo kouzel 
Pavla Kožíška v neděli 1. prosince. 

Kouzla a Vánoce patří neodmy-
slitelně k sobě, a tak není divu, že 
na malé i velké návštěvníky čekají 

nezapomenutelné kouzelnické 
Vánoce. Po představení proběhne 
autogramiáda a fotografování s 
Pavlem Kožíškem.

Vstupenky si mohou zájemci 
rezervovat přímo v pokladně kul-
turního domu Trisia nebo elek-
tronicky.  (dk)

mikuláš přinese odměnu čtenářům
redakce Třineckého hutníku vyhlašuje fotografickou soutěž na 

téma „Mikuláš“. Posílejte nám fotografie Mikuláše, a to buď toho, 
který vás navštívil, anebo za něhož jste se sami převlékli. nejzda-
řilejší otiskneme a poté necháme hlasovat ostatní čtenáře našeho 
týdeníku, kteří vyberou toho nejzdařilejšího. Před vánočními svátky 
pak odměníme nejen autora nejlepší fotografie, ale také vylosova-
ného čtenáře, který dal hlas výherci. 

Zároveň také uvítáme vánočně zaměřené čtenářské příběhy, 
tentokrát konkrétně na téma: Dárek, na který nikdy nezapomenu. 
fotografie i příběhy posílejte na adresu dana.kohutova@trz.cz do 
pondělí 9. prosince. Čtenářské povídky otiskneme ve vánočním a 
silvestrovském vydání Třineckého hutníku, které vyjde ve středu  
18. prosince. Z portrétů Mikuláše připravíme fotostranu o týden 
dříve, tedy 11. prosince. Těšíme se na vaše příspěvky!  (dk)

Jediný koncert desmodu

třinec Ani obdivovatelé kapely 
Desmod z Třince a okolí nebudou 
ošizeni o předvánoční koncert, 

který se uskuteční jako jediný 
moravský koncert v kulturním 
domě Trisia 17. prosince.  (dk)

oblíbená kapela Desmod zahraje i v Třinci. 

KulTur a
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z  n a š i c h g r u n í

spory o Kozinec

irena cicHá

Velký Kozinec (645 m n. m.) leží se-
verně od vrchu Ostrý nad obcemi 
Oldřichovice a Tyra. Příznivci pěší 
turistiky mohou využít několika 
označených turistických tras. Ve-
dou od železniční stanice v Bystřici 
(6 km), od železniční stanice ve Ven-
dryni (asi 6,5 km), z centra Třince 
(9,5 km). Nejkratší trasa v délce dva 
kilometry vede z Oldřichovic.

V okolí Velkého Kozince dříve 
pásli dobytek obyvatelé Bystřice, 
kteří byli poddanými knížete a 
podléhali Těšínské komoře. Pas-
tviny však chtěli také poddaní 
barona Adama Borka z Roztropic, 
vlastníka Vendryně a Hradiště. 

Spor o pastviny na Kozinci za-
čal již v 16. století. V roce 1570 
vyslal kníže Václav na místo ne-
svárů zástupce šlechty, aby celou 
záležitost vyřešili. Kozinec byl 
uznán majetkem Adama Borka, 
kterému kníže jeho užívání po-
tvrdil, avšak správa Těšínské ko-
mory se tím neřídila. V roce 1644 
zabavil knížecí lesní Borkovi na 
Kozinci 12 kusů dobytka a odmítl 
je vrátit s tím, že se pásl v mís-
tech, která Borkovi nenáleží. Spor 
se o 30 let později ještě vyhrotil, 
když lesní Adama Borka odvedl z 
Kozince 226 kusů dobytka, který 

náležel poddanému knížete, bys-
třickému fojtu Michalu Heczkovi.

Do sporu zasáhl císař Leopold 
I., který dospěl k závěru, že se 
Adam Borek dopustil násilí na 
císařském majetku. Z nařízení cí-
saře a následně Těšínské komory 
musel Borek zabavený dobytek 
vrátit. Navzdory jeho protestům 
se na Velký Kozinec dostavili 
zemští soudci a vyslýchali bystřic-
ké poddané. Poté byl svolán sněm 
a Velký Kozinec připadl Těšínské 
komoře, a tím i obci Bystřice. 
Adamu Borkovi byl vystaven účet 

za ztráty, které vznikly obci Bys-
třice zadržením jejího dobytka v 
letech 1675–1681.

V archivu se však dochoval ješ-
tě jiný účet, týkající se Těšínské ko-
mory. Byl to účet za jídlo a nápoje, 
které zkonzumovali účastníci 
sněmu, úředníci komory a zemští 
soudci během svého rozhodování. 
Na účtu, jehož položky zřejmě roz-
hodly i o dalším osudu Kozince, 
jsou uvedeny položky jako např.: 
4 kusy dobytka a stejně tolik te-
lat, 7 beranů, největší položka za 
vodku a kořalku, 11 věder vína a 
stejně tolik beček piva. Tento účet 
zaplatila Těšínská komora, a proto 
se nelze divit konečnému rozhod-
nutí v její prospěch.

chata
Chata na Kozinci byla postavena v 
roce 1933 na svahu zvaném Kozin-
čany. Iniciátorem stavby byl tehdej-
ší ředitel polské školy na Karpentné 
Jan Sikora. Po roce 1948 byl objekt 
znárodněn a provozován podni-
kem Restaurace a jídelny. Po roce 
1989 se chata stala opět soukro-
mým vlastnictvím. Poloha objektu 
je velmi výhodná a lehce dostupná.

V objektu je restaurace s kapa-
citou 70 míst, jídelna se 40 místy 
a salonek. V chatě je 7 dvoulůž-
kových pokojů, v nichž je možno 
ubytovat 26 osob. V letní sezoně 
je k dispozici venkovní terasa.

Špekové knedlíky

Suroviny:
Knedlíky: 250 g anglické slaniny vcelku, 4 housky, 400 g hrubé 
mouky, 3 dl vody, sůl, petržel
Zelí: 1 cibule, tuk, celý kmín, 500 g kysaného zelí, cukr a sůl dle 
chuti, česnek
Doplněk: velká cibule, tuk

poStup:
slaninu nakrájíme na kostičky a orestujeme, poté stáhneme z ohně 
a přidáme na kostičky nakrájené housky, promícháme a necháme 
tuk prosáknout do housek.

Z hrubé mouky, soli a vody vymícháme polohusté těstíčko, do něj 
vmícháme housku se slaninou, přidáme hrst nasekané petrželky 
a necháme 15 minut odpočinout.

Z těsta tvarujeme malé knedlíky o průměru asi 7 cm. Knedlíky va-
říme v osolené vodě 10 −12 minut a podáváme je se zelím (můžeme 
je rozpůlit ) přelité dozlatova osmaženou cibulkou.

recept připravila
soš a sou podnikání a služeb Jablunkov

r e c e p t

Pohled z ostrého na Kozinec. Foto: Archiv autorky (2)

chata Kozinec v roce 2005.

Potok na sosně je čistější
třinec Dvě desítky pytlů nejrůz-
nějšího odpadu sesbírali první 
říjnovou sobotu členové Základ-
ní organizace Českého svazu 
ochránců přírody Cieszynian-
ka okolo malého potůčku mezi 
sídlištěm Sosna a nemocnicí v 
Třinci.

„Sešli jsme se jen čtyři, ale 
podařilo se nám uklidit zhruba 
200 metrů potoka,“ zhodnotil 
předseda ochránců Lukáš Nyt-
ra. Doplnil, že je neuvěřitelné, co 
všechno lidé neuváženě vyhazují 
do přírody. Mezi odpadem se na-

cházely například pneumatiky, 
sedačky i stavební suť. 

Úklid kolem potůčku podpořil 
odbor životního prostředí tři-
necké radnice, který dodal pytle 
a zajistil odvoz odpadu. „Ačkoliv 
jsme nedostali za úklid ani ko-
runu, chystáme se v obdobných 
akcích nadále pokračovat. Od-
měnou nám byl dobrý pocit ze 
záslužné práce, kterou jsme udě-
lali nejen pro sebe, ale pro život-
ní prostředí nás všech a krásné 
pozorování mloků skvrnitých,“ 
dodal Nytra. (th)

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

Ludzie sie strachujóm, kiej chuligani balujóm
Każdy dziyń by my sie mieli starać 
kapke pochodzić szpacyrkym po 
polu. Aspóń pore kilometrów, jak 
nóm radzóm nasi doktorzi. Tóż jo sie 
staróm. Drapnym kijki, co mi rodzina 
kupiła, i śląskóm odmianóm „nordic 
walking“ szmatlym po Lesoparku. 

Fajnie sie tam chodzi, bo chod-
niczki sóm wysute trzoskami i pod 
nogami je miękutko. Chodniczków 
na kilometry je bezmali sztyry a 
pół. A jak człowiek dziynnie cho-
dzi, to aji kaj co widzi. Nikiedy sie 
ani nie starczycie dziwić, co wszec-
ko sie wóm na łoczy postawi. Ni-
kierym odroślejszim puberciokóm 
sie tak testosterón w żyłach warzi 
jako jelynióm na rykowisku i razi-
wie nie wiedzóm se ze sebóm rady. 
Chladajóm, co by tu złómać, roz-
walić, zrownać z ziymióm. I zaroz 
majóm mokro w galatach. 

Takim, jednymu wedle drugigo 
by trza było porzóndnej wojny, jak 
prawióm starzi mazacy. Aspóń rok 
i porzóndny sztrynk, aby sie kapke 
moresów nauczyli. To by sie jim aji 
niszczynio wszeckigo, na co natre-
fióm, odniechciało.

Kiejsi łóńskigo roku jisto ochró-
niorze postawili przi ceście takóm 
pieknóm małóm budke a do ni na-
łożyli nawiertane kuloczki. Dłógo 
żech nie wiedziała, na co to je. Roz 
idym i swojim oczóm nie wierzym. 
Budka rozbito, rozszłapano, wszec-
ko powywracane. Kónsek dali mi 
panoczek, co siedzioł na ławce, tłó-
maczył, że ty nawiertane kuloczki 
były schróny na dziwoki pszczoły, 
kiere likwidujóm wszelijaki chro-
boki, ale miód nie produkujóm. Ci, 
co to postawili, najisto we swojim 
wolnym czasie, sie musieli szwar-

nie natropić. Potym wóm zrobi 
najazd jakosi zgraja zdziwocza-
łych chuliganów i je po wszeckim. 
Na nie zapłakoł by jedyn? Kiejsi sie 
każdy przi tym przistawił i moż-
ne rozmyśloł jako jo, na co też to 
je. Już sie nie przistawióm. Dzieło 
zniszczynio stało sie faktym. Dali 
była plechowo tablica z rozkładym 
jazdy na Kamiónke. Stargali jóm ze 
słupka aji ze szrubami. Tóż tam już 
tyn testosterón musioł fakt prze-
ciykać.

Kaj sóm w nocy strażnicy miej-
skigo porzóndku? Dyć aspóń w 
piątki a soboty by jich miało być 
więcej, aby tych rozwydrzónych 
łoprychów wychytali i grzebiynie 
jim przistrzigli. Jak tako partyja 
idzie z „Wideł“ albo od „Czarow-
nic“ z nocnej balangi, tak to je fakt 
siła. Nikierzi łómióm ławki, wy-

wracajóm kóntejnery ze śmiecim 
i wrzeszczóm jako pawiany. Loka-
torzi pobliskich dómów muszóm 
łokna zawiyrać, bo tak bijóm do 
bębnów. Czujecie to aji w zogłów-
ku, jak walóm czinelami. Właściciel 
w nocy salón zarygluje i jedzie sie 
wyspać do swoji rezydencyje. Kole 
chałp chodzóm zgraje łożrałych a 
wy pierecie sztampki do uszy, aby-
ście sie wyspali.

Downi też sie chodziło ku mu-
zyce na fajfokloki. Też sie śpiywało, 
dyć to patrzi ku młodym rokóm. 
Nieroz sie partyja aji do krwie do-
rzezała, ale jak taki prziszeł do 
chałpy, to jeszcze rzymiyniym wyfa-
sowoł. A jesi szkody narobił, to dwa 
razy. Ale aby robili po dziedzinach 
naschwol szkode, to sie żodyn nie 
łopoważył. Wszecy sie boli. Boli sie 
tatów, Boga aji sąsiadów. Dzisio sie 

nikierzi niczego nie bojóm. A tatów, 
tóż to już tym tuplym. Taki sie ta-
towi odgrożo, że zawoło szandarów 
albo osiymset... i powiy, że foter sie 
nad nim znęco. Potym wlezie ma-
mie do szrajtofle i zebiere ji łostatni 
piniądze, kiere miała na kust.

No, ale cóż. Co se gdo zasioł, to 
aji skludzo. Jak ojciec przidzie wie-
czór z gospody i częstuje matke aji 
dziecka chamskimi przezwiskami, 
tóż cóż potym chcieć po potómko-
wi, kierego spłodził. Jak se jeszcze 
potym skoczóm do kudeł i obkło-
dajóm pięściami, tóż jaki przikład 
widzi dziecko we swoji rodzinie?

Za chwile, aby my mieli strach 
pięty z chałpy wieczór wyciągnyć. 
A do tego by nimieli dopuścić ci, 
kierzi sóm dobrze płacóni z na-
szych kapes.

Waszo Jewka Trzyńczanka

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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10 zjištění studijního 
rekordmana
Jiří MaTěJ Brůna

Co se týče školního vzdělávání, 
jsem asi tak trochu raritou. Od 
maturity v roce 2003 jsem studo-
val celkem 6 různých škol – vyšší 
odbornou, několik vysokých (sou-
kromé i veřejné) a taky postgra-
duální studium. Jsem kvůli tomu 
zapsán i v české knize rekordů. 
Na co jsem za tu dobu strávenou v 
různých školách přišel?

žádná škola z nikoho 
inteligenta neudělá
Vůbec nemám pocit, že bych byl 
po absolvování několika škol jak-
koliv chytřejší. Studium samo o 
sobě z nikoho inteligentního člo-
věka neudělá, ale může člověku 
kromě odborných poznatků po-
moci v získání rozhledu, ve schop-
nosti kritického myšlení, práce s 
informacemi a dalších dovedností 
užitečných i pro běžný život.

StudiuM vede k určité pokoře
Čím více a do hloubky člověk stu-
duje jakýkoliv obor, tím stále více 
zjišťuje, co všechno ještě neumí. 
Různí všeználkové, kteří mají na 
vše jediný správný názor a ke vše-
mu se vyjadřují, se pak člověku 
zdají o to více k smíchu.

vzdělání rozhodně není 
Jen o školách a diploMech
Často se o vzdělání mluví, po-
kud jde o jeho formální a insti-
tucionální část. Vzdělání má však 
mnohem širší rozměr. Neformál-
ní vzdělávání (objevování nové-
ho, získávání nových kontaktů, 
čtení, věnování se koníčkům) je 

neméně důležité. Lze narazit na 
nevzdělance s tituly před i za jmé-
nem, stejně tak je možné potkat 
vzdělaného člověka třeba jen se 
základním vzděláním.

StudentSká léta JSou faJn
Někdy se říká, že studenti mají 
bezstarostný život. Ale i se studi-
em jsou spojené určité povinnos-
ti, někdy taky starosti a stres. I 
tak je ale studentský život větši-
nou svobodný, dobrodružný, pes-
trý a zajímavý. Určitě stojí za to 
si ho užít.

Studovat Jen pro titul 
Je hloupoSt
Několik let přežívat na škole jen 
kvůli tomu, abych potom ně-
kde mohl mávat diplomem nebo 
abych uspokojil ambice rodičů, 
se podle mě nedá považovat za 
dobrou volbu. Aspoň částečně by 
mělo vycházet studium a výběr 
školy z vlastního zájmu mladého 
člověka.

učitel není protivník 
ani MiMozeMšťan
Každý učitel byl taky studentem a 
i když někteří z nich můžou půso-
bit jako úplní mimoňové, většina 
z nich dle mé zkušenosti učí ráda. 
Na ty horší z nich stejně časem 
zapomeneme, naopak ty lepší 
kantory si člověk pamatuje hodně 
dlouho. Někdy může být užitečné 
zkusit se vžít do jejich role, také 
to nemají vždy úplně jednoduché.

někdy Je lepší úplně vypnout
Asi každý z nás má občas den, kdy 
se nic nedaří. Většinou přichází 
tehdy, když to člověk nejméně 

potřebuje, třeba při zkouškovém. 
Než ale pouze bez jakéhokoliv 
efektu zírat prázdným pohledem 
do textu, je lepší úplně vypnout 
a zaměstnat (nejen) mozek něčím 
úplně jiným.

pevné nervy Se vyplatí
Stojí za to kromě svalů trénovat i 
své nervy. Při studiu se to určitě 
hodí, a to nejenom u zkoušek, ale 
třeba i při návštěvě studijního od-
dělení. Rozčilovat se nad tím, co 
stejně nemám možnost ovlivnit, 
je ale úplně zbytečné.

pro praxi Je více vyStudova-
ných škol Spíše překážkou
Jestliže je někdo přirozeně zvída-
vý a studovat ho baví, proč kon-
čit první absolvovanou školou? Je 
důležité v životě dělat to, co člo-
věka baví. Pro účely zaměstnání 
to ale přináší spíše komplikace 
a ze strany zaměstnavatelů se 
pak lze přímo či nepřímo setkat 
se stereotypy jako například, že 
dotyčný určitě bude velmi ambi-
ciózní nebo že se mu asi nechce 
pracovat apod.

kdo Skutečně něco uMí, neMá 
zapotřebí být naMachrovaný
Stejnou zkušenost mám z aka-
demického prostředí, ale i z nor-
málního života. Největší kapacity, 
před kterými jsem měl třeba ze 
začátku respekt a ostych, byli 
zpravidla úplně normální a poho-
doví lidé. Naopak jsem měl pocit, 
že mají chuť a radost podělit se 
s ostatními o to (nebo alespoň o 
kousek z toho), co se oni sami na-
učili. Je vždycky fajn vzít si z nich 
i něco pro sebe.

vyzkoušeli opravdovou práci
Třinec Možnost ochutnat práci ve firemním prostředí dostali iT 
nadšenci Základní školy Dany a emila Zátopkových. „loni jsme 
byli oslovení společností 3e Praha engineering na spolupráci v 
projektu převodu sortimentu výrobce nábytku z caD do formátu 
sketchup. V tomto zhruba šestiměsíčním projektu si žáci odzkou-
šeli, jak vypadá komunikace a spolupráce na komerčním zadání,“ 
vysvětlil učitel iT Jiří Hecko s tím, že převod měl jistá specifika a 
problémy a žáci museli provést důkladnou kontrolu konstrukce 
modelů, upravit hladiny a textury tak, aby se výsledek nelišil od 
výstupu z caD.

„Díky práci na projektu jsme odhalili funkce a možnosti pro-
gramu, o které bychom pravděpodobně klasickou výukou ani 
nezavadili, a získali cenné zkušenosti, které určitě v budoucnu 
využijeme,“ doplnil pedagog.

celkem bylo převáděno přes 2000 prvků a projektu se kromě 
žáků i odchovanců třinecké školy účastnili i studenti Vysokého účení 
technického. celkem školáci provedli převod více než jednoho tisíce 
modelů, a to je reference, která se počítá. V ničem za vysokoškol-
skými studenty nezaostali a zaslouženě tak byla jejich práce také 
finančně odměněna.  (pm)

d o p l ň ovač k a

řešení: ranč u Zelené sedmy

k r e S b a :  radka štangová, 7 let, třinec p o e z i e

Vzkazky
Václav Sikora

Časy, vzkazky 
dávné lásky 

napočítej do pěti 
než budu zas v depresi. 

Duše trne rychle strachem 
z čeho budu zase zmaten 

počítám do deseti 
a ztrácím věc za věcí. 

Sčítám rovnou roky své 
už se mnou nikdo nehne 

Co bylo, je za mnou 
i s nadějí marnou. 

Písní tichou zmatený 
mizím mezi kameny 

časů těžkých osudu mého 
dávno ďáblu odprodaného.

sVěT Ml aDýcH
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PoLSAT mArKíZA

PoLSAT mArKíZA

PrimA Zoom BArrANDoV FANDA

PrimA Zoom BArrANDoV FANDA

sTř eda 20.  LisToPa du

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery: 

Vylož karty - australský 
dobrodružný seriál 

 9.45 Hobby naší doby
 10.15 Lustr - televizní komedie
 11.05 Neobyčejné životy: 

Marta Kubišová
 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: Uruguay - 

Staré časy na prodej
 16.35 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 17.00 Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
 17.35 Černé ovce
 17.55 Události v regionech  

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

a počasí
 19.00 Události
 19.50 Branky, body, vteřiny
 20.00 StarDance  

...kolem dokola
 20.03 Losování Sportky a Šance
 20.05 Četnické humoresky: 

Havrani - český  
televizní seriál

 21.40 Cirkus Bukowsky -  
český televizní seriál

 22.30 Elixír lásky -  
bakalářská komedie

 22.59 Losování Šťastných 10  
a Šance milion

 23.00 Tělo jako důkaz:  
Loupežné přepadení - 
americký detektivní seriál

 23.45 MI5 - britský krimi seriál
 0.40 Máte slovo s M. Jílkovou
 1.35 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 2.10 Dobré ráno
 4.45 Sněžná řeka:  

Sága rodu McGregorů: 
Těžké časy -  
australský seriál

 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Etiketa: Zasedací pořádek
 9.10 Život savců:  

Návrat do vody
 10.00 Zvláštní akce Studenti
 10.55 Pevnosti: Hanička
 11.15 Letečtí stíhači v boji: 

Odvážné bombardéry
 12.00 Putování za muzikou
 12.30 Chcete je?
 12.35 Folklorika
 13.00 Ochránce
 13.25 Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
 13.30 Náš venkov:  

Škola na konci světa
 14.00 Kvarteto
 14.25 Mrtvá trať - dok. film
 15.20 Uvnitř lidského těla:  

Jak přežít
 16.10 Moje rodina: Podivné 

Vánoce 2039 - 1. část - 
britský sitcom

 16.40 Televizní klub neslyšících
 17.05 Černá zmije:  

Vous královny španělské -  
britský sitcom

 17.40 Pán času: Další doktor - 
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Králík Fiala
 18.55 Bratři a sestry:  

36 hodin -  
americký seriál

 19.35 Etiketa: Zasedací pořádek
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Kamera na cestách:  

Mallorca, ostrov  
slunce a umění

 21.00 Na cestě po Huelvě
 21.30 Deník Dity P.:  

Když peču chleba
 22.00 Cesta do eurostudentovy 

duše
 23.20 Červený trpaslík:  

Trojan - britský seriál
 23.50 Thomas Jefferson
 0.40 Dokumentární klub:  

Ryba smrdí od hlavy
 2.00 Nedej se: Rukojmí větru
 2.25 Létající kvarteto
 3.00 Blanskogolsko
 3.25 Nejznámější Čech -  

Jan Nepomucký
 4.20 Černá zmije:  

Vous královny španělské -  
britský sitcom

 4.55 Pán času: Další doktor - 
britský sci-fi seriál

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

zahradě: Příjemné  
chvilky - 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: 

Mistrovská hudba - 
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Debut - americký  
krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Střepiny -  
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Konkurs na 
upírku - seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Krvavý sport -  
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Gympl s (r)učením  

omezeným:  
Milionář z tělocvičny - 
komediální seriál

 21.35 Comeback:  
Krev, pop a slzy

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

 22.45 Texaský kat -  
americký krimi film

 0.40 Nikita: Do temnoty - 
americký akční seriál

 1.25 Novashopping 
 2.00 Vrchní sestra -  

americký seriál
 2.45 Rady ptáka Loskutáka 
 3.35 Babicovy dobroty
 4.25 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.15 Novashopping 

 6.20 Policie Hamburk - seriál
 7.20 Vraždy v Kitzbühelu - 

rakouský krimi seriál
 8.30 Alf - komediální seriál
 9.20 To je vražda, napsala
 10.20 Policie Hamburk - seriál
 11.20 Mateřské galeje -  

americká 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 Cesty domů - rod. seriál
 21.30 Už dost, šéfe! -  

kuchařská show
 22.50 Kriminálka Stuttgart - 

německý krimi seriál
 23.50 Myšlenky zločince - 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

 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
 9.35 Návrat komisaře Rexe - 

italský krimi seriál
 10.20 Pohřešovaní - kan. seriál
 11.05 Teleshopping 
 11.20 Odložené případy - seriál
 12.05 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 13.00 Tajemství kruhu - seriál
 13.50 Upíří deníky - amer. seriál
 14.45 Star Wars: Epizoda - 

Klony útočí - americká 
vesmírná sága

 17.20 Tajemství kruhu - seriál
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Vášnivý tanec - americký 

romantický film
 22.20 Fáma - americký thriller
 0.10 Pohřešovaní - kan. seriál
 0.50 Teleshopping 

 8.00 Panorama
 8.30 Toi Toi Cup 2013/14 

Holé Vrchy
 9.00 Time out
 9.30 Téma pro hosty ČT sport
 9.55 Svět motorů
 10.45 MS freestyle motokros 

2013 Lotyšsko
 11.45 Žijme sportem!
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 Mountfield HK -  

HC VÍTKOVICE STEEL
 15.25 Suzhou Taihu China 

Ladies Open
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 BBV po 25 letech
 17.10 Velká cena Brna v plavání
 17.30 Deník NHL
 18.00 FK ERA-PACK Chrudim - 

City US Targu Mures
 19.50 Finále Světového poháru 

2013 Německo
 20.20 Vertikal
 20.45 Olympijský magazín
 21.15 Olympijské střípky
 21.25 MS 2013 Praha
 22.15 ATP týden tenisu
 22.45 Sportovní zprávy
 23.00 Finále Davis Cupu 2013

 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
 9.00 Ojciec Mateusz: Fatum - 

serial kryminalny
 9.50 Zdumiewające Indie: 

Ganges. Rzeka życia - 
serial dokumentalny

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Zdumiewające Indie: 

Himalaje. Sam szczyt - 
serial dokumentalny

 13.55 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 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
 20.10 Pogoda
 20.15 Piąty Stadion
 20.25 Rambo II - film akcji USA
 22.10 Strażnicy skarbu -  

niemiecki film  
przygodowy

 24.00 Pokój szybkich randek - 
film TVP

 0.55 Drużyna A - serial
 1.50 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 2.45 Rambo II - film akcji USA
 4.25 Danuta Michałowska: 

Teatr Godziny Słowo

 6.10 1000 míst, která musíte 
vidět, než zemřete

 7.00 Krásy Evropy se  
Samanthou Brownovou

 7.30 Hitlerův holocaust
 8.35 Největší tajemství historie
 9.30 Alpy: V království orlů
 10.30 Zápisky lovce krokodýlů 
 11.30 Síla živlů
 12.40 Megakatastrofy 
 13.40 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 14.40 Odhalená věda
 15.45 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
 23.10 Klepání na nebeskou bránu 
 0.15 Hitlerovy děti
 1.10 SS: Tajuplná Odessa 
 2.05 Vetřelci dávnověku 
 2.50 Záhada křišťálových lebek 
 3.35 Magistrála kladivounů 
 4.30 Žraločí univerzita

 5.30 Marlene a Konstantin -  
něm. romantický seriál

 6.25 Animáček
 9.25 Velkolepé století - seriál
 10.50 Navarro - fr. krimi seriál
 12.55 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 Věřte nevěřte -  

americký seriál
 21.15 Barrandovský videostop - 

zábavná soutěž
 22.10 Noční Hlavní zprávy
 22.20 Vraždící tornádo -  

amer. katastrofický film
 0.05 Dvojí spravedlnost -  

francouzský krimi seriál
 1.25 Legendy popu
 3.30 Ostříháno
 4.25 Marlene a Konstantin

 8.00 Zpátky z divočiny:  
Venezuela - dok. seriál

 8.45 Outdoor
 9.10 New York Rangers - 

Boston Bruins - záznam
 10.50 Anglie-Německo - zázn.
 12.30 Kobra 11 - seriál
 13.20 Teleshopping
 13.30 Kobra 11 - seriál
 14.15 Big Game
 15.00 Teleshopping
 15.10 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 15.50 Zničeno ve vteřině - 

dokument
 16.40 Zpátky z divočiny:  

Venezuela - dok. seriál
 17.25 Teleshopping
 17.30 Mistři aukcí - dokument
 17.55 Hranice nemožného
 18.40 Kobra 11 - seriál
 19.35 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Kriminálka New York
 22.00 Poslední základna - seriál
 22.45 Red News
 22.50 Městečko South Park

 6.00 Faceci do wzięcia - serial
 6.35 Wędrowne rozmowy 

rabina i księdza: Leżajsk
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.35 Barwy szczęścia - serial
 11.15 Na dobre i na złe - serial
 12.10 Makłowicz w podróży: 

Porto
 12.40 Wojciech Cejrowski - 

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

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

telegram, pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu
 19.25 Barwy szczęścia - serial
 20.40 Na dobre i na złe - serial
 21.45 Randka w ciemno - 

komedia polska
 23.30 Reporter Polski - magazyn
 0.10 Zabójcze umysły - serial
 0.55 Randka w ciemno - 

komedia polska
 2.40 Reporter Polski - magazyn
 3.15 Apetyt na życie - serial

 5.00 Wstawaj! Gramy!
 6.00 Nowy dzień z Polsat News
 8.15 Świat według Kiepskich
 9.00 Malanowski i partnerzy
 10.00 Trudne sprawy - serial
 11.00 Dlaczego ja? - serial
 12.00 Ślubna gorączka - serial
 13.00 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
 20.35 Top Chef - reality show
 22.05 Co facetom w głowie 

siedzi - komedia amer.
 0.00 Apartament dla dwojga - 

komedia francuska
 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
 10.55 Pod povrchom - seriál
 12.00 Noviny o 12.00
 12.30 Kosti - krimi seriál USA
 13.30 Kosti - krimi seriál USA
 14.30 Vtierka Castle -  

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

krimi seriál USA
 23.45 Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
 0.45 Kuriér - krimi seriál
 2.45 Zločin - krimi seriál USA
 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
 10.45 Kobra 11 - krimi seriál
 11.50 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 Generálova dcéra -  

amer.-nemecký triler 
 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:  

Řetězová reakce - 
australský dobrodružný 
seriál 

 9.45 StarDance ...když hvězdy 
tančí - taneční show

 11.30 Na cestě po Huelvě
 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:  

Maďarsko - Mezi  
západem a východem

 16.35 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 17.00 Všechnopárty - talk show
 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 Ztracená brána - 1/3- 

mysteriózní drama
 21.15 Máte slovo s M. Jílkovou
 22.14 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.15 Hercule Poirot:  

Němý svědek -  
britský film

 0.05 Inspektor Rebus:  
Důvod k vraždě -  
britský krimi seriál

 1.15 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.40 Sváteční slovo  

kardinála Miloslava Vlka
 1.45 Kuks, krajina jako park
 2.05 Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
 2.10 Dobré ráno
 4.40 Sněžná řeka:  

Sága rodu McGregorů: 
Syn za syna 1/2 -  
australský seriál

 5.30 Události v regionech

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

klidu: Modravské slatě
 9.45 Gigi - americký muzikál
 11.35 Tykve, dýně aneb Víme, 

co jíme?
 12.00 Cizinec je našinec
 12.25 Ekoprůkopníci: Jak se 

chránit před vodou?
 12.45 Přežít! - britská série
 13.35 Architektura
 14.05 Mýty a fakta historie:  

Germáni
 15.00 Království divočiny:  

Ze života medvědů
 15.30 Objevování planety 

Oceán
 16.15 Zázračná planeta:  

Velká útesová bariéra: 
Přírodní zázrak

 17.10 Černá zmije: Arcibiskup - 
britský sitcom

 17.40 Pán času:  
Planeta mrtvých -  
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Králík Fiala
 18.55 Bratři a sestry:  

Něco nového -  
americký seriál

 19.35 Etiketa: U stolu
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Život savců:  

Život na stromech
 21.00 Mildred Pierceová - 

americká minisérie
 22.05 Na věky věků -  

britsko-německý  
historický seriál

 22.50 Vera: Stíny vzpomínek - 
britský seriál

 0.20 Pološero - Anorexie
 0.50 Bratři a sestry:  

Ideální manžel -  
americký seriál

 1.30 Cizinec je našinec
 2.00 Brno 1905
 2.25 Žadovjáci a Sobulanka
 3.05 Naslouchači snů
 3.30 Cesty k sousedům
 4.20 Černá zmije:  

Arcibiskup -  
britský sitcom

 4.55 Pán času:  
Planeta mrtvých -  
britský sci-fi seriál

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

omezeným:  
Milionář z tělocvičny - 
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: 

Dívka na útěku -  
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Odpoledne pod psa - 
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Volným pádem -  
americký seriál

 15.25 Ordinace v růžové  
zahradě: Oddechový  
čas - seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Krvavá štvanice -  
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové  

zahradě: Hodně štěstí, 
Zdeničko - český seriál

 21.30 Prásk!
 22.05 Kriminálka Miami:  

Rodina - kanadsko- 
-americký krimi seriál

 23.00 Vražda v Bílém domě - 
americký thriller

 1.00 Nikita: Zdání klame - 
americký akční seriál

 1.45 Novashopping 
 2.20 Vrchní sestra -  

americký seriál
 3.05 Na vlastní oči  

aneb Co byste jinak 
nikdy neviděli -  
publicistický pořad

 3.35 Áčko: Šéf mě dusil
 4.25 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.15 Novashopping 

 6.15 Policie Hamburk - seriál
 7.15 Vraždy v Kitzbühelu - 

rakouský krimi seriál
 8.30 Alf - komediální seriál
 9.15 To je vražda, napsala
 10.15 Policie Hamburk - seriál
 11.15 Láska navzdory osudu - 

americké romant. drama
 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 - Výzva
 21.35 Křižovatky života
 22.40 Rizzoli & Isles: Vraždy  

na pitevně - krimi seriál
 23.40 Myšlenky zločince - seriál
 0.40 Slunečno, místy vraždy - 

americký krimi seriál
 1.35 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 2.20 Walker, Texas Ranger
 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 - 
reality show

 9.05 Nemocnice Chicago 
Hope - americký seriál

 9.50 Návrat komisaře Rexe - 
italský krimi seriál

 10.35 Pohřešovaní - kan. seriál
 11.20 Teleshopping 
 11.40 Odložené případy - seriál
 12.20 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 13.20 Tajemství kruhu - seriál
 14.10 Upíří deníky - amer. seriál
 15.05 Vášnivý tanec - americký 

romantický film
 17.20 Tajemství kruhu - seriál
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Odložené případy - seriál
 21.45 Oko za oko - amer. film
 23.45 Pohřešovaní - kan. seriál
 0.30 Oko za oko - amer. film
 2.05 Teleshopping 

 8.00 Panorama
 8.30 MS 2013 Praha
 9.20 Vertikal
 9.45 Velká cena Brna v plavání
 10.05 Olympijský magazín
 10.35 Finále Světového poháru 

2013 Německo
 11.00 ATP týden tenisu
 11.25 Magazín Ligy mistrů UEFA
 11.55 Olympijské střípky
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 FK ERA-PACK Chrudim - 

City US Targu Mures
 14.40 Libor Podmol mezi 

nebem a zemí
 14.55 MS freestyle motokros 

2013 Lotyšsko
 15.50 Sport v regionech
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Deník NHL
 17.00 Tatran Omlux Střešovice -  

1. SC WOOW Vítkovice
 19.25 Svět rock and rollu - 

Letenský pohár
 20.00 FK ERA-PACK Chrudim - 

FC Lokomotiv Charkov
 21.50 Golf Minute Magazine
 22.15 Britská rallye
 23.10 Sportovní zprávy

 5.30 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
 9.00 Ojciec Mateusz: Zatruta 

woda - serial kryminalny
 9.55 Zdumiewające Indie: 

Himalaje. Sam szczyt - 
serial dokumentalny

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Zdumiewające Indie: 

Ghaty. Zachodnie  
monsunowe góry -  
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
 17.20 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
 20.15 Pogoda
 20.30 Ojciec Mateusz - serial
 21.25 Sprawa dla reportera
 22.25 Jazda - czeski film 

obyczajowy
 24.00 Drużyna A - serial
 1.00 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 1.50 Hrabina Cosel:  

Władza - serial
 2.45 Jan Ptaszyn Wróblewski: 

W poszukiwaniu  
zakazanego jazzu

 3.00 Moja Miłość,  
Oczy i Uszy - film 
dokumentalny

 6.10 Zločiny za hranou
 6.55 Prvních 48 hodin
 7.45 Na jih Číny  

s Nigelem Marvenem 
 8.40 Život mezi šelmami 
 9.40 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 10.35 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 11.35 John Rabe:  

nacista zachránce
 12.40 Největší tajemství historie
 13.40 Alpy: V království orlů
 14.40 Zápisky lovce krokodýlů 
 15.45 Síla živlů
 16.50 Megakatastrofy 
 17.50 Bouřlivá Země
 18.55 Vesmírná odysea: 

Robotičtí průkopníci 
 20.00 Hitlerovy děti
 21.05 Tajemství ponorky I-52 
 22.10 Vetřelci dávnověku 
 23.10 Hitler a okultismus 
 0.10 Umírající oceány 
 1.00 Žraločí univerzita
 1.45 Mexické pyramidy smrti 
 2.35 Ztracená flotila staré Číny 

 5.30 Marlene a Konstantin -  
něm. romantický seriál

 6.25 Animáček
 9.25 Velkolepé století - seriál
 10.50 Navarro - fr. krimi seriál
 12.55 Síla intrik - italský 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
 21.25 Třicet případů majora 

Zemana - televizní seriál
 23.15 Noční Hlavní zprávy
 23.20 Kurňa, co to je? -  

zábavný pořad
 0.25 Dvojí spravedlnost -  

francouzský krimi seriál
 1.40 Odpusť - francouz. film
 3.05 Na plac!
 3.50 Profesionálové - seriál
 4.25 Marlene a Konstantin

 8.00 Zpátky z divočiny:  
Venezuela - dok. seriál

 8.45 World of Freesports
 9.10 Washington Capitals -  

Pittsburgh Penguins
 11.10 Belgie-Japonsko
 13.05 Teleshopping
 13.15 Zničeno ve vteřině
 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:  

Venezuela - dok. seriál
 17.20 Teleshopping
 17.25 Mistři aukcí - dokument
 17.50 Poslední základna - seriál
 18.35 Kobra 11 - seriál
 19.30 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Wall Street -  

americký krimi film
 22.25 Poslední základna - seriál
 23.10 Red News
 23.20 Městečko South Park
 23.45 Invaze - seriál

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

Dolina Duoro
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

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

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

telegram, pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu
 19.25 Barwy szczęścia - serial
 20.40 Sztuka zrywania -  

komedia USA
 22.35 Boso, ale na rowerze -  

komediodramat belg.-hol.
 0.35 Świat bez tajemnic: 

David chce odlecieć
 2.25 Boso, ale na rowerze -  

komediodramat belg.-hol.
 4.20 Art Noc

 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
 13.00 STOP Drogówka
 14.00 Pierwsza miłość - serial
 14.45 Trudne sprawy - serial
 15.50 Wydarzenia, prognoza 

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

prognoza pogody
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Zdrady - serial
 21.00 Hotel 52 - serial
 22.00 2XL - serial
 23.00 Za wcześnie umierać - 

dramat USA
 1.35 Kabareton na Topie
 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
 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 Air Force two:  

V rukách rebelov - nem.-
-americký akčný triler

 23.30 Vyvolení - Dom snov
 1.00 Gigolovia - reality show
 2.05 Kosti - krimi seriál USA
 3.05 Hawaii 5.0 -  

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

Vegas - krimi seriál USA
 4.50 Modrí templári -  

krimi seriál USA
 5.45 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
 1.35 Dr. House - amer. seriál
 2.20 NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
 3.00 Farma
 4.00 Kobra 11 - krimi seriál
 5.00 Televízne noviny
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 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Kudy, kudy cestička - 
australský dobrodružný 
seriál 

 9.45 Kluci v akci
 10.10 Příběhy slavných -  

Jiří Vala:  
Frajer a fanfarón

 11.05 Život na zámku:  
Všechno je jinak -  
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:  

Němý svědek -  
britský film

 16.20 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 16.45 Malá farma:  

Štěňata a tele
 17.10 Besipky: Zvěř
 17.15 Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
 17.55 Události v regionech  

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

a počasí
 19.00 Události
 19.50 Branky, body, vteřiny
 20.00 StarDance  

...kolem dokola
 20.05 Sanitka 2 - český seriál
 21.05 13. komnata  

Tomáše Krejčíře
 21.33 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 21.35 Všechnopárty -  

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

Noční taxi -  
francouzský seriál

 0.15 Na stopě
 0.40 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.05 Kolem Pražského hradu
 1.25 Sama doma
 2.55 Dobré ráno
 5.30 Události v regionech

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

Jak přežít
 10.00 Mrtvá trať -  

dokumentární film
 10.55 Jsem tím, co jím?
 11.25 Netopýři ve tmě
 11.50 Až na kraj světa:  

Země strachu
 12.45 Thomas Jefferson
 13.35 Velký, větší, největší: 

Přehrada Tři soutěsky  
v ČLR

 14.30 Dobrodružství vědy  
a techniky:  
Zločin bez slitování

 15.15 Putování naší planety: 
Sklon osy

 16.05 České stopy na březích 
Amazonky

 17.10 Červený trpaslík:  
Trojan - britský seriál

 17.40 Pán času: Vody Marsu - 
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Králík Fiala
 18.55 Bratři a sestry:  

Posvátný svazek  
manželský! - amer. seriál

 19.35 Etiketa: Dezerty
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Zázračná planeta:  

Velká útesová bariéra: 
Od útesů po deštné 
pralesy

 21.00 Uvnitř lidského těla: 
Nepřátelský svět

 21.55 Velikáni filmu...  
Jiří Schmitzer:  
Dům pro dva - český film

 23.15 Jistě, pane premiére: 
Střet zájmů -  
britský satirický seriál

 23.50 Polda po tátovi -  
kanadský komediální 
thriller

 1.35 Gotika
 2.00 Skoroňáci -  

zábavný pořad
 2.40 Velmi intimní dialogy
 3.05 Sejdeme se v Eurocampu
 4.00 Chodníčky větrných 

krajánků
 4.20 Červený trpaslík:  

Trojan - britský seriál
 4.50 Pán času:  

Vody Marsu -  
britský sci-fi seriál

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

zahradě: Hodně štěstí, 
Zdeničko - 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: 

Caravaggiovo prokletí - 
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Azyl - americký  
krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
V nemilosti -  
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Už vám  
nevěřím - seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Rudý poplach -  
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Výměna manželek - 

reality show
 21.30 Mizerové 2 -  

americká akční komedie
 0.20 Okovy moci -  

americký thriller
 2.00 Novashopping 
 2.35 Městečko Eastwick - 

americký seriál
 3.20 Áčko: Zabili mi zvíře
 4.35 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.30 Novashopping 

 6.15 Policie Hamburk - seriál
 7.15 Vraždy v Kitzbühelu - 

rakouský krimi seriál
 8.30 Alf - komediální seriál
 9.15 To je vražda, napsala -  

americký krimi seriál
 10.15 Policie Hamburk - seriál
 11.15 Láska navzdory osudu - 

americké romant. drama
 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 - Duel
 22.10 Show Jana Krause -  

late night show
 23.10 Hannibal: zrození -  

britsko-francouzsko- 
česko-italský horor

 1.35 Kniha krve - britský horor
 3.40 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 4.25 Walker, Texas Ranger -  

americký akční seriál

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.30 Teleshopping 
 7.10 Ben 10 - anim. seriál
 7.35 Tajemství Sylvestra a 

Tweetyho - anim. seriál
 7.55 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 8.40 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 9.25 Návrat komisaře Rexe - 

italský krimi seriál
 10.15 Pohřešovaní - kan. seriál
 10.55 Odložené případy - seriál
 11.40 Teleshopping 
 12.00 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 12.50 Tajemství kruhu - seriál
 13.45 Upíří deníky - amer. seriál
 14.35 Odložené případy - seriál
 16.15 Kočka a pes - it. komedie
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Holky z porcelánu - 

česká komedie
 22.00 Hrdost a sláva -  

amer.-německý thriller
 0.25 Noční jízda -  

americký thriller
 1.55 Teleshopping 

 8.00 Panorama
 8.30 Tatran Omlux Střešovice -  

1. SC WOOW Vítkovice
 10.55 Miss aerobik -  

IV. soustředění
 11.10 Sport v regionech
 11.40 Golf Minute Magazine
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 FK ERA-PACK Chrudim - 

FC Lokomotiv Charkov
 14.40 Cyklotoulky
 14.50 Britská rallye
 15.45 Total ragby
 16.10 České ragby
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Studio fotbal extra
 17.30 Deník NHL
 18.00 HC Oceláři Třinec -  

HC Slavia Praha
 21.40 Bojové sporty - Národní 

pohár v karate ČSKe
 22.10 Sportovní zprávy
 22.25 Deník NHL
 22.50 MS 2013 Praha
 23.40 Auto-rallye-cross
 0.10 Branky, body, vteřiny
 0.20 Total ragby
 0.45 České ragby
 0.50 Studio fotbal extra

 5.35 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
 9.00 Ojciec Mateusz:  

Druga szansa -  
serial kryminalny

 9.50 Zdumiewające Indie: 
Ghaty. Zachodnie  
monsunowe góry - 
serial dokumentalny

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.30 Przepis dnia magazyn
 12.45 Zdumiewające Indie: 

Siedem sióstr - serial 
dokumentalny

 13.50 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 Kabaretowe hity Jedynki
 18.30 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 Biało-czerwoni
 20.15 Pogoda
 20.30 Maria z Nazaretu - serial
 21.35 Park Jurajski -  

amerykański film sci-fi
 23.50 Krzyk 3 - thriller USA
 1.50 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 2.45 Weekendowy magazyn 

filmowy
 3.20 Jazda - czeski film 

obyczajowy

 6.10 Bouřlivá Země
 7.00 Neohrožená planeta
 7.50 Hitlerovi bodyguardi
 8.45 SS: Hitlerovi vojáci 
 9.45 Zločiny za hranou
 10.40 Forenzní vyšetřovatelé 
 11.35 Tajemství indické divočiny
 12.40 Lví správce
 13.40 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 14.40 Znovuzrozená Indie
 15.45 Den, kdy zastřelili  

Kennedyho 
 16.50 Největší tajemství historie
 17.50 Vetřelci dávnověku 
 18.55 Nečekaná budoucnost 
 20.00 Žraloci po setmění 
 21.05 Žraločí univerzita
 22.05 Ztracená města starověku
 23.10 Normané: Dějiny  

jednoho národa
 0.15 Úžasná mláďata 
 1.10 Jed: Vražedná  

zbraň přírody 
 2.05 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 2.55 Odhalená věda

 5.30 Marlene a Konstantin -  
něm. romantický seriál

 6.25 Animáček
 9.15 Velkolepé století - seriál
 10.50 Navarro - fr. krimi seriál
 12.55 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 Tajemství Noemovy  

archy - německý  
dobrodružný film

 22.55 Intim Night
 23.45 Noční Hlavní zprávy
 23.55 Ostrov hrdlořezů - 

americko-francouzský 
dobrodružný film

 2.25 Sněhová bouře -  
německý film

 3.55 Na plac!
 4.25 Marlene a Konstantin

 8.00 Zpátky z divočiny: 
Venezuela - dok. seriál

 8.45 World of Freesports
 9.15 San Jose Sharks - Tampa 

Bay Lightning - záznam
 11.05 World of Freesports
 11.30 Wall Street -  

americký krimi film
 13.35 Teleshopping
 13.45 Kobra 11 - seriál
 14.35 European Poker Tour 12
 15.25 Teleshopping
 15.30 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 16.15 Zpátky z divočiny:  

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

Atlantida - seriál
 20.00 Gambrinus liga -  

přímý přenos
 22.15 Poslední základna - seriál
 23.00 Red News
 23.05 Invaze - seriál

 5.50 Faceci do wzięcia - serial
 6.25 Lokatorzy - serial
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.40 Barwy szczęścia - serial
 11.15 Na dobre i na złe - serial
 12.15 Sztuka życia - telenowela
 12.40 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
 19.25 Barwy szczęścia - serial
 20.00 Boscy w sieci - serial
 20.05 Barwy szczęścia - serial
 20.45 Rodzinka.pl - serial
 21.50 Dzięki Bogu już weekend 
 23.05 Tylko dla dorosłych
 23.20 Piąty Stadion
 23.25 Kryminalne zagadki  

Las Vegas - serial
 0.20 Sztuka zrywania -  

komedia USA

 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 -  

reality show
 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
 22.40 Niewidzialny -  

thriller kanad.-amer.
 0.55 Władcy wojny -  

film hongkong.-chiń.
 3.25 Tajemnice losu

 6.15 Veľké Noviny TV JOJ
 7.10 Nakupuje vám to
 7.25 Súdna sieň
 9.35 Panelák - seriál
 10.55 Pod povrchom - seriál
 12.00 Noviny o 12.00
 12.30 Kosti - krimi seriál USA
 13.30 Kosti - krimi seriál USA
 14.30 Vtierka Castle -  

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

akčný triler USA
 0.00 Votrelci vs. Predátor 2 - 

sci-fi horor USA
 2.10 Slnečno, sem-tam  

vraždy - krimi seriál USA
 3.10 Panelák - seriál
 4.10 Chudobný ženích - 

romantická komédia USA 
 5.45 Veľké Noviny TV JOJ

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

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

Muž v ohni - triler USA/N
 1.45 NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
 2.25 Kobra 11 - krimi seriál
 3.10 Bez stopy - krimi seriál
 3.50 Farma
 5.00 Televízne noviny

soBoTa 23.  LisToPa du

 6.00 Okouzlení - italská 
rodinná sága

 6.55 Přátelská výpomoc - 
krimi příběh

 7.50 StarDance  
...kolem dokola

 7.55 Žiješ jenom 2x:  
Rázovitá paní Anna

 8.25 Motanice - pohádka
 9.30 Vzpomínka na Adventní 

koncerty 2012
 9.50 Smrt v ráji - britsko- 

-francouzský krimi seriál
 10.45 Nejlepší trapasy -  

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

Paříž očima Jana Šmída
 13.00 Zprávy
 13.05 Jabloňová panna - 

pohádka
 13.55 Doktorská pohádka
 14.45 Pro pamětníky...: 

Zákon starého muže - 
krimi film

 16.00 V hlavní roli zločin: 
Příbuzenstvo - krimi film

 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
 21.40 Hitparáda televizní 

zábavy
 22.32 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.35 Dobrodruzi -  

francouzsko-italské 
drama

 0.25 Brouk -  
americký psychothriller

 2.05 Sváteční slovo  
kardinála Miloslava Vlka

 2.10 Manéž Bolka Polívky
 3.25 Designtrend
 4.05 Herbář
 4.35 Příběhy slavných -  

Jiří Vala:  
Frajer a fanfarón

 5.30 Z metropole

 6.00 Raníček: Pat a Mat
 6.10 Veselá zoo
 6.20 Můj mazlíček
 6.40 Včelka Mája: Požár
 7.00 Mikulášovy patálie: Křída
 7.15 Garfieldova show
 7.30 Studio Kamarád
 9.00 Náš venkov:  

Bydlím na Bydlině
 9.30 Putování za muzikou
 9.55 Folklorika:  

Skryté tajemství klobásy
 10.25 Tisíc let české myslivosti
 10.55 Generál Patton: Obléhání
 11.40 Přežít! - britská série
 12.30 Cizinec je našinec
 13.00 Neznámá Země:  

Svět podle Kryštofa  
Kolumba II. -  
Prožít své sny

 13.20 Království divočiny:  
Ze života medvědů

 13.50 Magie Venezuely
 14.45 Svět zázraků - magazín
 15.10 Derren Brown: Magie  

a manipulace mysli
 15.35 Titanic - krev a ocel - 

britsko-italský seriál
 16.25 Kamera na cestách:  

Mallorca, ostrov  
slunce a umění

 17.20 Zázračná planeta:  
Velká útesová bariéra: 
Od útesů po deštné 
pralesy

 18.15 Krásný ztráty
 18.45 Večerníček: Králík Fiala
 18.55 Pravěk útočí - brit. seriál
 19.40 Pevnosti: Hanička
 20.00 Mýty a fakta historie:  

Germáni
 20.55 Ve jménu kultu… 

Bondfest: Goldfinger -  
britský film

 22.45 Fighter - americký film
 0.35 Česká soda
 0.55 Malá Velká Británie - 

britský komediální seriál
 1.20 Je to soda -  

britský satirický seriál
 1.50 Náš venkov:  

Bydlím na Bydlině
 2.20 Kvarteto
 2.45 Chcete je?
 2.50 Lácaranka - záb. pořad
 3.30 L.S.M.
 3.50 24
 4.45 Malá Velká Británie - 

britský komediální seriál
 5.10 Pravěk útočí - brit. seriál

 5.30 Novashopping
 6.10 Oggy a Škodíci - 

kanadsko-francouzský 
animovaný seriál

 6.30 Tom a Jerry - americký 
animovaný seriál

  6.55 Batman: Odvážný  
hrdina - americký 
animovaný seriál

  7.25 Bakugan - japonský 
animovaný seriál

 7.50 Tučnáci z Madagaskaru -  
americký animovaný 
seriál

 8.20 Sněženka a Růženka - 
německý film

 9.35 Malí uličníci -  
americký rodinný film

 11.05 Koření
 12.00 Volejte Novu
 12.40 Homolka a Tobolka - 

český film
 14.25 Výměna manželek - 

reality show
 15.45 Poseidon - americký 

dobrodružný film
 17.40 Tipy ptáka Loskutáka 
 18.00 Rady ptáka Loskutáka 
 18.45 Babicovy dobroty
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Český slavík Mattoni 

2013 - přímý přenos
 22.35 Zákon ulice -  

americký akční film
 0.25 Gabriel: Anděl pomsty - 

australský fantasy film
 2.20 Novashopping 
 2.55 P. F. - zastavení  

s Pavlínou Filipovskou  
a jejími hosty

 3.40 Áčko: Žiju  
v azylovém domě

 4.40 Andílci - rumunská 
telenovela 

 5.30 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. seriál
 10.50 Hawaii 5-0 -  

americký krimi seriál
 11.50 Česko Slovensko  

má talent
 13.50 V síti lží - kanad. thriller
 15.50 Vraždy v Midsomeru -  

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

ŽIVĚ - kuchařská show
 21.45 Nezastavitelný -  

americký akční thriller
 0.05 Vražedná terapie - 

americký horor
 2.05 Vraždy v Midsomeru -  

britský krimi seriál
 3.40 Stav obležení -  

americký akční thriller

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

O milion kolem světa
 8.20 Neuvěřitelné příběhy - 

americký sci-fi seriál
 8.45 Nová cestománie: 

Západní Austrálie:  
Tam na konci světa

 9.15 Nemocnice Chicago 
Hope - americký seriál

 10.00 Návrat komisaře Rexe - 
italský krimi seriál

 10.50 Teleshopping 
 11.05 Odložené případy - seriál
 11.50 Upíří deníky - amer. seriál
 12.30 Kočka a pes - it. komedie
 14.35 Holky z porcelánu - 

česká komedie
 16.35 Superman 4 - britský film
 18.20 Noc klavíristy -  

český detektivní film
 20.00 Tygr a drak -  

dobrodružný fantasy film
 22.15 Bažina -  

kanadsko-americký horor
 0.05 I pro lásku se zabíjí - 

francouzské drama
 2.05 Teleshopping 

 8.00 Panorama
 8.30 HC Oceláři Třinec -  

HC Slavia Praha
 11.00 Praque International 

Streetball Cup 2013
 11.10 Žijme sportem!
 11.35 Cyklotoulky
 11.45 Panorama
 12.05 STEN Marketing HB 

Ostrov - SF SKK  
El Niňo Praha

 12.55 Magazín Ligy mistrů UEFA
 13.25 Světový pohár v cyklo-

krosu 2013/14 Belgie
 14.25 Čtyřka sport
 14.40 Deník NHL
 14.55 Světový pohár v cyklo-

krosu 2013/14 Belgie
 16.15 Sláva vítězům
 16.30 120 let Sparty
 17.30 AC Sparta Praha -  

FK Mladá Boleslav
 20.15 FC Barcelona -  

FK ERA-PACK Chrudim
 21.55 Minuty dobrodružství
 22.55 Sportovní zprávy
 23.10 Deník NHL
 23.25 Magazín Ligy mistrů UEFA
 23.50 Bojové sporty - Národní 

pohár v karate ČSKe

 5.35 Moda na sukces - serial
 6.25 Wielkie Sanktuaria 

Polski: Ludźmierz
 6.55 Pełnosprawni - magazyn 

dla niepełnosprawnych
 7.15 Las bliżej nas - magazyn
 7.30 Rok w ogrodzie - magazyn
 8.00 Naszaarmia.pl - magazyn
 8.30 Magazyn Ligi Mistrzów
 8.55 Dora poznaje świat
 9.25 Pingwiny z Madagaskaru
 9.55 iCarly - serial
 10.25 Inauguracja Pucharu 

Świata w skokach 
narciarskich

 10.35 Jak to działa: Mózg (2) - 
magazyn

 11.10 Kabaretowe hity Jedynki
 11.35 Inauguracja Pucharu 

Świata w skokach 
narciarskich

 11.45 Program rozrywkowy
 12.05 Weekendowy magazyn 

filmowy
 12.30 Jaka to melodia?
 13.05 Blondynka - serial
 13.55 Inauguracja Pucharu 

Świata w skokach 
narciarskich

 14.05 Enklawy dzikiej przyrody: 
Głębiny mórz - cykl dok.

 14.40 Inauguracja Pucharu 
Świata w skokach 
narciarskich

 14.50 Okrasa łamie przepisy: 
Smażenie konfitur - 
magazyn kulinarny

 15.25 Program publicystyczny
 15.35 PŚ w skokach narciarskich:  

konkurs drużynowy - 
Klingenthal (studio)

 16.00 PŚ w skokach narciarskich:  
konkurs drużynowy - 
Klingenthal (1. seria)

 17.05 Teleexpress
 17.15 PŚ w skokach narciarskich: 

konkurs drużynowy - 
Klingenthal (2. seria)

 18.25 Pogotowie rachunkowe - 
magazyn

 19.10 Smerfy - serial anim.
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Gol: T-Mobile Ekstraklasa
 20.10 Pogoda
 20.25 Komisarz Alex -  

serial kryminalny
 21.25 Miłość i inne używki - 

dramat USA
 23.25 Żywe trupy - serial

 6.10 Lev, přítel člověka 
 6.35 Záhada křišťálových lebek 
 7.30 Magistrála kladivounů 
 8.30 Žraločí univerzita
 9.30 Bouřlivá Země
 10.30 Klepání na nebeskou 

bránu 
 11.40 Hitlerovy děti
 12.45 SS: Tajuplná Odessa 
 13.50 Zločiny za hranou
 14.50 Forenzní vyšetřovatelé 
 15.50 Tajemství indické divočiny
 16.50 Lví správce
 17.50 Ztracená města starověku
 18.55 Normané: Dějiny  

jednoho národa
 20.00 Úžasná mláďata 
 21.05 Za tučňáky na Antarktidu 
 22.05 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 23.10 Odhalená věda
 0.10 Zvířecí armagedon
 1.00 Pravěká pitva
 1.55 Alpy: V království orlů
 2.50 Zápisky lovce krokodýlů 
 3.40 Síla živlů
 4.30 Megakatastrofy 

 5.30 Malé dějiny jedné  
rodiny - televizní seriál

 6.00 Animáček
 8.55 Drtivá porážka -  

game show
 10.30 Carl a Bertha - něm. film
 12.40 Témata týdne
 13.10 Katie Fforde:  

Láska přichází v létě - 
německý romantický film

 15.10 Perry Mason -  
americký seriál

 17.20 Ona a on - komed. seriál
 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Týden na Barrandově
 19.05 Animáček
 20.15 Vtip za stovku!
 21.20 Exkluziv!
 22.15 Sejdeme se na Cibulce
 23.15 Velmi relativní známosti -  

britská komedie
 1.05 Sněhová bouře -  

německý film
 2.50 Ráj na konci světa - 

koprodukční film
 4.30 Mezi životem a smrtí - 

dokument

 8.00 Gambrinus liga - záznam
 9.55 Pittsburgh Penguins -  

New York Islanders
 11.45 Anglie-Německo
 13.40 Teleshopping
 13.50 Kobra 11 - seriál
 14.40 Poker After Dark 2013
 15.25 Teleshopping
 15.35 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 16.20 Teleshopping
 16.25 Outdoor
 16.55 Zvěd - německý western
 18.40 Tuningové války - seriál
 19.35 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Kriminálka Miami - seriál
 21.10 Arrow - seriál
 22.00 Tajná dohoda -  

americký akční film
 23.30 K.O.Night
 0.20 Sexy amatérky Playboye
 0.50 Arrow - seriál
 1.30 Tajná dohoda -  

americký akční film
 2.55 Winnipeg Jets - Minne-

sota Wild - záznam

 5.45 Tygrysy Europy - serial
 6.50 Poezja łączy ludzi
 7.00 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.55 Sztuka życia - telenowela
 11.25 Barwy szczęścia - serial
 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 -  

program rozrywkowy
 18.00 Panorama, sport  

telegram, pogoda
 18.55 Kulisy teleturnieju 

„Postaw na milion“
 19.05 Postaw na milion - 

teleturniej
 20.05 The Voice of Poland - 

widowisko muzyczne
 22.10 Liberator 2 - film USA
 24.00  Joe Cocker  

„Fire It Up - Live“ - 
niem. film muzyczny

 2.00 Wyprawa po śmierć - 
horror USA

 3.40 Skok - film TVP

 5.00 Wstawaj! Gramy!
 6.00 Nowy dzień z Polsat News
  7.45 Jeźdźcy smoków
 8.25 Toy Story 2 - film anim.
 10.15 Ewa gotuje - magazyn
 10.55 Scooby-Doo!  

Wakacje z duchami -  
film animowany USA

 12.45 Czarny rycerz -  
komedia USA

 14.45 To nie koniec świata!
 15.45 2XL - serial
 16.45 Kabaret
 17.00 Formuła 1: Grand Prix 

Brazylii - kwalifikacje
 18.00 Kabaret
 18.50 Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
 19.30 Świat według Kiepskich
 20.00 Kevin sam w domu - 

komedia USA
 22.15 Gala boksu  

w Jastrzębiu-Zdroju
 0.15 Belfer: Zwycięzca bierze 

wszystko - film USA
 2.15 Dziewczyny z fortuną 
 3.30 Tajemnice losu

 6.45 My Little Pony -  
kanad. animovaný seriál

 7.10 Max Steel - kanadsko-
-americký anim. seriál

 7.40 Legenda o Tarzanovi - 
americký anim. seriál

 8.55 Move Up! -  
tanečná show

 10.20 Panelák - seriál
 11.50 Čo urobíme s fotrom? - 

americká komédia
 13.40 Bournov mýtus - 

akčný triler USA
 16.10 Česko Slovensko  

má talent
 17.55 Cena je správna
 19.00 Veľké Noviny TV JOJ
 20.00 Šport
 20.15 Najlepšie počasie
 20.20 Čierny Blesk - 

ruský akčný sci-fi film
 23.00 Vyvolení - Dom snov - 

Súboj
 1.00 Čo urobíme s fotrom? - 

americká komédia
 2.45 C.S.I.: Kriminálka New 

York - krimi seriál USA
 4.20 Kým nás smrť nerozdelí - 

americký krimi film

 6.00 Dr. House - amer. seriál
 6.45 Zajac Bugs a priatelia 
 6.55 Scooby-Doo, ako sa 

máš? - animovaný seriál
 7.20 Kung Fu Panda
 7.50 Tučniaky z Madagaskaru
 8.10 Alf - americký seriál
 8.40 Krok za krokom - sitcom
 9.00 Nekonečný príbeh 2 - 

dobrodr. film
 10.45 2 baby na mizine - sitcom
 11.10 Rex - superpes - komédia
 13.25 Kučeravá Sue - komédia
 15.35 Horúce strely v Mexiku - 

akčná komédia USA
 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 Mesto hriechu - triler USA
 0.50 Päste šampióna -  

americký akčný film
 2.15 Hrozba z temnoty - seriál
 3.30 Farma - Duel
 5.00 Televízne noviny

T V Progr aM



Třinecký / Trzyniecki / HuTník / 20. LisToPadu – 26. LisToPadu 2013 13

ČT1 ČT2 NoVA PrimA NoVA CiNEmA ČT SPorT TVP 1 TVP 2 JoJ

ČT1 ČT2 NoVA PrimA NoVA CiNEmA ČT SPorT TVP 1 TVP 2 JoJ

PoLSAT mArKíZA

PoLSAT mArKíZA
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neděLe 24.  LisToPa du

 6.00 Zajímavosti z regionů
 6.25 Hobby naší doby
 6.50 Okouzlení - italská 

rodinná sága
 7.45 Pro pamětníky...: 

Zákon starého muže - 
krimi film

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

Rozchod - český seriál
 12.00 Otázky Václava Moravce
 13.00 Zprávy
 13.05 Vápenička - pohádka
 14.00 Loupežnická pohádka
 14.45 Ze zlatého fondu: 

Čas jeřabin -  
televizní drama

 16.00 Pro pamětníky...: 
Slaměný klobouk -  
český film

 17.30 Neobyčejné životy: 
Tomáš Töpfer

 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: Zabíjení 

soudruha (1951) -  
historický seriál

 21.30 168 hodin
 22.02 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.05 Malé velké gatě -  

televizní komedie
 23.10 Smysluplná vražda - 

francouzský detektivní 
cyklus

 0.45 Manéž Bolka Polívky
 2.00 Designtrend
 2.15 Móda - Extravagance - 

Manýry
 2.35 Vějíř starých hitů
 3.20 V tom kraji bizoním
 3.45 Kuchařská pohotovost: 

Košík plný hub
 4.15 Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
 5.00 Žiješ jenom 2x:  

Rázovitá paní Anna
 5.30 Zajímavosti z regionů

 6.00 Raníček: Pat a Mat
 6.10 Veselá zoo
 6.20 Můj mazlíček
 6.40 Včelka Mája
 7.00 Mikulášovy patálie
 7.15 Garfieldova show
 7.30 Studio Kamarád
 9.00 Československý filmový 

týdeník 1963
 9.15 Hledání ztraceného času: 

Vltava v obrazech (45)
 9.35 Zvláštní akce Studenti
 10.30 Pevnosti: Hanička
 10.50 Nedej se: Biopaliva - 

ekologie naruby?
 11.15 Ochránce
 11.45 Chcete mě?
 12.10 Jak se žije kočkám podle 

Drahomíry Vihanové
 12.25 Život savců:  

Život na stromech
 13.20 Mýty a fakta historie:  

Germáni
 14.10 Sváteční slovo
 14.15 Křesťanský magazín
 14.45 Uchem jehly
 15.10 Příběhy, které svět 

nevidí: Nerušte mé kruhy
 15.40 Ptáčata: Hlaste předsedu!
 16.05 Objevování planety Oceán
 16.55 Až na kraj světa: Lidé ohně
 17.50 Emoce a my:  

Emoce v rodině
 18.15 Na plovárně  

s Jindřichem Mannem
 18.45 Večerníček: Králík Fiala
 18.55 Pravěk útočí - brit. seriál
 19.40 Neznámá Země: Svět 

podle Kryštofa Kolumba 
II. - Prožít své sny

 20.00 S kuchařem kolem světa: 
Maroko

 21.00 Česká hlava 2013
 21.55 Filmový klub Exclusive:  

Machete - americký 
komediální thriller

 23.35 Dokumentární klub:  
Poklad, který nevoní

 0.30 Californication: Odhodím 
své běsy - amer. seriál

 0.55 Mrtvá trať - dok. film
 1.50 Ochránce
 2.15 Moravěnka - záb. pořad
 2.55 Otcové a dcérky
 3.25 Národ mystifikace
 4.15 Vikingové z Brna
 4.40 Moje rodina: Podivné 

Vánoce 2039 - 1. část - 
britský sitcom

 5.10 Pravěk útočí - brit. seriál

 6.15 Oggy a Škodíci - 
kanadsko-francouzský 
animovaný seriál

 6.25 Dinofroz - italský  
animovaný seriál

 6.55 Bakugan - japonský 
animovaný seriál

 7.20 Hannah Montana  
navěky - americký seriál

 8.15 Jak vycvičit draky -  
americký animovaný 
seriál

  8.40 Princezna ze mlejna - 
pohádkový seriál

 9.15 Víkend: Dobrého nepálí
 10.00 Jen blázni spěchají - 

americká komedie
 12.15 Bota jménem Melichar - 

česká komedie
 13.30 Můj hříšný muž -  

česká komedie
 15.35 Poslední prázdniny - 

americká komedie
 17.50 Tankový prapor -  

český film
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Doktoři z Počátků:  

Lidi umí překvapit - 
český seriál

 21.30 Střepiny
 22.05 Smrtonosná zbraň 3 - 

americký akční film
 0.15 Občan Havel:  

Krize -  
dokumentární film

 1.15 Občan Havel:  
Odcházení -  
dokumentární film

 2.10 Novashopping 
 2.45 Městečko Eastwick - 

americký seriál
 3.30 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
 9.20 Prima SVĚT
 9.55 Vteřiny před vraždou - 

německý krimi seriál
 11.00 Partie
 11.55 Receptář prima nápadů
 13.05 Nedělní receptář extra
 13.25 Zrcadlo tvého života: 

Ivan Trojan - záb. pořad
 14.35 Danielle Steelová:  

Rodinné album -  
americký romantický film

 16.35 Vraždy v Midsomeru -  
britský krimi seriál

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

talent - První semifinále
 22.35 Česko Slovensko má 

talent - První rozhodnutí
 23.20 VyVolení - Noční show
 0.30 Zalknutí - americká 

černá komedie

 6.00 Svět Nova Cinema 
 6.35 Teleshopping 
 7.45 Sněženka a Růženka - 

německý film
 8.50 Superman 4 - britský film
 10.15 Noc klavíristy -  

český detektivní film
 11.40 Teleshopping 
 12.00 Koření
 12.45 Nabitá zbraň 1 -  

americká komedie
 14.15 Speed Racer -  

americký akční film
 16.45 Jako jed - český film
 18.10 Vražedná čísla -  

americký krimi seriál
 20.00 Transformers:  

Pomsta poražených - 
americký akční film

 22.45 Přepadení 13. okrsku -  
americko-francouzský 
akční film

 0.45 Mr. & Mrs. Bloom - 
americký akční seriál

 1.25 Teleshopping 
 1.40 Přepadení 13. okrsku -  

americko-francouzský 
akční film

 3.25 Mr. & Mrs. Bloom - 
americký akční seriál

 8.00 Panorama
 8.30 ATP týden tenisu
 8.55 Olympijský magazín
 9.25 Miss aerobik -  

IV. soustředění
 9.45 FIBA World Basketball
 10.10 BasketManie
 10.30 HC Gumárny Zubří -  

HC Dukla Praha
 12.05 Panorama
 12.20 Čtyřka sport
 12.40 Deník NHL
 13.15 BK Opava - NH Ostrava
 15.25 Světový pohár v biatlonu 

2013/14 Švédsko
 16.50 HC Sparta Praha -  

HC Slavia Praha
 20.40 Deník NHL
 21.10 Studio fotbal - Dohráno
 21.55 Sportovní zprávy
 22.10 SP 2013/14 Švédsko
 23.35 HC Gumárny Zubří -  

HC Dukla Praha
 1.10 Deník NHL
 1.40 Branky, body, vteřiny
 1.50 SP v cyklokrosu 2013/14 

Belgie
 4.10 Studio fotbal - Dohráno
 4.55 Velká cena Brna v plavání
 5.15 Cyklotoulky

 5.50 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 - pr. dla dzieci
 8.50 Ziarno - magazyn
 9.20 Inauguracja Pucharu 

Świata w skokach 
narciarskich

 9.30 Maria z Nazaretu - serial
 10.25 Zwykła/niezwykła 

rodzinka - serial
 11.10 Inauguracja Pucharu 

Świata w skokach 
narciarskich

 11.20 Biegajmy razem - magazyn
 11.40 Świat się kręci -  

the best of
 11.55 Między ziemią a niebem
 12.00 Anioł Pański z Watykanu
 12.10 Między ziemią a niebem
 12.50 Inauguracja Pucharu 

Świata w skokach 
narciarskich

 13.05 PŚ w skokach narciarskich: 
konkurs indywidualny - 
Klingenthal (studio)

 13.30 PŚ w skokach narciarskich: 
konkurs indywidualny - 
Klingenthal (1. seria)

 14.35 PŚ w skokach narciarskich: 
konkurs indywidualny - 
Klingenthal (2. seria)

 15.30 Kabaretowa noc pod 
gwiazdami

 16.00 Pogotowie rachunkowe
 16.50 Szlachetna Paczka 2013
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.30 Komisarz Alex -  

serial kryminalny
 18.20 Jaka to melodia?
 19.00 Przygody Donalda i Mi-

kiego - serial animowany
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Pogoda
 20.25 Blondynka - serial
 21.25 To znowu ty -  

komedia USA
 23.15 Tajne przez poufne -  

komediodramat  
fr.-amer.-brytyjski

 1.05 Homeland - serial
 2.05 Żywe trupy - serial
 2.50 Pogotowie rachunkowe
 3.40 Świat się kręci - the best of

 6.35 Mexické pyramidy smrti 
 7.30 Úžasná mláďata 
 8.30 Bitevní pole predátorů 
 9.35 Vetřelci dávnověku 
 10.30 Hitler a okultismus 
 11.40 Umírající oceány 
 12.45 Žraločí univerzita
 13.40 Bouřlivá Země
 14.35 Vesmírná odysea: 

Robotičtí průkopníci 
 15.40 Hitlerovy děti
 16.45 Tajemství ponorky I-52 
 17.50 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 18.55 Odhalená věda
 20.00 Zvířecí armagedon
 21.05 Pravěká pitva
 22.05 Alpy: V království orlů
 23.10 Zápisky lovce krokodýlů 
 0.10 Síla živlů
 1.00 Megakatastrofy 
 1.45 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 2.30 Krásy Evropy se  

Samanthou Brownovou
 3.15 John Rabe:  

nacista zachránce

 5.30 Pelíšky slavných
 5.50 Animáček
 8.40 Drtivá porážka -  

game show
 10.20 Sejdeme se na Cibulce
 11.40 Vtip za stovku!
 13.05 Zpěvníček Daniely 

Magálové
 13.20 Léto ve Skotsku -  

německý romantický film
 15.20 Perry Mason -  

americký seriál
 17.30 Což takhle dát si VIP?
 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Animáček
 20.15 Znáš svého milence? - 

německý thriller
 22.05 Zákon a pořádek:  

Útvar pro zvláštní oběti -  
americký krimi seriál

 23.00 Lovci hlav - norsko- 
-německý krimi film

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

 8.00 Outdoor
 8.40 World of Freesports
 9.10 Detroit Red Wings -  

Ottawa Senators
 11.10 Tuningové války - seriál
 12.00 Zvěd - německý western
 13.35 Teleshopping
 13.50 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 14.30 Teleshopping
 14.40 Crash testy Richarda 

Hammonda - dok. seriál
 15.30 Megatransporty
 16.20 Teleshopping
 16.30 Formule 1 - přímý přenos
 18.45 1. FC Slovácko -  

SK Slavia Praha -  
přímý přenos

 21.00 Arrow - seriál
 21.50 Poslední základna - seriál
 22.35 Městečko South Park
 23.00 Invaze - seriál
 23.45 K.O.Night
 0.35 Sexy amatérky Playboye
 1.05 Arrow - seriál
 1.45 Invaze - seriál
 2.25 Městečko South Park

 5.35 Słowo na niedzielę
 5.45 Bliskie i groźne spotka-

nia Steve‘a - serial dok.
 6.20 Ostoja - magazyn
 6.55 Poezja łączy ludzi
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Barwy szczęścia - serial
 9.05 Kultura, głupcze - magazyn
 9.45 Królestwo hipopotamów -  

film dokumentalny
 10.50 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 11.20 Makłowicz w podróży: 

Austria
 11.55 Muły siostry Sary -  

western USA
 14.00 Familiada
 14.40 The Voice of Poland - 

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

I kto to mówi?
 18.00 Panorama, sport  

telegram, pogoda
 18.55 Dzięki Bogu już weekend 
 20.05 Świętokrzyska Gala 

Kabaretowa
 21.10 Czas honoru - serial
 22.00 Czas honoru:  

Realia i ludzie

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

i Brygada Detektywów - 
serial animowany

 8.15 Scooby-Doo  
i duch czarownicy -  
film animowany USA

 9.50 Jeźdźcy smoków -  
serial animowany

 10.25 Toy Story 2 -  
film animowany USA

 12.10 Tylko taniec -  
program rozrywkowy

 15.15 Top Chef - reality show
 17.00 Formuła 1:  

Grand Prix Brazylii
 19.00 Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
 20.00 Tylko muzyka -  

program rozrywkowy
 22.00 To nie koniec świata! - 

serial
 23.00 Kości - serial
 0.00 Alpha Dog - dramat USA
 2.40 Magazyn sportowy
 4.40 Tajemnice losu

 6.05 Rin Tin Tin: Skutočný 
príbeh - bulharsko-ame-
rický rodinný film

 8.10 Rozprávková jazda -  
amer. animovaný seriál

 9.30 Geissenovci -  
Ťažký život milionárov

 11.30 Vtierka Castle -  
krimi seriál USA

 12.30 Herbie: Na plný plyn - 
amer. dobrodr. komédia

 14.40 Čierny Blesk - 
ruský akčný sci-fi film

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

talent - Prvé semifinále
 22.20 Česko Slovensko má 

talent - Cesta do finále
 23.15 Pomsta rytiera - amer.-

-nem.-kan. fantasy film
 2.00 Geissenovci -  

Ťažký život milionárov
 3.00 Krimi
 3.25 Nebezpečná rýchlosť 2 - 

Zásah - akčný film USA
 5.45 Krimi

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

máš? - animovaný seriál
 7.50 Kung Fu Panda
 8.20 Tučniaky z Madagaskaru
 8.40 Princezná Lissi -  

animovaná komédia
 10.15 Horúce strely v Mexiku - 

akčná komédia USA
 12.05 Mr. Bean
 12.35 Žandár a mimozemšťa-

nia - fr. komédia
 14.30 Angelika a kráľ -  

fr. romantický film
 16.45 Strážca - akčný triler USA
 19.00 Televízne noviny
 20.00 Športové noviny
 20.15 Počasie
 20.30 Kuriér - krimi seriál 3 - 

akčný triler USA/Fr./VB
 22.35 Nebezpečný pomstiteľ - 

akčný triler USA
 0.30 Strážca - akčný triler USA
 2.15 Hrozba z temnoty - seriál
 3.00 Nebezpečný pomstiteľ - 

akčný triler USA

PonděLí 25.  LisToPa du

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Světla na obloze -  
australský dobrodr. seriál 

 9.45 13. komnata  
Tomáše Krejčíře

 10.15 Všechnopárty -  
talk show Karla Šípa

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

...kolem dokola
 14.20 Podfukáři - britský seriál
 15.15 Na kus řeči
 16.00 Cestománie: Slovinsko - 

Brána na Balkán
 16.30 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 16.55 Uvolněte se, prosím -  

talk show Jana Krause
 17.35 Černé ovce
 17.55 Události v regionech  

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

a počasí
 19.00 Události
 19.50 Branky, body, vteřiny
 20.00 StarDance  

...kolem dokola
 20.05 Četnické humoresky: 

Formule - český  
televizní seriál

 21.35 Reportéři ČT
 22.14 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.15 Nejlepší Bakaláři:  

V hlavní roli Jiří Sovák
 23.20 Na stopě
 23.40 Cesty k úspěchu
 23.50 MI5 - britský krimi seriál
 0.40 Kalendárium
 0.55 Sváteční slovo ředitele 

Arcidiecézní charity 
Olomouc Václava Keprta

 1.05 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.30 Z metropole
 1.55 Malá farma:  

Štěňata a tele
 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: Exotika u stolu
 9.10 Kamera na cestách:  

Mallorca, ostrov slunce 
a umění

 10.05 Svět zázraků - magazín
 10.30 Letečtí stíhači v boji: 

Odvážné bombardéry
 11.15 Československý filmový 

týdeník 1963
 11.30 Automobilové muzeum  

v Mulhouse
 11.40 Krásný ztráty
 12.10 Příběhy, které svět 

nevidí: Nerušte mé kruhy
 12.35 Televizní klub neslyšících
 13.05 Putování naší planety: 

Sklon osy
 13.55 S kuchařem kolem světa: 

Maroko
 14.50 Derren Brown: Magie  

a manipulace mysli
 15.15 Neznámá Země:  

Svět podle Kryštofa Ko-
lumba II. - Prožít své sny

 15.35 Život Muhammada
 16.35 Jistě, pane premiére: 

Střet zájmů - brit. seriál
 17.05 Černá zmije: Zrozen  

pro trůn královský -  
britský sitcom

 17.40 Pán času: Konec času - 
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Králík Fiala
 18.55 Bratři a sestry:  

Večerní odhalení -  
americký seriál

 19.35 Etiketa: Exotika u stolu
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Nejvýznamnější operace 

2. světové války:  
Bitva o Atlantik

 21.05 Velký, větší, největší:  
Výletní loď Independen-
ce of the Seas

 22.00 Prokletí domu Hajnů - 
psychologický horor

 23.50 Noční filmový klub:  
Wendy a Lucy - amer. film

 1.10 Ostrovy zapomenutého 
klidu: Znovuosídlení 
Šumavy

 1.45 Vesnicopis: Modrý důl
 2.05 Cestovatel farmářem
 2.20 Andrej Krob na tahu
 3.15 Banderovci
 4.20 Černá zmije - brit. sitcom
 4.55 Pán času - sci-fi seriál

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

Lidi umí překvapit - 
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: 

Stíny - italský krimi seriál
 13.30 Odložené případy:  

Jednou večer -  
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Naleziště -  
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Pravidelná 
dávka nemocí -  
seriál TV Nova

 16.35 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Krev za krev -  
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Gympl s (r)učením  

omezeným:  
Škola zlomených srdcí - 
komediální seriál

 21.35 PanMáma:  
Prsa na zkoušku -  
televizní sitkom

 22.10 Okresní přebor:  
Derby - komediální seriál

 22.40 Námořní vyšetřovací 
služba - americký  
krimi seriál

 23.35 Stoupenci zla -  
americký seriál

 0.20 Big game
 1.10 Patty Hewes:  

Nebezpečná advokátka - 
americký krimi seriál

 2.00 Novashopping 
 2.35 Život na dluh -  

britský reality seriál
 3.05 Přestávka ve vysílání 

 6.15 Policie Hamburk - seriál
 7.15 Vraždy v Kitzbühelu
 8.30 Alf - komediální seriál
 9.15 To je vražda, napsala
 10.20 Policie Hamburk - seriál
 11.20 Danielle Steelová:  

Rodinné album - 1/2 - 
americký romantický film

 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 Cesty domů - rod. seriál
 21.30 Top Star magazín
 22.45 Holky z kalendáře -  

brit.-americká komedie
 1.15 Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
 2.25 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 3.10 Walker, Texas Ranger -  

americký akční seriál
 3.55 Anatomie lži -  

americký krimi seriál

 5.30 Svět Nova Cinema 
 5.45 Teleshopping 
 6.25 Dinofroz - anim. seriál
 6.55 Tajemství Sylvestra a 

Tweetyho - anim. seriál
 7.15 Jen blázni spěchají - 

americká komedie
 9.05 Vražedná čísla -  

americký krimi seriál
 10.25 Teleshopping 
 10.45 Jako jed - český film
 12.05 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 13.00 Poslední prázdniny - 

americká komedie
 14.45 Transformers:  

Pomsta poražených - 
americký akční film

 17.20 Tajemství kruhu - seriál
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Mars útočí! - amer. film
 22.00 Zmeškaný hovor -  

jap.-něm.-americký horor
 23.40 Pohřešovaní - kan. seriál
 0.30 Zmeškaný hovor -  

jap.-něm.-americký horor
 1.50 Teleshopping 
 2.05 Stoupenci zla - seriál

 8.00 Panorama
 8.30 HC Sparta Praha -  

HC Slavia Praha
 11.00 Toi Toi Cup 2013/14 

Holé Vrchy
 11.30 Velká cena Brna v plavání
 11.55 Olympijské střípky
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 Cyklotoulky
 13.00 Hokej den poté
 13.40 Finále Světového poháru 

2013 Německo
 14.10 Žijme sportem!
 14.30 Olympijský magazín
 15.05 Svět rock and rollu - 

Letenský pohár
 15.35 Studio fotbal - Dohráno
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Deník NHL
 17.00 Fotbal ve světě
 17.30 FC Baník Ostrava -  

FK Teplice
 20.15 Volejbalový magazín
 20.30 AERO Odolena Voda - 

ČZU Praha
 22.25 Sport ve světě
 23.15 Sportovní zprávy
 23.30 Hokej den poté
 0.10 Deník NHL

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

Zanik pamięci - serial
 11.00 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Klimaty i smaki -  

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

Skrzydlaci geniusze  
z antypodów -  
film dokumentalny

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

Smażenie konfitur - 
magazyn kulinarny

 15.45 Drużyna A - serial
 16.40 Polska non stop -  

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

widowisko publicystyczne
 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 Pogoda
 20.25 „Kobra“ w Teatrze TV na 

żywo: Dawne grzechy
 21.55 Homeland - serial
 22.55 Chłopiec żółw -  

film dokumentalny
 23.55 Glina - serial kryminalny
 0.50 Drużyna A - serial
 1.45 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 2.45 Chłopiec żółw -  

film dokumentalny
 3.35 Naszaarmia.pl - magazyn
 4.00 Marek Budzyński:  

Zawód architekt

 6.05 Lev, přítel člověka 
 6.30 Odhalená věda
 7.25 Zvířecí armagedon
 8.25 Pravěká pitva
 9.35 Ztracená města starověku
 10.40 Normané: Dějiny  

jednoho národa
 11.45 Úžasná mláďata 
 12.50 Jed: Vražedná  

zbraň přírody 
 13.55 Vetřelci dávnověku 
 14.50 Nečekaná budoucnost 
 15.50 Žraloci po setmění 
 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
 23.10 Znovuzrozená Indie
 0.10 Den, kdy zastřelili  

Kennedyho 
 1.05 Největší tajemství historie
 1.55 Zločiny za hranou
 2.40 Forenzní vyšetřovatelé 
 3.25 Tajemství indické divočiny

 5.30 Marlene a Konstantin -  
něm. romantický seriál

 6.25 Animáček
 9.15 Velkolepé století - seriál
 10.45 Navarro - fr. krimi seriál
 12.55 Síla intrik - italský 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 Kurňa, co to je? -  

zábavný pořad
 21.20 Rozpuštěný a vypuštěný -  

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

italský krimi seriál
 2.20 Tajemství velryb -  

německý film
 3.50 Na plac!
 4.25 Marlene a Konstantin

 8.00 Zpátky z divočiny:  
Venezuela - dok. seriál

 8.45 1. FC Slovácko - SK 
Slavia Praha - záznam

 11.00 Buffalo Sabres - Detroit 
Red Wings - záznam

 12.50 Teleshopping
 13.00 Megatransporty
 13.50 Crash testy Richarda 

Hammonda - dok. seriál
 14.35 Teleshopping
 14.45 Formule 1 - záznam
 16.35 Teleshopping
 16.45 Zpátky z divočiny:  

Venezuela - dok. seriál
 17.30 Mistři aukcí - dokument
 17.55 Poslední základna - seriál
 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 Invaze - seriál
 0.05 K.O.Night
 0.55 European Poker Tour 12 

 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
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

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

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

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

„M jak miłość“
 21.50 Tomasz Lis na żywo
 22.50 Róże Gali 2013
 0.05 Afganistan: Wyścig na 

śmierć i życie - film dok.
 1.00 Instynkt - serial
 1.55 Tomasz Lis na żywo

 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 - 

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
 20.10 Megahit: Anioły  

i demony - thriller USA
 23.00 Droga do Zatracenia - 

dramat USA
 1.30 Breaking Bad - serial
 2.30 Dziupla Cezara - serial
 4.00 Tajemnice losu

 6.15 Veľké Noviny TV JOJ
 7.10 Nakupuje vám to
 7.25 Súdna sieň
 8.30 Súdna sieň
 9.30 Panelák - seriál
 10.50 Pod povrchom - seriál
 12.00 Noviny o 12.00
 12.30 Kosti - krimi seriál USA
 13.30 Kosti - krimi seriál USA
 14.30 Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
 15.40 Nakupuje vám to
 15.55 Páli vám to?
 17.00 Noviny o 17.00
 17.50 Súdna sieň
 19.00 Veľké Noviny TV JOJ
 20.00 Šport
 20.15 Najlepšie počasie
 20.20 Panelák - seriál
 21.40 Dedičstvo - seriál
 23.00 Kuriér - krimi seriál
 0.05 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 - krimi seriál
 11.40 Bez stopy - krimi seriál
 12.30 Farma
 13.45 Farma - Duel
 15.30 Dva a pol chlapa - sitcom
 16.00 NCIS - Námorný vyšetro-

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

vací úrad - krimi seriál
 0.00 Kobra 11 - krimi seriál
 0.50 Kuriér 3 - akčný triler
 2.25 NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
 3.05 Farma
 4.00 Kobra 11 - krimi seriál
 4.45 Lampáreň
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 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Chvilka oddechu -  
australský dobrodr. 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: Rumunsko - 

Draculovi v patách
 16.30 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 16.55 Uvolněte se, prosím -  

talk show Jana Krause
 17.35 Černé ovce  

17.55 Události v regio-
nech  
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
 21.25 Příběhy slavných -  

Vlastimil Brodský: Bróďa
 22.15 Utopím si ho sám - 

komediální příběh
 23.44 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 23.45 Inspektor Rebus:  

Hlas krve -  
britský krimi seriál

 1.00 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.25 Zajímavosti z regionů
 1.50 Sváteční slovo ředitele 

Arcidiecézní charity 
Olomouc Václava Keprta

 1.55 Žiješ jenom 2x:  
Rázovitá paní Anna

 2.35 Dobré ráno
 5.05 Malá farma:  

Štěňata a tele
 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Etiketa: Prostírání stolu
 9.10 Objevování planety Oceán
 10.00 Chcete mě?
 10.30 Království divočiny:  

Ze života medvědů
 11.00 Křesťanský magazín
 11.30 Nedej se: Biopaliva - 

ekologie naruby?
 11.55 Chcete je?
 12.00 Generál Patton: Obléhání
 12.45 Dobrodružství vědy  

a techniky
 13.30 Tykve, dýně aneb Víme, 

co jíme?
 13.55 Až na kraj světa: Lidé ohně
 14.45 Emoce a my
 15.15 Letečtí stíhači v boji
 16.05 Velký, větší, největší:  

Výletní loď Independen-
ce of the Seas

 16.55 Černá zmije: Čáryčichač 
a lovec čarodějnic - 
britský sitcom

 17.30 Pán času: Konec času - 
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček: Králík Fiala
 18.55 Bratři a sestry: 

Nebezpečné známosti - 
americký seriál

 19.35 Etiketa: Prostírání stolu
 19.50 Zprávy v českém  

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

Marine One - 2. část - 
americký seriál

 22.30 Nindžové: Stínoví 
bojovníci

 23.20 Je to soda - britský seriál
 23.55 Californication: Z JFK na 

LA - amer. komed. seriál
 0.20 Derren Brown: Magie  

a manipulace mysli
 0.45 Putování naší planety: 

Sklon osy
 1.35 Ochránce
 2.00 Chcete je?
 2.05 Přísně tajné vraždy: 

Nechte ji zemřít
 2.20 Osudové okamžiky:  

Zlaté piesky 1976
 2.35 Kde se lidé setkávají
 2.50 Ztracené adresy:  

Stará Voda
 3.10 Sloužil jsem ve  

wehrmachtu
 4.10 Černá zmije - brit. sitcom

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

omezeným:  
Škola zlomených srdcí - 
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: 

Mezi vlky -  
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Superhvězda -  
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Poslední pokušení - 
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Instantní sex - 
seriál TV Nova

 16.35 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista: Rudé zlato - 
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové  

zahradě: Holka nebo 
kluk - český seriál

 21.30 Víkend: Sex, prachy  
and rockandroll

 22.20 Námořní vyšetřovací 
služba - americký  
krimi seriál

 23.10 Muž s posláním -  
americký seriál

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

 0.50 Nikita: Past -  
americký akční seriál

 1.35 Novashopping 
 2.10 Městečko Eastwick - 

americký seriál
 2.50 Střepiny
 3.20 Áčko: Pomohla mi 

homeopatie
 4.25 Andílci - rum. telenovela 
 5.15 Novashopping

 6.10 Policie Hamburk - seriál
 7.10 Vraždy v Kitzbühelu
 8.25 Alf - komediální seriál
 9.10 To je vražda, napsala
 10.15 Policie Hamburk - seriál
 11.15 Soudce Bartoli I -  

francouzská krimi série
 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
 0.50 Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
 2.00 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 2.45 Walker, Texas Ranger
 3.30 Anatomie lži - krimi seriál
 4.15 Prima SVĚT

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

Tweetyho - anim. seriál
 8.05 Život na dluh -  

britský reality seriál
 8.40 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 9.25 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 10.10 Návrat komisaře Rexe - 

italský krimi seriál
 10.55 Pohřešovaní - kan. seriál
 11.40 Teleshopping 
 12.00 Odložené případy - seriál
 12.45 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 13.40 Tajemství kruhu - seriál
 14.30 Upíří deníky - amer. seriál
 15.30 Mars útočí! - amer. film
 17.20 Tajemství kruhu - seriál
 18.15 Amazing Race:  

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

Pomsta Sithů -  
americká vesmírná sága

 22.35 Dlouhé vítání a krátké 
sbohem - něm. thriller

 8.00 Panorama
 8.30 AERO Odolena Voda - 

ČZU Praha
 10.25 Sport ve světě
 11.15 Vertikal
 11.45 Jak se dělá Kunratická
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 FC Baník Ostrava -  

FK Teplice
 14.35 Fotbal ve světě
 14.55 Golf Minute Magazine
 15.25 Armádní sportovec roku 

2013
 15.35 BBV po 25 letech
 15.50 Sokol Grand Prix de 

Gymnastique Brno 2013
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Cyklotoulky
 17.00 Time out
 17.30 Deník NHL
 17.55 VK Agel Prostějov -  

SC Schwerin
 20.05 Téma pro hosty ČT sport
 20.30 FMX Gladiator Games
 21.30 Miss aerobik - finále
 23.00 Sportovní zprávy
 23.15 Deník NHL
 23.35 Svět motorů
 0.25 Česká pokerová tour

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

serial kryminalny
 9.55 Natura w Jedynce: 

Skrzydlaci geniusze  
z antypodów -  
film dokumentalny

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Apetyt na EURO-pę - 

magazyn
 12.35 Przepis dnia - magazyn
 12.45 Natura w Jedynce: 

Moksgmol - biały baribal -  
film dokumentalny

 13.50 Jaka to melodia?
 14.25 Moda na sukces - serial
 14.50 Przepis dnia - magazyn
 15.00 Wiadomości
 15.05 Pogoda
 15.15 Klan - telenowela
 15.45 Drużyna A - serial
 16.35 Jaka to melodia?
 16.40 Polska non stop -  

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

widowisko publicystyczne
 19.20 Przepis dnia - magazyn
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Gol: T-Mobile Ekstraklasa
 20.05 Atlantycki sprint:  

Transat Jacques Vabre
 20.10 Pogoda
 20.25 Transporter - serial
 21.20 Po prostu - program 

publicystyczny
 22.05 Sto stóp - horror USA
 23.50 Glina - serial kryminalny
 0.45 Drużyna A - serial
 1.40 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 2.35 20 lat później -  

dramat polski
 4.00 Włodzimierz Gedymin: 

Pilot bohater

 6.05 Lev, přítel člověka 
 6.30 Zápisky lovce krokodýlů 
 7.25 Síla živlů
 8.25 Megakatastrofy 
 9.25 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 10.30 Odhalená věda
 11.35 Zvířecí armagedon
 12.35 Pravěká pitva
 13.40 Ztracená města starověku
 14.45 Normané: Dějiny  

jednoho národa
 15.45 Úžasná mláďata 
 16.50 Za tučňáky na Antarktidu 
 17.50 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 18.55 Znovuzrozená Indie
 20.00 Sestřelen nad  

Sovětským svazem 
 21.05 Největší tajemství historie
 22.05 Zločiny za hranou
 23.10 Forenzní vyšetřovatelé 
 0.05 Tajemství indické divočiny
 0.55 Lví správce
 1.40 Bouřlivá Země
 2.30 Klepání na nebeskou 

bránu 

 5.30 Marlene a Konstantin
 6.25 Animáček
 9.15 Velkolepé století - seriál
 10.50 Navarro - fr. krimi seriál
 12.50 Síla intrik - italský seriál
 14.00 Capri - italský seriál
 15.05 Marlene a Konstantin
 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
 20.30 Zákon a pořádek:  

Útvar pro zvláštní oběti -  
americký krimi seriál

 21.25 Třicet případů majora 
Zemana - televizní seriál

 23.15 Noční Hlavní zprávy
 23.20 Kdopak by se Čecha bál
 23.55 Dvojí spravedlnost -  

francouzský krimi seriál
 1.10 Tajemství velryb -  

německý film
 2.45 Na plac!
 3.40 Mezi životem a smrtí 
 4.25 Marlene a Konstantin

 8.00 Zpátky z divočiny:  
Venezuela - dok. seriál

 8.45 World of Freesports
 9.15 Boston Bruins -  

Pittsburgh Penguins
 11.20 1. FC Slovácko - SK 

Slavia Praha - 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 Teleshopping
 16.40 Zpátky z divočiny: Vene-

zuela - dokum. seriál
 17.25 Mistři aukcí - dokument
 17.50 Poslední základna - seriál
 18.40 Kobra 11 - seriál
 19.30 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Kobra 11 - seriál
 22.05 Poslední základna - seriál
 22.50 Red News
 22.55 Městečko South Park
 23.25 Invaze - seriál

 6.00 Faceci do wzięcia - serial
 6.35 Grajcie Panu - 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
 21.40 Kulisy serialu  

„M jak miłość“
 21.50 Magazyn Ekspresu 

Reporterów
 22.55 Miłość na liście  

oczekujących - film dok.
 0.05 Czas honoru - serial
 1.05 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 -  

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 Megahit: W cywilu 2 - 

film USA
 22.00 Pościg pod ostrzałem - 

film kanadyjski
 0.00 Robocop - serial
 2.05 Dziewczyny z fortuną
 3.15 Tajemnice losu

 6.15 Veľké Noviny TV JOJ
 7.10 Nakupuje vám to
 7.30 Súdna sieň
 9.30 Panelák - seriál
 10.55 Pod povrchom - seriál
 12.00 Noviny o 12.00
 12.30 Kosti - krimi seriál USA
 13.30 Kosti - krimi seriál USA
 14.30 Vtierka Castle -  

krimi seriál USA
 15.40 Nakupuje vám to
 15.55 Páli vám to?
 17.00 Noviny o 17.00
 17.50 Súdna sieň
 19.00 Veľké Noviny TV JOJ
 20.00 Šport
 20.15 Najlepšie počasie
 20.20 Panelák - seriál
 21.40 Zviera 2 - akčný film USA
 23.30 Vyvolení - Dom snov
 1.00 Kosti - krimi seriál USA
 2.00 C.S.I.: Kriminálka New 

York - krimi seriál USA
 2.55 Česko Slovensko má  

talent - Prvé semifinále
 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
 14.15 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
 1.00 Bez stopy - krimi seriál
 1.40 Dr. House - amer. seriál
 2.20 NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
 3.05 Farma

TaJenKa Minulé KříŽoVKy:  na cti si nejčastěji zakládají ti lidé, kteří žádnou nemají. Vylosována byla eva sližová, Jeřabinová ul., Třinec. Výhru je nutno vyzvednout do 2 týdnů od zveřejnění. rozluštění zasílejte do pondělí do 8.00 hod. 
na adresu redakce, nebo e-mailem: halina.gociekova@trz.cz.

TV PrograM, KříŽoVKa
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STŘEDA 20. 11.

Nikola, Nicoleta, Felix, 
Edmund, Čestmír,  
Oktávie, Spytihněv,  
Feliks, Anatol, Piotr, 
Rafał, Regina, Rena, 
Sędzimir

ČTVRTEK 21. 11.

Albert, Albrecht,  
Emanuel, Marie,  
Směch,Všeslav,  
Albertyna, Janusz, 
Konrad, Maria, Oliwer

PÁTEK 22. 11.

Cecílie, Filemon,  
Všemila, Benigna,  
Cecylia, Marek,  
Mariusz, Stefan

SOBOTA 23. 11.

Klement, Kliment,  
Lukrécie, Sulivoj, 
Klemens, Amelia, Adela, 
Felicyta, Klementyna

NEDĚLE 24. 11.

Emílie, Emiliána, Ondřej, 
Skormír, Jan, Flora, 
Emma, Emilia, Franci-
szek, Gerard, Andrzej, 
Dobrosław, Protazy

PONDĚLÍ 25. 11.

Kateřina, Katka, Katuše, 
Katrin, Mercedes, 
Erazm, Katarzyna, 
Beata, Dajana, Elżbieta, 
Józefat

ÚTERÝ 26. 11.

Artur, Silvestr, Konrad, 
Kurt, Přemil, Semirád, 
Sylwester, Delfina, Jan, 
Justyna, Lechosław, 
Leonard, Michał

BLAHoPřEJEmE – GrATULUJEmy

klement / kliment (23. listopadu): Jméno je latin-
ského původu, jehož význam zní „vlídný, milostivý, 
laskavý a mírný“. 
(k sestavení kalendária bylo použito českých 
i polských kalendářů: občanského, evangelického 
a katolického.)

S BL AHoPřáNím – Z żyCZENiAmi

š ac h yo S M i S M ě r k a

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

S u d o k u

Dnešní sudoku patří ke středně těžkým.  (Jt)Bílý vyhraje. Postavení obou králů nic moc,  
ale rozhodne, že bílý „má servis“. (JSl)

Tajenka: vynález bratranců Veverkových.
legenda: aport, arzen, česač, čtvrtina, fant, Fiat, 
hněv, inkousty, kapa, kravín, look, niob, oprátka,  
pačesy, pěst, pipeta, pivo, stín, tatar, zátopa. (pw)

g r at u l ac J e z okazji dzisiejszego jubileuszu życiowego 
85. urodzin naszego Męża, Ojca, Teścia, Dziadka 

i Pradziadka, pana

władySława SzurMana

dużo zdrowia, radości 
i samych pogodnych dni życzy 

cała rodzina.

g r at u l ac J e Dnia 23 listopada 
obchodzi jubileusz 80 lat pan

Jan gaJdacz

z Bystrzycy. 
z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia 

i błogosławieństwa Bożego do dalszych lat 
życzą żona, synowie i córki z rodzinami.

b l a h o p ř á n í Dne 24. listopadu oslaví své životní jubileum 
náš kamarád a spolupracovník, pan

libor byrtuS.

Tímto bychom mu chtěli poděkovat za posezení 
u bohatě prostřeného stolu. zároveň ho prosíme, 

aby slevil z na nás kladených požadavků, 
neboť i my chceme dožít se téhož to věku 

ve stejné fyzické a psychické kondici. 
Do dalších úspěšných let přejí 

hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody 
spolupracovníci strojní údržby Válcovny D.

b l a h o p ř á n í lilli kaletová

Dnes dostáváš se k zajímavému místu, 
v knize života už k 70. listu. 
Musíme Ti ale něco přiznat, 

na Tobě ta léta nejsou poznat. 
Hodně štěstí, zdraví, lásky. Máme Tě všichni rádi. 

Přejí manžel, syn Jeník s Lenkou, Janička s Davidem, 
Tomášek s Luckou, rostík 

a pravnoučci Šárinka a Michálek.

sPoleČensKá ruBriKa

štír 24. 10. – 22. 11.

říkejte věci tak, jak jsou. 
nejprve si snažte získat podporu spolu-
pracovníků. zajímavé by pro vás mohly 
být změny v kruhu přátel. zbavte se sta-
rých a neužitečných věcí.

Střelec 23. 11. – 21. 12.
nedopusťte, aby osobní 

dilemata narušovala vaše cíle. V part-
nerství by se vám mělo dařit. zřejmě ale 
nastane problém s hotovostí. změny ve 
stravovacích zvycích nechte raději na 
jindy.

kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Snažte se dostat své finan-

ce do rovnováhy. Vezměte si na sebe jen 
tolik, kolik můžete zvládnout. Pozor při 
jednání s blízkými, mohli by vás špatně 
pochopit. Dopřejte si, co vás baví.

vodnář 21. 1. – 20. 2.
Dobře si naplánujte cestu 

ke svým cílům. Pozor na nedorozu-
mění. Dejte příteli najevo, nakolik vás 
zajímá. Partnera se raději nesnažte 
omezovat, nemuselo by to pro vás do-
padnout dobře.

ryby 21. 2. – 20. 3.
Trocha přesčasu vám pomů-

že snížit pracovní zatížení. zklamáním 
by mohlo skončit jedno přátelství. na-
plánujte si příjemný večer s někým, koho 
si vážíte. Snažte se brát věci s klidem.

beran 21. 3. – 20. 4. 
Pečlivě si hlídejte detaily, 

pro některé změny mohou být důležité. 
rozhodování nechte na jindy. raději ni-
komu, ani sobě, nic nepůjčujte. Ve spo-
lečnosti můžete potkat nové přátele.

býk 21. 4. – 20. 5. 
něco bude vyžadovat vaši 

plnou soustředěnost. Díky ctižádosti-
vosti překonáte jakoukoli překážku. ne-
přehánějte při jednání se svou láskou. 
zkuste doma provést nějakou příjemnou 
změnu.

blíženci 21. 5. – 21. 6.
Ukažte svůj talent a dočká-

te se úspěchu. Dokončete pečlivě svou 
práci a pak si dopřejte trochu zábavy. 
zapojte se do kreativního nebo pohybo-
vého kurzu. V lásce se snažte nic neu-
spěchat.

rak 22. 6. – 22. 7.
V práci dávejte pozor na de-

taily. někdo důležitý vás zřejmě bude z 
povzdálí pozorovat. nejspíš se dočkáte 
zklamání. Soustřeďte se na svou rodinu. 
Bude se vám snadno učit a vyniknete.

lev 23. 7. – 23. 8.
V práci jděte za svými cíli. 

Snažte se neodsuzovat příliš rychle. 
Hádka s kolegyněmi by vám mohla způ-
sobit problémy u nadřízených. nezapo-
mínejte na zdravý odpočinek.

panna 24. 8. – 23. 9.
reputaci získáte díky svým 

vůdčím schopnostem. nejprve se věnuj-
te vlastním věcem, až poté ostatním. 
než někam vyrazíte, dobře si zkontroluj-
te účty. Dávejte si pozor na to, co jíte.

váhy 24. 9. – 23. 10.
někomu z nových přátel 

zřejmě nemůžete věřit. Pokud si nebu-
dete hlídat svou životosprávu, pak vám 
hrozí menší žaludeční problémy. Pokuste 
se udržet děti zaneprázdněné. (dar)

střelci mají smysl 
pro spravedlnost
V sobotu 23. listopadu začne ob-
dobí nadvlády lunárního znamení 
Střelce a potrvá do 21. prosince. 
Lidé narození v tomto období jsou 
pod vlivem postavení planety Jupi-
ter. Šťastná léta obvykle prožívají 
po dvacítce a ke konci třicítky. Pří-
jemně jim voní máta a jejich klíčo-
vým slovem je "vidím".

Zrozenci Střelce bývají odvážní, 
pozitivní, instinktivní, rozvážní, 
uvážliví, ale i afektovaní a chole-
ričtí. Většinou však umějí zachovat 
klid. Některým lidem se mohou 
zdát domýšliví. Často bývají velmi 
aktivní a nezřídka mezi ně patří 
dobří pozorovatelé. Dovedou odha-
lit příčinu jevů. 

Lidé narození ve znamení Střel-
ce rádi experimentují, poznávají 
nové lidi a věci, jsou velice zvídaví. 
Derou se do středu pozornosti a 
snadno navazují kontakty s druhý-
mi; vynikají jako učitelé, ale i jako 
sportovci. 

Ctí svobodu druhých a rovněž 
milují nezávislost. Druhým větši-
nou přejí a nechybí jim smysl pro 
spravedlnost. Příčinou jejich ne-
úspěchu však může být impulziv-
nost. Rovněž by se mohli chovat 
více diplomaticky a naslouchat 
druhým. Rychle se rozhodují, někdy 
proto přestřelí. Nebezpečí se nebo-
jí. Chtějí žít život naplno a užívat 
si. Rádi mívají přírodu a cestování. 
Mezi ty nejznámější Střelce patří 

například Winston Churchill, Ab-
raham Lincoln, John Osborne nebo 
Frank Sinatra.

V práci jsou rádi za míru svo-
body při rozhodování a svědčí jim, 
když mají kolem sebe hodně lidí. 
Milují vzrušení. V obchodě dokáží 
využít každou příležitost ve pro-
spěch věci a svými slovy umějí pře-
svědčit téměř kohokoli. Bývají ale 
nesobečtí. Dalo by se říci, že jsou 
experty na peníze. Hodí se pro ně 
proto povolání z oblasti financí a 
podnikání, ale uplatní se také jako 
průvodci, letci, filozofové, kněží 
apod.

Zdraví jim obvykle dobře slouží, 
případně se rychle uzdraví. Pobyt 
na čerstvém vzduchu jim pomáhá 
jako prevence. Citlivé mívají boky a 
stehna. Je dobré, aby i ve starším 
věku zůstávali aktivní.

V lásce bývají otevření a vstříc-
ní. Partneři se s nimi rozhodně nu-
dit nebudou. Mnohdy si ale poradí 
sami, jelikož mají rádi svobodu.

Ženy jako manželky bývají dob-
ré kamarádky i hospodyně, ale 
měly by se vyhnout žárlivým mu-
žům.

Muži jako manželé často dlouho 
do noci pracují a potřebují ženu, 
která bude respektovat jejich svo-
bodu. Hodí se pro ně Beran, Lev, 
Kozoroh, Vodnář, Štír a Váhy. Hor-
ší vztahy mívají s lidmi ve znamení 
Ryby, Blížence nebo Panny.

h o ro S ko p
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     VZPoMínKa    

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

Dne 20. listopadu si připomeneme  
2. smutné výročí, kdy nás  

navždy opustil pan
Jan antoni Muś

z Jablunkova.  
Vzpomínají manželka,  
syn a dcera s rodinami.

     WsPoMnienie    

W sierpniu b.r.  
obchodziłaby 100. rocznicę urodzin 

nasza mama
śp. zuzanna liSztwanowa

z Wędryni–zaolzia.
Dzisiaj, 20 listopada,  

mija 30 lat od Jej śmierci.
W lutym b.r.  

wspomnieliśmy 41 lat od śmierci 
naszego Taty

śp. Jerzego liSztwana.
z miłością wspominają najbliżsi.

     VZPoMínKa    

Nemůžeme Ti, Luboši,  
dnes k narozeninám přát.  
Jak těžké je uvěřit tomu,  

že už nikdy nevrátíš se domů.  
Se slzami v očích a žalem v srdci  

u Tvého hrobu stojíme  
a na vše krásné jen vzpomínáme.

Dnes, 20. listopadu, si připomínáme 
nedožité 37. narozeniny  

našeho drahého
luboše czerneka

z Vendryně,  
který tragicky zemřel 16. 6. 2013. za 

celou rodinu vzpomínají  
rodiče a bratr s rodinou.

     VZPoMínKa    

V neznámý svět šli jste spát,  
zaplakal každý, kdo Vás měl rád.
Dne 24. listopadu si připomeneme  

1. smutné výročí úmrtí  
naší drahé maminky, paní
heleny czernekové

a 19. října jsme si připomněli  
30. výročí úmrtí našeho tatínka, pana

Jana czerneka
z nýdku.  

Vzpomínají snacha s rodinou,  
tři synové s rodinami a všichni známí.

     WsPoMnienie    

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

Dzisiaj, 20 listopada, mija 9. rocznica 
zgonu naszego Drogiego

śp. pawła roika
z Trzyńca.  

zaś dnia 25 października  
wspomnieliśmy niedożytych 82 lat.  

O chwilę wspomnień proszą  
żona, córki i syn z rodzinami.

     WsPoMnienie    

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

Dzisiaj, 20 listopada,  
mija 4. rocznica śmierci  

naszego kochanego
śp. Józefa ruśnioka.
z miłością i szacunkiem  
wspominają najbliżsi.

     VZPoMínKa    

Vzpomínka na Vás je stále živá –  
kdo v srdci žije, nikdy neumírá.

Dnes, 20. listopadu,  
by se dožila 90 let  

naše maminka, babička  
a prababička, paní

adéla Sikorová
ze Stříteže

a 100 let by se dožila naše teta,  
wpaní

anna tornaJová
ze Stříteže.  

S láskou a úctou  
vzpomínají nejbližší.

     VZPoMínKa    

Jen vzpomínky nám zůstaly  
na doby kdysi šťastné,  

jsou v našich srdcích ukryté,  
jsou hluboké a krásné.

Dnes, 20. listopadu,  
si připomínáme rok od úmrtí paní

eMílie liberdové
z Bystřice.  

Se zármutkem vzpomínají manžel, 
syn s rodinou, dcera s rodinou, dcera, 
vnuci, vnučky, pravnučka a pravnuk.

     VZPoMínKa    

Srdíčko dotlouklo,  
úsměv se nevrátí,  

avšak láska a vzpomínky na Tebe, 
tatínku, se ze srdce neztratí.

Dne 21. listopadu uplynulo 8 let,  
kdy nás navždy opustil pan

JoSef cienciala
z Písku.  

S láskou vzpomínají maminka,  
manželka, dcery Jana, Věra, eva  

a syn Martin s rodinami.

     VZPoMínKa    

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

Dne 22. listopadu si připomeneme  
1. smutné výročí, kdy nás  

navždy opustil pan
Jan Sikora

z Oldřichovic. S láskou a úctou  
vzpomíná nejbližší rodina.

     WsPoMnienie    

"Kto w sercu żyje, nigdy nie umiera".
Dnia 22 listopada mija 15. rocznica, 

kiedy odszedł od nas na zawsze
śp. Józef gut

z Tyry.  
O chwilę wspomnień i modlitwy 
proszą żona i córki z rodzinami.

     VZPoMínKa    

Dne 22. listopadu si připomeneme  
2. smutné výročí, kdy nás  

navždy opustil náš milovaný pan
eduard trávniček

z Třince.  
Vzpomínají manželka  

a dcera s rodinou.

     VZPoMínKa    

Osud nikdy nevrátí, co vzal.  
Odešel jsi, kdy to nikdo nečekal.

Dne 23. listopadu si připomeneme  
1. smutné výročí, kdy nás  

navždy opustil milovaný manžel
Jan krzyžanek

z nebor.  
S láskou a úctou vzpomíná  
manželka Marta s rodinou.

     oZnaJMienie    

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

W głębokim żalu pogrążeni  
zawiadamiamy wszystkich krewnych, 

przyjaciół i znajomych, że zmarł w 
wieku 94 lat nasz Ukochany Ojciec, 

Teść, Dziadek, Pradziadek, Brat, 
Wujek, Szwagier

śp. StaniSław drong,
zamieszkały w Gródku. Pogrzeb 

Drogiego zmarłego odbędzie się w 
czwartek, dnia 21. 11. 2013 o godz. 

11.00 w kościele parafialnym w 
Jabłonkowie. zasmucona rodzina.

     PoDěKoVání    

Děkujeme všem příbuzným,  
přátelům a známým za projevy  

soustrasti, květinové dary a účast  
na posledním rozloučení s naším 

drahým zesnulým, panem
vaSileM ladoMirJakeM,

který nás navždy opustil  
dne 12. 11. 2013 ve věku 66 let.

zároveň děkujeme personálu  
Domova pro seniory v Třinci  

na Sosně za poskytnutou péči  
a MUDr. Juraji Serafinovi za jeho 
profesionální a vstřícný přístup  
po celou dobu nemoci našeho  

drahého zesnulého.  
zarmoucená rodina.

     WsPoMnienie    

"Największa miłość  
na świecie zgaśnie,  

gdy serce matki na zawsze zaśnie".
Dnia 12 listopada minęła pierwsza 

rocznica śmierci Ukochanej Mamusi, 
Babci, Siostry, cioci, Szwagierki

śp. Mudr. Jany boSzczykoweJ,
zamieszkałej w Trzyńcu.  

O chwilę wspomnień prosi  
córka Barbara i wnuk Ondraszek.

     WsPoMnienie    

" Upływa szybko życie..."
Dnia 15 listopada minęła  

5. bolesna rocznica, kiedy odeszła  
od nas na zawsze nasza Mama

śp. anna kantorowa
z Bystrzycy.

Dnia 21 listopada minie  
15. rocznica śmierci naszego Taty

śp. pawła kantora.
z miłością i szacunkiem  

wspominają córka i syn z rodzinami.

     VZPoMínKa    

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

kdo Tě měl rád, vzpomíná dál.
Dne 17. listopadu  

jsme si připomněli 15. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil pan

Jan wieJa
z Dolního Žukova.  

S úctou vzpomínají manželka Soňa, 
synové radek, zdeněk, dcera Pavlína 

s rodinou.

     WsPoMnienie    

Dnia 18 listopada minęły dwa lata, 
kiedy odszedł od nas na zawsze  

po ciężkiej chorobie
śp. Józef lySek

z Bukowca.  
z żalem w sercach wspominają  

brat Paweł i brat Jan z rodzinami.

     VZPoMínKa    

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

Jiřího laSoty
z komorní Lhotky.  

kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, 
tichou vzpomínku.  
S láskou vzpomíná  

dcera renáta s rodinou.

     VZPoMínKa    

Já miloval Vás všechny,  
chtěl jsem s Vámi žít,  
osud tomu chtěl jinak  

a já musel odejít.
Dne 19. listopadu si připomeneme  

5. smutné výročí úmrtí pana
bohuMila bedáně.

S láskou vzpomínají manželka,  
dcera a vnuci.

     WsPoMnienie    

Dnia 19 listopada minął rok,  
co Pan powołał do siebie naszą  
kochaną Małżonkę, Mamusię, 

Siostrę, Babcię i Prababcię
śp. irMę grygierową

z Grodziszcza.
ze smutkiem w sercu  

wspominają małżonek Jan,  
córki Wanda, emka, syn Staś, brat 
Józek, vnuczki i wnucy z rodzinami  

i Anička z Trzyńca z rodziną.

Oznámení dO rOdinné krOniky  

přijímáme vždy dO pOndělí 10 hOdin.

roDinná KroniK a /  KroniK a roDZinna
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ř e š e n í  o S M i S M ě r k y

ř e š e n í  š ac h ov é ú lo h y

ř e š e n í  S u d o k u

1. dh7! ke8 2. dg8+ kd7 3. df7+ Se7 4. e5! vd4 5. vxd4 dxd4 6. dxe7+! kxe7 
7. Jf5+

     VZPoMínKa    

Byl jsi plný života,  
mysl plná snění  

a nikdo z nás nečekal,  
jak rychle se vše změní.

Dne 23. listopadu si připomeneme  
3. smutné výročí úmrtí  

našeho milovaného, pana
petra protznera

z Třince.  
S láskou a stálým zármutkem v srdci 

vzpomínají manželka erna  
a děti s rodinami.

     VZPoMínKa    

Dne 23. listopadu si připomeneme  
3. smutné výročí,  

kdy nás navždy opustila paní
růžena zeMánková

z Třince.
Dne 23. ledna 2014 si připomeneme 

3. smutné výročí úmrtí  
jejího manžela, pana
eMila zeMánka.
S láskou vzpomínají  

syn emil a dcera ilona.

     VZPoMínKa    

Dne 23. listopadu uplyne 20 let  
od tragické události, kdy nás  

ve věku 55 let opustil pan
Jiří cieSlar

z Gutů.  
zároveň si připomeneme jeho  

nedožitých 75 let.  
Vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka zuzana, dcery Marcela, 

Jiřina a syn Jiří s rodinami.

     VZPoMínKa    

Prázdný je domov,  
smutno je v něm,  

cestička ke hřbitovu zůstala jen.
Dne 24. listopadu si připomeneme  

1. smutné výročí úmrtí  
našeho milovaného manžela,  

tchána a dědečka, pana
arnošta valenty

z Třince.  
S láskou a úctou vzpomínají  

manželka, zeť, vnučka  
a bratr s manželkou.

     WsPoMnienie    

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

Dnia 24 listopada mija  
3. rocznica zgonu naszego Drogiego

śp. ericha zeMene
z Oldrzychowic.  

O chwilę wspomnień proszą najbliżsi.

     VZPoMínKa    

Vždyť jsem chtěl jen žít.
Dne 26. listopadu  

tomu bude již 6 let,  
kdy od nás navždy odešel  

náš milovaný,  
pan

viléM karcz
z Písku.  

S láskou vzpomíná  
manželka s rodinou.

     WsPoMnienie    

"Mijają dni, mijają lata,  
lecz wspomnienia stale żyją".

Dnia 26 listopada upłynie  
9. rocznica śmierci naszego  

Drogiego Ojca i Dziadka
śp. Józefa teodora wioSny

z Trzyńca.  
z miłością i szacunkiem  

wspominają dzieci z rodzinami.

     VZPoMínKa    

Dne 26. listopadu by se dožila  
90 let naše milovaná maminka, 

babička a prababička, paní
kateřina teSarčíková,
rozená Bulková z Vendryně.  

S úctou a láskou vzpomínají dcery 
Dagmar a kateřina, synové rudolf, 

karel, Miroslav a Ladislav s rodinami.

     WsPoMnienie    

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

Dnia 25 listopada minie  
10. rocznica, kiedy odszedł od nas  

na zawsze nasz kochany
śp. broniSław MaroSz

z Wędryni–zaolzia.  
O chwilę wspomnień proszą  

żona, syn z żoną i córka.

KiNo, V ýSTAV y

třinec – kino koSMoS
www.kinokosmos.cz
apokalypsa v hollywoodu
(americká komedie)
20. 11. v 17.30 hod. 
faust (Filmový klub)
(ruské historické drama)
20. 11. v 20.00 hod.
Maturita (premiéra)
(nová česká komedie)
21. – 17. 11. v 17.30 hod. 
hunger games 2 (premiéra)
(americký akční sci-fi)
21. – 24. 11. v 20.00 hod. 
Justin: Jak se stát rytířem
(americký animovaný)
23. – 24. 11. v 15.30 hod.
gravitace
(americký sci-fi)
25. – 27. 11. v 17.30 a 20.00 hod. 
(3D)

kino byStřice
www.bystrice.cz
pátrání po Sugar Manovi
(VB/Švédsko, biografický, dokumen-
tární)
22. 11. v 19.30 hod.
čtyřlístek ve službách krále
(Čr, animovaný)
23. 11. v 18.00 hod.

Jablunkov – kino Mír 
www.jablunkov.cz
revival
(česká komedie)
20. 11. v 17.00 a 19.30 hod.
Maturita
(Čr, komedie)

čeSký těšín –  
kino central
www.kassct.cz
filmaři ve zbrani –  
františek vláčil
(přehlídka filmů českých režisérů)
21. 11. v 18.00 hod.
Mocný vládce oz
(USA, akční, dobrodružný)
22. 11. V 17.00 hod.
riddick
(USA, akční sci-fi)
23. – 24. 11. v 18.00. hod.

cieSzyn – kino piaSt
www.kino.cieszyn.pl
klopsiki kontratakują
(USA, animovaná komedie)
20. –  21. 11. v 14.00 (2D) a 16.00 
hod. (3D)
wenus w futrze
(PL/Fr, drama)
20. –  21. 11. v 18.00 hod.
ii cieszyńskie  
prezentacje filmowe
ida
(PL,drama)
20. 11. v 20.00 hod.
największy z cudów
(Mex., animovaný)
22. –  05. 12. v 14.00 (2D) a 15.30 
hod. (3D)
idrzyska śmierci:
w pierścieniu ognia
(USA, drama)
22. –  27. 11. v 17.00 a 17.45 hod.

Příčin vyvolávajících vleklý kašel u dětí je celá řada
MuDr. PeTr aDaM, neMocnice Třinec

Kašel patří mezi nejčastější ne-
specifické příznaky různých one-
mocnění u dětí. Za normálních 
okolností je vlastně přirozeným 
obranným reflexem, který udr-
žuje průchodné dýchací cesty. 
Vzniká podrážděním vláken blou-
divého nervu, která se nacházejí 
nejen na sliznici dýchacích cest, 
ale také v bránici, pohrudnici, 
osrdečníku, jícnu či středním 
uchu. Centrum kašle je v prodlou-
žené míše. 

Vleklý neboli chronický kašel 
trvá déle než 4 týdny a objevuje 
se denně. Recidivující kašel trvá 
déle než 3 týdny a objevuje se mi-
nimálně 3x za rok. 

Vyvolávajících příčin je celá 
řada. Viry, ale také jiné mikroby, 
jako chlamydie či mykoplazmata, 
mohou poškodit nervová zakonče-
ní na sliznici dýchacích cest nato-
lik, že opravné procesy v organis-
mu mohou trvat i několik týdnů. 
Poslední dobou je na vzestupu vý-
skyt černého kašle, který nejvíce 
ohrožuje neočkované. Z neinfekč-
ních onemocnění je třeba zmínit 
gastroezofageální reflex (návrat 
potravy ze žaludku zpět do jícnu) 
typický pro kojenecký věk. U vět-
ších dětí pak zvětšenou nosní man-
dli, alergickou rýmu či bronchiální 
astma. Vleklý kašel může být vzác-
ně projevem srdeční vady, cystické 
fibrózy či vdechnutí cizího tělesa. 
Kašel jako projev nádorového one-
mocnění či tuberkulóza plic se vy-

skytuje spíše u dospělých, u dětí je 
to vzácné. V neposlední řadě při-
chází do úvahy, po vyloučení všech 
předchozích příčin, psychogenní 
kašel. Ten obvykle ustává v noci, 
postihuje citlivější osoby, s rodin-
nými či školními problémy. Asi ve 
20 procentech případů se příčiny 
kombinují.

Při vyšetřování zvláště malých 
dětí je základem správné diagnó-
zy zjištění všech zdravotních úda-
jů v rodině, ale i u postižného dítě-
te. Pátráme například po výskytu 
alergií, astmatu, ale i kuřáků v ro-
dině. Následují různá laboratorní 
a pomocná vyšetření – laborator-
ní stanovení zánětlivých ukazate-
lů a hladin protilátek v krvi, rent-
genový snímek plic a přínosních 
dutin apod. Některé pacienty je 

zapotřebí odeslat k odbornému 
ORL, či alergologickému a imuno-
logickému vyšetření. V některých 
případech je přínosem spiromet-
rie – tj. vyšetření funkce plic, ve 
speciálních případech pak bron-
choskopie či CT hrudníku s vyso-
kým rozlišením.

Pro léčbu vleklého kašle u dětí 
platí několik základních pravidel. 
Nelze opomenout, že kašel je pou-
ze příznakem určité choroby, tak-
že ideálně léčíme vyvolávající pří-
činu - onemocnění. Pokud to není 
možné, postupujeme symptoma-
ticky, tzn. že se snažíme kašel 
ztlumit. Důležitá jsou režimová 
opatření, jako klidový režim, do-
statečný příjem tekutin, zvlhčený 
vzduch, zvýšená poloha hlavy ve 
spánku apod. 

Existuje celá řada léků, které 
mohou kašel ovlivnit. K dispozici 
jsou také různé rostlinné příprav-
ky, které mohou ovlivnit kašel, 
např. sirupy či kapky s obsahem 
mateřídoušky, jitrocele nebo vý-
tažku z břečťanu. Výběr konkrét-
ního přípravku je vhodné zkon-
zultovat s ošetřujícím lékařem.

Vleklý kašel je často vyčerpáva-
jící nejen pro děti, ale také jejich 
rodiče. Může vést k poruchám 
spánku, koncentrace i učení. Ne-
ní-li riziko z prodlení či zjevný vy-
volávající podnět, je možno s vy-
šetřováním vyčkat 6 až 8 týdnů. 
Při delším trvání pak pátrat po 
nejčastějších příčinách. Správnou 
léčbou základního onemocnění 
lze předejít komplikacím či trva-
lým následkům.

d o b r é r a dy

WWW.INZERCE.HUTNIK@TRZ.CZ

sluŽBa ČTenářůM
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auto – Moto

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

Prodám Š Octavii 1,9 TDi sedan, r. v. 2005, 
naj. 250 tkm, výbava elegance, STk 03/2015, 
129 000 kč. Tel. 604 813 140, sikope@
seznam.cz

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

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

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

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

prodeJ

Piáno rösler, tmavý lesk. Tel. 776 002 786.

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

PleTiVo – Třinec 
Podzimní aKce 

Prodejní sklad – oldřichovice 
www.pletivo–trinec.cz 

Tel. 725 944 049

Prodám sekční garážová vrata, zlatý dub, 
rozm. 2400x2100 a ořech 2500x2100 s DO 
za 22800 kč/ks vč. montáže. Tel. 725 181 
320.

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

Prodáme čistokrevná štěňata zlatého retrí-
vra bez PP. Očkovaná, odčervená. Barva zlatá 
i krémová. Odběr po 20. listopadu. Jenom 
pejsci. cena dohodou. Tel. 608 730 843.

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 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 kulatinu – ořech, cca 2 m³. 736 
162 191.

PleTiVo – PloTy 
rozvoz zdarma 

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

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

sloupky. Doprava zdarma, 
www.saro.cz, 

tel. 603 783 554.

Prodám starší kompletní zasklení lodžie, 
2550x1550 mm. Tel. 776 553 776.

doMy – byty – chaty

Koupíme rodinný dům v okolí Třince nebo Č. 
Těšína. Platba HOTOVĚ. rk neVOLAT. TeL. 
725 859 530.

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

Prodám rozestavěný dům 6+1 s pozemkem 
2000 m² v Bystřici, na polosamotě, lze ještě 
dokoupit navíc 1000 m² pozemku. cena 1 
250 000 kč. Tel. 774 110 070.

Prodám novostavbu 4+kk s pozemkem 
1000 m² ve Vendryni, v blízkosti zastávka 
autobusu. cena 2 580 000 kč. Tel. 608 411 
305.

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

Prodám rD 3+1 v Gutech u Třince, cena 1 
620 000 kč, tel. 731 646 324.
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.

Koupím byt 1+1, Třinec a okolí. Tel. 731 
382 393.

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

Prodám byt 2+1 v Jablunkově v os. vlastnic-
tví. 776 285 440.

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. byt 1+1 v Třinci u Slovanu. 
Samostatné Wc, koupelna, spíž, nová okna, 
elektro+plyn. nízký nájem. cena 450 000 kč. 
info 606 854 825.

Pronajmu byt 2+1 v Českém Těšíně, ul. 
Ostravská. Požaduji vratnou kauci ve výši 
tříměsíčního nájmu. Tel. 558 958 425, 737 
813 101.

Pronajmu byt 3+1 s lodžií v Třinci na Sosně. 
776 285 440.

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

Prodám chatu v Tyře. rk neVOLAT. Tel. 725 
859 530.

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. Tel. 
737 255 980.

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

Koupíme nestavební pozemky nebo země-
dělskou půdu. Tel. 724 200 050.

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.

Prodám st. pozemek v Horním Žukově, cena 
250 kč/ m², tel. 731 646 353.

Prod. pozemek ke stavbě rD v chotěbuzi, 
la-35@email.cz

různé

farma Worek vezme do nájmu pole. Tel. 776 
621 258.

Daruji sedačku rozkládací, 2 křesla + konfe-
renční stůl, za odvoz. Tel. 603 215 006.

CENíK 
inzerce v Třineckém hutníku a závodním rozhlase TŽ 

platný od 1. 6. 2013

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

VkLáDAná rekLAMA ............................................................................................ ceny Bez DPH
Strojové vkládání – formát A5, A 4, minimální hmotnost 10 g ......................................0,90 kč/ks
ruční vkládání ................................................................................................................1,90 kč/ks

kreATiVnÍ náLePkA – cOVerSTicker ................................................................. ceny Bez DPH
Jednostranně potištěná etiketa ......................................................................................1,70 kč/ks
Oboustranně potištěná etiketa .......................................................................................1,80 kč/ks

inzerce řáDkOVá – zákLADnÍ cenA
Podnikatelská: kuponový řádek (30 znaků, vč. mezer) i započatý 
..............................................................................................................................23,– kč bez DPH
Občanská: kuponový řádek (30 znaků, vč. mezer) i započatý 
............................................................................................................................... 16,– kč vč. DPH

rODinná krOnikA + BLAHOPřánÍ
kuponový řádek (30 znaků, včetně mezer) ........................................................... 16,– kč vč. DPH
Fotografie jedné osoby .......................................................................................... 50,– kč vč. DPH

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

SLeVy:
za opakování dle předchozí objednávky:
3 inzeráty .............................................................................................................................– 10 %
4 až 8 inzerátů .....................................................................................................................– 15 %
9 až 15 inzerátů ...................................................................................................................– 25 %
16 až 25 inzerátů .................................................................................................................– 35 %
26 a více inzerátů ................................................................................................................– 45 %
za dodání kompletní vlastní předlohy plošného inzerátu (formáty ePS, TiF, JPG, PDF, cDr (max. 
verze 12), Ai, s rozlišením min. 200 DPi u černobílé a min. 300 DPi u barevné předlohy)..– 15 %

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

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

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

inZerce



Třinecký / Trzyniecki / HuTník / 20. LisToPadu – 26. LisToPadu 2013 19

podnikatelSká inzerce

relax centrum Třinec  
a iveta slowiaczková – certifikovaná  
výživová poradkyně a instruktorka 

aerobních forem – vám nabízejí  
profesionální servis  

v oblasti výživového poradenství. 
Toto odborné vedení zahrnuje: 

– individuální konzultace 
– sestavení výživového plánu 

– diagnostika tělesné kompozice  
na přístr. Tanita 

– vytvoření pohybového plánu 
Možnost čerpání z fKsP. 

obraťte se na recepci relax centra 
Třinec, tel. 558 988 250.

Zveme k posezení  
v nové zrekonstruované hospodě 

"na Zelené" 
u zastávky obecní domy v Třinci. ote-

vřeno denně 14 – 22 hod.  
Zahrajte si šipky, vyzkoušejte naši pizzu 

prům. 25 a 50 cm. Využijte k rodin-
ným 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.

rastaurace Gutská Bašta nabízí volné termí-
ny na vánoční večírky. rezervace na tel. čísle 
558 339 655.

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

Prodej vlakových jízdenek 
regio JeT 

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

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.

náByTeK na Míru. 
www.nabytkarskavyroba.cz 

Tel. 603 816 420.

kUcHynĚ nA MÍrU !!! 
zaměření, projekt 3D, montáž, vestavné 
spotřebiče. 1. máje, naproti Policii Čr, Třinec, 
tel. 558 341 169.

renoVace DVeří a ZáruBní 
technologií Welle. 

Volejte zdarma 800 100 129! 
www.okdvere.cz

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

www.truhlarstvikisiala.wz.cz

eKonoMicKá PaliVa 
Výrobce eKo BriKeT nabízí akční cenu 

4100 Kč – 1000 kg (1 t). 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

autoškola centrum, 1. máje 230, Třinec.  
Tel. 604 963 850, 558 996 238.  

akreditované středisko školení řidičů.  
Výuka uchazečů o řidičský průkaz.  

Výhodné splátky. 
Zahájení: 2. 12. ve 14.30.

PlecHoVé garáŽe 
garážová vrata 
Tel. 606 132 291

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

Přeprava osob mikrobusy, 
vnitrostátní i mezinárodní. 

Tel. 777 210 043.

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.

ZáMeČnicKé Práce 
Tel. 603 816 420.

Hodinový manžel Třinec. nevíte, kterého 
řemeslníka si vybrat na drobnou opravu? Tak 
si zavolejte svého hodinového manžela. Se 
mnou ušetříte čas, peníze, ale i nervy. Tel. 
728 882 773, radeksikula@email.cz

strojní omítky, sádrové 
i cementovápenné. levně, kvalitně.  

Tel. 722 688 455, 
0048 512 747 783, e-mail: 
jozefziemba3@gmail.com

Provedu veškeré zednické práce, obklady, 
dlažbu, rekonstrukce koupelen, byt. jader, 
rD, malba interiéru, instal. práce. Dlouholetá 
praxe. Tel. 731 222 075.

Montáž sádrokartonu 
s dodáním materiálu 

+ renovace půdy, zateplování.  
Tel. 0048 668 133 556.

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.

KleMPířsTVí – PoKrýVaČsTVí 
Montáž střešních krytin, střešních oken 

Montáž okapových systémů 
Zateplení střešních konstrukcí 
Příjem objednávek na rok 2014 

rene.szturc@seznam.cz 
tel. 733 556 207

MalířsKé, naTěraČsKé 
a laKýrnicKé Práce 

– sTěrKoVání, goTele. 
604 720 102.

ProVáDíM VešKeré 
MalířsKé, naTěraČsKé Práce.  

Tel. 776 388 710.

elektroinstalační práce 
v rD, bytech, dílnách. 

Montáž a opravy hromosvodů. 
rekonstrukce elektroinstalací. 

Tel. 728 306 838, 
goreckitomas@centrum.cz

PřeVíJení eleKTroMoTorů. 
Tel. 731 610 804.

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

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

oKna, DVeře i vnitřní 
ŽaluZie, síTě 

PloVoucí PoDlaHy 
Tel. 602 750 111.

Žaluzie+montáž. 604 192 092.

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.

Husy, KacHny – domácí chov.  
Tel. 0048 721 273 649.

Farma Milíkov nabízí kuřice, jatečné krůty, 
krmné směsi. Prodejní doba Po – Pá 8 – 11 
a 15 – 17, So 8 – 11. informace na tel. 558 
362 829, 558 362 387, 602 769 404, 739 
324 338.

Čistím koberce, čalouněný nábytek strojem 
kärcher. Tel. 777 322 966.

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.

www.masaze-trinec.cz 
737 700 280

KosMeTiKa MarTa 
nabízí kosmetické služby 

v Hotelu steel, 3. posch., č. dv. 324.  
Tel. 605 081 142.

Miroslav Twardek. Masáže, léčitelská 
poradna, diagnostika, dárkové poukazy – 15 
%, terapie – 10 %. 737 252 334, www.
bylinnalecba.cz

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

nejschvalovanější půjčka. 
Pro každého máme řešení. 

www.startmoney.eu, 
1. na trhu. 

stačí sMs 725 709 067, zavoláme.

rychlá půjčka ihned. Prozvoňte, zavoláme. T. 
777 773 715.

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.

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

Přijmeme pracovníky/ce pro chod nových 
poboček – Český Těšín, Třinec, Frýdek 
Místek. Výdělek 18 – 35 000 kč/m. dle prac. 
zařazení. Praxe není podmínkou. info na tel. 
731 979 998.

Práci pro studentku, důchodce – dohoda. T. 
777 773 715.

inZerce
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Uzávěrka pro příjem inzerce je vždy v pátek ve 12.00 hodin.
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Hlasy lidí na pásku 
tvořím historii
BysTřice Životy lidí na pásce, hodiny přepisování pozoruhodných osudů a skládání rubi-
kovy kostky historie. To je náplní bystřického kronikáře Petra Majera. Dobře ví, že paměť  
je pomíjivá a čas neúprosný, a tak hlasy lidí z Bystřice tvoří odkaz budoucím generacím.

PeTra MarTynKoVá

„Zaznamenávám téměř všechno, 
události i příběhy lidí známých 
i obyčejných. Někteří z nich mají 
90 a více let, většinou si nepama-
tují, co měli včera k obědu, ale 
přesně vědí, co jedli v roce 1935. 
Ty vzpomínky jsou velmi živé,“ 
uvedl milovník historie a horlivý 
pátrač po starých příbězích Petr 
Majer.

Rozhovory archivuje, podstat-
né části přepíše, publikuje pak  
v obecním zpravodaji a doplňuje 
jimi svůj osobní obraz historie. 
„Dovídám se z vyprávění o dal-
ších významných osobnostech, 
dalších situacích. Všechno se to 
skládá dohromady jako mozaika a 
pak je z toho třeba Bystřice v pro-
měnách času, kterou zveřejňuje-
me na internetových stránkách 
obce,“ dodal.

Hlasy lidí začal Majer nahrávat 
před 13 lety, kdy se svým prvním 
diktafonem velikosti sešitu vydal 
za legendami armády, sportovci, 
politiky, vědci a dalšími známý-
mi a neznámými lidmi s otázkou 
− jste hrdi na svou zemi? Odpo-

vědi zaznamenal ve stejnojmenné 
knize, na kterou navázal pokračo-
váním Česká republika, má vlast, 
můj domov. Do ní již sesbíral ná-
zory na vlastenectví stovky lidí  
z Těšínska.

Se zapálením, diktafonem a 
sluchátky na uších tráví hodiny za 
počítačem. V šesti stech rozhovo-
rů na zhruba osmi stech páskách 
je zaznamenána značná část his-

torie. „Potřebuji, aby se příběhy 
dostaly mezi lidi. Životní příběhy 
těch, kteří to tady měli těžké. Je 
mi pak velmi líto, když už ne-
stihnu nějaký rozhovor dokončit, 
když ten člověk s tak zajímavým 
osudem zemře,“ podělil se Majer a 
dodal, že většinu partnerů rozho-
voru tvoří ženy − pamětnice.

„Tak jako 105letá paní Peter-
ková. Ta měla během rozhovoru 
sluchátka na uších a dívala se na 
televizi. Věděla vše o volbách, i to, 
kdo vyhraje. Pak mezi řečí řekla, 
že byla v koncentráku. Jako par-
tyzánská spojka v Třinci chodila 
po kopcích a roznášela poštu par-
tyzánským skupinám. Manžel ani 
její děti o tom nevěděli,“ popsal je-
den z příběhů kronikář.

A dalších pět desítek životních 
osudů jsou již součástí bystřického 
archivu. V něm leží kromě nahrá-
vek také staré fotografie a doku-
menty. „Například zápisy doktora 
Mazurka, neboli doktora Herbat-
ky, který vše léčil čajem. Jeho se-
šity jsou cenným informačním 
zdrojem. Údaje o pacientovi dopl-
ňoval životopisy i fotkami,“ dodal 
Majer, jehož nahrávkami tak oží-
vají doby dávno minulé.

nejmenší cévní protézy používají na Podlesí
třinec Přestože má několik cen-
timetrů, může nám v těle způso-
bit „pěknou paseku“ a být doslova 
časovanou bombou. Její prasknutí 
v devadesáti procentech případů 
znamená smrt. Řeč je o aneu-
rysmatu břišní aorty. Jednou z 
možností léčby nemoci je zave-
dení speciální cévní protézy. Tu 
nejmenší na světě implantovali 
devětasedmdesátiletému muži 
nedávno jako první v Česku lékaři 
Nemocnice Podlesí, která je čle-
nem skupiny AGEL.

Měří sotva čtyři milimetry a 
pouhým okem je jen těžko viditel-
ná. Přesto zachraňuje životy. Umě-
lá cévní protéza zabraňuje prask-
nutí břišní aorty, které ve většině 
případů končí smrtí, neboť paci-
ent vykrvácí do dutiny břišní. Cév-
ní protézu lékaři obecně zavádějí 
do zvětšené břišní aorty (takzvané 
výdutě) a ta pak pacienta chrání a 
brání jejímu prasknutí.

Nejmenší cévní protézu na 
světě teď zavedli do těla 79letého 
pacienta jako první v zemi lékaři 
Nemocnice Podlesí. Seniorovi z 
Třinecka se každým dnem jeho 
břišní aorta rozšiřovala, až dosáh-

la velikosti 6 centimetrů (běžně 
velikost je okolo dvou centimet-
rů) a hrozilo její prasknutí. Mini-
aturní 4milimetrová protéza tak 
muži zachránila život. „Pacienta 
jsme operovali na novém hyb-

ridním sále Nemocnice Podlesí 
miniinvazivním přístupem. Svi-
nutou cévní protézu jsme zavedli 
pouze otvorem v tepně vpichem 
přes kůži. Tuto metodu obec-
ně používá jen málo pracovišť 
v zemi. Její výhodou je zejména 
šetrnost. Na rozdíl od běžné ope-
race nemusíme pacientovi otvírat 
dutinu břišní, ale pouze za míst-
ního znecitlivění zavedeme stent 
vpichem přes tříslo. To, že jsme 
jako první v zemi použili nejmen-
ší dostupnou cévní protézu na 
světě, opět posunulo hranice léč-
by břišních aneurysmat,“ vysvětlil 
primář oddělení Intervenční ra-
diologie Nemocnice Podlesí Mari-
an Wierzgoń s tím, že menší otvor 
v přístupové tepně znamená jeho 
snadnější a spolehlivější uzavření 
zašitím přes kůži, rychlejší hojení 
a rychlejší zotavení pacienta po 
zákroku. „Muž byl už druhý den 
po zákroku plně soběstačný a ná-

sledující den odpoledne mohl být 
propuštěn,“ doplnil primář.

Zvětšená břišní aorta neboli 
výduť je obecně zákeřná zejména 
v tom, že se v naprosté většině 
případů neprojevuje žádnými pří-
znaky a lékaři ji objeví jen náhod-
ně zpravidla při vyšetření pomocí 
ultrazvuku, CT nebo magnetické 
rezonance. „Jen málokdy se může 
projevit bolestmi břicha nebo 
zad, u hubenějších pacientů pak 
vyklenutím přední stěny břicha. 
Ale vzhledem k tomu, že příčin 
bolestí břicha nebo zad je celá 
řada, na přítomnost aneurysmatu 
se myslí jen málokdy,“ vysvětluje 
primář. 

Aneurysma je přitom typic-
kým onemocněním vyššího věku, 
nejrizikovější skupinou jsou pak 
muži nad 65 let. U mužů nad 55 
let je prasknutí aneurysmatu 
břišní aorty dokonce desátou nej-
častější příčinou úmrtí. (th)

radiologové zavádějí miniaturní cévní protézu. Foto: nemocnice Podlesí

oční lékaři budou i v Třinci 
třinec Frýdeckomístecká i tři-
necká nemocnice spolupracují 
v mnoha oblastech. V současné 
době hledají cestu, jak pacientům 
z Třinecka přiblížit odbornou am-
bulantní péči i operativu také v 
oblasti očního lékařství. „Již před 
lety jsme navázali velmi úzkou 
spolupráci a většinu pacientů s 
diagnózou šedého zákalu posíla-
jí na operaci právě k nám,“ říká 
Tomáš Utíkal, zástupce primáře 
Beskydského očního centra Ne-

mocnice ve Frýdku-Místku. Spo-
lupráce však existuje i na úrovni 
konzultací či následné kontrole 
pacienta v místě blíže jeho bydli-
šti. Lékaři obou nemocnic se do-
hodli na částečné výpomoci a od 
ledna příštího roku budou jezdit 
ordinovat přímo do Třince, a to 
vždy v úterý a ve čtvrtek dopole-
dne do všeobecné oční ambulance 
třinecké nemocnice.

„I přes obtížnou ekonomickou 
situaci zvažuje kraj a nové vede-

ní obou nemocnic dovybavit oční 
ambulantní trakt třinecké nemoc-
nice nezbytnými přístroji, které 
umožní nově otevřít specializo-
vanou ambulanci pro diagnostiku 
a částečně i léčbu častých očních 
nemocí,“ potvrzuje primář očního 
centra Radim Čech. 

Vybavení významně přiblíží 
moderní ambulantní oční péči pro 
55 tisíc lidí třinecké spádové ob-
lasti, kdy stovky nemocných musí 
dnes za touto péčí cestovat.  (dk)

bunkr slaví první kulatiny

Třinec Deset svíček na narozeninovém dortu letos sfoukl nízko-
prahový klub Bunkr. První kulaté výročí oslavila také stejnojmenná 
nezisková organizace, která je oporou pro děti a mladé lidi ohrože-
né životními podmínkami či těžkými událostmi.

„naší stěžejní činností je poskytování sociálních služeb a dalších 
odborných služeb. Děti bereme vážně, stejně tak jako jejich trápení, 
a máme čas a chuť je vyslechnout a zabývat se jimi. Také nám není 
lhostejné, jaké vyznávají hodnoty a kam směřují ve svém životě,“ 
vysvětlily poslání sdružení pracovnice Kateřina Moškořová a silvia 
Tačárová.

ač narozeniny padly na 10. října, Bunkr slavil až o měsíc později. 
„letošek je pro klub ve znamení stěhování, museli jsme opus-
tit prostory v Třinci kvůli rekonstrukci budovy knihovny. V době 
výročí klub ještě dostával nový kabát, ale nyní už s klienty můžeme 
zabydlovat předělané prostory,“ dodaly pracovnice klubu, který tak 
slavnostním otevřením nových prostor započal další, snad úspěš-
nou, dekádu. 

Počátky útočiště dětí a teenagerů se začaly psát v roce 2002,  
v lednu příštího roku pak byla organizace založena jako občanské 
sdružení. „Za deset let jsme prošli mnoha změnami a většinou se 
zdárně rozrůstali. V roce 2005 byly otevřeny prostory v Třinci na 
sosně, a to hlavně pro hudebně nadané mladé lidi. o dva roky poz-
ději byla v Třinci kromě nZDM klubu Bunkr a streetworku potřeba 
otevřít Bunkřík pro děti, bunkr zase pro mladé lidi,“ píše se  
v historii sdružení. 

Její činnost také překročila hranice Třince, a to zřízením klubu v 
Bohumíně, stejně tak i v Jablunkově. Tady se ovšem služby udržely 
pouze dva roky, než je zničila tíživá finanční situace a mizivá pod-
pora. celý loňský rok byl totiž pro klub i organizaci zátěžový s ohle-
dem na kolaps financování sociálních služeb. i přesto se organizace 
rozšířila do dalšího města - nového Jičína a rozjela další projekty.

„Patří mezi ně hudební zkušebna Bunkryt, studentský tým, Hřiště 
bez nudy. od letoška máme další tři nemalé aktivity: Komunitní 
centrum Borek, které organizace převzala od města Třince, nově 
také poskytujeme služby pěstounům a poradnu PeT tým pro rodiny 
s dětmi, které zažívají vztahové či výchovné problémy,“ příblížila 
Tačárová. Veškerou práci momentálně zastává 16 zaměstnanců a 
několik dobrovolníků i ze zahraničí. (pm)

Z a J íMaVosTi
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JuDo Judistky Helena Szokalová a zuzana Janiczková vybojovaly na mistrovství Čr starších žákyň své první tituly. Obě 
prošly turnajem bez porážky a svými výkony potvrdily vzestup oddílu juda DDM Třinec.

Začínají je už brát vážně
luBoš ČerneK

Jejich trenér Miroslav Hvozdovič 
skvělým výsledkem překvapen 
nebyl, dokonce trenérům z ostat-
ních oddílů tvrdil, že si přijeli pro 
dva tituly. „Trošičku jsem před 
turnajem machroval, ale říkal 
jsem to s nadsázkou. Jen jsem si 
kolegy dobíral, že tu mám dvě 
holky (kluci těsně nesplnili kva-
lifikační limit na MČR) a že obě 
budou zlaté. A ono se to splnilo,“ 
usmál se. „Ale s medailemi jsem 
tajně počítal. Věděl jsem, že na to 
mají,“ dodal. 

Obě holky procházely turna-
jem bez zaváhání a dle slov trené-
ra své zápasy vcelku přesvědčivě 
vyhrávaly. „Zuzka měla těsný zá-
pas až ve finále, v němž se projevi-
lo, že má dobře natrénováno a že 
je na tom fyzicky lépe než soupeř-
ka. Přesně tohle jsem jí ještě na 
malé taktické poradě před finále 
zdůrazňoval a potvrdilo se to. Její 
soupeřka ke konci opravdu fyzic-
ky odcházela,“ těšilo Hvozdoviče. 
„A Helča zase zdolala soupeřku, 
kterou pravidelně neporáží a má 
s ní zápornou bilanci. Ale teď si 
vedla skvěle a jsem rád, že zrovna 
na MČR jí to vyšlo,“ pokračoval.

Obě třinecké závodnice měly 
medailové ambice na MČR už mi-
nulý rok, ale zůstalo jen u nich. I 
proto letos trenéři zvolili jiný pří-
stup. „Loni neunesly tíhu okamži-
ku, za čímž stála jejich zodpověd-
nost uspět na turnaji, který je pro 
ně v podstatě vrcholem sezony. 
Moc si to braly. A proto jsme jim 
tentokrát vůbec nezdůrazňovali 
důležitost turnaje. Hlavně jsme se 
snažili odlehčit atmosféru a uvol-
nit je. A taky jsem jim zvyšoval 

sebevědomí tím, že jsem jim při-
pomínal, jak mají dobře natréno-
váno a že se nemají čeho obávat. 
A že můžou jít do všeho naplno. 
Ale to nebyly žádné prázdné řeči, 
to je pravda,“ podotkl s úsměvem.

Obě děvčata před měsícem 
startovala za 1. JC Baník Ostrava, 
kterému pomohla vybojovat na 
MČR družstev stříbrné medaile. 
Všechny tyto úspěchy spojené s 
jejich zodpovědným přístupem k 
tréninku dává třineckému oddílu 
naději, že jsou zde další zdatné 
následovnice současné nejúspěš-
nější třinecké judistky, reprezen-
tantky ČR Adély Szarzecové.

„Vzhlížejí k ní, je pro ně vzo-
rem. Vidí, jak se Adéla připravuje, 
co za těmi výsledky stojí a taky 

vidí, že si teď díky judu cestuje 
hodně po světě. A to je v našem 
malém (olympijském) sportu, kde 
to není o velkých penězích, pěk-
ná odměna za jejich práci. Těší 
mě taky, že obě chtějí trénovat a 
to je hodně důležité. Nemusím je 
k ničemu nutit. K tomu mají pl-
nou podporu rodičů. Když se to 
takhle sejde, to se hned lépe pra-
cuje a můžou z toho vzniknout i 
takovéto výsledky a úspěchy. Ale 
i když jsou to nadějné holky, je 
před nimi ještě spousta práce,“ 
dodal Miroslav Hvozdovič.

Zároveň si všímá, že jejich od-
díl budí u konkurence větší re-
spekt, a má radot z toho, že se z 
Třince stává výrazný bod na judi-
stické mapě. Jeho slova potvrdil i 

předseda oddílu Dalibor Szarzec. 
„Rozhodně si našeho oddílu více 
všímají. Holky byly pozvány na 
soustředění, která nám v minu-
losti nebyla ani nabídnuta. A teď 
nám to svaz i zaplatil. O tom se je-
jím předchůdkyním ani nezdálo. 
Pomyslnou hráz prorazila Adéla 
Szarzecová, která ukázala, že tu 
je oddíl, který umí vyprodukovat 
kvalitní závodníky. Už i repre-
zentační trenér se vyjádřil, že až 
bude sestavovat družstvo, tak se 
koukne i do Třince. To dříve nešlo. 
Na nás se nepodívali ještě před 
pár lety ani z ponorky. Ale začína-
jí nás brát vážně díky výsledkům, 
které teď máme. A ty rozhodně 
nejsou náhodné, holky je i nadále 
potvrzují,“ řekl. 

oplatili Polákům loňskou porážku
halová kopaná Uplynulou sobo-
tu se uskutečnilo tradiční spor-
tovní setkání hutníků – odborářů 
na Mezinárodním turnaji v halo-
vé kopané. Tentokrát však ne v 
třinecké sportovní hale STaRS, 
ale ve sportovně-společenském 
areálu Sportcentru Smilovice.

Po utkáních ve dvou kvalifikač-
ních skupinách se nejlepší celky 

dále utkaly v semifinálových sku-
pinách a v závěrečných zápasech 
o konečné umístění.

Ve finálovém utkání se střetla 
stejná dvojice jako loni. Na rozdíl 
od minulého ročníku se ale tento-
krát radoval z turnajového trium-
fu domácí Třinec, který brankou 
Iva Crhonka zvítězil nad CMC Za-
wiercie 1:0.

V utkání o 3. místo porazi-
li fotbalisté Arceloru–Mittal ČR 
Metalurgii Radomsko 3:0. Na 5. 
místě skončilo družstvo Strojírny 
a stavby Třinec, které se turnaje 
zúčastnilo poprvé, po vítězství 
nad U.S.Steel Košice v poměru 2:1. 
Na 7. až 9. místě skončily celky 
Šroubárny Kyjov, Evrazu Vítkovi-
ce a Energetiky ArcelorMittal. (lc)

Úspěšné družstvo Třineckých železáren. Foto:  archiv zO OS kOVO TŽ

Zleva: Trenérka Tereza Martynková, Helena szokalová, Zuzana Janiczková, trenér Miroslav Hvozdovič Foto: Archiv

Cymorek má stříbro z Mčr
zápaS Výprava nejmladších tři-
neckých zápasníků odjela v sobo-
tu 16. listopadu do Hodonína na 
MČR mladších žáků v zápase řec-
ko–římském. 

V této soutěži startovali díky 
řadě zranění pouze tři závodníci. 
Nejlepším byl opět v hmotnos-
ti do 65 kg Jan Cymorek, který 
hladce postoupil do finále. Zde 
však nestačil na současný největší 
talent této věkové kategorie Voj-
tu Piskoře z Vítkovic. Honza tak 
přidal ke svému jarnímu zlatu z 
volného stylu stříbrnou medaili a 
je v letošním roce bezesporu nej-
lepším mladším žákem Třince.

V hmotnosti do 46 kg Radek 
Szkandera podal bojovný výkon, 
jednou dokázal zvítězit, dvakrát 
prohrál a těsně mu unikly stupně 
vítězů. Ve váze do 48 kg nastou-
pil Adam Göllner po pětiměsíční 
závodní pauze, zapříčiněné zra-
něním a nemocemi, a přestože 

nebyl ve své obvyklé výkonnosti, 
dokázal dvakrát zvítězit. Po dal-
ších dvou porážkách obsadil sluš-
né páté místo v nejpočetněji obsa-
zené kategorii.

Součástí této sportovní akce 
byla i Velká cena Hodonína, což 
byl turnaj přípravek všech věko-
vých kategorií. Z Třince zde star-
tovalo sedm mladých nadějí. V pří-
pravce B (8 a 9 let) byl nejlepší Jan 
Gazur v hmotnosti do 23 kg, který 
skončil druhý.

Ve váze do 36 kg získal Vojtěch 
Přeček po dvou výhrách třetí mís-
to. Tomáš Trojka ve váze do 39 kg 
obsadil páté místo a Pavel Sabela 
byl ve váze do 25 kg devátý. 

V přípravce A (10 a 11 let) byl 
nejlepší ve váze do 27 kg Jakub 
Szkandera ziskem 2. místa, stejné 
umístění vybojoval také v hmot-
nosti do 46 kg Šimon Gorzolka. V 
hmotnosti do 40 kg obsadil Maty-
áš Crhonek deváté místo. (lip) 

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, Ne, Út 6 – 21 
 
VITALITY SLEZSKO,  
BYSTŘICE 
St, Pá, Út 6 –  8, 14.30 – 16, 
18.30 – 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, 18.30 – 22 h

KAm ZA SPorTEm

opět neskórovali
kladno – enviforM tři-
nec 5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Třinečtí hokejbalisté po-
druhé v řadě nevstřelili ani 
gól. na hřišti Kladna, které 
jim prahlo vrátit porážku z 
úvodního vzájemného zá-
pasu, podlehli jednoznačně 
0:5. Příčinou neúspěchu 
je nepovedený vstup do 
zápasu, když v prvních 
třech minutách třikrát 
inkasovali.
Třinec: smolka – filipek, 
Konvička, liboska, Mišun, 
ochman, samek, Turoň, 
chowaniec, Žuffa, Podešva, 
cieslar, Palkovský, říman D., 
říman M., smolka, szot-
kowski, Toman, Zvejška, 
Tomis.

Futsalisté poprvé prohráli
futSal Futsalisté třineckého Li-
kopu přišli jako poslední celek 
druhé ligy o svou neporazitel-
nost. Podruhé za sebou inkaso-

vali šest branek a na palubovce 
Vysoké školy báňské v Ostravě 
prohráli 5:6. I nadále však zůstá-
vají v soutěži první. (lc)

sPorT
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„rok v MsFL nám uškodil.“
fotbal Remízou v Sokolově udě-
lali třinečtí hráči tečku za fotba-
lovým podzimem, po němž jsou v 
tabulce druhé ligy na dvanáctém 
místě se ziskem patnácti bodů. 
V odvetné části je tak čeká boj o 
udržení soutěže, neboť na před-
poslední tým (prvního sestupu-
jícího) mají náskok jen jednoho 
bodu.

„Dvanácté místo není nejhor-
ší. Máme pod sebou další čtyři 
soupeře, ale 15 bodů je hrozně 
málo. Představovali jsme si, že 
jich budeme mít kolem dvaceti a 
že budeme desátí. To se nestalo. 
Hlavně kvůli domácím výsled-
kům, kdy jsme zbytečně ztráceli 
se soupeři (Vlašim, Pardubice, 
Most), které jsme měli porazit,“ 
uvedl generální ředitel klubu Ka-
rel Kula.

?  Před startem soutěže jste pro-
hlásil, že cílem bude záchrana 
soutěže. To se asi v průběhu pod-
zimu potvrdilo, že?
Přesně tak. Někteří lidé i hráči 
byli až moc optimističtí po tom, 
jak jsme projeli suverénně třetí 
ligou. Ale já jsem to tak jasně ne-
viděl. Druhou ligu jsem dva roky 
trénoval a věděl jsem co nás čeká. 
Rok v MSFL nám  uškodil. V úrov-
ni obou soutěží je totiž propastný 
rozdíl a my jsme netrénovali tak 
náročně , jak by tomu bylo ve dru-
hé lize. To je podstatný rozdíl. Ve 
třetí lize totiž stačil k výhře i prů-
měrný výkon mužstva, neboť hrá-
či soupeřů měli horší podmínky. 
Vedle fotbalu chodili i do zaměst-
nání, proto si nemohli adekvátně 
odpočinout a připravit se na utká-
ní jako my. V tom jsme měli vel-
kou výhodu, o kterou jsme návra-
tem do druhé ligy přišli. Ve druhé 
lize totiž s průměrným výkonem 
nevyhrajete!  

Zároveň jsme neměli tak dlou-
hou letní přípravu jako týmy dru-
hé ligy (MSFL končila letos pozdě-
ji) a musím přiznat, že se nám ani 
během léta nepodařilo optimálně 
doplnit kádr mužstva. I z toho je 
zřejmé, že nás čeká na jaře boj o 
záchranu. Ale nejsme poslední, 
máme pod sebou čtyři mužstva. 
Chceme je tam udržet a ještě se 
dostat výše.

?  Lépe by se vám i dýchalo, 
kdyby nebyl tak velký kontrast 
mezi počtem bodů získaných 
doma (5, nejméně z celé soutě-
že) a venku (10).
Deset bodů zvenku je oprav-
du velice, velice  slušné a udělat 
doma o pět více, mohli jsme mít 
těch kýžených dvacet. Rozhodně 
to bylo v našich silách. Bohužel 
doma nám to nešlo. Prohráli jsme 
u nás první dvě utkání, potom se 
mužstvo dostalo pod tlak a ne-
věřilo si. Závěrečná dvě utkání s 
Táborskem a Českými Budějovi-
cemi už byla herně výrazně lepší, 
ale jsou to týmy z horních pater 
s kvalitnějšími a vyrovnanějšími 
kádry. Zde se těžko dohání ztráta 
ze začátku soutěže. Doplatili jsme 
i na to, že jsme celou dobu hleda-
li optimální jedenáctku. To se ve 
výsledku taky projevilo a vyústilo 
to změnou trenéra.

?  Jeho místo jste dočasně 
zaujal vy a poslední čtyři zápasy 
jste tak působil na lavičce jako 
trenér. Před nástupem jste říkal, 
že u hráčů postrádáte větší 
bojovnost, herní disciplínu, tý-
mový výkon a že vázne komuni-
kace. Zlepšilo se to?
Určitě, možná to viděli i diváci v 
našich domácích zápasech. Herní 
projev i nasazení bylo jiné, ale v 
komunikaci na hřišti máme po-

řád velké rezervy. Nelekli jsme 
se silnějších soupeřů, které jsme 
tu měli, a vytvářeli jsme si gólové 
příležitosti. S tím jsem byl spoko-
jený. Odvaha, herní disciplína i 
týmový duch je důležitou součás-
tí výkonu a v tomhle směru jsme 
udělali posun. Bohužel nevyznělo 
to bodově jak jsme chtěli.

?  Tohle jste měl na mysli, když 
jste na tiskových konferencích 
říkal, že rozhodně má tým na 
čem stavět?
Ano, hráči ve zbývajících čtyřech 
utkáních podzimu všechny tyto 
zmiňované atributy ukázali. Klu-
ci hráli na maximum svých mož-
ností, ale hráli jsme se soupeři ze 
špičky (Táborsko 2. místo, Varns-
dorf 3., Č.Budějovice 5., Sokolov 
7.). Tyto kluby mají podstatně 
vyšší rozpočet a tím i kvalitnější 
kádry. S nimi se těžko dohánějí 
ztráty. Proto jsem rád, že jsme 
alespoň nějaké body získali a že 
se hráči snažili plnit to, co jsem 
po nich vyžadoval. V utkáních 
ve Varnsdorfu a Sokolově jsme 
herně byli lepší. I s Budějovicemi 
jsme drželi krok a proti Táborsku 
jsme v Třinci odehráli výborný zá-
pas. V žádném z těch čtyř utkání 
jsme nepropadli, měli jsme hodně 
gólových příležitostí. Bohužel ne-
dáváme branky. Ale herní projev 
šel nahoru.

?  Na čem chcete během zimní 
přestávky nejvíce zapracovat?
Je toho více. Na defenzívě, od kte-
ré se všechno odvíjí. Nemůžeme 
dostat tolik branek jako teď. Často-
krát se nám stávalo, že jsme ztráce-
li body kvůli hrubým a zbytečným 
individuálním chybám. Dokážeme 
hrát dobře a pak třeba přijde hlou-
pý penaltový zákrok s Budějovi-
cemi (soupeř z ní vyrovnal na 1:1) 
nebo ve Varnsdorfu naivní chyba 
v rozehrávce, kterou potrestají. To 
nás sráží dolů. A taky musíme zlep-
šit koncovku, tam je to slabé. Pra-
covat musíme i na přístupu a odpo-
vědnosti týmu a jednotlivých hráčů 
ke všem činnostem, které souvisejí 
s profesionálním fotbalem.

?  Jak vypadá otázka nového 
trenéra? rýsuje se něco?
Teprve skončila sezona, vyhodno-
tíme si s vedením klubu celý pod-
zim a pak zaujmeme stanovisko. 
Teď máme čas si všechno v klidu 
srovnat a najít variantu, která bude 
nejlepší. Několik adeptů se ozvalo, 
ale prozatím jsme ještě s nikým 
nejednali. Stejné to bude i s hráči. 
Mám hodnocení vypracované tre-
nérem Hajným, to samé vypracují 
další členové realizačního týmu a 
nakonec přidám své hodnocení za 
období, kdy jsem s mužstvem pra-
coval i já. Vyhodnotíme si taky, kdo 
z hráčů by měl v Třinci zůstat. (lc)

foTBal Třinečtí fotbalisté zakončili podzimní část překvapivou bezbrankovou remízou  
na hřišti sedmého Sokolova.  navíc k vítězství měli podstatně blíže než soupeř.

Zasloužili si vyhrát!
luBoš ČerneK

„Zápas v Sokolově nám po tak-
tické stránce vyšel velmi dobře, 
nedělali jsme žádné hloupé indi-
viduální chyby jako v minulých 
zápasech, které nás stály body. 
A bylo vidět, že soupeř byl proti 
nám bezradný, nic si nevytvořil. 
My jsme ten zápas měli vyhrát,“ 
uvedl třinecký trenér Karel Kula.

V prvním poločase byla podle 
jeho slov hra vyrovnaná, soupeře 
přehráli až po přestávce.

„V prvním poločase viděli divá-
ci po jedné šanci na každé straně, 
které v obou případech skončily 
na břevnu. Ve druhém poločase 
jsme měli daleko větší příležitos-
ti než domácí. Škoda jen, že jsme 
nevstřelili branku. Ale ze Sokolo-
va se vozí body těžce, proto jsem 
rád, že po posledních zápasech 
venku nejedeme domů s prázd-
nou. Čeká nás těžké jaro, ale po-

slední výkony ukázaly, že máme 
na čem stavět, dodal Kula. 

A taky domácí trenér Aleš Jin-
dr přiznal, že jeho tým tahal za 
kratší konec a že byl soupeř ne-
bezpečnější.

„My jsme do utkání vstoupili 
špatně, v průběhu utkání jsme 

hráli špatně a zakončili jsme ho 
taky špatně. Nepodali jsme dobrý 
výkon ani v jedné z řad, to zna-
mená, že jsme dobře nebránili a v 
útoku jsme se neprosadili. Já mu-
sím být spokojený s bodem, který 
jsme získali, ale velkou měrou za 
něj vděčíme Lukáši Krbečkovi.“

s některými se rozloučí
fotbal Generální manažer fotba-
lového Třince Karel Kula při ohléd-
nutí za uplynulou první polovinou 
soutěže přiznal, že i nepovedené 
doplnění kádru má svůj podíl na 
aktuálním umístění týmu. S 15 
body rozhodně spokojený nebyl.

„Ukázalo, že ne všechny posily na 
druhou ligu mají. Mezi ní a MSFL je 
velký rozdíl, a zatímco jejich výkon-
nost ve třetí lize stačila, ve druhé už 
to bylo málo. Ale nechci to házet jen 
na ně. I další hráči, kteří tady byli, 
zůstali za očekáváním. Teď máme 
prostor na to, abychom si to po-
drobněji vyhodnotili a rozhodli se, 
koho si necháme a koho ne. Uvolní-
me je buď na přestup, nebo hosto-
vání. Místo nich se budeme snažit 
přivést kvalitnější hráče,“ vysvětlo-
val Kula. „Bohužel kvalita hráčů na 
trhu je průměrná,“ postekl si.

Z nových hráčů, kteří během 
léta rozšířili třinecký kádr, si nej-
více pochvaloval Jaroslava Málka 
a Jana Malíka, kteří si v průběhu 
podzimu dokázali vydobýt své 
místo v sestavě. Měl radost i z vý-
konů Dzmitryho Rekishe a Micha-
la Velnera, které do týmu získal 
během rozběhnutého ročníku.

„Oba se jeví velice slušně. Jsem 
rád, že se nám je podařilo přivést 
jěště v průběhu podzimní části. 
Kdybychom čekali, hráli by někde 
jinde. Stále sháníme taky levého 
obránce. Matoušek, i když je po-
ctivý, není čistokrevný levák, a i 
proto je těch centrů z levé strany 
málo. Mnohem více jsem čekal od 
Wojnara, Dostála, Čelůstky, ale i 
Čtvrtníčka, Gavláka, Joukla, Ci-
gánka, Lisického, Christu a Kyse-
lého. Měli by se daleko více rvát o 
místo v kádru, v základní sestavě 
áčka, a pokud se do ní dostanou, 

nemělo by to pro ně tímto kon-
čit,“ shrnul Kula. 

Zvláštní kapitolou je produkti-
vita útočníků. Kvarteto Gulajev, Ju-
řena, Čtvrtníček a Gavlák vstřelilo 
jen 6 branek. Přitom Tomáš Gavlák 
byl loni nejlepším střelcem MSFL

„Chyběl nám na podzim kano-
nýr. Těch šest branek by měl dávat 
každý z nich. Hrají ale proti kva-
litnějším obranám, není to jako ve 
třetí lize, kde z nás měli soupeři 
strach. Navíc týmy ve 2. lize větši-
nou stojí na kvalitních obranách, 
které jsou důrazné,“ vysvětloval 
Kula, který v posledních čtyřech 
utkáních vedl tým jako trenér. 
„Mohu říct jen to, že útočníci mě 
svou produktivitou zklamali nej-
víc. Například teď v Sokolově jsme 
měli čtyři nebo pět tutovek a taky 
s Táborskem i Českými Budějovice-
mi byly akce, které měli útočníci 
vyřešit lépe a dotáhnout do gólové 
podoby. Šance rozhodně měli, jen s 
nimi musí lépe nakládat,“ pokračo-
val Kula s tím, že se může prosadit 
do kádru áčka i někdo z juniorky.

„Máme tam útočníky Vlachovi-
če, Švábika. Už teď je brankářskou 
dvojkou Brych, který velmi dobře 
chytal v poháru proti Dukle Pra-
ha. Svými vykony se mi líbili i dal-
ší hráči, jako Samek nebo Hála, 
který měl na kraji zálohy dobrý 
úvod sezony. I Voves by mohl být 
platným hráčem. Jsou to všechno 
šikovní fotbalisti, ale potřebují 
pravidelně hrát a nabrat zkuše-
nosti. Proto jsme vytvořili junior-
ku, myslím si, že výkony juniorky 
v prvním půlroce jsou nad oče-
kávání. Pokud tuto soutěž bude-
me hrát pravidelně, pak je velká 
šance vychovat si v Třinci dobré 
fotbalisty,“ uzavřel Karel Kula  (lc)

Sokolov – třinec 0:0

rozhodčí: lerch – Kříž, Kubr. 
ŽK: Čada – Čelůstka, Hupka. 
Diváci: 533.
fK fotbal Třinec: Bruk 7 – 
Velner 7, Malík 7, Čelůstka 
6, Matoušek 7 – Malíř 6 (79. 
Joukl), Hupka 6, ceplák 6, 
rekish 7 – Juřena 6 (74. ga-
vlák), gulajev 6 (88. Málek). 
Trenér: Kula

Třinečtí hráči se proti sokolovu gólově neprosadili. Archivní foto: Petr rubal
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oceláři draží originální dres Jokera, 
výtěžek pomůže seniorům 
hokeJ Mimořádný sportovní su-
venýr můžete získat v dobročin-
né aukci HC Oceláři Třinec. V ní 
je dražen cenný dres Jokera 23 s 
podpisem Jirky Polanského

Kromě dresu se bude dražit 
také komiksový kalendář Oceláři 
2013/2014 s podpisy všech vyob-
razených hráčů.

Výtěžek z aukce bude věnován 
Obecně pospěšné společnosti sv. 
Josefa, která poskytuje sociální 
služby seniorům, kteří vzhledem 
k věku a zdravotnímu stavu jsou 

závislí na pomoci jiné osoby a ne-
mohou žít ve svém přirozeném 
prostředí. 

„Patří k dobrým vlastnostem 
mnoha lidí, že umějí otevřít svá 
srdce a myslet i na seniory. I když 
chápeme, že tyto peníze budou 
jen kapkou v mnohamilionových 
potřebách Společnosti sv. Josefa,“ 
řekl výkonný ředitel klubu Ocelá-
řů Marek Chmiel.

Dres tajuplného Jokera, v 
němž se na rozbruslení před 
zápasem Třinec – Plzeň předsta-

vil Jirka Polanský, byl součástí 
soutěže třineckého klubu pro 
fanoušky. 

Aukce dresu a kalendáře zača-
la v pátek 15. listopadu v osm ho-
din a skončí ve čtvrtek 21. listo-
padu ve 20.00 hodin. Vyvolávací 
cena dresu a kalendáře je 2 000 
korun. Zúčastnit aukce se může 
každý. 

Dražba probíhá na adrese: 
http://sportaukce.cz, kde budete 
mít rovněž možnost nepřetržitě 
sledovat aktuální stav aukce. (lc)

VýSLEDKy oCELářů V miNULém TýDNU

TŘINEC – SPARTA PRAHA 3:2 Po NájEzdECH (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 23. D. květoň (roth, varaďa), 45. Polanský 
(adamský), rozhodující nájezd Polanský - 18. kumstát (Pech), 24. 
rolinek (Piskáček). rozhodčí: hradil, hrubý - hlavatý, Tošenovjan. 
vyloučení: 5:7, navíc J. hlinka (Sparta) 10 min. využití: 0:1. v oslabe-
ní: 0:1. Diváci: 3160.
Třinec: hrubec - hrabal, Galvas, roth, Linhart, krejčí, kania, Lojek, 
Foltýn - Martin růžička, Zagrapan, rákos - Orsava, Polanský, adam-
ský - D. květoň, Peterek, varaďa - Matuš, Marek růžička, rufer.

TŘINEC - LITVÍNoV 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 13. J. Černý (Piroš), 30. ručinský (Majdan). 
rozhodčí: Čech, husička - Bryška, Lučan. vyloučení: 7:6. Bez využití. 
v oslabení: 0:1. Diváci: 3489.
Třinec: hrubec - hrabal, Galvas, roth, Linhart, krejčí, kania, Lojek, 
Foltýn - Martin růžička, Zagrapan, rákos - Orsava, Polanský, adam-
ský - D. květoň, Peterek, varaďa - Matuš, Marek růžička, rufer.

KARLoVY VARY - TŘINEC 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 7. kytnár (Drtina), 39. Gulaši (rýgl), 58. 
roman vlach (hovorka) - 60. Zagrapan (květoň). rozhodčí: hribik, 
homola - Brejcha, Suchánek. vyloučení: 3:4. využití: 1:0. Diváci: 2537.
Třinec: hrubec - hrabal, Galvas, roth, Linhart, krejčí, kania, 
Lojek, Foltýn - Martin růžička, Zagrapan, rákos - Orsava, Polanský, 
adamský - květoň, Peterek, varaďa - Matuš, Marek růžička, rufer. 
Trenéři: kalous a P. Marek.

Hokejisté byli  
na stáži ve Švédsku
hokeJ Švédsko v posledních le-
tech zdobí pověst kvalitní práce 
s hokejovou mládeží, která začíná 
už od nejmenších. Výsledkem je, 
že v minulých šesti letech skon-
čila tato skandinávská země vždy 
do čtvrtého místa na juniorském 
MS – jednou z toho byl titul, tři-
krát stříbro.

I proto se Český svaz ledního 
hokeje rozhodl vyslat do Jönkö-
pingu na stáž zástupce českých 
hokejových klubů. Ten třinecký 
reprezentovali Alfons Mucha, Mi-
roslav Machaczek a Tomáš Hud-
covský, kteří se zde setkali i s 
představiteli klubu – generálním 
manažerem, sportovním ředite-
lem mládeže, trenérem U20 i kon-
dičním trenérem.

„Hokej je zde sportem číslo 
jedna. Mají čtyři ledové plochy 
+ jednu venkovní a do náborů se 
jim hlásí až 200 dětí,“ uvedl Tomáš 
Hudcovský ve zprávě českému 
svazu. „Na trénincích přípravek je 
až 15 trenérů, zvlášť mají i trenéra 
na techniku bruslení. Všichni mo-
hou využívat podmínek A týmu, 
tedy maséra, kondičního trenéra a 
posilovny s tělocvičnou,“ vyjmeno-
vával dále rozdíly, kterých si všim-

li ve srovnání s českým hokejem.
A uvedli jich podstatně více. 

„Mládežnické týmy můžou neo-
mezeně využívat ledovou plochu 
v době, kdy je ledová plocha volná, 
kdykoli mají přístup na střelnici. 
Hráči i trenéři nosí jednotné oble-
čení. A myslí se i na stravu. V den 
zápasu mají zajištěný oběd (pří-
padně večeři) na zimním stadionu. 
A mají možnost si přímo v prosto-
rách zimáku zakoupit i zdravé ob-
čerstvení,“ pokračoval Machaczek.

Trenéři mládeže měli k dispo-
zici videotechniku, v čemž viděli 
jeden z možných přínosů i pro 
třinecký oddíl. „Trenéři kategorií 
U15 až U20 jsou u nich vybaveni 
tabletem umožňujícím zpětnou 
reakci k hráči (čům) přímo na le-
dové ploše,“ vysvětloval Mucha..

A pozitiv, která by se u nás 
mohla zavést, viděli ještě něko-
lik. „Zlepšit by se mohly i pod-
mínky přípravy mládeže v podo-
bě využívání kondičních trenérů, 
fyzioterapeutů a podobně. Líbilo 
se nám i jednotné oblečení, které 
pomůže zvýšit status mládeže. I 
bufetový systém stravování mlá-
deže na ZS je prospěšný,“ uzavřel 
Hudcovský. (lc)

Knír = vstup zdarma
hokeJ Třinecké hokejisté čeká 
tento týden série tří domácích 
utkání. Po včerejším střetnutí s 
Kladnem, (skončilo po naší uzá-
věrce), přivítají v pátek na svém 
ledě pražskou Slavii. 

V rámci podpory akce Movem-
ber, kdo přijde na toto utkání s 
knírem (klidně i namalovaným 

nebo nalepeným), nemusí na po-
kladně platit žádné vstupné!

Klub nechce diskriminovat ani 
ženy a dívky. Svůj knír si proto mů-
žete jednoduše dokreslit či nalepit 
a vyrazit na zápas, který začíná v 
18.20. V neděli se Oceláři utkají s 
Kometou Brno a start je stanoven 
výjimečně na 15.00.  (lc)

ro z h ovo r

„Jako bych se díval na film.“
hokeJ Třinecký útočník Jiří Po-
lanský gólem a dvěma proměně-
nými nájezdy zařídil Ocelářům ví-
tězství nad Spartou Praha, lídrem 
soutěže. Po vydařeném utkání se 
dostal i do čela kanadského bo-
dování soutěže, ale v následných 
dvou utkáních vystřídalo jeho ra-
dost rozčarování. Třinečtí hráči v 
utkáních s Litvínovem i Karlový-
mi Vary nezískali ani bod, navíc 
vstřelili jen jednu branku. „Věřím, 
že tyhle dva zápasy byly jen ma-
lým výpadkem, který se prostě 
stane každému,“ uvedl po utkání 
v Karlových Varech Polanský.

?  minulý týden přitom začal 
skvěle. Porazili jste lídra i díky 
tvým dvěma exluzivním nájez-
dům. Zíral jsem, jak sebevědo-
mě jsi je proměnil. Nepamatuji 
si, že bys s tímhle někdy uspěl. 
Byla to novinka?
Tuhle kličku do forhendu jsem už 
párkrát zkoušel. Myslím, že vyšla 
před pár lety právě proti Spartě 
a na začátku roku v Plzni. Nebylo 
to nové. Jen jsem nevěděl, zda to 
jejich gólmani neznají a nemají to 
odkoukané z videa. Ale asi čekali 
ode mě jako praváka nájezd do 
bekhendu, jak určitě rád zakonču-
je v tréninku jejich kanonýr Ton.

?  Právě Tona jsi po tom zápa-
se na chvíli vystřídal i v čele 
produktivity soutěže. Všiml sis 
toho?
To byla věc, která mě hrozně 
moc potěšila. Ale je to dílčí osob-
ní úspěch, který pro mě de fakto 
není důležitý. Já chci, aby naši fa-
noušci viděli, že do každého utkání 
dávám sto procent a dělám maxi-
mum pro vítězství Třince. Za to 
jsem placený. Nejsem tady od toho, 
abych se s Tonem přetahoval o ve-
dení v kanadském bodování. Hlav-
ní je, abychom jako tým vyhrávali.

?  Proti Litvínovu i Karlovým 
Varům se to ale nepovedlo. Při-
tom se jedná o týmy, proti nimž 
se vám daří. A nyní jste dokonce 
dali jen jeden gól ve dvou zápa-
sech. Jak to?

Přesně tak, proti nim se nám daří. 
A ani si nepamatuji, kdy jsme 
v Karlových Varech naposledy 
prohráli (Třinec prohrál s Vary 
po třech letech a sérii 11 výher). 
Odehráli jsme tam pěkné zápasy 
a najednou to přišlo. A zaslou-
ženě. S Litvínovem i s Vary jsme 

neprohráli vůbec nějak nešťastně. 
Musím přiznat, že jsme byli fakt 
horší. Byl jsem z toho zklamaný. 
Nedohrávali jsme souboje, nena-
padali jsme anebo jsme naopak 
napadali špatně a vznikaly díry 
mezi útokem a obranou. Nepomá-
hali jsme obráncům, nedobruslo-
vali jsme to...ta hra byla špatná. 
Každý z nás si musí sáhnout do 
svědomí. Ono ty výsledky jsou 
ještě milosrdné. Hra byla totiž 
horší než na Spartě, kde jsme le-
tos dostali osm gólů. Tam jsme se 
alespoň snažili.

?  máš pro to nějaké vysvětlení? 
Bylo v tom podcenění?
Nevím. Kdybych věděl, co je špat-
né, hned bych to klukům v šatně 
řekl. A podcenění? S tím Litvíno-
vem tomu tak možná mohlo být, 
ale ve Varech už rozhodně ne. Vě-
děli jsme, že jsme doma pokazili 
zápas, a jeli jsme tam s tím, že to 
venku napravíme. Měli jsme před 
zápasem super přípravu. Video-
kouč nám ukázal, co a jak hrají, 
trenér stanovil dobrou taktiku. 
A my pak předvedeme tak špatný 
hokej. Ani to nemůžeme svádět 
na únavu, protože týden předtím 
byla reprezentační přestávka a 
my jsme si odpočinuli. Fakt, vůbec 

nevím, proč jsme takhle hráli. Ani 
nachlazený nikdo nebyl a šatnou 
neproběhla žádná lehká viróza, 
jak se někdy stává a má to pak do-
pad na výsledek. Prostě nic nám 
nešlo. A to včetně mého útoku, za 
což jako centr nesu odpovědnost. 
Ono, když se nedaří útočníkům, 
je to vina centra. Já mu ten puk 
musím dát, připravit akci. A vy-
pracoval jsem toho málo.

?  Hlídají si tvé lajny více?
Určitě. A toho si právě vážím na 
špičkových hráčích, že i když jsou 
hlídáni a pod tlakem, pořád ty 
body dělají. Není umění vyletět, 
udělat 15 bodů v krátkém období 
a pak, když si vás začnou všímat, 
zapadnout. A já věřím, že tyhle dva 
zápasy byly jen malým výpadkem, 
který se prostě stane každému. A 
mě nemrzí, že jsme nebodovali, ale 
to, že jsme si nebyli pomalu schop-
ni vytvořit šanci. Ano, Kuba Orsa-
va měl gólovku, Martin Adamský 
taky nedal šanci, ale my nemůže-
me mít jednu šanci za zápas. My 
si jich musíme vypracovat alespoň 
čtyři pět. A to nemyslím střel, ale 
gólových šancí. Ale my jsme se teď 
nemohli dostat k naší hře a to mě 
štve. I kdybychom bodovali a hráli 
takovýdle hokej, tak jsem naštva-
ný. Jak už jsem říkal, trenéři nás 
dobře připravili, ale nám se to ne-
dařilo plnit.

?  Trenér uvedl po zápase ve 
Varech, že jste dostali pořádnou 
studenou sprchu. Asi byl na vás 
hodně naštvaný, že?
Já mám radši, když vás trenér po 
vyhraném zápase trochu utlumí 
a po prohraném zase povzbudí a 
řekne: Hlavu vzhůru a že to ne-
vadí a že se jede dál. Ale my jsme 
předvedli tak špatné výkony, že 
jsme ani tu hlavu nemohli zved-
nout. V autobuse jsme si říkali: 
„Sakra, co to bylo?“ Vždyť my 
jsme se do zápasu vůbec nedosta-
li. Jako bych se díval na film a ne-
mohl do něho zasáhnout. Nevím, 
co to bylo. Asi by to vážně chtělo 
pod studenou sprchu, aby se to 
příště už neopakovalo. (lc)
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