
Třinecký
Trzyniecki

S t ř e d a  2 7 .  l i S t o p a d u  2 0 1 3  |  t ý d e n í k  t ř i n e c k ý c h  ž e l e z á r e n  |  r o č n í k  6 5  |  č í S l o  4 8  c e n a  8  k č

Inzerce

84

71213 281005

Lasota oceněn za přínos 
českému lyžování
Skokům na lyžích se věnuje  

už přes padesát let str. 22

Dny zdraví v tŽ  
učí zachraňovat životy
Mistři procvičují poskytování 

první pomoci str. 4

stará škola chátrá  
osmý rok
Mohl by v ní vzniknout  

domov pro seniory str. 3
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Zmrzlá Kateřina 
prověřila silničáře
region Ačkoli na bílém koni letos nepřijel Martin, ale až kateřina, silničáři byli na mrazi-
vou nadílku nachystáni včas. Pluhy i sypače čekaly v garážích, tuny posypového materiálu 
ve skladu. A v pondělí mohli řidiči poprvé posoudit, jak se silničáři na zimu připravili.

Petra Martynková, Dana kohutová

„Vozidla krajské správy silnic 
vyjela už ve dvě hodiny v noci a 
vydala se především do podhor-
ských regionů,“ informoval Emil 
Blažek ze silničky v Bystřici. O 
bdělosti silničářů svědčila mimo 
jiné i během pondělka několi-
krát prohrnutá cesta mezi celnicí 
v Mostech u Jablunkova a Hrča-
vou. Ovšem obchvat Mostů vy-
padal v pondělí po ránu nevesele. 
Opět tu stály kamiony, které ne-
zvládly kluzkou cestu do kopce. 
„Stačí, aby se jeden zastavil, a 
hned vznikne kolona dalších. Ob-
chvat je pak více méně neprůjezd-
ný,“ doplnil Blažek.

O téměř 190 kilometrů tři-
neckých silnic a 80 kilometrů 
chodníků se stará společnost 
Nehlsen. Ta je již na příval sněhu 
nachystaná od poloviny listopadu 
s technikou i 45 pracovníky včet-
ně dispečerů a subdodavatelů. 
„Naskladněno máme 400 tun soli 
a 400 tun inertního posypového 
materiálu a dle potřeby ho v prů-
běhu zimního období doplňuje-
me. Informace o předpovědích 
získáváme pomocí internetu z 

několika různých zdrojů kvůli po-
rovnání,“ poznamenal Vladimír 
Kasztura, vedoucí údržby komu-
nikací, kterou letos zajistí 3 velké 
sypače s radlicemi, 12 traktorů 
s radlicemi, 4 stroje na údržbu 
chodníků a 2 frézy.

Za loňskou nečekaně dlouhou 
zimu v Třinci vynaložili za údržbu 
zasněžených cest a chodníků přes 
14 milionů korun, o rok dříve díky 
mírnější sezoně to bylo o 5 milio-
nů méně. Pro nadcházející měsíce 

má odbor dopravy nachystáno na 
zimní údržbu obvyklých 9 milio-
nů korun. „Tato částka zahrnuje 
náklady na zimní údržbu vzniklé 
v letošním prosinci až do dubna 
příštího roku i náklady za listo-
pad 2014,“ uvedla Šárka Szlaurová, 
mluvčí Třince, kde za jednu zimu 
na údržbu komunikací spotřebu-
jí až 500 tun soli a přes tisíc tun 
inertního materiálu.

počasí pobláznilo přírodu
třinec i když urostlý smrk před třineckým kulturním domem je 
již delší dobu připraven k vánoční proměně, vedle rostoucí třešně 
usoudily, že vánoce už jsou dávno za námi. snímek je ze soboty. (ikz)

už v pondělí lidé odklízeli sníh také z chodníků. Foto: Dana kohutová

Oprava cesty omezila dopravu
čeSký těšín Doprava na ulici 
Karvinské je dočasně omezena. 
Od 19. listopadu se opravuje po-
vrch silnice v úseku od křižovat-
ky za prodejnou Mountfield po 
křižovatku Karvinské s Lesní ulicí 
v Chotěbuzi.

Kvůli frézování a sanaci trhlin 
a pokládky nového živičného ko-
berce v rámci stavby „Silnice I/67 
Karviná – Český Těšín“ tak došlo 
k částečnému omezení dopravní-
ho provozu na této komunikaci. S 
komplikacemi musí řidiči počítat 
do konce tohoto roku.

„Objízdná trasa není stano-
vena. V průběhu prací dojde k 

uzavírce jednoho jízdního pru-
hu vždy po jednotlivých úsecích 
a provoz bude veden ve druhém 
jízdním pruhu a bude řízen signa-
lizačním světelným zařízením,“ 
sdělila Marcela Sikorová z odděle-
ní dopravy českotěšínské radnice.

A to znamená, že na frekven-
tované silnici se tvoří a budou 

tvořit kolony. Řidiči by proto měli 
počítat se zdržením a raději vyjet 
s časovým předstihem. 

Během opravy silnice bude 
upraven rovněž nástup a výstup 
cestujících na dotčených autobu-
sových zastávkách. A to tak, aby 
nebyla ohrožená bezpečnost ces-
tujících ani řidičů vozidel. (ikz)

Pokračování na straně...2 u
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Zmrzlá Kateřina 
prověřila silničáře
O sto tisíc korun více dají na zim-
ní údržbu v Bystřici. „Loni nás 
zima stála 300 tisíc korun. Uvi-
díme ovšem, jaký bude průběh 
té letošní. Je velkou výhodou, 
že máme dostatečnou kapacitu 
strojů, takže minimálně využívá-
me externí firmy,“ objasnil nízký 
rozpočet Ladislav Olšar, starosta 
Bystřice. Tady již mají naskladně-
no 200 tun posypového materiálu 
a zima je tak nepřekvapí.

Ani v Hrádku nečekali, až zima 
ukáže své drápky, a řidiče se čtyř-
mi traktory měla obec nasmlou-
vány už v průběhu podzimních 

měsíců. „Navíc máme letos pro 
zimní sezonu již podruhé i vlastní 
traktor, takže si myslím, že na od-
klízení místních komunikací jsme 
připraveni dostatečně,“ řekl sta-
rosta Robert Borski. Hrádeckou 
obecní pokladnu vyjde pravidelně 
zimní údržba cest zhruba na 300 
tisíc korun. A občané jsou podle 
slov starosty relativně spokojeni.

„Letos chceme odklízet sníh 
vždy až tehdy, když napadne vrs-
tva nad pět centimetrů. Překonat 
sněhovou pokrývku do pěti cen-
timetrů zvládnou chodci i řidiči 
bez velkých problémů,“ doplnil 
ještě starosta Hrádku.

Český Těšín V novém dvoupodlažním pavilonu českotěšínské nemocnice, který byl slavnostně otevřen minulý čtvrtek, se nachází nejen nové dialyzační 
středisko s dvanácti dialyzačními místy, ale i řada ambulancí a lékárna.

Českotěšínská nemocnice  
má nové dialyzační středisko
Izabela kraus-Żurová

Přestavba bývalého skladu civil-
ní obrany si vyžádala 50 milionů 
korun, přičemž 39 milionů inves-
tovala českotěšínská nemocnice 
do stavebních prací a zabudování 
nové technologie, 10 milionů pak 
do interiérového vybavení. 

„Otevření nového pavilonu 
navazuje na dlouhodobý cíl ne-
mocnice a vedení skupiny AGEL 
výrazně rozšířit spektrum posky-
tované ambulantní péče v areálu 
nemocnice. Věřím, že dialyzační 
středisko, nové ambulance i lékár-
na budou nejen pro pacienty, ale 
také pro lékaře velkým přínosem 
a poskytnou jim vyšší komfort,“ 
řekl během slavnostního otevření 
pavilonu generální ředitel společ-
nosti AGEL Filip Horák. Zároveň 
poděkoval i společnosti B.Braun 
Avitum, která poskytuje v Česku 
zdravotní péči v oboru nefrologie 

již dvě desítky let a s kterou spo-
lečnost AGEL spolupracuje.

Nové českotěšínské dialyzační 
středisko, které je satelitním stře-
diskem dialyzačního střediska 
třinecké nemocnice Na Podlesí, je 
vybaveno špičkovou technologií, 
včetně nejvyšší dostupné formy 
dialyzační léčby, tzv. vysokoobje-
mové hemodiafiltrace.

„Mám smíšené pocity. Když 
jsme otvírali dialyzační středis-
ko v Třinci, měli jsme 16 pacien-
tů. Dnes toto středisko praská 
ve švech, pacientů je téměř 60.  
I přesto, že medicína udělala ob-
rovský posun kupředu, pacientů 
přibývá. A to je ta smutná strán-
ka. Ta veselejší je v tom, že díky 
právě otevřenému dialyzačnímu 
středisku můžeme uspokojit po-
třebu všech pacientů, kteří tuto 
léčbu potřebují. A není to samo-
zřejmostí. Na světě je spousta pa-
cientů, kteří se k dialyzační léčbě 

vůbec nedostanou“, konstatoval 
Roman Kantor, vedoucí lékař 
Dialyzačního střediska Třinec.

„Kapacita třinecké dialýzy 
je plně využita, abychom mohli 
uspokojit zájem všech pacientů, 
jsme nuceni nabízet také noční 
ošetření. Díky novému středisku 
v Českém Těšíně budeme moci 
noční směny zrušit, čímž ulevíme 
nejen pacientům, které noční dia-
lýzy vyčerpávají, ale samozřejmě 
také zaměstnancům,“ dodal.

Ředitelka českotěšínské ne-
mocnice Barbora Zbránková 
poukázala na fakt, že díky am-
bulancím umístěným v přízemí 
budovy mají pacienti vyšší kom-
fort a prodloužené ordinační 
hodiny. „Podařilo se nám získat 
další ambulance a rozšířit tak 
spektrum poskytované odborné 
péče. Ke kardiologické, dětské 
kardiologické, interní a diabeto-
logické ambulanci, které se do 

nového pavilonu přestěhovaly z 
naprosto nevyhovujících prostor, 
přibyly nové: alergologicko-imu-
nologická, klinického psychologa 
a detašované pracoviště třinecké 
neurologické ambulance.“ K no-

vému pavilonu pacienti mají také 
snadnější přístup. Návštěvníci už 
nemusí procházet přes vrátnici, 
jeden vstup se nachází přímo  
u parkoviště v těsné blízkosti bu-
dovy.

Ředitelka nemocnice slavnostě otevřela spolu s hosty nový pavilon. Foto: ikz

PokraČování ze sTrany...1 u

třinecká televize se Zíbem 007 natočila nejlepší klip
Třinec Nejlepší propagační sní-
mek natočila třinecká IFK regio-
nální televize. Za Povolení střílet, 
bondovsky laděný klip k Play off 
Ocelářů, získala v soutěžní pře-
hlídce regionálních televizí z Čes-
ka a Slovenska ocenění Kafka 2013.

Propagační film, který v Kopřiv-
nici hodnotila porota z řad odbor-
níků na televizní tvorbu, žurnalis-
tiku a lingvistiku, se začal tvořit 
přesně před rokem. „Bylo to v ob-
dobí pobondovské vlny fascinace, 
čili i třinečtí hokejisté se proměni-

li v agenty, jejichž hlavním cílem 
bylo v play off střílet, samozřejmě 
na bránu soupeřů. Jelikož Lukáš 
Zíb se pyšní v české extralize re-
nomé nejtvrdšího střelce a má na 
svém dresu sedmičku - volba byla 
jasná,“ uvedla k inspiraci ředitelka 
IFK TV Věra Judaszewiczová.

Poté, co byl vytvořen příběh a 
vybrala se místa a termíny tak, aby 
ocelářská sedmička nechyběla na 
zápasech, se konečně rozběhly ka-
mery. Točilo se na ledě, v železár-
nách, na tankodromu i v kasinu.

„Chtěli jsme, aby příběh vyzněl 
pravdivě, proto jsme pečlivě při-
pravovali i některé detaily, jako 
SPZ ZIB OO7 či průkaz zaměstnan-
ce Třineckých železáren s agento-
vou fotkou, kterým se prokáže u 
vjezdu do werku,“ poznamenala k 
natáčení Judaszewiczová.

Technicky byl projekt nená-
ročný. Točilo se jen na jednu 
kameru a všechny záběry se 
opakovaly jen dvakrát či třikrát. 
„Během točení na ledě jsme po-
užili i go kameru, kterou jsme 

jednoduše omotali lepicí páskou 
Lukášovi nad brusli, aby zazna-
menala pohyb na ledě - jeho jíz-
du, vzápětí jsme ji namontovali 
i na puk, který vedl,“ dodala ře-
ditelka s tím, že ze všeho nejná-
ročnější bylo natáčení na hlavní 
bráně železáren, jelikož tým ne-
chtěl dlouho omezovat provoz v 
tak frekventovaném místě.

A co Lukáš Zíb jako herec? „Per-
fektní souhra a perfektní výkon, 
soustředěný, trpělivý, veselý agent,“ 
uzavřela Judaszewiczová. (pm)

Hračky rozzářily paprsek
Třinec Kupa dárků, nadšení i 
ochoty pomoci zaplnila v pátek 
denní stacionář Paprsek. Hrač-
ky, které dětem s handicapem 
donesli představitelé Trianonu 
a Třineckých železáren, děla-
jí nejen radost, ale slouží také k 
rozvoji dětí. „Již deset let je na-

ším hlavním úkolem integrace 
postižených. Rádi odměňujeme 
právě tam, kde to těmto lidem 
pomůže,“ uvedla Dana Vojnarová 
z občansného sdružení Trianon, 
které je pořadatelem letos již je-
denácté mezinárodní konference 
Bez bariér bez hranic.

Paprsek pomáhá více než třiceti 
dětem s postižením získávat, roz-
víjet a také udržovat dovednosti 
potřebné pro jejich soběstačnost a 
všeobecný rozvoj. I k tomu poslou-
ží hračky, které byly vybrány tak, 
aby posílily motoriku, pohyb i smy-
slové vnímání dětí. (pm)

vánoční zásilka přišla do Paprsku o něco dříve.  Foto: Petra Martynková

Nová kniha  
je na světě 

bukovec První adventní 
neděli bude při mši svaté 
slavnostně pokřtěna kniha 
o nejvýchodnější obci. Poté 
si ji budou moci zájemci 
zakoupit v hotelu kempa a 
při té příležitosti také získat 
podpisy všech autorů, kteří 
nad novou knížkou strávili 
nejednu noc. od 2. prosince 
pak budou knihy k mání na 
obecním úřadě.  (dk)

Starý muž přišel o zlato
za pracovnici sociálních služeb se vydávala žena, která v pátek za-
zvonila u bytu 84letého muže ve smetanově ulici v Českém Těšíně. 
starý pán ji pustil do bytu a ona nejspíše nechala pootevřené dveře, 
kterými po chvíli přišel i její komplic. Ten mezitím, co žena zdržovala 
seniora v kuchyni, odcizil zlaté šperky v hodnotě 8 000 korun.  (dk)

z regIonu
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chátrání staré školy 
ještě neřekli dost
Jablunkov Dalších šest měsíců mohou Jablunkované přičíst k sedmi letům, během 
nichž objekt staré základní školy na Bezručově ulici chátrá. Ačkoliv vedení města dlouho a 
poměrně intenzivně hledalo zájemce o jeho odkoupení, a nakonec je v létě letošního roku 
dokonce i našlo, přesto je škola stále ve stejně špatném stavu.

Dana kohutová

V červenci to vypadalo, že se bu-
dově blýská na lepší časy. Zastupi-
telům se totiž představili zájemci 
o koupi. Ale protože se tehdy ne-
dokázali rozhodnout mezi tím, 
zda dát přednost novým bytům, 
či domu pro seniory, věc se opět 
odložila. Původně na zářijové za-
sedání. Ovšem ke slovu nakonec 
přišla na jednání rady města až v 
listopadu. Radní se rozhodli do-
poručit zastupitelstvu schválit 
prodej za jednu korunu zájemci, 
který chce objekt zrekonstruovat 
na domov pro seniory.

„Už je opravdu třeba zastavit 
další chátrání objektu a mně se 
nápad přestavět školu na domov 
pro seniory líbí. U Alžbětinek je 
plno a evidují kolem šesti set žá-
dostí. V novém domově by našlo 
místo 60 klientů a navíc dvacítka 
občanů z Jablunkovska pak práci,“ 
řekl místostarosta Petr Gawlas.

Tomáš Dubský, předseda před-
stavenstva Senior domů Pohoda 
konstatuje, že v třineckém domě 
pro seniory je poměrně velká část 
klientů právě z Jablunkovska. „Po-
kud budou souhlasit i zastupite-
lé, pak bychom mohli domov pro 
seniory v objektu staré školy do 
roka otevřít.“

Nápad vybudovat ve staré škole 
útočiště pro staré lidi měla před 
pár lety i jablunkovská charita. Ta 
však nakonec nesehnala peníze a 
díky klauzuli ve smlouvě musela 
objekt opět vrátit městu. Podob-
ně ošetřit hodlá vedení Jablunko-
va i smlouvu s novým majitelem. 
„Pokud totiž nový vlastník do 
dvou let budovu nezrekonstruuje, 
zaplatí do městské pokladny dva 
a půl milionu korun,“ doplnil zá-
věrem Petr Gawlas.

Poslední slovo k prodeji ob-
jektu staré školy však budou mít 
jako vždy členové zastupitelstva. 
Ti by se měli sejít ještě do konce 
letošního roku.

To nejcennější dávají docela zdarma
Region nejdražší tekutinu darují už mnoho let a nebýt jich, nebylo 
by snadné dávat naději nemocným. není proto divu, že se jim dostá-
vá pravidelně ocenění Českého červeného kříže. to poslední proběh-
lo 19. listopadu ve společenském sále kulturního domu trisia.

„Děkujeme všem dárcům, kteří jsou ochotni nezištně darovat krev 
ve prospěch druhých a pomáhají tak zachraňovat životy a zdraví 
potřebných,“ řekla ředitelka oblastního spolku Českého červeného 
kříže Jana Stanovská. Zlatou medaili Janského za 40 odběrů získalo 
letos 60 dárců z třince a okolí, stříbrnou za 20 odběrů 92 dárců a 
bronzovou za 10 odběrů celkem 136 dárců. Zlatým křížem iii. třídy, 
který se uděluje za 80 bezplatných odběrů, bylo letos oceněno 23 
třineckých dárců.  (dk)

největší inovátoři 
jsou z třince
Třinec Inovační firmou Morav-
skoslezského kraje je společnost 
Mepac cz z Třince. Zvítězila v od-
borné soutěži vyhlášené krajskou 
Agenturou pro regionální rozvoj 
(ARR). Partnerem soutěže byly 
Třinecké železárny.

Firma Mepac cz se zaměřuje 
na přesné strojírenství. Vyrábí ve 
světě jedinečný mobilní laserový 
gravírovací systém, který slouží 
ke značení nejrůznějších forem 
a nástrojů pro strojírenství, a 
to bez ohledu na jejich rozměr, 
hmotnost či tvar. „Oceněný pa-
tentovaný přístroj nemá ve svě-

tě konkurenci – je nejpřesnější 
a na rozdíl od jiných systémů je 
i mobilní. Produkce firmy Mepac 
slouží v automobilovém průmys-
lu, u výrobců plastů nebo dentál-
ní techniky, v letectví, textilním 
průmyslu, některé produkty se 
dostaly i do kosmu – slouží dru-
žicím a satelitům,“ upřesnila ře-
ditelka ARR Petra Chovanioková.

Jako druhá se v pořadí prvního 
ročníku krajské inovační soutěže 
umístila ostravská firma Gaben 
s unikátní čipovací technologií. 
Třetím oceněným je elektromoto-
cykl firmy Kuberg z Ostravy. (th)

Krimi

Vyšel z hospody a padl
Středeční noční popíjení alkoholu nezvládl muž, který po odchodu z 
restaurace upadl a zranil se. Svědkové o události uvědomili třinecké 
strážníky. Ti přijeli a poskytli muži první pomoc, jelikož si při pádu 
poranil hlavu. Poté si jej převzala k ošetření záchranka.

V opilosti přehlédl lampu
Auto ve sloupu pouličního osvětlení zaregistrovala večer pozorná 
chodkyně a nahlásila věc strážníkům. Z auta vystoupil řidič a zamířil 
do blízké restaurace. Strážníkům se za pomoci kamerového systému 
podařilo muže zadržet. Ten, ač se vymlouval, musel nakonec 
s pravdou ven. Při dechové zkoušce mu strážníci naměřili 2,16 pro-
mile alkoholu. Přivolali proto hlídku PČR, která si věc převzala. (dk)

Hrádečané budou v bezpečí
Hrádek Nejen výsledky ankety, 
ale také článek v našem týdeníku 
přiměl vedení obce, aby se poku-
sila získat další prostředky ke 
zvýšení bezpečnosti Hrádečanů. 
A zdá se, že se na to jde od lesa.

„Z naší nedávné ankety mezi 
občany vyšlo najevo, že si lidé nej-
více přejí hlavně bezpečí v obci,“ 
konstatoval starosta Robert Bor-
ski. A to přitom obec na bezpečí 
malých i velkých Hrádečanů hledí 
vcelku dostatečně. V centru jsou 
už několik let retardéry a na hlav-
ní cestě pak stacionární radary.

Přesto se najdou úseky, které 
přes veškerou snahu moc bezpečí 
neskýtají. „Jedním z nich je výjezd 
z podjezdu pod průtahem, kte-
rý je nedaleko centra. Tam už se 
staly dvě vážné dopravní nehody, 
po nichž skončil jeden člověk do-
konce na invalidním vozíku,“ in-

formoval starosta. „Nyní se nám 
nabízí šance využít dotační titul  
zaměřený na zvýšení bezpečnosti 
v obcích a požádat jeho prostřed-
nictvím o další bezpečnostní prv-

ky. Například tzv. chytrý semafor, 
který automaticky zapne červe-
nou u přechodu pro chodce, po-
kud přijíždějící vozidlo nezpoma-
lí,“ doplnil Robert Borski.  (dk)

Jedním z nebezpečných míst v hrádku je tento podjezd. Foto: dk

mikuláš přinese odměnu čtenářům
Redakce třineckého hutníku vyhlašuje fotografickou soutěž na téma 
„Mikuláš“. Posílejte nám fotky Mikuláše, a to buď toho, který vás na-
vštívil, anebo za něhož jste se sami převlékli. nejzdařilejší otiskneme 
11. prosince a poté necháme hlasovat ostatní čtenáře našeho týde-
níku, kteří vyberou vítězný snímek. odměníme nejen autora nejlepší 
fotografie, ale i vylosovaného čtenáře, který dal hlas výherci.

Zároveň uvítáme i vánočně laděné čtenářské příběhy, tentokrát 
konkrétně na téma Dárek, na který nikdy nezapomenu. Fotografie 
i příběhy posílejte na adresu dana.kohutova@trz.cz do 9. prosince. 
ty nejlepší povídky otiskneme ve vánočním a silvestrovském vydání 
třineckého hutníku 18. prosince. těšíme se na vaše příspěvky!  (dk)

Z Regionu
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dny zdraví učí zachraňovat životy
První Pomoc, jak ji správně poskytnout, se teď učí mistři a vedoucí středisek Třineckých železáren. Na Dnech zdraví organizovaných hutí pro své 
zaměstnance ve spolupráci s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou a Nemocnicí Podlesí letos mohou stejně jako v minulých letech absolvovat různá 
preventivní vyšetření, ale kromě toho získají také certifikát a kartu první pomoci.

Petra Jurásková, tisková mluvčí tŽ

Praktickou zkušenost s resusci-
tací získávají vedle teoretických 
vědomostí. „Bylo to přínosné. 
Prakticky jsem si masáž srdce ješ-
tě nezkoušel, vyžaduje to docela 
sílu. A taky je dobré se dozvědět 
novinky, třeba že už není nutné 
dýchat z úst do úst,“ svěřil se Ros-
tislav Staněk z provozu Doprava a 
expedice TŽ.

V asi hodinové instruktáži 
zdravotnice účastníkům vysvět-
lila, jak je důležité se ve stresové 
situaci především uklidnit, jak s 
poraněným zacházet, ale hlavně 
jak při masáži srdce postupovat, 
abychom zraněnému neublížili, a 
naopak mu dali šanci na život.

Ze statistik a zkušeností bohu-
žel vyplývá, že při skutečně kritic-
ké život ohrožující příhodě, kdy 

dojde u zraněného k zástavě krev-
ního oběhu, zbývá na záchranu 
jeho života doslova pouze několik 
minut. „Takže včas a správně pro-
váděná laická resuscitace význam-
ně prodlužuje šanci přežití. Proto 
je velmi důležité, aby každý člověk 
uměl první pomoc poskytnout a 
nebál se, že snad může z nevědo-
mosti ublížit. Ublížit může jenom 
tím, že zůstane pasivní,“ říká Libu-
še Koppová, propagátorka myšlen-
ky nácviku laické první pomoci a 
bývalá dlouholetá záchranářka.

„Tradiční Dny zdraví jsou le-
tos určeny především mistrům a 
vedoucím středisek. Ve čtyřech 
dnech se jich zúčastní více než dvě 
stovky. Na další skupiny zaměst-
nanců se zaměříme při pořádání 
příštích Dnů zdraví,“ vysvětluje 
vedoucí oddělení personální roz-
voj v TŽ Jarmila Poločková. Mož-
nost propojení vyšetření s prak-

tickou instruktáží v prostorách 
zdravotnického zařízení je podle 
ní výsledkem dlouholeté spolu-
práce největšího zaměstnavatele 
regionu s Českou průmyslovou 
zdravotní pojišťovnou a Nemocni-
cí Podlesí.

Kromě nácviku prošli pracovní-
ci železáren dobrovolně i vyšetře-
ními. Zdravotníci jim měřili tlak, 
EKG nebo funkci plic pomocí spi-
rometru.

„Péče o zaměstnance je jednou 
z priorit TŽ. Patří k ní samozřejmě 
i tyto aktivity, jimiž se snažíme 
kromě pravidelných preventiv-
ních prohlídek motivovat pracov-
níky, aby na své zdraví pamatovali. 
Byť to zní jako klišé, zdraví máme 
skutečně jen jedno,“ dodává ředi-
tel pro personalistiku a administ-
rativu Ivo Žižka. Dny zdraví budou 
letos pokračovat ještě 2. a 6. pro-
since. masáž srdce patří k základním úkonům při záchraně života.

technické obory soŠ tŽ lákají stále více mladých lidí

Jiří WaWrzacz

Střední odborná škola Třinec-
kých železáren (SOŠ TŽ) pořádala 
minulou středu první z celkem 
tří v tomto školním roce pláno-
vaných Dnů otevřených dveří. Jak 
nás informoval zástupce ředitele 
SOŠ pro marketing a projekty 
Jan Jakeš, seznámit se s nabídkou 
školy přišlo na 180 žáků základ-
ních škol z regionu, nechyběli 
jejich rodiče a pedagogičtí pra-
covníci, a tak počet návštěvníků 
střední školy na Kanadě překonal 
tři stovky.

V rámci Dne otevřených dveří 
uspořádalo vedení školy setkání s 
řediteli a výchovnými poradci zá-
kladních škol našeho regionu. Po-
zvání na něj přijali i ředitelka kon-
taktního pracoviště Úřadu práce 
v Třinci Olga Sikorová, starostka 
Třince Věra Palkovská a ředitel 
pro personalistiku a administra-
tivu TŽ Ivo Žižka.

Aleš Adamus, ředitel SOŠ TŽ, 
pedagogy základních škol nejdří-
ve informoval o rostoucím zájmu 

o technické obory, což dokumen-
toval již tři roky stoupajícím po-
čtem žáků, připravujících se na 
SOŠ TŽ v těchto profesích. Přes-
to potřeba absolventů této školy, 
především pro uplatnění ve skupi-
ně TŽ-MS, stále stoupá. Důvodem 
je rostoucí nedostatek mladých 
pracovníků v technických obo-
rech, především vzhledem k při-
rozenému úbytku zaměstnanců 
odcházejících do důchodu. Aleš 
Adamus také informoval o zvý-
šení dotace krajského úřadu pro 
školu, a to o dva miliony. Zároveň 
představil projekty modernizace 
dílen školy, hovořil o partnerské 
spolupráci SOŠ TŽ s řadou odbor-
ných škol v tuzemsku i zahraničí, 
ale i s firmami a vládními i kraj-
skými institucemi.

Starostka Třince Věra Palkov-
ská i ředitelka úřadu práce Olga 
Sikorová ocenily dlouhodobou 
spolupráci a partnerství mezi 
SOŠ, Třineckými železárnami, 
městem i základními školami. Zá-
roveň nabádaly, aby základní ško-
ly vedly rodiče a žáky k tomu, aby 
po absolvování základky se daly 

tím směrem, který jim umožní 
uplatnění na trhu práce.

Personální ředitel TŽ Ivo Žiž-
ka ve svém vystoupení mimo jiné 
zdůraznil, že Střední odborná 
škola TŽ již není žádným učiliš-
těm, ale střední školou na tomu 
odpovídající úrovni. Ta nejen při-
pravuje vysoce odborně vzdělané 
pracovníky, kteří najdou uplat-
nění v prosperující firmě a jejích 
dceřiných společnostech. Pro ty 
nejnadanější je také odrazovým 
můstkem k pokračování ve stu-
diu na vysokých školách s tech-
nickým zaměřením.

Setkání pokračovalo ve vesti-
bulu školy, kde žáci jednotlivých 
oborů předvedli nový způsob pre-
zentace školy. Během interaktivní 
prezentace provozů TŽ totiž před 
jejich očima postavili funkční ří-
dicí velín.

O konkrétní zážitky samozřej-
mě nepřišli žáci základních škol, 

kteří se Dne otevřených dveří 
zúčastnili. Získali spoustu infor-
mací o nabízených oborech ve 
školním roce 2014/2015, absol-
vovali „Cestu řemesel“, při které 
měli možnost prakticky vyzkou-
šet specifika školou nabízených 
oborů, a vyplnili i test, který měl 
odhalit, zda mají předpoklady 

pro uplatnění v některém z tech-
nických oborů. Vedle toho mohli 
získat podpis hráčů HC Oceláři 
Třinec i vstupenku na utkání na-
šich hokejistů.

Další Dny otevřených dveří na 
Střední odborné škole Třinec-
kých železáren proběhnou 18. 
prosince 2013 a 18. ledna 2014.

Žáci jednotlivých oborů před očima hostů postavili funkční řídicí velín.

o Den otevřených dveří na soŠ tŽ byl i tentokrát velký zájem.

ze skuPiny tŽ– ms
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KoKsochemicKá výroba Tým odborníků, vytvořený za účelem prodloužení životnosti koksárenské baterie číslo jedenáct (KB 11), zvládá, jak se pů-
vodně zdálo, téměř nereálný úkol.

Za doposud odváděnou skvělou práci 
si bezesporu zaslouží nemalý obdiv

Jiří wawrzacz

Dalším z příkladů perfektní a 
obětavé týmové práce, o nichž 
vás průběžně informujeme, je 
zvládnutí prodloužení životnosti 
koksárenské baterie (KB) č. 11. I 
tento příklad vybral výrobní ře-
ditel Česlav Marek jako zvláště 
vhodný nejen k ocenění, ale hlav-
ně k informování širší veřejnosti.

Konkrétní kroky, od zadání 
tohoto úkolu po dosavadní prů-
běh jeho realizace, nám přiblížil 
vedoucí koksárenských baterií 
Luboš Kubík.

„Když se před lety vedení Tři-
neckých železáren, vzhledem k 
panující krizi v ocelářském prů-
myslu, obrátilo na provoz Kokso-
chemické výroby (VK) se žádostí 
o prodloužení životnosti koksá-
renské baterie č. 11 o dalších pět 
let, mysleli jsme si, že se to nedá 
zajistit. Po zkušenostech z před-
cházejících agregátů, u nichž se 
životnost mezi generálními opra-
vami, případně blokovou opravou, 
pohybovala v rozmezí čtrnácti až 
šestnácti let, se nám zdál takový 
požadavek nereálný. Nakonec se 
ukázalo, že jiná cesta není. Po po-

drobném zpracování požadavku a 
analýze řešení jsme přijali tento 
úkol za svůj,“ konstatuje Luboš 
Kubík.

Jak dodává Česlav Marek: „Nej-
dříve byl vytipován tým lidí, kte-
ří měli tento úkol zabezpečovat. 
Vedoucím týmu byl ustanoven 
vedoucí koksárenských baterií 
Luboš Kubík, členy týmu pak zá-
stupce vedoucího provozu Zdeněk 
Škuta, zástupce vedoucího koksá-
renských baterií Vilém Nevřala, 
vedoucí údržby VK Martin Her-
man, mistři koksárenských bate-
rií René Lipovski, Rudolf Hünner, 
Ladislav Kawulok, Zdeněk Kontír, 
Bogdan Cieslar, mistři a technici 
údržby VK Petr Lipovski, Marcel 
Cienciala, Petr Goldmann a Ro-
man Kulhanek. Následovaly po-
hovory s osádkami jednotlivých 
směn s cílem získat podněty, jak 
tento úkol splnit, co bude třeba 
zajistit okamžitě, co ještě počká a 
co lze odložit. Následně pracovní-
ci zainteresovaní na tomto úkolu 
provedli sumarizaci jednotlivých 
kroků a požadavků a zpracovali 
plán prodloužení životnosti KB 
11 dle jednotlivých let, rozčleně-
ný na požadavky provozní, strojní 
a elektro údržby a samozřejmě i 

řídicích systémů (MaR). Vše pro-
bíhalo za úzké součinnosti a pod-
pory vedení TŽ.“

„Každá koksárenská baterie 
je úspěšná jen tehdy, když má v 
pořádku topný systém včetně ho-
řáků, které zásadním způsobem 
ovlivňují přenos tepla na topnou 
stěnu, potažmo na uhlí, z které-
ho pak vzniká koks. V pořádku 
musí být topné stěny komor, tedy 
bez vydrolenin, prasklin a dalších 
vyskytujících se defektů. K tomu 
patří už jen maličkost – těsnost 
všech armatur, které jsou zabu-
dovány ve zdivu baterie, počínaje 
topnými armaturami v topném 
kanále, přes boční obložení bate-
rie (obkládací desky, rámy komor, 
pecní dveře apod.) a samozřejmě 
veškeré armatury nacházející se 
na stropě baterie, jako stoupačky, 
přesávací rámy a další armatury,“ 
zdůrazňuje Luboš Kubík. Jak dále 
uvádí, jedním z prvních a zásad-
ních požadavků bylo získání fi-
nančních prostředků na opravy 
poškozených komor, které již 
měly těžký chod, nefunkční ho-
řáky, případně jiná poškození. Již 
v závěru roku 2009 jsme provedli 
studenou opravu dvou topných 
stěn na KB 11, abychom si ověřili, 

zda to půjde, případně to skončí 
fiaskem. Práce byla svěřena firmě 
Piecoexport-Piecbud. Oprava pro-
běhla úspěšně, a proto vedení TŽ 
rozhodlo o dalším pokračování 
tímto způsobem. V průběhu let 
2009 až 2012 bylo takto oprave-
no 27 topných stěn. Souběžně se 
studenými opravami byly zaháje-
ny intenzivní opravy zbývajících 
komor koksárenské baterie. Vyti-
povaná komora byla vždy odsta-
vena na dobu tří až čtyř dnů a po 
sfoukání grafitu uvnitř komory 
stlačeným vzduchem provozní-
mi zaměstnanci nastoupila firma 
Zediko, která provedla metodou 
keramického svařování opravu 
zdiva komor, případně i výměnu 
pecních armatur na stropě bate-
rie.

Samozřejmě že baterie to není 
jen zdivo. Patří k ní obsluhovací 
stroje, jako výtlačné pěchovací 
stroje, vodicí vozy, hasicí vozy a 
stropní přesávací stroje, které da-
nou baterii obsluhují, dále pak od-
prašovací stanice koksové strany, 
koksová rampa, pásová doprava 
na hrubou třídírnu koksu a jem-
nou třídírnu koksu, plynové roz-
vody atd. Zde dostávají nejvíce za-
brat nejen provozní zaměstnanci, 

ale hlavně pracovníci údržby 
koksovny, kteří zajišťují, aby tato 
zařízení byla v provozuschopném 
stavu.

V rámci prodloužení život-
nosti KB 11 se již musely provést 
některé opravy, především koleje 
vodicího vozu na mistrovském 
ochozu, koleje hasicího vozu či 
výměna hrubého odlučovače deh-
tu atd.

Při pravidelných revizích na 
strojním a elektro zařízení naši 
údržbáři stále nacházejí věci po-
škozené zubem času, které od-
straňují okamžitě, případně v nej-
bližším možném termínu.

„Jako vedoucí týmu prodlou-
žení životnosti KB 11 spolu s jeho 
dalšími členy chci i touto cestou 
poděkovat všem pracovníkům, 
kteří pracují na této baterii a za-
jišťují její provozování s cílem 
udržet ji v chodu až do roku 
2015,“ dodává na závěr šéf koksá-
renských baterií Luboš Kubík.

Osobního poděkování ze stra-
ny vedení TŽ, konkrétně generál-
ního ředitele Jana Czudka a vý-
robního ředitele Česlava Marka, 
se koksařům dostalo i na nedáv-
ném společném sezení, z něhož je 
náš snímek.

Převážná část členů týmu, který usiluje o prodloužení životnosti Kb 11, byla pozvána generálním ředitelem Janem czudkem a výrobním ředitelem Česlavem markem do penzionu ovečka v Nýdku  
na slavnostní hodnotící jednání o dosavadních výsledcích jejich snažení a úkolech do budoucna. Na snímku k účastníkům hovoří vedoucí provozu Koksochemická výroba Jindřich cieslar.

odháněč benzolu s novými bezpečnostními prvky
vladimír GaJdzica, 
vedoucí chemicKé Části vK

V letošním roce se ověřují výrob-
ní a kvalitativní parametry nové-
ho odháněče benzolu. Hlavním 
technologickým problémem, 
který se projevoval na starém 
odháněči benzolu, bylo ucpávání 
můstkových pater polymerními 
látkami z pracího oleje. Nový od-
háněč má dle našeho požadavku 
větší můstková patra a tlakové 
poměry v současné době ukazu-
jí, že se odháněč nezanáší. Patra 
navrhla a vyrobila švýcarská fir-
ma Schulzer pro dodavatele od-
háněče ZVU Engineerink Hradec 
Králové.

Pro zvýšení bezpečnosti práce 
na provozním souboru benzolové 

destilace bylo v rámci této inves-
tice instalováno polostabilní hasi-
cí zařízení pro odháněče benzolu, 
nakládací stojan benzolu do že-
lezničních cisteren a skladovací 
nádrže pracího oleje a benzolu. 
Je to systém potrubních rozvodů, 
na jejichž konci jsou trysky, které 
vytvoří v případě vzniku požá-
ru vodní mlhu a proud tekoucí 
vody s hasicí pěnou, která zkrápí 
technologii. Toto zařízení obslu-
hují hasiči Třineckých železáren, 
jelikož tlak hydrantové vody je 
zesílen pomocí čerpadel hasičské 
techniky. Pro zvýšení účinnos-
ti hašení je použita těžká hasicí 
pěna „Sthamex AFFF“.

Pracoviště benzolové destilace 
je také vybaveno EPS (elektrická 
požární signalizace), což je sou-
stava požárních čidel se vzdále-

ným přenosem informace o po-
žáru. Hlavní ústředna EPS je na 
dispečinku koksovny a následně 
je informace přenesena na „Pult 
centrální ochrany“ Hasičského 
záchranného sboru TŽ. Na zákla-
dě informace o požáru dojde k 
automatickému uzavření všech 
hlavních armatur médií, která 
vstupují do technologie. Tuto čin-
nost provede počítačový software 
SIMATIC samočinně s akustickou 
i vizuální signalizací vzniku po-
žáru.

Pro najíždění technologie ben-
zolové destilace a absorpce byla 
vyvinuta ve spolupráci s útvarem 
VI , ZVU H.K. a provozu VKc polo-
automatická sekvence, která pro-
vádí pomocí postupných kroků 
najetí jednotlivých čerpadel, mě-
ření a regulaci obou provozních 

souborů. Vše je počítačově řízeno 
a hlídáno za asistence obsluhy 
obou pracovišť.

Touto významnou investicí 

jsme opět zvýšili bezpečnost prá-
ce a technickou úroveň dalšího 
pracoviště na chemické části kok-
sovny.

Nové hasicí zařízení pro odháněče benzolu.

ze sKuPiNy tŽ– ms
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sobotnie popołudnie należało do adama Wawrosza
Trzyniec Punktem kulminacyjnym obchodów Roku Adama Wawrosza była sobotnia uroczystość w trzynieckim domu kultury. Program przygotowany  
z okazji 100. urodzin bohatera wieczoru, zatytułowany „Z Adamowej dzichty”, obejrzał komplet widzów.

izabela Kraus-Żurová

„Był człowiekiem bardzo przy-
jaznym, dobrotliwym, uśmiech-
niętym, pomimo tego, że życie 
wcale go nie pieściło. Ale wiedział 
też, że pretensje w sercu wca-
le nie uczynią życia lżejszego. 
I dlatego jego filozofią było: uś-
miechajmy się, bądźmy dobrzy 
dla ludzi i dla siebie. I tej dewizie 
został wierny przez całe życie”, 
tak w czasie uroczystości mówił 
o Adamowi Wawroszowi Daniel 
Karol Kadłubiec. 

Dewizie tej zostali wierni ró-
wnież jej organizatorzy  – Rada 
Obwodowa PZKO w Trzyńcu oraz 
miesięcznik „Zwrot”. Program, w 
którym zaprezentowane zostały 
utwory poetyckie, prozatorskie 
i dramatyczne Wawrosza bawił. 
I to tak, że po jego zakończeniu 
większość z niedowierzaniem pa-
trzyła na zegarek, zastanawiając 
się, jak to możliwe, że trzy godzi-
ny mogą minąć tak szybko.

Program został podzielony do 
dwóch części. W pierwszej, bazu-
jącej głównie na poezji Wawrosza, 
przedstawili się m.in. Tadeusz Fi-
lipczyk, Karol Suszka, Tomasz Su-
chý, Marian Mazur, córka pisarza 
Urszula Czudek oraz jego wnuk 
Michał. Było też sporo muzyki (w 
drugiej części również). Piosen-
ki zaśpiewały Dorota Bartnicka i 

Jolanta Niemiec a zagrały kapele 
Olza, Oldrzychowice i Gorole. Na-
tomiast po przerwie, w trakcie 
której można było obejrzeć wy-
stawę dotyczącą życia i twórczoś-
ci Wawrosza, scena należała do 
amatorskich teatrów, które zagra-
ły jego jednoaktówki (Wędrynia 
- „Malowane wajca”, Nydek - „Zo-
lyty”, Nawsie Jasienie  - „U Drzón- 
zgały po wypłacie” i Milików Cen-
trum „Jako mać, tako nać”).

Był też moment wzrusza-
jący, kiedy na scenie pojawiła 
się Waleria Wawrosz, wdo-
wa po Adamie Wawroszu. 
Chodziło niejako o kontynu-
ację piątkowego aktu odzna- 
czenia Adama Wawrosza meda-
lem miasta Trzyńca in memori-

am. W obecności burmistrz Věry 
Palkovskiej Waleria Wawrosz 
wpisała się do księgi pamiątkowej 
miasta. „Brak mi słów. Widziałam 
Adama tu, jak by był między nami 
i oczy jego się śmiały. Dziękuję 
za niego i za wszystko. Z całego 
serca Bóg wam zapłać”, mówiła 
wzruszona.

A ponieważ pani Waleria ob-
chodziła niedawno 80. urodziny, 
były też życzenia i bardzo inte-
resujący prezent. „Długo zasta-
nawiałem się, jak tu połączyć 
hutę z twórczością Adama Wa-
wrosza- I wymyśliłem hutnika w 
gorolskim kapeluszu“, stwierdził 
Jan Czudek, dyrektor general-
ny Huty Trzynieckiej wręczając 
pani Walerii statuetkę.

Wypełniona sala trzynieckiej Trisii Foto: ikz (3) „Jako mać, tako nać“ i aktorzy z Milikowa 

Jan czudek, Waleria Wawrosz, Tadeusz szkucik, věra Palkovská 

Zjazd pZKo za nami
MosTy Koło JabłonKoWa Polski Związek Kulturano-Oświatowy w RC ma nowy  
statut. Zadecydowali o tym delegaci XXII Zjazdu PZKO, którzy wybrali także członków  
Zarządu Głównego PZKO oraz prezesa ZG PZKO.

izabela Kraus-Żurová

Kolejny, XXII. Zjazd PZKO odbył 
się w niedzielę w Domu PZKO w 
Mostach koło Jabłonkowa. Wzięli 
w nim udział delegaci reprezen-
tujących wszystkie Miejscowe 
Koła PZKO. Do najważniejszych 
zadań należało uchwalenie no-
wego statutu Związku, wybór 
prezesa oraz członków Zarządu 
Głównego PZKO. Obrady przebie-
gały sprawnie.

Głosowanie nad nowym sta-
tutem odbyło się na początku 
obrad. Tym razem nie poprzedza-
ła go dyskusja, bowiem nowy pro-
jekt statutu omawiany i uzgad-
niony był przed Zjazdem. Za jego 
przyjęciem opowiedziało się 152 
delegatów, trzech było przeciw.

Po wyborze Jana Ryłki na pre-
zesa ZG PZKO, odbyły się wybory  
dziesięciu członków do Zarządu 
Głównego PZKO oraz pięciu osób 
do Komisji Rewizyjnej. Kandy-
datów do ZG było 13, a wybrani 

zostali: Piotr Chroboczek, Leszek 
Koch, Helena Legowicz, Jarosław  
Miczek, Andrzej Niedoba (uzy-
skał najwięcej, bo 158 głosów), 
Anna Piszkiewicz, Leszek Richter, 
Andrzej Suchanek, Roman Sza-
rowski oraz Urszula Puszkiewicz. 

Wśród gości Zjazdu byli m.in.: 
konsul generalna RP w Ostrawie 
Anna Olszewska, przedstawiciel 
MSZ RP Adama Borkowski oraz 
prezes Stowarzyszenia Folklorys-
tycznego RC Zdeněk Pšenica. Wię-
cej o Zjeździe za tydzień.

Jan Ryłko ponownie prezesem
MosTy Koło JabłonKoWa Jan ryłko, dotychczasowy prezes za-
rządu Głównego Polskiego związku Kulturalno-oświatowego w rc 
na ostatnim zjeździe PzKo został ponownie wybrany na stanowisko 
prezesa. „za” opowiedziało się 152 delegatów. był jedynym kandy-
datem.

„nie jestem zadowolony, że była tylko jedna kandydatura. stara-
łem się, żeby kandydatów było więcej, i do samego końca twier- 
dziłem, że nie będę kandydował na prezesa zarządu Głównego. Jed-
nak w czasie, kiedy kompletowałem kandydatów do zG, to każdy 
mi powiedział, że będzie kandydował, jeżeli ja będę kandydował. 
Więc mogłem albo spalić za sobą wszystkie mosty, albo kandydo-
wać ponownie”, mówił Jan ryłko tuż po wyborach w trakcie krótkiej 
konferencji prasowej.

zarazem dodał, że priorytetem w najbliższym okresie będzie 
podział funkcji wśród członków zG oraz ustabilizowanie bazy człon-
kowskiej. „Trzeba zrobić porządek, żeby nie było rozdźwięku między 
ilością osób płacących składki członkowskie, a ilością członków 
wykazywaną w naszej bazie członkowskiej”, stwierdził.  (ikz)

obrady XXii zjazdu PzKo Foto: ikz

info z aolzie
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Górole dostali pozvání na Brodway

Folklorní soubor Górole uzavíral rok tradičně: Gorolskou akademií. A navštívil Ameriku! Foto: Dana Kohutová (7) Sličné gorolky ukázaly, že umí tančit i jiné tanečky než ty lidové. 

Ač v zimě, došlo i na klasickou letní romanci - Pomádu. U žabáka se vydatně zpotili i trénovaní hoši. 

Je to Neil, Lance anebo Louis?  Červená buřinka basistovi slušela. 

Bránou KVIT STOP! nemůže projít žádný gorol! 

MOSTy U JABLUNKOVA 
Gorolskou akademií uzavřel 
již poněkolikáté rok nabitý 
zpěvem, tancem a spoustou 
vystoupení na nejrůznějších 
festivalech doma i v zahrani-
čí folklorní soubor Górole. 

Zatímco loni bylo téma-
tem akademie Letem svě-
tem, letos se Górole chystali 
do Ameriky. Světová 
managerka a producentka 
Wewe Klapsia-Matuschna je 
totiž pozvala, aby vystoupili 
v divadle na Brodwayi. 

S muzikálem, samo-
zřejmě. A tak děvčata i hoši 
pilovali  muzikál na lidové 
téma: Nechyběla v něm 
láska ani nevěra, verbíři ani 
sedmiletá vojna, spousta 
smíchu a také slziček. 
Zkrátka mýdlová opera  
jak se patří. 

Největším problémem 
však byl samotný let. Přís-
nou kontrolou totiž neprošel 
kufr Danka Barona, který 
obsahoval deset lahvinek 
domácí slivovičky. A tak se 
musela mužská část souboru 
obětovat a s konzumací 
kvitu kamarádovi trochu 
pomoci. Přece to nevylijí, 
takovou dobrotu!  (dk) 

OBr A ZeM
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tradice regionu 
byla doceněna
Třinec Adam Wawrosz, Karol 
Wronka a Josef Podola - tři jmé-
na, která jsou nerozlučně spjata 
s kulturou regionu. Ve  slovech a 
melodiích umělců je ukryto bo-
hatství tradic regionu, jeho síla 
i odkaz dalším generacím, který 
byl doceněn v pátek na třinecké 
radnici.

In memoriam se dostalo pocty 
Adamu Wawroszovi, regionální-
mu básníkovi, prozaikovi, herci i 
režisérovi, jehož tvorba je doku-
mentem starých zanikajících tra-
dic i nářečí. Wawroszovo jméno je 
spjato s loutkovým divadlem Baj-
ka, amatérským divadlem Iskra 
nebo Třineckým hutníkem, kde 
působil jako redaktor.

„Člověk žije do doby, dokud 
paměť o něm přežívá. Proto mám 
naději, že otec, jeho tvorba, i to, 
co vnesl do této země, bude žít i v 
dalších generacích,“ řekla Urszula 
Czudek, dcera Adama Wawrosze, 
která převzala ocenění. To je tak 
i dárkem k nedožitým sto letům, 
které by Wawrosz oslavil letos o 
Vánocích.

V obřadní síni třinecké radnice 
se také zavzpomínalo na Karola 
Wronku,spoluzakladatele Polské-
ho pěveckého souboru Hutnik, 

nad nímž držel taktovku šesta-
dvacet let. Neúnavná práce nejen 
s řadou souborů, tvorba hudby 
pro loutková i amatérská divadla 
místních skupin PZKO, ale i spo-
lupráce s místní bohémou sklízí 
obdiv. Ten během předávání ceny 
složil také sbor Hutnik, který v 
příštím roce oslaví 60 let své ne-
přetržité činnosti a je si vědom 
pevných základů, které mu dal 
právě Karol Wronka.

Stejně tak se dostalo ocenění 
třinecké starostky Věry Palkovské 

za více než 40 let trvající práci, 
která stále přispívá k obohacení 
kulturního života, Josefu Podolo-
vi, významnému organizátorovi 
hudebního života, varhaníkovi i 
dirigentovi evangelických sborů.

Podola publikoval více než sto 
skladeb pro varhany, komorní 
i vokální soubory. Pro potřeby 
církve psal a upravoval liturgické 
písně. Jeho třinecký sbor Luthe-
ran chorus nebo bystřický sbor 
Luteránské evangeliské církve vy-
stupují po celé Evropě.  (pm)

Josef Podola s rodinou. Foto: pm

design očima odborníků 
EmiliE Świdrová

cieszyn V pořadí sedmý diskus-
ní salon z cyklu Bez stereotypů. 
Češi a Poláci o sobě navzájem 
se tentokrát konal v prostorách 
Zamku Cieszyn a byl věnován 
designu. Jeho hosty byly dvě 
významné osobnosti z tohoto 
oboru. Jiří Pelcl přijel z Prahy, 
Michał Stefanowski z Varšavy. 
Kromě své designérské kariéry 
oba působí na prestižních vyso-

kých školách ve svých zemích, 
oba mají na svém kontě řadu vý-
znamných úspěchů nejen doma, 
ale také v zahraničí.

„Největší štěstí je, když člověk 
dělá to, co ho baví, pak profesi 
bere jako poslání. Znamená to, že 
ji dělá celý život,“ řekl Jiří Pelcl. 
Jeho polský kolega dodal, že je 
dobře, že v jejich práci vznikají 
stále nové a jiné věci. „Je fajn, že 
oba učíme a zároveň celou dobu 
projektujeme. Kontakt s mladý-
mi lidmi je fantastický. Jen tak je 

dokážeme do všeho zasvěcovat 
pravdivě,“ řekl.

V průběhu dvouhodinové deba-
ty byla řeč mimo jiné o tom, jak 
je design důležitý v našem živo-
tě. Není to jen to, jak věc vypadá 
a jaké vzbuzuje pocity. Hovořilo 
se i o pozici designéra v Polsku, 
v Čechách a zemích západní Ev-
ropy. Jiří Pelcl zavzpomínal na 
spolupráci s prezidentem Václa-
vem Havlem, pro nějž projektoval 
interiéry na hradě. „Ta spolupráce 
byla báječná, on u všeho chtěl být. 
Když jsme již kompletovali celek 
a bylo třeba přemístit koberec, 
popadl jej, a tak jsem nesl kobe-
rec spolu s panem prezidentem. 
Byl to úžasný člověk, měl blízko k 
umění i umělcům. To byla výjim-
ka,“ vyprávěl.

Stefanowski se zase podělil o 
zkušenosti se zaváděním infor-
mačního systému v polské metro-
poli Varšavě, na kterém pracoval 
dva roky. Oba pak prezentovali 
neotřelé ukázky svých prací uži-
tého umění. Nakonec představili 
knihu Design. Od myšlenky k re-
alizaci, jejímž autorem je Jiří Pelcl 
a ke spolupráci přizval svého pol-
ského kolegu.Jiří Pelcl a michał Stefanowski Foto: eś

Knihy budou pokřtěny on-line
Český Těšín/Daruvar Kniha o 
městě Českém Těšíně a Kniha o 
městě Daruwaru budou pokřtěny 
on-line během videokonference. 
Ta se bude konat ve čtvrtek 28. 
listopadu v českotěšínské měst-
ské knihovně, na pobočce Havlíč-
kova.

Obě knihy vznikly v rámci spo-
lečného projektu českotěšínské 

knihovny a knihovny Pučka knjiž-
nica i čitaonica v Daruvaru, která 
je rovněž ústřední knihovnou pro 
českou národnost v Chorvatsku. 

Knihovny v rámci mezinárod-
ní spolupráce sesterských kniho-
ven Naple Sisters Libraries spo-
lupracují již tři roky a jedním ze 
společných projektů byla právě 
Kniha o mém městě, ve kterém 

českotěšínské a daruwarské děti 
vytvořily interaktivní knihu. Žáci 
pracovali v týmech a zpracovávali 
jednotlivá témata. Ti , kteří se na 
knize podíleli, se zúčastní čtvr-
teční videokonference. Poté kaž-
dá z knih poputuje do partnerské 
knihovny. Kniha o Českém Těšíně 
je dostupná na stránkách měst-
ské knihovny. (ikz)

na Mikuláše vstup bude zdarma
rEgion muzeum Těšínska informuje, že v pátek 6. prosince, tedy na 
mikuláše, budou jeho pobočky v regionu přístupny všem návštěvní-
kům bezplatně. (th)

do muzea dorazil 
Mikeš i kmotra liška
Třinec Upovídaný Mikeš, Bobeš s 
Pašíkem, kmotra liška, načančané 
princezny nebo třeba ušmudlaní 
pekelníci nežijí jen v pohádkách. 
Oblíbené postavy zamířily také do 
třineckého muzea.

Například ty, které ožily pod 
štětcem známého karikaturisty, 
ilustrátora, malíře a spisovatele 
Josefa Lady. „Lada začal kreslit ješ-
tě dříve, než se naučil psát. Jeho 
výtvarný projev, který je založen 
na pozorování a vynikající paměti, 
je svérázný a osobitý. Snad každý 
pozná na první pohled Ladovu 
tvorbu,“ popsala výstavu Eva Za-
marská, vedoucí Muzea Třinec-
kých železáren a města Třince.

Ladův život přiblíží také živo-
topis trefně doprovázený jeho 

ilustracemi. V Galerii Na schodech 
pak mezi šedesátkou obrazů visí 
také známý knižní i večerníčko-
vý Mikeš. Právě k jeho vyobrazení 
použil Lada svou nejoblíbenější vý-
tvarnou techniku − kresbu, využí-
vá také kvaš a temperu. Ladovou 
doménou byla dětská ilustrace, ale 
nebránil se ani ilustrovat knihy 
pro dospělé. 

Stejně tak nejen dětem, ale i 
těm odrostlejším ukáže pohád-
kově nastylizované muzeum kus 
čarovného světa. Kromě Lady, kte-
rého do Třince zapůjčilo Oblastní 
muzeum Praha východ - Brandýs 
nad Labem, je k vidění pekelnický 
příběh o Markýtce a Honzovi, kte-
ří měli z pekla štěstí, nebo pohád-
ková stěna dětských malířů. (pm)

Koncert „Śląska” Na Niwach
CzESki CiESzyn w pierwszą niedzielę adwentową, czyli 1 grudnia w 
kościele ewangelickim na niwach, w ramach tradycyjnego koncertu 
Adwentowego muzyki i Słowa, wystąpi chór i orkiestra zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. organizatorem koncertu, który rozpocznie się 
o godzinie 16.00, są Śląski kościół Ewangelicki A.w. oraz Towarzy-
stwo Ewangelickie – Evaneglická společnost w rC.  (ikz)

Setkání Charity s Adventem 
STříTEž Tradiční Adventní setkání organizuje letos opět třinecká 
Charita, a to v neděli 1. prosince od 15.00 hodin v kulturním domě 
ve Stříteži. v programu se mohou návštěvníci těšit na vystoupení 
dětí a také na besedu s romanem Posoldou, který zúčastněným poví 
vše o projektu kola pro Afriku.  (dk)

Hora Hořejš přiveze Baťu
JAblunkov o fenoménu rodiny baťů, podnikání a podnikatelství 
bude beseda, kterou v pátek 29. listopadu provede publicista, 
spisovatel a autor zatím třinácti dílů historického cyklu Toulky 
českou minulostí Petr Hora Hořejš. Povídání oživí film o posledních 
frekventantech baťovy školy práce, který představí samotní tvůrci 
a úspěšní podnikatelé Jaroslav řasa a miroslav Hofman. baťovsky 
laděné odpoledne začne v 16.00 hodin v kinosále jablunkovské 
radnice.  (pm)

na Střelnici si letos zazpívala i Chantal Poullain. Foto: Marek Džupin

Jazzové jubileum
cieszyn/Český Těšín Těšínský 
jazzový festival slavil o víkendu 
čtyřicátiny. A oslavy to byly zda-
řilé. Pestrý program přilákal do 

Domu Narodowego a kulturního 
střediska Střelnice nejen místní 
jazzové štamgasty, ale i ty z od-
lehlejších koutů regionu. (ikz)

kulTur A
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osady na svazích Kykuly
Irena CIChá

Na severovýchodním svahu Vel-
ké Kykuly (811 m n. m.) pramení 
průzračná horská bystřina. Po-
tok Kykula pramení v nadmoř-
ské výšce 670 metrů. Na svazích 
Velké Kykuly je několik osad, z 
nichž některé jsou ještě trvale 
obydleny.

Osada Labajka
V jedné z osad na svazích Kyku-
ly se v roce 1885 narodil nezapo-
menutelný lidový vypravěč Józef 
Jeżowicz. Již jeho předkové žili na 
Labajce, káceli lesy a upravovali 
získanou půdu. Vznikaly tak velké 
hromady kamenů, tzv. gromad-
ziska, které ještě dnes můžeme 
vidět v některých beskydských 
lokalitách, obzvláště však v okolí 
Košařisk.

Labajka patřila k místům, o 
nichž se říkalo, že je tam počá-
tek vody a konec chleba. Hospo-
dářství nemohlo rodinu uživit, 
tak i Jeżowiczovi sváželi dřevo z 
lesů pod Ostrým na pilu do Ná-
vsí nebo Třince. Tehdy jezdily se 
dřevem na pilu celé skupiny vozů. 
Bylo v nich možno potkat forma-
ny z Košařisk, Karpentné, Nýdku 
i Bystřice.

Rodina Jeżowiczů byla s Labaj-
kou srostlá a neopustila ji ani pro 
lepší živobytí. I Józef Jeżowicz 
svázal s Labajkou svůj více než 
devadesátiletý život. Na svém 
hospodářství poskytoval úkryt 

polským a sovětským partyzá-
nům a po určitou dobu zde byl 
i štáb beskydského odbojového 
hnutí. Vzpomínky a vyprávění Jó-
zefa Jeżowicze se zachovaly díky 
etnologovi Karolowi Danielovi 
Kadłubcovi, jenž je uspořádal 
knižně pod názvem Gawędziarz 
cieszynski Józef Jeżowicz (Těšín-
ský vypravěč Józef Jeżowicz).

Necelých sto metrů od dnes 
již zchátralého hospodářství 
Jeżowiczů stojí kamenný kříž, 
který byl postaven v roce 1886 
na paměť tragického úmrtí pas-
týřky Labajové a také dalšího 
pastýře, který zemřel o několik 
let později.

Z histOrie POLské LidOvé škOLy 
na kOšařiskách
V roce 1828 žilo v horské obci Ko-
šařiska 440 evangelíků, z nichž 
bylo téměř 70 dětí ve školním 
věku. Osvícenější obyvatelé poci-
ťovali potřebu vzdělávání svých 
dětí, z důvodu velké vzdálenosti 
nemohli však využívat školu v 
Bystřici. V čele s tehdejším foj-
tem na Košařiskách Janem Ru- 
szem proto usilovali o povolení 
otevřít v obci vlastní školu na 
Košařiskách.

Dne 16. ledna 1828 darovala 
Těšínská komora obci pozemek 
pro stavbu školy. Nebyly však 
prostředky pro její stavbu, a tak 

se zatím ještě učilo v soukro-
mých domech. Až v roce 1832 
mohly místní evangelické rodiny 
věnovat dřevo na stavbu školy. 
Byla tak postavena menší školní 
budova, v níž byla jedna třída, 
kuchyň a pokoj pro učitele. Dne 
1. listopadu 1832 byla škola ote-
vřena a děti se přestaly učit v 
soukromých domech.

Prvním učitelem ve škole na 
Košařiskách byl rolník Andrej Ko-
tas z Tyry, který tu učil do roku 
1845. V roce 1862 se ke škole při-
pojilo 31 majitelů evangelických 
domů ze sousední obce Milíkova, 
kde od roku 1838 působila pouze 
katolická škola, evangelická škola 
byla založena až v roce 1875.

Pro nedostačující kapacitu 
školy i dosti špatné hygienické 
podmínky se v roce 1873 při-
stoupilo ke stavbě nové školy na 
stejném místě. Původní školní 
budova byla rozebrána a prodána 
panu Macoszkovi, který ji na Mi-
líkově znovu postavil a využíval 
jako hospodářskou budovu. Před 
uskutečněním koupě docházelo 
údajně k hádkám obce s nabyva-
telem, jenž chtěl koupit budovu 
i s věžičkou a zvonem, který od 
roku 1859 plnil funkci ohlašo-
vatele smutných i radostných 
událostí. Dne 29. srpna 1873 se 
konalo slavnostní posvěcení nové 
dřevěné školní budovy.Vypravěč J. Jeżowicz s rodinou.

Škola pod Kykulou na Košařiskách. Foto: Archiv autorky (2)

Zdravé cukroví

Když se řekne cukroví, vybaví se nám sladké dobroty plné cukru, 
tuku a mouky. Tedy nic pro milovníky zdravého životního stylu. 
I cukroví má ale své zdravé varianty, díky kterým si můžete dopřát 
o Vánocích mlsání a neohrozit svou štíhlou linii. Vyzkoušejte třeba 
některý z uvedených receptů na cukroví bez mouky, cukru i másla.

skOřicOvé kOšíčky
SuroVIny: 100 g ovesných vloček, 100 g strouhaného kokosu, 100 g 
strouhaných vlašských ořechů, 50 g nahrubo strouhaného jablka, 2 
lžíce řepkového oleje, 1 vejce, lžička skořice
PoSTuP: Všechny ingredience smícháme a hmotu lžičkou plníme do 
pečicích košíčků, zhruba do poloviny. navrch ještě každý košíček 
poprášíme skořicí. Pečeme, respektive sušíme, v troubě vyhřáté na 
150°C asi 25 minut. 

Chuť není příliš sladká, proto pokud nejste na zdravé mlsání 
zvyklí, zvažte oslazení medem nebo oživení chuti přidáním rozinek 
či karobu (zdravější náhražka kakaa).

Ovesničky
SuroVIny: 400 g ovesných vloček, 100 ml mléka, 6 lžic medu, 2 
vejce, 100 g drcených ořechů
PoSTuP: Všechny ingredience dobře promícháme a z vlhké hmoty 
tvoříme lžičkou hromádky na pečicí papír. navrch každé hromádky 
posadíme půlku ořechu. Pečeme na 150°C asi 15 minut, dokud ne-
začnou okraje hromádek zlátnout. Plech vytáhneme a ovesničky na 
něm necháme vychladnout a ztuhnout. Krásně se tak spojí.

ovesničky jsou díky medu dostatečně sladké a navíc nabízejí 
prostor pro variace. ořechy v těstě lze totiž nahradit slunečnicovými 
semínky, rozinkami, mandlemi či kokosem. Výborné jsou také tmavé 
ovesničky s kakaem či lépe karobem.

MrkvOvé bOchánky
SuroVIny: 250 g mletých ovesných vloček, 150 g strouhané mrkve, 
100 ml řepkového oleje, 1 vejce, 6 lžic medu, ½ kypřicího prášku, 
skořice
PoSTuP: Všechny ingredience smícháme dohromady a tekutou směs 
plníme do košíčků nebo formiček. Pečeme v troubě na 150°C zhruba 
20 minut.

Mrkvové bochánky nejsou typickým cukrovím, spíše připomínají 
muffiny. Jsou ale tak lahodné, že vám to vůbec nebude vadit. Že se 
jedná o zdravé cukroví, ani nepoznáte.

Připravila Lucie Drahošová

r e c e P t

Z pieknej miski sie nie najycie, jyny z pełnej 
Je ku nieuwierzyniu, że w całej Eu-
ropie je sztyrycet trzi milijónów 
ludzi bez roboty. U nas, że jich je 
pod granicóm biydy już milijón. 
Dziecka we szkole, że nimajóm 
swaczyn, za to nikany jich przez 
łokno wychybujóm i futrujóm nimi 
gołymbie.

Nieroz widzymy, jak nóm kole 
łokiyn leci rożek ze szónkóm. Ale 
jak nie wiycie, z kierego kwartyru, 
tak żeście sóm bezradni. Na drugi 
strónie charita zbiyro jedzyni dlo 
tych, kierzi na niego w azylowych 
dómach, a ni jyny tam, nimajóm. 
Teraz była aji akcyja po sklepach, 
aby ludzie nakupili i darowali to, 
co je we wózku. Płakać sie chce. 
Płakać nad tym, kiela jedzynio 
u nas kóńczy w kóntejnerach we 
śmieciu. Kiela chleba, wórztów, 
syrów, rożków aji mięsa. Jedzynio, 
kiere nikierzi bez rozmysłu po wy-

płacie nakupióm a potym go nimo-
góm zjeść.

Spytałach sie niedowno jednej 
pani sklepowej, co robióm z towa-
rym, kiery do sie jeszcze jeść, ale 
nie śmiy już być na pudle. To zna-
czy aji upieczóny kurczok. Wszecko 
idzie do kiśnie. Niedowno aji przi 
wielkich magacynach już wczas 
rano wachowali na jodło bezdóm-
ni. Mieli już rozdzielóne, gdo przi 
jakim sklepie mo tak zwanóm 
„sfére vlivu“. Ty głodne kiśnie nazy-
wali „krmelcami“. Przi jednym, że 
aji jakosi paniczka pogryzła cudzy-
mu ucho. Tako lwio partyja. 

Teraz już je szpajska pod zóm-
kym i głodnym sie gody, kiere tam 
nikiedy mieli, skóńczyły. Wszec-
ko hore nogami. Jedzyni, kiere by 
jeszcze mógło pore ludzióm zalepić 
żołóndek, kóńczy na usypie w gno-
ju. Na jednej strónie przebytki, na 

drugi ludzie wybiyrajóm jedzyni z 
popielnic. Głód sie nie pyto, czy to 
je higieniczne, czy ni. Nikierym sie 
ta biyda wali do chałpy dźwiyrza-
mi aji łoknami.

Przepaści socjalne sie coroz 
wiyncyj pogłymbiajóm i kóńca jim 
nie widać. Wielko woda ludzi bez 
roboty żłobi coroz głymbsze ko-
ryto. Na jednej strónie złodzieje, 
kierzi nakradzóny majóntek kajsi 
rozmajcie łodkłóniajóm, na drugi 
strónie rodziny, kierym nie styko 
ani na łobiady dzieckóm we szkole 
a ani wiela na jejich łoszacyni. Po-
tym sie biadoli, że nóm populacyj 
dźwigo jakosi ganc cudzo partyja, 
kierej tam je jedno, w czym dziecka 
gónióm. Potym przichodzymy na 
raje my. My, co, chróń Boże, jeszcze 
tej biydy nimómy. Ale też sie nóm 
z garców nie przelywo. Ale prze-
ca to człowiekowi nie do i wdycki, 

chocioż mało niewiela, sie jeszcze z 
tym, co mo, podzieli.

Ale czy to nima upadek całego 
socjalnego systemu? Czy starość ło 
tych, kierzi sie dostali do sytuacy-
je bez wyjścio, czy to zrzóndzynim 
losu albo własnym przyczyniynim, 
mo spoczywać jyny na dobrowol-
nych łorganizacyjach a zwykłych 
śmiertelnikach? Za co mogóm ty 
dziecka, kiere wypytujóm we szkole 
swaczyne łod tych, co jóm majóm, 
a wypytujóm, bo majóm głód? Kiej-
si, było to po wojnie, my dostowali 
we szkole dożywiani, a to za dar-
mo, chocioż większość z nas była z 
dziedzin i z małośredni gospodarki. 
Tam ło głodzie mowy nie było.

Nie wiym, ale podle mojigo gu-
pigo rozumu se myślym, że pań-
stwo mo w galatach pieknie naro-
biónego marasu. Jeszcze ku tymu 
sie nóm tu z różnych  strón zlatu-

jóm jako szarańcz rozmajtej ma-
ści złodzieje. Czytałach statystyke 
tzw. „Kapsa týmu“. Nie do wiary. 
Piszóm, że 99 procynt złodzieji z 
kapes a taszek je partyja z jistego 
etnikum, czy już naszego, czy za-
granicznego. Tóż to je siła.  Ni dość, 
że mómy swojich, to nóm jeszcze 
cudzi robióm takóm reputacyj.

Demokracyj dostowo coroz 
wiyncyj na frak. A z nióm łopi-
nia naszi republiki we świecie. Za 
chwile sie bedóm aji ci ślepi polity-
cy pytać: „Jak nimajóm ci biydni na 
chlyb, to czymu nie jedzóm koło-
cze...?“ Jako kiejsi Maria Antónina, 
kiej sie ludność burziła. Wiymy też, 
jako skóńczyła.

Tóż życzym wszeckim, łoby dyc-
ki wónioł we Waszych dómach pe-
cynek chleba i abyście se na niego 
mógli zarobić.

Waszo Jewka Trzyńczanka

d Z i e ń d O b ry,  L u d kO w i e  Z łO c i
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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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Vyrobte si lávovou lampu
Rostislav PetR

Lávovou lampu znáte asi jako de-
korační domácí svítidlo. Byla vy-
nalezena v 60. letech minulého 
století a patří jí významné posta-
vení v popové kultuře. Fyzikální 
princip lávové lampy je velmi jed-
noduchý. Lampa využívá známé-
ho fyzikálního pravidla – ve směsi 
dvou kapalin ta, která má menší 
hustotu, stoupá k hladině. 

Jak taková lampa pracuje? Skle-
něná nádoba lampy je naplněná 
vodou nebo olejem a směsí prů-
svitného vosku. Hustota vosku je 
nepatrně větší, než hustota kapa-
liny v lampě. Po zapnutí lampy za-
čne žárovka zahřívat dno nádoby, 
na které je vosk. Vosk se zahřeje, 
rozpustí a začne stoupat v lampě 
vzhůru. Tam se ochladí a padá 
zpět ke dnu. Vosk v lampě s sebou 
strhává molekuly kapaliny a vy-
tváří zajímavé vizuální efekty.

Dnes se pokusím vám dát 
návod, jak doma vyrobit jedno-

duchou dětskou lávovou lampu. 
Vše potřebné doma najdete nebo 
snadno koupíte: sklenici, olej, 
vodu – a tajnou přísadu, která 
způsobí šumění roztoku, vznik 
bublin a překvapivý pohyb ka-
paliny. S barevnou směsí, kterou 
vyrobíte, budete určitě spokojení.

Připravte si průhlednou plas-
tovou láhev s víčkem, rostlinný 
olej (nepotřebujete žádný drahý 
nebo speciální), potravinářskou 
barvu (koupíte v drogerii), šumi-
vé tablety (seženete v lékárně, ale 
možná si vystačíte si i se šumivý-
mi bonbóny), baterku a vodu.

Naší do ¾ láhve nalijte rost-
linný olej a zbytek doplňte vodou 
skoro až po hrdlo. Přidejte asi 
deset kapek potravinářské bar-
vy – rozpusťte ve vodě na docela 
tmavý odstín. Nechejte chvilku 
odstát. Všimněte si, že barevný 
roztok obarví pouze vodu a ne 
olej. Pokud dočtete až do konce, 
najdete vysvětlení. 

Rozdělte šumivou tabletku na 
několik kousků a jeden kousek 

vhoďte do láhve s roztokem. Po-
zorujte, co se děje. Když se bub-
lání zastaví, vhoďte další kousek 
tabletky. A znovu a znovu. Právě 
se vám podařilo „rozchodit“ mo-
del lávové lampy na ruční pohon! 

Jestli chcete udělat celý pokus ješ-
tě efektnější, prosvěcujte láhev s 
bublající směsí baterkou v zatem-
něné místnosti. Až spotřebujete 
všechny kousky tabletky, našrou-
bujte na láhev víčko. Nakloňte lá-
hev z boku na bok a sledujte, co se 
děje uvnitř – vidíte olejovou vlnu? 

Malé kapky kapaliny se spojí do-
hromady a udělají jednu větší pře-
lévající se „lávovou“ kapku. 

Jak to celé funguje? První dů-
ležitý předpoklad je – a při pro-
vádění pokusu jste si toho určitě 
všimli – že se voda a olej nemícha-
jí. Molekuly vody zřejmě nemají 
rády molekuly oleje. Zkuste lahví, 
která obsahuje olej a vodu zatře-
pat – molekuly oleje se zřetelně 
rozbijí na malé kousky, ale mole-
kuly vody ne. Na nějakou dobu se 
po rozmíchání změní barva smě-
si, ale po určité době opět dojde 
k rozdělení obou kapalin. S vodou 
se tedy smíchá jen rozpuštěná po-
travinářská barva. Pokud nalijete 
vodu do láhve s olejem, voda kles-
ne na dno a olej vyplave nahoru.

Skončit na dně to je trochu 
truchlivá představa, ale bohužel 
voda nemá jinou možnost. Voda 
má totiž větší hustotu než olej, a 
podle Archimédova zákona nemů-
že skončit jinde než u dna. A teď 
dávejte pozor. Šumivá tabletka 
reaguje s vodou a přitom vznikají 

bublinky oxidu uhličitého. Oxid 
uhličitý je plyn a jako takový má 
ještě menší hustotu než olej. Pro-
to bublinky stoupají na hladinu. A 
cestou na sebe nalepují molekuly 
obarvené vodu a tím je vlastně 
jako výtah dopravují na hladinu. 
Tady bublinky prasknou a obar-
vené molekuly musí znovu puto-
vat směrem ke dnu láhve. Až se 
šumivá tabletka rozpustí, erupce 
barevných bublinek v láhvi skončí. 
Obnovit ji můžeme jen dalším vho-
zením kousku tabletky do láhve.

k l u b d e b r u já r ů

Pozorujte, kreslete, zapisujte, 
ale hlavně se u pokusů dobře 
bavte! Naše emailová adresa je  
info@kmd-trinec.cz. 
Žádný pokus nedělejte bez přítom-
nosti dospělé osoby. I zdánlivě vel-
mi jednoduchý pokus může nadělat 
spoustu neplechy.

Školáci už vědí, co se robi ve werku
Třinec Komíny, prach a těžká 
práce na jedné straně, na straně 
druhé známost ve světě, zaměst-
nání a peníze. Tak si školáci sed-
mých tříd představují Třinecké 
železárny. I proto huť rozjela 
soutěžní projekt, který má vyvrá-
tit mýty a zkreslené informace o 
tom, jak železárny fungují. 

„Děti jsou překvapeny, kolik 
žije v areálu huti chráněných zví-
řat, nebo kolik zde pracuje žen, a 
to dokonce i na postech manaže-
rek. Stejně tak jsou udiveni i uči-
telé, když slyší, o kolik se snížilo 
množství prachu díky ekologic-
kým investicím,“ řekla průvod-
kyně projektem Můj werk, mluvčí 
TŽ Petra Jurásková. 

Přípravná zábavná lekce s úko-
ly a prezentací hutě má žáky při-
pravit na navazující vědomostní 
soutěž. „Nevěděli jsme, že z tři-
necké oceli jsou postaveny větrné 
elektrárny v Dánsku, ani to, že 
stejný počet bodů za znečištění 
ovzduší patří i autoům a topeniš-
tím,“ podělili se s novými poznat-
ky žáci 7.A Jubilejní Masarykovy 
základní školy. Ta se společně s 
dalšími školami z Třince, Vendry-
ně a Bystřice zapojila do soutěže. 
Na jejím konci čeká úspěšné ško-
láky výlet do slovenského Žiaru. 
Ještě předtím ovšem musí projít 
také výtvarným kolem, ve kterém 
je čeká ztvárnění jejich pohledu 
na Třinecké železárny.  (pm) sedmáci se dověděli, že v areálu huti žije pět druhů chráněných zvířat. Foto: Petra Martynková (4)

Projektem provádí Petra Jurásková a knihovnice Marika Zadembská. Proto některé zápory zmizely. .Díky dvouhodiné interaktivní lekci poznali školáci pravou tvář železáren...

svět Ml aDých
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	 5.59	Studio 6
	 8.44	Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
	 8.45	Vše o vaření
	 9.00	McLeodovy dcery:  

Co jsme si, to jsme si - 
australský dobrodružný 
seriál 

	 9.45	Hobby naší doby
	10.15	Polopatě - magazín
	11.00	Neobyčejné životy: 

Tomáš Töpfer
	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: Island - 

Mezi živly a duchy
	16.30	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	16.55	Uvolněte se, prosím -  

talk show Jana Krause
	17.35	Černé ovce
	17.55	Události v regionech  

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

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

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

Tizian - český  
televizní seriál

	21.35	Cirkus Bukowsky -  
český televizní seriál

	22.30	Sponzor -  
bakalářská povídka

	22.58	Losování Šťastných 10  
a Šance milion

	23.00	Tělo jako důkaz: 
Totožnost - americký 
detektivní seriál

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

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

	 5.30	Události v regionech

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

Život na stromech
	10.00	Nejvýznamnější operace 

2. světové války:  
Bitva o Atlantik

	11.00	Pevnosti: Výpustek
	11.20	Letečtí stíhači v boji: 

Slavná esa
	12.10	Krásy evropského 

pobřeží: Italský Jadran
	12.20	Putování za muzikou
	12.45	Chcete je?
	12.50	Ochránce
	13.20	Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
	13.25	Náš venkov:  

Bydlím na Bydlině
	13.55	Evropa dnes: Sčítání ryb
	14.25	Stalkeři mezi námi
	15.10	Uvnitř lidského těla: 

Nepřátelský svět
	16.00	Moje rodina:  

Podivné Vánoce 2039 - 
2. část - britský sitcom

	16.35	Klíč
	17.00	Černá zmije: Černá  

pečeť - britský sitcom
	17.35	Pán času: Jedenáctá 

hodina - brit. sci-fi seriál
	18.45	Večerníček: Králík Fiala
	18.55	Bratři a sestry:  

Kompromisy -  
americký seriál

	19.35	Etiketa: Obsluha
	19.50	Zprávy v českém  

znakovém jazyce
	20.00	Kamera na cestách:  

Menorca plná záhad  
a vzrušujících tradic

	21.00	Na cestě po Pantellerii
	21.30	Deník Dity P.: Na rybách
	22.00	České kino na Dvojce:  

Vlčí bouda - sci-fi horor
	23.30	Červený trpaslík:  

Otcové a synové -  
britský kultovní seriál

	 0.05	Život Muhammada
	 1.00	Dokumentární klub:  

Poklad, který nevoní
	 1.50	Nedej se: Biopaliva - 

ekologie naruby?
	 2.20	Přísně tajné vraždy: 

Zastřelen podle plánu
	 2.35	Sporťák z vesnice
	 2.50	Černá srdce
	 4.15	Černá zmije - brit. sitcom
	 4.45	Pán času - sci-fi seriál

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

zahradě: Holka nebo 
kluk - český seriál

	11.00	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	11.25	Průměrňákovi:  
Rok Heckových -  
americký sitcom

	11.50	Tescoma s chutí
	12.00	Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
	12.30	Návrat komisaře Rexe: 

Eskamotáž -  
italský krimi seriál

	13.30	Odložené případy:  
Vítejte - americký  
krimi seriál

	14.25	Dr. House: Změny - 
americký seriál

	15.20	Ordinace v růžové  
zahradě: Milenky jako 
první - seriál TV Nova

	16.35	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	17.00	Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

	17.35	Mentalista:  
Srdcová královna -  
americký krimi seriál

	18.30	Ulice - český seriál
	19.30	Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Gympl s (r)učením  

omezeným: Dvě čárky - 
komediální seriál

	21.30	Comeback:  
Změna je pivo -  
český sitcom

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

	22.45	Nebezpečné hry 3 - 
americký akční film

	 0.20	Nikita: Zrada -  
americký akční seriál

	 1.05	Městečko Eastwick - 
americký seriál

	 1.50	Novashopping 
	 2.25	Tipy ptáka Loskutáka 
	 2.40	Rady ptáka Loskutáka 
	 3.15	Babicovy dobroty
	 4.25	Andílci - rumunská 

telenovela 
	 5.15	Novashopping 

	 6.10	Policie Hamburk - seriál
	 7.10	Vraždy v Kitzbühelu - 

rakouský krimi seriál
	 8.25	Alf - komediální seriál
	 9.10	To je vražda, napsala
	10.15	Policie Hamburk - seriál
	11.15	Soudce Bartoli - 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	Cesty domů - rod. seriál
	21.30	Už dost, šéfe! -  

kuchařská show
	22.50	Kriminálka Stuttgart - 

německý krimi seriál
	23.50	Myšlenky zločince - 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	Autosalon

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

a Tweetyho - anim. seriál
	 8.05	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	 8.50	Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
	 9.35	Návrat komisaře Rexe - 

italský krimi seriál
	10.20	Pohřešovaní - kan. seriál
	11.05	Teleshopping 
	11.25	Odložené případy - seriál
	12.10	Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
	13.05	Tajemství kruhu - seriál
	13.55	Upíří deníky - amer. seriál
	14.50	Star Wars: Epizoda - 

Pomsta Sithů -  
americká vesmírná sága

	17.20	Tajemství kruhu - seriál
	18.15	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	19.05	Upíří deníky - amer. seriál
	20.00	Druhá nebo první - 

americký film
	22.20	Velký šprým - britsko-

-americká komedie
	 0.00	Pohřešovaní - kan. seriál

	 8.00	Panorama
	 8.30	VK Agel Prostějov -  

SC Schwerin
	10.35	Olympijský magazín
	11.05	Time out
	11.40	Téma pro hosty ČT sport
	12.05	Panorama
	12.25	Sportovní zprávy
	12.50	Miss aerobik - finále
	14.20	MS 2013 Praha
	15.15	Svět motorů
	16.05	BBV po 25 letech
	16.25	Sportovní zprávy
	16.50	Paralympijský magazín
	17.10	SP 2013/14 Švédsko
	18.55	Deník NHL
	19.05	ATP týden tenisu
	19.35	Olympijský magazín
	20.15	Manchester City -  

FC Viktoria Plzeň
	23.45	Sportovní zprávy
	 0.00	Deník NHL
	 0.05	FMX Gladiator Games
	 1.05	Branky, body, vteřiny
	 1.15	SP 2013/14 Švédsko
	 3.00	Paralympijský magazín
	 3.20	Olympijský magazín
	 3.50	ATP týden tenisu
	 4.15	Toi Toi Cup 2013/14 

Holé Vrchy

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

Kolekcjoner -  
serial kryminalny

	 9.55	Natura w Jedynce: 
Moksgmol - biały baribal -  
film dokumentalny

	11.00	Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

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

Dzikie oblicze Andów - 
film dokumentalny

	13.50	Jaka to melodia?
	14.25	Moda na sukces - serial
	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
	17.20	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	Kroniki Maratonów 

Świata
	20.10	Pogoda
	20.20	Piąty Stadion
	20.25	Liga Mistrzów w piłce 

nożnej: Real Madryt - 
Galatasaray Stambuł

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

widowisko publicystyczne
	 2.45	Doskonałe popołudnie - 

polski film obyczajowy
	 4.20	Barbara Kasprowicz: 

Barcelona -  
cykl dokumentalny

	 6.05	1000 míst, která musíte 
vidět, než zemřete

	 6.50	Krásy Evropy se  
Samanthou Brownovou

	 7.20	John Rabe:  
nacista zachránce

	 8.25	Největší tajemství historie
	 9.30	Alpy: V království orlů
	10.35	Zápisky lovce krokodýlů 
	11.35	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	Vesmírná odysea: 

Robotičtí průkopníci 
	 0.05	Hitlerovy děti
	 1.00	Tajemství ponorky I-52 
	 2.00	Vetřelci dávnověku 
	 2.40	Hitler a okultismus 

	 5.30	Marlene a Konstantin -  
něm. romantický seriál

	 6.25	Animáček
	 9.20	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
	16.05	Jake a Tlusťoch - seriál
	17.15	Co bude dnes k večeři?
	17.50	Ostříháno
	18.30	Hlavní zprávy
	19.00	Animáček
	20.15	Věřte nevěřte -  

americký seriál
	21.15	Barrandovský videostop - 

zábavná soutěž
	22.10	Noční Hlavní zprávy
	22.15	Dinosauři útočí -  

amer. dobrodružný film 
	 0.00	Dvojí spravedlnost -  

francouzský krimi seriál
	 1.15	Surfařská svoboda - 

americká komedie
	 2.55	Na plac!
	 3.45	Profesionálové - seriál
	 4.25	Marlene a Konstantin

	 8.00	Zpátky z divočiny:  
Venezuela - dok. seriál

	 8.45	Outdoor
	 9.10	Dallas Stars - Anaheim 

Ducks - záznam
	10.55	SG Flensburg - Hande-

witt - THW Kiel - záznam
	12.25	Kobra 11 - seriál
	13.10	Teleshopping
	13.25	Kobra 11 - seriál
	15.00	Teleshopping
	15.05	Big Game
	15.50	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	16.35	Teleshopping
	16.45	Zpátky z divočiny:  

Venezuela - dok. seriál
	17.30	Mistři aukcí - dokument
	17.55	Poslední základna - seriál
	18.45	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
	23.15	Invaze - seriál

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

Portugalia
	12.40	Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
	13.20	Szkoła życia - telenowela
	14.10	Róże Gali 2013 -  

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

telegram, pogoda
	18.50	Jeden z dziesięciu
	19.25	Barwy szczęścia - serial
	20.45	Na dobre i na złe - serial
	21.45	Dziewczyna z Alabamy - 

komedia USA
	23.45	Reporter Polski - magazyn
	 0.25	Zabójcze umysły - serial
	 1.25	Autoportret z kochanką - 

film polski
	 3.00	Reporter Polski - magazyn
	 3.40	Apetyt na życie - serial

	 5.00	Wstawaj! Gramy!
	 6.00	Nowy dzień z Polsat News
	 8.15	Świat według Kiepskich
	 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
	20.35	Top Chef: Finał -  

reality show
	22.05	Głupia i głupsza -  

komedia kanadyjska
	 0.20	Paróweczki -  

komedia USA
	 2.15	Dziewczyny z fortuną - 

teleturniej
	 3.15	Tajemnice losu

	 6.15	Veľké Noviny TV JOJ
	 7.10	Nakupuje vám to
	 7.25	Súdna sieň
	 8.30	Súdna sieň
	 9.30	Extrémne prípady
	10.35	Panelák - 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	Kosti - krimi seriál USA
	 1.40	Kuriér - krimi seriál
	 2.45	Zločin - krimi seriál USA
	 4.15	Mesto stratených
	 4.55	Modrí templári -  

krimi seriál USA

	 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	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	NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	 2.40	Smrtiaca lavína - triler
	 4.00	Kobra 11 - krimi seriál

	 5.59	Studio 6
	 8.44	Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
	 8.45	Vše o vaření
	 9.00	McLeodovy dcery:  

Není kouře bez ohně - 
australský dobrodružný 
seriál 

	 9.45	StarDance ...když hvězdy 
tančí - taneční show

	11.30	Na cestě po Pantellerii
	12.00	Zprávy ve 12
	12.20	Předpověď počasí, 

sportovní zprávy
	12.30	Sama doma
	14.00	Vše o vaření
	14.15	StarDance  

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

V žáru země
	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	Ztracená brána - 2/3 - 

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

a Šance milion
	22.15	Hercule Poirot:  

Vražda Rogera Ackroyda -  
britský detektivní film

	 0.00	Inspektor Rebus:  
Černá kniha -  
britský krimi seriál

	 1.10	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	 1.35	Rajské zahrady:  

Krásný Dvůr
	 1.50	Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
	 2.00	Dobré ráno
	 4.30	Bláznivé lásky  

(Tutti pazzi per amore): 
Otázka přitažlivosti - 
italský seriál

	 5.30	Události v regionech

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

klidu: Znovuosídlení 
Šumavy

	 9.45	Automobilové muzeum  
v Mulhouse

	 9.55	Dallaský atentát -  
americký dokument

	11.30	Folklorika
	12.00	Počesku: Žďárské vrchy
	12.10	Cizinec je našinec
	12.35	Přežít! - britská série
	13.25	Emoce a my
	13.55	Architektura
	14.25	Mýty a fakta historie:  

Germáni
	15.15	Království divočiny:  

Ze života medvědů
	15.45	Objevování planety Oceán
	16.35	Zázračná planeta:  

Velká útesová bariéra: Od 
útesů po deštné pralesy

	17.30	Černá zmije: Zvony - 
britský sitcom

	18.00	Pán času: Stvůra  
z podpalubí - sci-fi seriál

	18.45	Večerníček: Králík Fiala
	18.55	Bratři a sestry: Strach  

z odloučení - seriál USA
	19.35	Etiketa: Nápoje
	19.50	Zprávy v českém  

znakovém jazyce
	20.00	Život savců:  

Společenský žebříček
	21.00	Mildred Pierceová - 

americká minisérie
	22.05	Na věky věků -  

historický výpravný seriál
	22.55	Vera: Past na vránu - 

britský detektivní seriál
	 0.30	Pološero - Děti dětí
	 0.55	Bratři a sestry:  

Rozhodnutí - amer. seriál
	 1.35	Uchem jehly
	 2.05	Cizinec je našinec
	 2.30	Přísně tajné vraždy:  

Smrt místo zatčení
	 2.45	Ilustrované fejetony 

Ludvíka Vaculíka:  
Sedmý vrták

	 2.55	Samotáři z Černé Vroble 
v roce 2012

	 3.10	Ztracené adresy: Zhůří
	 3.30	Voda a vítr na hřebenech 

Jeseníků
	 3.40	Běž domů, Ivane
	 4.40	Černá zmije - sitcom
	 5.10	Pán času - sci-fi seriál

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

omezeným: Dvě čárky - 
komediální seriál

	11.00	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	11.25	Průměrňákovi: Mapa -  
americký sitcom

	11.50	Tescoma s chutí
	12.00	Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
	12.30	Návrat komisaře Rexe: 

Nedodržené sliby - 
italský krimi seriál

	13.30	Odložené případy:  
Krásný blázínek -  
americký krimi seriál

	14.25	Dr. House: Náprava - 
americký seriál

	15.20	Ordinace v růžové  
zahradě: Štrúdl  
na rozloučenou -  
seriál TV Nova

	16.35	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	17.00	Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

	17.35	Mentalista: Proud krve - 
americký krimi seriál

	18.30	Ulice - český seriál
	19.30	Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Ordinace v růžové  

zahradě: Vyznání -  
český seriál

	21.30	Prásk!
	22.05	Kriminálka Las Vegas - 

americký krimi seriál
	23.00	Kobra - americký  

akční film
	 0.40	Nikita:  

Pandořina skříňka - 
americký akční seriál

	 1.25	Novashopping 
	 2.00	Městečko Eastwick - 

americký seriál
	 2.45	Na vlastní oči  

aneb Co byste jinak 
nikdy neviděli -  
publicistický pořad

	 3.15	Áčko: Rodiče  
mě adoptovali 

	 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
	10.20	Policie Hamburk - seriál
	11.20	Soudce Bartoli - 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 - Výzva
	21.35	Křižovatky života
	22.40	Rizzoli & Isles: Vraždy  

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

americký krimi seriál
	 1.35	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
	 2.20	Walker, Texas Ranger
	 3.05	To je vražda, napsala -  

americký krimi seriál
	 3.55	Receptář prima nápadů

	 6.15	Svět Nova Cinema 
	 6.50	Teleshopping 
	 7.25	Ben 10 - anim. seriál
	 7.50	Tajemství Sylvestra  

a Tweetyho - anim. seriál
	 8.15	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	 9.00	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
	12.25	Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
	13.20	Tajemství kruhu - seriál
	14.10	Upíří deníky - amer. seriál
	15.05	Druhá nebo první - 

americké drama
	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	Impuls - americký thriller
	23.45	Pohřešovaní - kan. seriál
	 0.30	Noční jízda - thriller USA
	 1.55	Teleshopping 
	 2.10	Impuls - americký thriller

	 8.00	Panorama
	 8.30	Manchester City -  

FC Viktoria Plzeň
	10.15	Liga mistrů UEFA
	10.55	Olympijský magazín
	11.25	Paralympijský magazín
	11.50	Libor Podmol mezi 

nebem a zemí
	12.05	Panorama
	12.25	Sportovní zprávy
	12.50	SP 2013/14 Švédsko
	14.35	Rock point - Horská výzva
	14.50	Spurt
	15.20	Sport v regionech
	15.50	Deník NHL
	16.25	Sportovní zprávy
	16.50	M ČR v komb. soutěžích 

chladnokrevných koní
	17.10	SP 2013/14 Švédsko
	18.40	FC Slovan Liberec -  

SC Freiburg
	21.15	Golf Minute Magazine
	21.40	Galavečer ke 130 letům 

cyklistiky
	22.40	Rallye magazín
	23.10	Evropská liga UEFA
	23.50	Sportovní zprávy
	 0.05	Deník NHL
	 0.35	SP 2013/14 Švédsko
	 2.40	Branky, body, vteřiny

	 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
	 8.55	Ojciec Mateusz: Wyjazd - 

serial kryminalny
	 9.55	Natura w Jedynce:  

Dzikie oblicze Andów - 
film dokumentalny

	11.00	Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

	12.00	Wiadomości
	12.10	Agrobiznes
	12.45	Natura w Jedynce:  

Mój przyjaciel krokodyl - 
film dokumentalny

	13.50	Jaka to melodia?
	14.25	Moda na sukces - serial
	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
	20.10	Pogoda
	20.30	Ojciec Mateusz:  

Ślepy los -  
serial kryminalny

	21.25	Sprawa dla reportera
	22.25	Gangsterzy i filantropi - 

komedia polska
	23.55	Drużyna A - serial
	 0.55	Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
	 1.50	Hrabina Cosel:  

Upadek - serial
	 2.50	Andrzej Trautman: Fizyka 

na Hożej -  
cykl dokumentalny

	 3.15	Bunt na Łodzi -  
film dokumentalny

	 6.05	Lev, přítel člověka 
	 6.30	Forenzní vyšetřovatelé 
	 7.20	Tajemství indické divočiny
	 8.20	Lví správce
	 9.25	1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
	10.25	Znovuzrozená Indie
	11.30	Den, kdy zastřelili  

Kennedyho 
	12.35	Největší tajemství historie
	13.35	Alpy: V království orlů
	14.40	Zápisky lovce krokodýlů 
	15.45	Síla živlů
	16.50	Megakatastrofy 
	17.50	Oceány bez vody:  

Skrytá krajina 1/2
	18.55	Vesmírná odysea 1/2: 

Putování po planetách
	20.00	Hitlerovy děti
	21.05	Hitlerovy poslední Vánoce 
	22.05	Vetřelci dávnověku 
	23.05	Nečekaná budoucnost 
	 0.05	Žraloci po setmění 
	 0.50	Žraločí univerzita
	 1.35	Ztracená města starověku
	 2.30	Normané: Dějiny  

jednoho národa

	 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
	20.05	Ona a on - komed. seriál
	20.40	Témata týdne -  

přímý přenos
	21.25	Třicet případů majora 

Zemana - televizní seriál
	23.20	Noční Hlavní zprávy
	23.25	Městský lovec -  

hongkongsko-japonská 
akční komedie

	 1.35	Palermo - it. krimi seriál
	 3.20	Na plac!
	 4.25	Marlene a Konstantin

	 8.00	Zpátky z divočiny:  
Venezuela - dok. seriál

	 8.45	World of Freesports
	 9.20	San Jose Sharks - Los 

Angeles Kings - záznam
	11.25	Zbrojovka Brno - FC 

Viktoria Plzeň - záznam
	13.25	Teleshopping
	13.35	World of Freesports
	14.05	Kobra 11 - seriál
	14.50	Teleshopping
	15.00	European Poker Tour 12
	15.50	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	16.30	Teleshopping
	16.40	Zpátky z divočiny:  

Venezuela - dok. seriál
	17.30	Mistři aukcí - dokument
	17.55	Poslední základna - seriál
	18.45	Sevilla FC - Estoril Praia - 

přímý přenos
	21.00	Batman začíná -  

americký akční film
	23.15	Red News
	23.20	Městečko South Park
	23.50	Invaze - seriál
	 0.35	K.O.Night

	 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
	12.10	Makłowicz w podróży: 

Trentino
	12.45	Wojciech Cejrowski - 

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

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

telegram, pogoda
	18.50	Jeden z dziesięciu
	19.25	Barwy szczęścia - serial
	20.40	Nadciąga totalny katakli-

zm - komedia bryt.-amer.
	22.20	Kadisz dla przyjaciela - 

dramat niem.
	 0.10	Świat bez tajemnic: Patti 

Smith. Sen o życiu
	 2.15	Kadisz dla przyjaciela - 

dramat niem.
	 4.00	10 lat „T. Love“ - koncert

	 5.00	Wstawaj! Gramy!
	 6.00	Nowy dzień z Polsat News
	 8.15	Świat według Kiepskich
	 9.00	Malanowski i partnerzy
	10.00	Trudne sprawy - serial
	11.00	Dlaczego ja? - serial
	13.00	STOP Drogówka -  

magazyn
	14.00	Pierwsza miłość - serial
	14.45	Trudne sprawy - serial
	15.50	Wydarzenia, prognoza 

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

prognoza pogody
	19.30	Świat według Kiepskich
	20.00	Zdrady - serial
	21.00	Hotel 52 - serial
	22.00	2XL - serial
	23.00	Niewierna - dramat 

fr.-niem.-amerykański
	 2.40	Dziewczyny z fortuną - 

teleturniej
	 3.40	Tajemnice losu

	 6.10	Veľké Noviny TV JOJ
	 7.10	Nakupuje vám to
	 7.25	Súdna sieň
	 8.30	Súdna sieň
	 9.30	Extrémne prípady
	10.35	Panelák - 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	Umenie boja
	 0.05	Vyvolení - Dom snov
	 1.30	Gigolovia - reality show
	 2.35	Kosti - krimi seriál USA
	 3.25	Hawaii 5.0 -  

akčný seriál USA
	 4.05	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
	12.35	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
	 1.00	Bez stopy - krimi seriál
	 1.35	Dr. House - amer. seriál
	 2.20	NCIS - Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	 3.05	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:  

Ideální partner -  
australský dobrodružný 
seriál 

	 9.45	Kluci v akci
	10.10	Příběhy slavných -  

Vlastimil Brodský: Bróďa
	11.05	Život na zámku:  

Rozchod - 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
	14.25	Hercule Poirot:  

Vražda Rogera Ackroyda -  
britský film

	16.05	Postřehy odjinud:  
Paříž očima Jana Šmída

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

Návrat kozla
	17.05	Besipky:  

Esemeskování za jízdy
	17.10	Polopatě - magazín
	17.55	Události v regionech  

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

Andrey Kalivodové
	21.33	Losování Šťastných 10  

a Šance milion
	21.35	Všechnopárty -  

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

Londýn - Paříž -  
francouzský seriál

	 0.05	Na stopě
	 0.30	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	 1.00	Zahrada je hra
	 1.25	Sama doma
	 2.55	Dobré ráno
	 5.30	Události v regionech

	 5.59	Dobré ráno
	 8.30	Kouzelná školka
	 9.00	Etiketa: Aperitiv, digestiv
	 9.10	Uvnitř lidského těla: 

Nepřátelský svět
	10.05	Stalkeři mezi námi
	10.50	Na plovárně s Jindřichem 

Mannem
	11.15	Příběhy, které svět 

nevidí: Škola charity
	11.45	Chcete mě?
	12.15	Až na kraj světa:  

Lidé ohně
	13.05	Život Muhammada
	14.05	Tisíc let české myslivosti
	14.35	Pevnosti: Výpustek
	14.50	Velký, větší, největší:  

Výletní loď Independen-
ce of the Seas

	15.45	Dobrodružství vědy a tech-
niky: Pochybné operace

	16.30	Nindžové: Stínoví bojovníci
	17.25	Červený trpaslík: Otcové 

a synové - britský seriál
	18.00	Pán času: Vítězství  

Daleků - brit. sci-fi seriál
	18.45	Večerníček: Králík Fiala
	18.55	Bratři a sestry: Dvojitý 

negativ - americký seriál
	19.35	Etiketa: Aperitiv, digestiv
	19.50	Zprávy v českém  

znakovém jazyce
	20.00	Zázračná planeta:  

Velká útesová bariéra: 
Útesy a volné moře

	21.00	Hranice možností lidského 
těla: Pod vodní hladinou

	21.55	Velikáni filmu... Radoslav 
Brzobohatý: Oáza - české 
dobrodružné drama

	23.20	Jistě, pane premiére: 
Všechnu moc lidu - 
britský satirický seriál

	23.50	Síla odvahy -  
franc. válečné drama

	 1.45	Přísně tajné vraždy: 
Zastřelen bez výstrahy

	 2.00	Ilustrované fejetony  
Ludvíka Vaculíka:  
Anglické počasí

	 2.05	Král z Polanky
	 2.20	Divnopis: Prace
	 2.25	Ztracené adresy:  

Horní a Dolní Borková
	 2.45	Dvacáté století Oty Filipa
	 3.45	Krok do prázdna  

Jana Masaryka aneb 
Dokonalý zločin

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

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

zahradě: Vyznání -  
český seriál

	11.00	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	11.25	Průměrňákovi:  
Auto snů -  
americký sitcom

	11.50	Tescoma s chutí
	12.00	Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
	12.30	Návrat komisaře Rexe: 

Pomsta -  
italský krimi seriál

	13.30	Odložené případy:  
Trest smrti:  
Poslední odvolání -  
americký krimi seriál

	14.25	Dr. House: Přesčasy - 
americký seriál

	15.20	Ordinace v růžové  
zahradě: Sedmé nebe - 
seriál TV Nova

	16.35	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	17.00	Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

	17.35	Mentalista: Rudá míle - 
americký krimi seriál

	18.30	Ulice - český seriál
	19.30	Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Výměna manželek - 

reality show
	21.35	Osamělý mstitel -  

americko-německý 
thriller

	23.40	Terč - hongkongská 
akční komedie

	 1.10	Městečko Eastwick - 
americký seriál

	 1.50	Novashopping 
	 2.25	DO-RE-MI
	 3.15	Áčko: Pracuji ve věžnici
	 4.30	Andílci - rumunská 

telenovela 
	 5.20	Novashopping 

	 6.10	Policie Hamburk - seriál
	 7.10	Vraždy v Kitzbühelu - 

rakouský krimi seriál
	 8.25	Alf - komediální seriál
	 9.10	To je vražda, napsala -  

americký krimi seriál
	10.15	Policie Hamburk - seriál
	11.15	Ztraceno v překladu -  

amer.-jap. komed. drama
	13.20	Walker, Texas Ranger -  

americký akční seriál
	14.20	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
	15.20	Žena zákona - francouz-

ský 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	Hadí oči - amer. thriller
	 1.20	Satan přichází -  

americký horor
	 3.35	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
	 4.20	Walker, Texas Ranger

	 6.00	Svět Nova Cinema 
	 6.15	Teleshopping 
	 6.55	Ben 10 - anim. seriál
	 7.20	Virus Attack - anim. seriál
	 7.45	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	 8.35	Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
	 9.20	Návrat komisaře Rexe - 

italský krimi seriál
	10.05	Pohřešovaní - kan. seriál
	10.50	Odložené případy - seriál
	11.35	Teleshopping 
	11.55	Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
	12.50	Tajemství kruhu - seriál
	13.45	Upíří deníky - amer. seriál
	14.35	Odložené případy - seriál
	16.20	Superpolicajti z Miami - 

italská komedie
	18.15	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	19.05	Upíří deníky - amer. seriál
	20.00	Dva muži hlásí příchod - 

česká komedie
	21.55	Gone, Baby, Gone - 

americký krimi film
	 0.10	Hedvábná cesta -  

koprod. romant. drama
	 1.55	Teleshopping 

	 8.00	Panorama
	 8.30	SP 2013/14 Švédsko
	10.35	Sport v regionech
	11.05	Golf Minute Magazine
	11.35	Rallye magazín
	12.05	Panorama
	12.25	Sportovní zprávy
	12.50	FC Slovan Liberec -  

SC Freiburg
	14.35	Evropská liga UEFA
	15.15	Cyklotoulky
	15.25	Paralympijský magazín
	15.50	Total ragby
	16.15	České ragby
	16.25	Sportovní zprávy
	16.50	Studio fotbal extra
	17.30	Deník NHL
	17.40	SP 2013/14 Švédsko
	19.20	HC Kometa Brno -  

Rytíři Kladno
	22.50	Kometa září hvězdami
	23.50	Sportovní zprávy
	 0.05	Bojové sporty - Prague 

Open v taekwondo WTF
	 0.35	Deník NHL
	 0.40	Branky, body, vteřiny
	 0.50	SP 2013/14 Švédsko
	 2.30	Total ragby
	 2.55	České ragby
	 3.00	Studio fotbal extra

	 5.35	Polska non stop -  
magazyn reporterów

	 5.45	Polska non stop -  
magazyn reporterów

	 5.55	Info Poranek
	 7.45	ZUS dla ciebie -  

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

Rodzinne więzy -  
serial kryminalny

	 9.55	Natura w Jedynce:  
Mój przyjaciel krokodyl - 
film dokumentalny

	11.00	Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

	12.00	Wiadomości
	12.10	Agrobiznes
	12.45	Natura w Jedynce: 

Zaklinaczka słoni - 
film dokumentalny

	13.50	Jaka to melodia?
	14.50	Spokojnie, to tylko ekono-

mia!: Z oszczędnościami 
do banku - serial TVP

	15.00	Wiadomości
	15.10	Pogoda
	15.15	Klan - telenowela
	15.40	PŚ w skokach narciar-

skich: konkurs indywidu-
alny - Kuusamo - (studio)

	16.00	PŚ w skokach narciar-
skich: konkurs indywidual-
ny - Kuusamo (1. seria)

	16.55	Teleexpress
	17.05	PŚ w skokach narciar-

skich: konkurs indywidual-
ny - Kuusamo (2. seria)

	17.55	Kabaretowe hity Jedynki
	18.30	Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
	19.15	Przepis dnia - magazyn
	19.30	Wiadomości
	20.00	Sport
	20.15	Pogoda
	20.30	Maria z Nazaretu - serial
	21.35	Zaginiony świat: Park 

Jurajski - film sci-fi USA
	23.50	Wszyscy kochają  

Mandy Lane - film 
obyczajowy USA

	 1.30	Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

	 2.15	Weekendowy magazyn 
filmowy

	 2.45	Człowiek w ogniu - 
brytyjski film sensacyjny

	 6.05	Lev, přítel člověka 
	 6.30	Klepání na nebeskou bránu
	 7.35	Hitlerovy děti
	 8.40	SS: Tajuplná Odessa 
	 9.45	Zločiny za hranou
	10.45	Forenzní vyšetřovatelé 
	11.45	Tajemství indické divočiny
	12.45	Lví správce
	13.45	1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
	14.40	Znovuzrozená Indie
	15.45	Sestřelen nad Sovětským 

svazem 
	16.50	Největší tajemství historie
	17.50	Vetřelci dávnověku 
	18.55	Do hlubin lidské mysli
	20.00	Příběhy z oceánů
	21.05	Rybí bojovník
	22.05	Ztracená města starověku
	23.10	Normané: Dějiny  

jednoho národa
	 0.10	Úžasná mláďata 
	 1.05	Za tučňáky na Antarktidu 
	 1.55	Letadla, která nikdy 

nevzlétla
	 2.45	Odhalená věda
	 3.35	Zvířecí armagedon

	 5.30	Marlene a Konstantin -  
něm. romantický seriál

	 6.25	Animáček
	 9.20	Velkolepé století -  

turecký historický seriál
	10.45	Navarro - francouzský 

krimi seriál
	12.50	Síla intrik - italský seriál
	13.55	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	Adios Django -  

ital.-španělský western
	22.10	Intim Night
	23.00	Noční Hlavní zprávy
	23.10	Velký flám - francouzsko-

-britská komedie
	 1.40	Palermo - it. krimi seriál
	 3.30	Na plac!
	 4.25	Marlene a Konstantin -  

něm. romantický seriál

	 8.00	Zničeno ve vteřině
	 8.45	Sevilla FC - Estoril Praia - 

záznam
	11.05	Ottawa Senators -  

Vancouver Canucks
	13.05	Teleshopping
	13.20	World of Freesports
	13.45	European Poker Tour 12
	14.35	Teleshopping
	14.45	Batman začíná -  

americký akční film
	17.00	Mistři aukcí - dokument
	17.20	Teleshopping
	17.30	Zničeno ve vteřině - 

dokument
	18.20	Kobra 11 - seriál
	19.10	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	20.00	FK Teplice - 1.SC Znojmo - 

přímý přenos
	22.15	Poslední základna - seriál
	23.00	Red News
	23.10	Invaze - seriál
	23.55	K.O.Night
	 0.50	Městečko South Park
	 1.10	Poker After Dark 2013
	 2.00	Mistři aukcí - dokument

	 5.55	Faceci do wzięcia - serial
	 6.30	Lokatorzy - serial
	 7.05	M jak miłość - serial
	 8.00	Pytanie na śniadanie
	10.25	Inauguracja Pucharu Świ-

ata w biegach narciarskich
	10.35	Barwy szczęścia - serial
	11.05	Inauguracja Pucharu Świ-

ata w biegach narciarskich
	11.15	Na dobre i na złe - serial
	12.15	PŚ w biegach narciar-

skich: sprint techniką 
klasyczną - Kuusamo

	14.25	Kabaretowa Noc  
Listopadowa 2011

	15.05	Rodzinka.pl - serial
	15.45	Panorama Kraj, pogoda
	16.20	U Pana Boga w ogródku
	17.15	Szkoła życia - telenowela
	17.55	Dzięki Bogu już wee-

kend! - pr. rozrywkowy
	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

	 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
	20.10	Maska Zorro -  

film meks.-amerykański
	22.55	Czarna śmierć -  

horror niem.-brytyjski
	 1.05	8 milimetrów 2 -  

thriller USA
	 3.30	Tajemnice losu

	 6.15	Veľké Noviny TV JOJ
	 7.10	Nakupuje vám to
	 7.25	Súdna sieň
	 8.30	Súdna sieň
	 9.30	Extrémne prípady
	10.35	Panelák - 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	Bournovo ultimátum - 

amer.-nem. akčný triler
	 0.20	Skutoční muži plačú - 

americký krimi film 
	 2.35	Veľké Noviny TV JOJ
	 3.25	Panelák - seriál
	 4.25	Obeť únosu - 

kanadský triler

	 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
	23.00	Akčný piatok: Vnútorný 

nepriateľ - akčný film
	 0.50	NCIS: Námorný vyšetro-

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

sobota 30.  listopa du

	 6.00	Postřehy odjinud:  
Paříž očima Jana Šmída

	 6.05	Okouzlení - italská 
rodinná sága

	 6.55	Nenechte se rušit - 
televizní komedie

	 7.35	Hodina obrany - komedie
	 8.20	StarDance  

...kolem dokola
	 8.25	Žiješ jenom 2x:  

Láska na první úder
	 8.55	Jabloňová panna - 

pohádka
	 9.45	Smrt v ráji - britsko- 

francouzský krimi seriál
	10.40	Nejlepší trapasy -  

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

Paříž očima Jana Šmída
	13.00	Zprávy
	13.05	Zvon Lukáš - pohádka
	14.00	Sestřičky růží - pohádka
	14.45	Pro pamětníky...: 

Zlý dům - krimi film
	15.50	V hlavní roli zločin: 

Zastřený hlas - 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
	21.35	Hitparáda televizní 

zábavy
	22.28	Losování Šťastných 10  

a Šance milion
	22.30	Melodie podzemí - 

francouzsko-italská  
krimi komedie

	 0.15	Dům snů -  
amer.-kanadský thriller

	 1.45	Sváteční slovo ředitele 
Arcidiecézní charity 
Olomouc Václava Keprta

	 1.50	Zahrada je hra
	 2.20	Vyzkoušejte si...:  

Orientální tanec
	 2.40	Brněnské kolo
	 3.45	Malá farma:  

Návrat kozla
	 4.05	Herbář
	 4.35	Příběhy slavných -  

Vlastimil Brodský: Bróďa
	 5.30	Z metropole

	 6.00	Raníček: Pat a Mat
	 6.10	Veselá zoo
	 6.25	Můj mazlíček
	 6.40	Včelka Mája:  

Jakub ze skleníku
	 7.00	Mikulášovy patálie: 

Hodina o věcech
	 7.15	Garfieldova show
	 7.30	Studio Kamarád
	 9.00	Náš venkov:  

Nájezdy a zájezdy
	 9.30	Putování za muzikou
	 9.55	Folklorika: Kouzlo 

dřevěné hračky
	10.25	Generál Patton: Ardeny
	11.10	Přežít! - britská série
	12.00	Jak se žije dvojníkům 

podle Pavla Jandourka
	12.15	Neznámá Země: Svět 

podle Kryštofa Kolumba 
III. - Realita mocných

	12.35	Království divočiny:  
Deník sloní rodiny

	13.05	Žízeň po životě -  
americký film

	15.00	Svět zázraků - magazín
	15.30	S kuchařem kolem světa: 

Maroko
	16.25	Kamera na cestách:  

Menorca plná záhad  
a vzrušujících tradic

	17.20	Zázračná planeta:  
Velká útesová bariéra: 
Útesy a volné moře

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

Germáni
	20.55	Ve jménu kultu…  

Bondfest: Thunderball - 
britský film

	23.05	Pobřeží moskytů -  
amer. dobrodružný film

	 1.00	Česká soda
	 1.15	Malá Velká Británie - 

britský komediální seriál
	 1.45	Je to soda - britský seriál
	 2.15	Nájezdy a zájezdy
	 2.40	Evropa dnes: Sčítání ryb
	 3.05	Chcete je?
	 3.10	Naivní cesty naivního 

malíře: Ráj mezi odpadky
	 3.25	Fašismus po česku
	 4.25	Přísně tajné vraždy: 

Oběšený farář
	 4.40	Malá Velká Británie - 

britský komediální seriál
	 5.10	Pravěk útočí - brit. seriál

	 6.00	Oggy a Škodíci - 
kanadsko-francouzský 
animovaný seriál

	 6.20	Tom a Jerry - americký 
animovaný seriál

	 6.45	Batman: Odvážný  
hrdina - americký 
animovaný seriál

		 7.10	Bakugan - japonský 
animovaný seriál

	 7.40	Tučnáci z Madagaskaru -  
americký animovaný 
seriál

	 8.05	Bratříček a sestřička - 
německý film

	 9.20	Paní Zázračná  
na Manhattanu -  
americký romant. film

	11.00	Koření
	12.00	Volejte Novu
	12.35	Causa Králík -  

česká komedie
	14.20	Výměna manželek - 

reality show
	15.40	Příšerná tchyně -  

americká romantická 
komedie

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

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Ve stínu -  

český krimi thriller
	22.25	Ozbrojení a nebezpeční - 

americký akční film
	 0.05	Chata v horách -  

americký horor
	 1.45	Novashopping 
	 2.20	Kazatelova dcera - 

americký film
	 4.35	Andílci - rumunská 

telenovela 
	 5.30	Novashopping 

	 6.00	Zpravodajství FTV Prima
	 6.50	Jake a piráti ze Země 

Nezemě - anim. seriál
	 7.20	Mickeyho klubík
	 7.55	Malá mořská víla
	 8.25	Autosalon
	 9.40	Top Gear
	10.50	Největší bitvy II. světové 

války - amer. dok. cyklus
	11.20	Hawaii 5-0 - krimi seriál
	12.15	Česko Slovensko má 

talent - První semifinále
	14.35	Perfektní plán -  

kanadský 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 vaří s Pohlreichem 

ŽIVĚ - kuchařská show
	21.45	Líbáš jako Bůh - česká 

romantická komedie
	 0.30	Clona - americký horor
	 2.15	Vraždy v Midsomeru -  

britský krimi seriál
	 3.50	Hawaii 5-0 - krimi seriál
	 4.30	Nikdo není dokonalý - 

zábavný pořad

	 6.15	Svět Nova Cinema 
	 6.50	Teleshopping 
	 7.30	Ben 10 - anim. seriál
	 8.00	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	 8.50	Neuvěřitelné příběhy - 

americký sci-fi seriál
	 9.10	Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
	10.00	Návrat komisaře Rexe - 

italský krimi seriál
	10.50	Odložené případy - seriál
	11.35	Teleshopping 
	11.55	Upíří deníky - amer. seriál
	12.35	Superpolicajti z Miami - 

italská komedie
	14.15	Dva muži hlásí příchod - 

česká komedie
	16.10	Když se čas naplnil - 

amer. dobrodružný film
	18.20	Čas pracuje pro vraha - 

český krimi film
	20.00	Dostaňte agenta Smarta -  

americký akční film
	22.05	Vytí vlkodlaků:  

Znovuzrození - horor USA
	23.50	Další šťastný den - 

americké drama
	 1.50	Teleshopping 
	 2.05	Ve stínu - krimi thriller

	 8.00	Panorama
	 8.30	SP 2013/14 Švédsko
	10.10	Žijme sportem!
	10.30	TJ Sokol Králův Dvůr -  

TJ Slavoj Severotuk Ústí 
nad Labem 

	11.25	Olympijský magazín
	11.55	Běžkotoulky
	12.10	Panorama
	12.25	Tahače 2013 - ME -  

Nejlepší okamžiky sezóny
	12.40	MS v sálové cyklistice 2013
	13.30	Magazín Ligy mistrů UEFA
	14.00	Magazín Evrop. ligy UEFA
	14.50	Čtyřka sport
	15.10	SP 2013/14 Švédsko
	17.00	Olympijské střípky
	17.15	BK Lions Jindřichův 

Hradec - BK Děčín
	19.15	Deník NHL
	19.45	FK Baumit Jablonec -  

AC Sparta Praha
	22.20	Sportovní zprávy
	22.35	Minuty dobrodružství
	23.35	Deník NHL
	 0.00	Magazín Evrop. ligy UEFA
	 0.50	Branky, body, vteřiny
	 1.05	SP 2013/14 Švédsko
	 2.55	BK Lions Jindřichův 

Hradec - BK Děčín

	 5.35	Moda na sukces - serial
	 6.25	Wielkie Sanktuaria 

Polski: Gietrzwałd -  
cykl dokumentalny

	 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 - 

serial animowany
	 9.30	Pingwiny z Madagaskaru - 

serial animowany
	 9.55	iCarly - serial
	10.35	Jak to działa:  

Bakterie - magazyn
	11.05	Kabaretowe hity Jedynki
	11.35	Nie ma jak Polska: 

Północne Podkarpacie - 
magazyn

	12.00	Weekendowy magazyn 
filmowy

	12.35	Blondynka:  
Coś się kończy, coś się 
zaczyna - serial

	13.25	Enklawy dzikiej przyrody: 
Pustynne serce Australii - 
cykl dokumentalny

	14.05	Okrasa łamie przepisy - 
magazyn kulinarny

	14.45	Biały Kieł - film  
przygodowy USA

	16.40	PŚ w skokach narciar-
skich: konkurs indywidu-
alny - Kuusamo - (studio)

	17.00	PŚ w skokach narciar-
skich: konkurs indywidual-
ny - Kuusamo (1. seria)

	17.55	Teleexpress
	18.05	PŚ w skokach narciar-

skich: konkurs indywidual-
ny - Kuusamo (2. seria)

	19.10	Supersmerf -  
serial animowany

	19.30	Wiadomości
	20.00	Sport
	20.05	Gol: T-Mobile  

Ekstraklasa
	20.10	Pogoda
	20.20	Człowiek w ogniu - 

brytyjski film sensacyjny
	23.00	Żywe trupy - serial
	23.50	Non stop kolor - film TVP
	 0.35	Pajęczarki -  

komedia polska
	 2.35	Jestem - polski  

film obyczajowy
	 4.15	Piękniejsza Polska -  

cykl dokumentalny

	 6.05	Lev, přítel člověka 
	 6.30	Hitler a okultismus 
	 7.30	Umírající oceány 
	 8.35	Žraločí univerzita
	 9.30	Bouřlivá Země
	10.30	Vesmírná odysea: 

Robotičtí průkopníci 
	11.35	Hitlerovy děti
	12.40	Tajemství ponorky I-52 
	13.45	Zločiny za hranou
	14.45	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	Život ve smečce
	22.05	Letadla, která nikdy 

nevzlétla
	23.10	Odhalená věda
	 0.10	Zvířecí armagedon
	 1.00	Pravěká pitva
	 1.50	Alpy: V království orlů
	 2.40	Zápisky lovce krokodýlů 
	 3.35	Síla živlů
	 4.25	Megakatastrofy 

	 5.30	Malé dějiny jedné  
rodiny - televizní seriál

	 5.55	Animáček
	 9.15	Drtivá porážka -  

game show
	10.50	Sandokan -  

televizní seriál
	12.00	Volejte Železnému
	12.30	Kurňa, co to je? -  

zábavný pořad
	13.45	Láska v Bostonu - 

německý romantický film
	15.45	Perry Mason -  

americký seriál
	17.45	Ona a on -  

český komediální seriál
	18.30	Hlavní zprávy
	19.00	Animáček
	20.15	Vtip za stovku!
	21.20	Exkluziv!
	22.15	Sejdeme se na Cibulce
	23.05	Sestřička Betty -  

německo-americká 
komedie

	 1.25	Palermo - it. krimi seriál
	 4.50	Na plac!

	 8.00	FK Teplice - 1.SC Znojmo - 
záznam

	 9.55	San Jose Sharks - St. 
Louis Blues - záznam

	11.45	Evropská liga UEFA - 
záznam

	13.35	Teleshopping
	13.50	Kobra 11 - seriál
	14.35	Teleshopping
	14.45	Poker After Dark 2013
	15.30	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	16.15	Teleshopping
	16.20	Outdoor
	16.50	Keoma - Italský western
	18.35	Tuningové války - seriál
	19.30	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	20.20	Kriminálka Miami - seriál
	21.05	Arrow - seriál
	21.50	Červený pás -  

americký akční film
	23.35	K.O.Night
	 0.25	Sexy amatérky Playboye
	 0.50	Arrow - seriál
	 1.30	Červený pás -  

americký akční film

	 5.55	Tygrysy Europy - serial
	 7.00	M jak miłość - serial
	 8.00	Pytanie na śniadanie
	 9.50	PŚ w biegach narciar-

skich: 5 km techniką kla-
syczną kobiet - Kuusamo

	11.35	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 
	18.00	Panorama, sport  

telegram, pogoda
	18.55	Kulisy teleturnieju 

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

widowisko muzyczne
	22.05	Oprawa graficzna - 

Jesień 2012
	22.20	Niezniszczalny - thriller
	 0.20	Ostróda Reggae Festival 

2013: Grubson & Live 
Band - koncert

	 1.55	Pod przysięgą - film USA
	 3.30	Bo oszalałem dla niej - 

komediodramat polski

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

film animowany USA
	 9.55	Ewa gotuje - magazyn
	10.30	Scooby-Doo i duch cza-

rownicy - film anim. USA
	11.55	Tylko muzyka -  

program rozrywkowy
	13.55	To nie koniec świata! - 

serial
	14.55	2XL - serial
	15.55	Maska Zorro -  

film meks.-amerykański
	18.50	Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
	19.30	Świat według Kiepskich - 

serial
	20.00	Kevin sam w Nowym 

Jorku - komedia USA
	22.25	Ja, szpieg - komedia USA
	 0.40	Belfer: Przegrana nie 

wchodzi w grę - film USA
	 2.35	Dziewczyny z fortuną - 

teleturniej
	 3.35	Tajemnice losu

	 6.15	My Little Pony -  
kanad. animovaný seriál

	 6.40	Max Steel - kanadsko-
-americký anim. seriál

	 7.10	Legenda o Tarzanovi -  
americký anim. seriál

	 8.25	MOVE UP! - 
tanečná show

	 9.50	Panelák - seriál
	11.20	Česko Slovensko má 

talent - Prvé semifinále
	13.25	Garfield 2 - americká 

rodinná komédia
	15.15	Bournovo ultimátum - 

amer.-nem. akčný triler
	17.55	Cena je správna
	19.00	Veľké Noviny TV JOJ
	20.00	Šport
	20.15	Najlepšie počasie
	20.20	12 kôl - americký 

akčný triler
	22.50	Vyvolení - Dom snov - 

Finále
	 1.10	Neha - amer. krimi triler
	 3.20	Krimi
	 3.40	Synovia vetra: Medzi 

svetlom a temnotou - 
dobrodružný film  
Šp./Mex./It./Portug.

	 5.20	Simpsonovci FILM

	 6.00	Dr. House - amer. seriál
	 6.45	Scooby-Doo, ako sa máš?
	 7.10	Kung Fu Panda
	 7.35	Tučniaky z Madagaskaru
	 8.00	Alf - americký seriál
	 8.30	Krok za krokom - sitcom
	 9.00	Olsen Twins: O tom,  

aký bol Západ zábavný - 
americká komédia

	10.40	2 baby na mizine - 
americký sitcom

	11.10	Zviera - amer. komédia
	12.50	Príbeh o rytierovi - amer. 

dobrodr.-romantický film
	15.35	Pravá blondínka - amer. 

romantická komédia
	17.35	Hurikán - záb. program
	18.20	Smotánka
	19.00	Televízne noviny
	20.00	Športové noviny
	20.15	Počasie
	20.30	Farma - Duel
	22.15	Úplná šupa! - komédia
	23.40	Vnútorný nepriateľ - 

amer.-bulhar. akčný film
	 1.30	Apocalypto - americký 

dobrodružný akčný film

T V	progr am



Třinecký / Trzyniecki / HuTník / 27. listopadu – 3. prosince 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

Prima zoom BarraNdov FaNda

Prima zoom BarraNdov FaNda

neděle 1.  prosince

	 6.00	Zajímavosti z regionů
	 6.25	Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
	 6.35	Hobby naší doby
	 7.00	Okouzlení - italská 

rodinná sága
	 7.50	Pro pamětníky...: 

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

Deštník - český seriál
	12.00	Otázky Václava Moravce
	13.00	Zprávy
	13.05	O zlé a dobré vodě - 

pohádka
	14.15	Ze zlatého fondu: 

Dědeček je lepší než pes -  
televizní film

	15.10	Pro pamětníky...: 
Vítr v kapse -  
česká komedie

	16.30	Neobyčejné životy:  
Petr Nárožný

	17.25	Adventní koncert 2013 - 
přímý přenos

	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	Tchyně a uzený -  

české drama
	21.30	168 hodin
	22.03	Losování Šťastných 10  

a Šance milion
	22.05	Vlna - 1/3 - české  

dobrodružné drama
	23.20	Perlivý kyanid -  

francouzský detektivní 
film

	 0.55	Chalupa je hra
	 1.20	Bydlení je hra
	 1.45	Zahrada je hra
	 2.05	Pod pokličkou
	 2.30	Hodinový manžel - 

magazín
	 2.50	13. komnata  

Andrey Kalivodové
	 3.20	Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
	 4.05	Žiješ jenom 2x:  

Láska na první úder
	 4.30	Tatíček profesor
	 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	Nejvýznamnější operace 

2. světové války
	10.00	Bohoslužba 1. neděle 

adventní z kostela Církve 
československé husitské

	11.00	Československý filmový 
týdeník 1963

	11.15	Nedej se
	11.40	Ochránce
	12.10	Chcete mě?
	12.35	Jak se žije zvěrolékařům 

podle Věry Chytilové
	12.50	Život savců:  

Společenský žebříček
	13.40	Mýty a fakta historie:  

Germáni
	14.35	Sváteční slovo 
	14.40	Křesťanský magazín
	15.05	Uchem jehly
	15.35	Ptáčata: Letem ghettem
	16.00	Divnopis: Trpísty
	16.05	Objevování planety Oceán
	16.55	Až na kraj světa:  

Strážci ztracené archy
	17.45	Emoce a my
	18.15	Na plovárně  

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

podle Kryštofa Kolumba 
III. - Realita mocných

	20.00	S kuchařem kolem světa
	21.00	Kluzák z Gimli
	21.55	Filmový klub Exclusive:  

Centurion - britský film
	23.30	Poklad, který nevoní: 

Svatá hromádka
	 0.20	Californication: Z JFK  

na LAX - americký seriál
	 0.50	Stalkeři mezi námi
	 1.35	Ochránce
	 2.05	Vancouver - ostrov a město
	 2.30	Naivní cesty naivního 

malíře: Fata morgana
	 2.45	Šťastný domov
	 3.00	Ztracené adresy: Libkovice
	 3.20	Zašlapané projekty: 

Zapomeňte na škodovku
	 3.40	Sedmero pilířů  

Stefana Milkova
	 4.40	Moje rodina - brit. sitcom
	 5.10	Pravěk útočí - brit. seriál

	 6.15	Oggy a Škodíci - 
kanadsko-francouzský 
animovaný seriál

	 6.35	Dinofroz - italský  
animovaný seriál

	 7.00	Bakugan - japonský 
animovaný seriál

	 7.30	Hannah Montana  
navěky - americký seriál

	 8.20	Jak vycvičit draky -  
americký animovaný 
seriál

		 8.50	Princezna ze mlejna - 
pohádkový seriál

	 9.25	Víkend: Sex, prachy  
and rockandroll

	10.10	Síla lásky -  
amer. romant. komedie

	12.10	Neohlížej se, jde za námi 
kůň - česká komedie

	13.40	Cesta peklem -  
české akční drama

	15.20	Mr. Bean - britský seriál
	15.50	Rande naslepo -  

americký romantický film
	17.45	Jak svět přichází  

o básníky - český film
	19.30	Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Doktoři z Počátků: 

Panenka vs. sedmá 
velmoc - český seriál

	21.25	Střepiny
	22.05	Smrtonosná zbraň 4 - 

americký akční film
	 0.15	Cesta peklem -  

české akční drama
	 1.40	Novashopping 
	 2.15	Městečko Eastwick - 

americký seriál
	 3.00	Volejte Novu
	 3.30	P. F. - zastavení  

s Pavlínou Filipovskou  
a jejími hosty

	 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 
	11.00	Partie
	11.55	Receptář prima nápadů
	13.05	Nedělní receptář extra
	13.30	Zrcadlo tvého života: 

Dominik Hašek
	14.50	Danielle Steelová:  

Rodinné album -  
americký romantický film

	16.50	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 - Druhé semifinále
	22.35	Česko Slovensko má ta-

lent - Druhé rozhodnutí
	23.20	L. A. Přísně tajné -  

americký krimi film
	 2.05	Policejní bažanti - seriál
	 2.50	Vraždy v Midsomeru

	 5.45	Svět Nova Cinema 
	 6.15	Teleshopping 
	 6.55	Nová cestománie: Kosta-

rika: Bohaté pobřeží
	 7.25	Bratříček a sestřička - 

německý film
	 8.25	Paní Zázračná na Man-

hattanu - americký film
	 9.50	Čas pracuje pro vraha - 

český krimi film
	11.15	Teleshopping 
	11.35	Koření
	12.20	Dostaňte agenta Smarta -  

americká akční komedie
	14.25	Maraton lásky -  

britská komedie
	16.10	John Q - americký film
	18.10	Vražedná čísla -  

americký krimi seriál
	20.00	Temný rytíř - americko-

-brit. akční fantasy film
	22.50	Nezvratný osud -  

amer.-kanadský thriller
	 0.35	Mr. & Mrs. Bloom - 

americký akční seriál
	 1.20	Teleshopping 
	 1.35	Nezvratný osud -  

amer.-kanadský thriller
	 3.05	Mr. & Mrs. Bloom - 

americký akční seriál

	 8.00	Panorama
	 8.30	Běžkotoulky
	 8.40	Golf Minute Magazine
	 9.05	FIBA World Basketball
	 9.30	BasketManie
	 9.50	Czech Open 2013 

v šipkách
	11.25	SP 2013/14 Švédsko
	12.25	Panorama
	12.45	Žijme sportem!
	13.05	Čtyřka sport
	13.25	SP 2013/14 Švédsko
	14.30	Deník NHL
	15.00	HC Oceláři Třinec -  

HC Vítkovice Steel
	18.00	HC ČSOB Pojišťovna 

Pardubice - HC Sparta 
Praha

	22.00	Studio fotbal - Dohráno
	22.45	Sportovní zprávy
	23.00	Deník NHL
	23.25	Světový pohár 2013/14 

Švédsko
	 1.30	Branky, body, vteřiny
	 1.40	Czech Open 2013 

v šipkách
	 3.10	MS v sálové cyklistice 2013
	 4.00	Magazín Evrop. ligy UEFA
	 4.55	Studio fotbal - Dohráno
	 5.45	Branky, body, vteřiny

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

Świętej z Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego  
w Łagiewnikach

	 8.00	Tydzień
	 8.25	Domisie:  

Zabawa w Indian - 
program dla dzieci 

	 8.55	Ziarno - magazyn 
	 9.30	Maria z Nazaretu - serial
	10.30	Zwykła/niezwykła 

rodzinka - serial
	11.15	Biegajmy razem -  

magazyn 
	11.35	Świat się kręci -  

the best of
	11.55	Między ziemią  

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

a niebem - magazyn
	14.10	BBC w Jedynce:  

Afryka. Sahara -  
serial dokumentalny

	15.15	Cziłała z Beverly Hills - 
komedia USA

	16.50	Szlachetna Paczka 2013
	17.00	Teleexpress
	17.15	Pogoda
	17.25	Klara i Franciszek (1/4) - 

włoski film biograficzny
	18.20	Jaka to melodia?
	19.00	Walt Disney w Jedynce: 

Przygody Donalda i 
Mikiego

	19.30	Wiadomości
	20.00	Sport
	20.05	Atlantycki sprint:  

Transat Jacques Vabre
	20.05	Pogoda
	20.20	Szlachetna Paczka 2013
	20.25	Anna German - serial
	21.30	Charlie St. Cloud -  

dramat kanad.- 
amerykański

	23.20	Ojciec ludu -  
komedia brazylijska 

	 1.20	Homeland - serial
	 2.15	Żywe trupy - serial
	 3.05	Świat się kręci -  

the best of

	 6.05	Lev, přítel člověka 
	 6.30	Normané: Dějiny  

jednoho národa
	 7.25	Úžasná mláďata 
	 8.30	Jed: Vražedná zbraň 

přírody 
	 9.35	Vetřelci dávnověku 
	10.30	Nečekaná budoucnost 
	11.35	Žraloci zblízka 
	12.40	Žraločí univerzita
	13.35	Oceány bez vody:  

Skrytá krajina
	14.40	Vesmírná odysea: 

Putování po planetách
	15.40	Hitlerovy děti
	16.50	Hitlerovy poslední Vánoce 
	17.50	Tajemství věcí kolem nás
	18.55	Odhalená věda
	20.00	Zvířecí armagedon
	21.05	Dinosauři v novém světle 
	22.05	Alpy: V království orlů
	23.10	Zápisky lovce krokodýlů 
	 0.10	Síla živlů
	 1.00	Megakatastrofy 
	 1.50	1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
	 2.35	Znovuzrozená Indie

	 5.30	Malé dějiny jedné  
rodiny - televizní seriál

	 6.05	Animáček
	 8.55	Drtivá porážka -  

game show
	10.30	Sejdeme se na Cibulce
	11.55	Vtip za stovku!
	13.20	Utta Danella:  

Pražské tajemství -  
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	Unesený detektiv - 

americko-kanadský  
krimi film

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

	23.00	Nemluv s cizinci -  
americký krimi film

	 1.05	Palermo - it. krimi seriál
	 4.40	Profesionálové - seriál

	 8.00	Outdoor
	 8.25	World of Freesports
	 8.50	Montreal Canadiens -  

Toronto Maple Leafs - 
záznam

	10.50	Tuningové války - seriál
	11.40	Keoma - Italský western
	13.20	Teleshopping
	13.30	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	14.15	Crash testy Richarda 

Hammonda - dok. seriál
	15.05	Teleshopping
	15.10	Megatransporty 
	16.00	Teleshopping
	16.10	Tucet špinavců -  

americký válečný film
	18.45	FC Viktoria Plzeň - 1. FK 

Příbram - přímý přenos
	21.00	Arrow - seriál
	21.50	Poslední základna - seriál
	22.35	Městečko South Park
	23.05	Invaze - seriál
	23.45	K.O.Night
	 0.30	Sexy amatérky Playboye
	 0.55	Arrow - seriál
	 1.40	Invaze - seriál

	 5.35	Słowo na niedzielę
	 5.45	Bliskie i groźne spotka-

nia Steve‘a - serial dok.
	 6.20	Ostoja - magazyn
	 6.55	M jak miłość - serial
	 7.55	Barwy szczęścia - serial
	 8.55	Kultura, głupcze - magazyn
	 9.40	Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
	10.15	PŚ w biegach narciar-

skich: 10 km techniką 
klasyczną na dochodze-
nie - Kuusamo

	11.40	Makłowicz w podróży: 
Macedonia

	12.25	I kto tu kłamie - komedia
	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	Płocka Noc Kabaretowa
	21.10	Krew z krwi - serial
	22.15	Show z humorem:  

I kto to mówi?
	22.50	Kocham Kino - magazyn

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

Detektywów - serial anim.
	 8.20	Jeźdźcy smoków
	 8.55	Scooby-Doo. Epoka Panto-

zaura - film anim. USA
	10.25	Dzwoneczek -  

film animowany USA
	12.00	Fałszywa dwunastka - 

komedia USA
	14.00	Kevin sam w Nowym 

Jorku - komedia USA
	16.10	Top Chef. Finał -  

reality show
	17.45	Nasz nowy dom
	18.50	Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
	19.30	Państwo w państwie -  

program publicystyczny
	20.00	Postrzyżyny, czyli Jubileu-

sz Jerzego Kryszaka
	22.00	To nie koniec świata!
	23.00	Kości - serial
	 0.00	Belfer - film USA
	 2.25	Magazyn sportowy
	 4.25	Tajemnice losu

	 7.15	Rozprávková jazda -  
amer. animovaný seriál

	 8.35	Garfield 2 - americká 
rodinná komédia

	10.25	Geissenovci -  
Ťažký život milionárov

	12.35	Vyvolení - Dom snov - 
Finále

	14.50	12 kôl - americký  
akčný triler

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

talent - Druhé semifinále
	22.20	Česko Slovensko má 

talent - Cesta do finále
	23.15	Koniec sveta na Vianoce - 

kanadský fantasy film
	 1.20	Vojna upírov - 

kanadský horor
	 3.30	Krimi
	 3.55	Milenec vdovy - 

americký romantický film 
	 5.40	Krimi

	 6.00	Hurikán - záb. program
	 6.40	Zajac Bugs a priatelia
	 7.10	Scooby-Doo, ako sa máš?
	 7.35	Kung Fu Panda
	 8.25	Príbeh o rytierovi - dob-

rodružno-romantický film
	11.00	Pravá blondínka - amer. 

romantická komédia
	12.55	Žandár a žandárky - 

francúzská komédia
	14.50	Neskrotná Angelika -  

fr. romantický film
	16.35	Ako uloviť družičku - 

amer. romant. komédia
	19.00	Televízne noviny
	20.00	Športové noviny
	20.15	Počasie
	20.30	Ochranca - akčný film
	22.30	Swordfish: Operácia 

Haker - amer. akčný triler
	 0.25	Ochranca - akčný film
	 2.00	Swordfish: Operácia 

Haker - amer. akčný triler
	 3.25	NCIS: Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	 4.35	Smotánka
	 5.00	Televízne noviny

pondělí 2 .  prosince

	 5.59	Studio 6
	 8.44	Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
	 8.45	Vše o vaření
	 9.00	McLeodovy dcery:  

Ať vyhraje ten nejlepší - 
austr. dobrodružný seriál 

	 9.45	13. komnata  
Andrey Kalivodové

	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: Řecko -  

V sídlech bohů
	16.35	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	17.00	Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
	17.40	Černé ovce
	17.55	Události v regionech  

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

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

...kolem dokola
	20.05	Četnické humoresky: 

Skokan - český  
televizní seriál

	21.35	Reportéři ČT
	22.14	Losování Šťastných 10  

a Šance milion
	22.15	Nejlepší Bakaláři: Silvestr
	23.20	Na stopě
	23.40	Cesty k úspěchu
	23.50	MI5 - britský krimi seriál
	 0.40	Kalendárium
	 0.55	Sváteční slovo  

šéfredaktora Radia 
Proglas Pavla Mikšů

	 1.00	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	 1.25	Týden v regionech
	 1.50	Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
	 1.55	Malá farma:  

Návrat kozla
	 2.30	Dobré ráno
	 5.00	Žiješ jenom 2x:  

Láska na první úder
	 5.30	Události v regionech

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

Menorca plná záhad  
a vzrušujících tradic

	10.05	Svět zázraků - magazín
	10.30	Divnopis: Tuněchody
	10.35	Letečtí stíhači v boji
	11.30	Československý filmový 

týdeník 1963
	11.45	Krásný ztráty
	12.15	Příběhy, které svět 

nevidí: Škola charity
	12.40	Klíč
	13.10	Neznámá Země:  

Svět podle Kryštofa 
Kolumba III.

	13.30	Nindžové: Stínoví 
bojovníci

	14.25	Krásy evropského pobře-
ží: Skagen - prst v moři

	14.30	S kuchařem kolem světa
	15.25	Jak se žije zvěrolékařům 

podle Věry Chytilové
	15.40	Život Muhammada
	16.40	Co je tohle za KLAUNI
	16.55	Jistě, pane premiére: 

Všechnu moc lidu - 
britský satirický seriál

	17.30	Černá zmije: Hlava - 
britský sitcom

	18.00	The Tap Tap v Opeře
	19.00	Bratři a sestry: Morální 

riziko - americký seriál
	19.45	Divnopis: Kolín
	19.50	Zprávy v českém  

znakovém jazyce  
20.00 Nejvýznamnější 
operace 2. světové války:  
Bitva o Atlantik

	21.05	Lásky s vůní Jedle
	22.00	Velikáni filmu...  

Boleslav Polívka:  
Šašek a královna - 
fantaskní komedie

	23.55	Noční filmový klub:  
Tichá dohoda - film USA

	 2.00	Ostrovy zapomenutého 
klidu: SOOS

	 2.30	Vesnicopis: Hodslavice
	 2.50	Lučanka - zábavný pořad
	 3.25	Třešťské betlémy
	 3.40	Austerlitz 1805 -  

Slavkov 2005
	 4.20	Víno bílé, víno bílé, vínko 

naše červené
	 4.55	U stánků na levnou krásu
	 5.25	Černá zmije: Hlava - 

britský sitcom

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

Panenka vs. sedmá 
velmoc - 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: 

Modrá hlubina -  
italský krimi seriál

	13.30	Odložené případy:  
Kurník - americký  
krimi seriál

	14.25	Dr. House:  
Jít dál - americký seriál

	15.20	Ordinace v růžové  
zahradě: Dnes neordinu-
jeme! - seriál TV Nova

	16.30	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	17.00	Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

	17.35	Mentalista:  
Není růže bez trní - 
americký krimi seriál

	18.30	Ulice - český seriál
	19.30	Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Gympl s (r)učením  

omezeným:  
Horší už to nebude - 
komediální seriál

	21.35	PanMáma: Vetřelec - 
televizní sitkom

	22.10	Okresní přebor: Svatba - 
český komediální seriál

	22.45	Námořní vyšetřovací 
služba: Věc cti -  
americký krimi seriál

	23.35	Stoupenci zla:  
Havenportský šerif - 
americký seriál

	 0.25	Big game
	 1.10	Novashopping 
	 1.50	Přestávka ve vysílání 

		 6.20	Policie Hamburk - seriál
	 7.20	Vraždy v Kitzbühelu
	 8.35	Alf - komediální seriál
	 9.20	To je vražda, napsala
	10.25	Policie Hamburk - seriál
	11.25	Danielle Steelová:  

Rodinné album - 2/2 - 
americký romantický film

	13.25	Walker, Texas Ranger -  
americký akční seriál

	14.25	Doktor z hor: Nové 
příběhy - německý seriál

	15.25	Žena zákona -  
francouzský krimi seriál

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

rodinný seriál
	21.30	Top Star magazín
	22.45	Past - německo-britsko-

-americký akční film
	 1.15	Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
	 2.25	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
	 3.10	Walker, Texas Ranger 

	 6.15	Svět Nova Cinema 
	 6.50	Teleshopping 
	 7.30	Dinofroz -  

italský animovaný seriál
	 7.55	Virus Attack -  

italský animovaný seriál
	 8.20	Vražedná čísla -  

americký krimi seriál
	10.05	Teleshopping 
	10.25	Maraton lásky -  

britská komedie
	12.00	Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
	12.45	Rande naslepo -  

americký romantický film
	14.35	Temný rytíř -  

amer.-britský akční film
	17.20	Tajemství kruhu -  

americký seriál
	18.15	Amazing Race:  

O milion kolem světa - 
reality show

	19.05	Upíří deníky - amer. seriál
	20.00	Made in America -  

amer.-francouzský film
	22.10	Vlak plný peněz -  

americký akční film
	 0.10	Pohřešovaní -  

kanadský seriál
	 0.55	Teleshopping 

	 8.00	Panorama
	 8.30	HC ČSOB Pojišťovna 

Pardubice - HC Sparta 
Praha

	11.00	Spurt
	11.25	Golf Minute Magazine
	11.50	Tahače 2013 - ME -  

Nejlepší okamžiky sezóny
	12.05	Panorama
	12.25	Sportovní zprávy
	12.50	Běžkotoulky
	13.00	Hokej den poté
	13.45	Žijme sportem!
	14.05	Světový pohár 2013/14 

Švédsko
	15.10	Studio fotbal - Dohráno
	15.55	FIFA magazín MS 2014
	16.25	Sportovní zprávy
	16.50	Deník NHL
	17.00	Fotbal ve světě
	17.30	SK Slavia Praha -  

FC Slovan Liberec
	20.15	Volejbalový magazín
	20.30	Volejbal Brno - Fatra Zlín
	22.25	Sport ve světě
	23.15	Sportovní zprávy
	23.30	Hokej den poté
	 0.10	Deník NHL
	 0.20	Tottenham Hotspur - 

Manchester United

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

Adrenalina -  
serial kryminalny

	 9.55	BBC w Jedynce:  
Afryka. Sahara -  
serial dokumentalny

	11.00	Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

	12.00	Wiadomości
	12.10	Agrobiznes
	12.30	Klimaty i smaki -  

program poradnikowy
	12.45	Wielkie migracje:  

Urodzeni wędrowcy -  
cykl dokumentalny

	13.50	Jaka to melodia?
	14.30	Moda na sukces - serial
	15.00	Wiadomości
	15.05	Pogoda
	15.15	Okrasa łamie przepisy - 

magazyn kulinarny
	15.45	Drużyna A - serial
	16.40	Polska non stop -  

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

widowisko publicystyczne
	19.30	Wiadomości
	20.00	Sport
	20.10	Pogoda
	20.20	Wielki Test o Zdrowiu
	22.10	Homeland - serial
	23.05	Taniec trzcin -  

film dokumentalny
	 0.15	Ekstradycja I - serial
	 1.30	Drużyna A - serial
	 2.20	Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
	 3.20	Taniec trzcin -  

film dokumentalny
	 4.25	Andrzej Konic:  

Żaden artysta tylko 
rzemieślnik -  
cykl dokumentalny

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

jednoho národa
	11.40	Úžasná mláďata 
	12.45	Za tučňáky na Antarktidu 
	13.50	Vetřelci dávnověku 
	14.45	Do hlubin lidské mysli
	15.45	Příběhy z oceánů
	16.50	Rybí bojovník
	17.50	Za nosorožci  

s Nigelem Marvenem 
	18.55	Zápisky lovce krokodýlů 
	20.00	Síla živlů
	20.30	Síla živlů
	21.05	Výbuch v Mexickém zálivu 
	22.05	1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
	23.05	Znovuzrozená Indie
	 0.05	Sestřelen nad Sovětským 

svazem 
	 1.00	Největší tajemství historie
	 1.50	Zločiny za hranou
	 2.35	Forenzní vyšetřovatelé 

	 5.30	Marlene a Konstantin -  
něm. romantický seriál

	 6.25	Animáček
	 9.25	Velkolepé století -  

turecký historický seriál
	10.50	Navarro - fr. krimi seriál
	13.00	Síla intrik - italský seriál
	14.05	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	Balada pro banditu -  

čs. romantický muzikál
	23.10	Noční Hlavní zprávy
	23.20	Intim Night
	 0.00	Andělská tvář -  

italský krimi seriál
	 2.20	Palermo - it. krimi seriál
	 3.55	Na plac!
	 4.25	Marlene a Konstantin -  

něm. romantický seriál

	 8.00	Extrémní sny - reality show
	 8.25	Carolina Hurricanes -  

Vancouver Canucks
	10.20	FC Viktoria Plzeň - 1. FK 

Příbram - záznam
	12.35	Megatransporty
	13.20	Teleshopping
	13.25	Crash testy Richarda 

Hammonda - dok. seriál
	14.15	Teleshopping
	14.25	Tucet špinavců -  

americký válečný film
	16.50	Teleshopping
	17.00	Extrémní sny - reality show
	17.30	Mistři aukcí - dokument
	17.55	Poslední základna - seriál
	18.45	Kobra 11 - seriál
	19.35	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	20.20	Kriminálka New York
	22.00	Strážce spravedlnosti
	22.50	Red News
	22.55	Městečko South Park
	23.20	Invaze - seriál
	 0.10	Fight Explosion - záznam
	 1.05	European Poker Tour 12
	 1.55	Přestávka ve vysílání

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

boso przez świat
	13.20	Szkoła życia - telenowela
	14.10	Hollywoodzkie marzenia - 

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

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

„M jak miłość“
	21.45	Tomasz Lis na żywo
	22.50	Głęboka woda - serial
	23.50	Atomowy sekret Iranu - 

film dokumentalny
	 0.55	Instynkt - serial
	 1.50	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	Dom nie do poznania - 

reality show
	13.00	2XL - serial
	14.00	Pierwsza miłość - serial
	14.45	Trudne sprawy - serial
	15.50	Wydarzenia, prognoza 

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

prognoza pogody
	19.30	Świat według Kiepskich
	20.05	Terminator: Ocalenie  - 

thriller niem.-bryt.-amer.
	22.25	Strzelec wyborowy -  

film rum.-amerykański
	 0.25	Breaking Bad - serial
	 1.30	Dziewczyny z fortuną
	 3.15	Tajemnice losu

	 6.10	Veľké Noviny TV JOJ
	 7.10	Nakupuje vám to
	 7.30	Súdna sieň
	 8.30	Súdna sieň
	 9.30	Extrémne prípady
	10.35	Panelák - 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 jej 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
	22.50	Kuriér - krimi seriál
	 0.00	Kosti - krimi seriál USA
	 1.00	MOVE UP! -  

tanečná show
	 2.25	Kuriér - krimi seriál
	 3.15	Dedičstvo - seriál
	 4.05	Mesto stratených - seriál
	 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	Bez stopy - krimi seriál
	 1.35	MAYDAY: Stav núdze - 

americký akčný film
	 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: 

Základní pravidla -  
austr. dobrodružný seriál 

	 9.45	Pošta pro tebe
	10.45	Toulavá kamera
	11.15	Reportéři ČT
	12.00	Zprávy ve 12
	12.20	Události v regionech plus
	12.30	Sama doma  

14.00 Vše o vaření
	14.15	StarDance  

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

Dominikánská republika -  
V útrobách ostrova

	16.35	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	17.00	Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
	17.40	Černé ovce
	17.55	Události v regionech  

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

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

...kolem dokola
	20.03	Losování loterie  

Euromiliony
	20.05	Nejlepší trapasy -  

cyklus diváckých příběhů
	21.25	Příběhy slavných - Hugo 

Haas: Život v ofsajdu
	22.19	Losování Šťastných 10  

a Šance milion
	22.20	Naděje má hluboké dno -  

televizní drama
	23.45	Inspektor Rebus:  

Jack na odstřel -  
britský krimi seriál

	 0.55	AZ-kvíz - vědom. soutěž
	 1.20	Sváteční slovo
	 1.25	Zajímavosti z regionů
	 1.50	13. komnata  

Andrey Kalivodové
	 2.20	Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
	 2.25	Dobré ráno
	 5.05	Malá farma:  

Návrat kozla
	 5.30	Události v regionech

	 5.59	Dobré ráno
	 8.30	Kouzelná školka
	 9.00	Etiketa: Šaty dělají dámu
	 9.10	Objevování planety Oceán
	10.00	Chcete mě?
	10.25	Království divočiny:  

Deník sloní rodiny
	10.55	Křesťanský magazín
	11.25	Nedej se
	11.55	Chcete je?
	12.00	Generál Patton: Ardeny
	12.45	Dobrodružství vědy  

a techniky: Pochybné 
operace

	13.35	Letecké katastrofy: 
Kluzák z Gimli

	14.25	Až na kraj světa:  
Strážci ztracené archy

	15.15	Emoce a my
	15.45	Letečtí stíhači v boji: 

Nekrolog soubojů?
	16.35	Lásky s vůní Jedle
	17.30	Černá zmije: Brambora - 

britský sitcom
	18.00	Pán času: Čas andělů - 

britský sci-fi seriál
	18.45	Večerníček:  

Chaloupka na vršku
	18.55	Bratři a sestry: Předchozí 

závazky - americký seriál
	19.35	Etiketa: Šaty dělají dámu
	19.50	Zprávy v českém  

znakovém jazyce
	20.00	Generál Patton:  

Rozdrcení Třetí říše
	20.50	Souboj vojevůdců: Von 

Manstein proti Vatutinovi
	21.40	Plyšový medvídek - 

francouzsko-italský 
psychologický thriller

	23.05	Je to soda -  
britský satirický seriál

	23.35	Californication:  
Cesta pěsti - americký 
komediální seriál

	 0.05	Gomera
	 0.35	Krásy evropského pobře-

ží: Skagen - prst v moři
	 0.45	Dotek z druhého břehu
	 1.40	Ochránce
	 2.05	Chcete je?
	 2.10	Dvakrát ano
	 2.35	Podhoranka a Valaška
	 3.10	Po stopách Makabejských
	 3.40	Hlava nebo orel
	 4.10	Bojím se létat
	 4.40	Černá zmije: Brambora - 

britský sitcom
	 5.10	Pán času: Čas andělů - 

britský sci-fi seriál

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

omezeným:  
Horší už to nebude - 
komediální seriál

	11.00	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	11.25	Průměrňákovi: Koncert -  
americký sitcom

	11.50	Tescoma s chutí
	12.00	Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
	12.30	Návrat komisaře Rexe: 

Dům duchů -  
italský krimi seriál

	13.30	Odložené případy:  
Řeka - americký  
krimi seriál

	14.25	Dr. House:  
Dvacet vicodinů -  
americký seriál

	15.20	Ordinace v růžové  
zahradě: Budu čekat - 
seriál TV Nova

	16.30	Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

	17.00	Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

	17.35	Mentalista:  
Zredigováno -  
americký krimi seriál

	18.30	Ulice - český seriál
	19.30	Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
	20.20	Ordinace v růžové  

zahradě: Rodina  
nade vše - český seriál

	21.30	Víkend:  
Zákon schválnosti

	22.20	Námořní vyšetřovací 
služba - americký  
krimi seriál

	23.10	Muž s posláním -  
americký seriál

	23.55	Zákon a pořádek:  
Útvar pro zvláštní oběti:  
Ilegální svědek -  
americký krimi seriál

	 0.45	Smallville -  
americký sci-fi seriál

	 1.30	Novashopping 
	 2.10	Městečko Eastwick - 

americký seriál
	 2.50	Střepiny
	 3.15	Áčko: Žijeme v maringotce
	 4.25	Andílci - rum. 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
	10.20	Policie Hamburk - seriál
	11.20	Nora Roberts: Městečko 

Angels Fall - amer. film
	13.25	Walker, Texas Ranger
	14.25	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
	15.25	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	VIP Prostřeno!
	21.35	Drahá tchyně - sitcom
	22.10	Partička - improviz. show
	22.55	Myšlenky zločince - seriál
	23.55	Spravedlnost v krvi - seriál
	 0.55	Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
	 2.05	Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
	 2.50	Walker, Texas Ranger
	 3.35	To je vražda, napsala
	 4.25	Prima SVĚT

	 6.15	Svět Nova Cinema 
	 6.50	Teleshopping 
	 7.30	Ben 10 - anim. seriál
	 7.55	Virus Attack - anim. seriál
	 8.20	Amazing Race:  

O milion kolem světa
	 9.10	Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
	 9.55	Návrat komisaře Rexe - 

italský krimi seriál
	10.40	Pohřešovaní - kan. seriál
	11.30	Teleshopping 
	11.50	Odložené případy - seriál
	12.35	Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
	13.30	Tajemství kruhu - seriál
	14.20	Upíří deníky - amer. seriál
	15.15	Made in America -  

amer.-francouzský 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 - 

Nová naděje - americká 
vesmírná sága

	22.20	Už tady nežijeme -  
amer.-kanadské drama

	 0.20	Pohřešovaní - kan. seriál
	 1.00	Teleshopping

	 8.00	Panorama
	 8.30	Volejbalový magazín
	 8.45	Volejbal Brno - Fatra Zlín
	10.40	Fotbal ve světě
	11.00	Sport ve světě
	11.55	Běžkotoulky
	12.05	Panorama
	12.25	Sportovní zprávy
	12.50	SK Slavia Praha - FC 

Slovan Liberec
	14.35	Tahače 2013 - ME -  

Nejlepší okamžiky sezóny
	14.50	BBV po 25 letech
	15.10	Time out
	15.40	Deník NHL
	15.55	VC Lokomotiv Bělgorod - 

VK Ostrava
	18.00	HC VERVA Litvínov -  

PSG Zlín
	21.40	Téma pro hosty ČT sport
	22.05	Svět motorů
	22.55	Sportovní zprávy
	23.10	Deník NHL
	23.20	Česká pokerová tour
	 0.00	Branky, body, vteřiny
	 0.10	BK Lions Jindřichův 

Hradec - BK Děčín
	 2.10	Time out
	 2.40	Téma pro hosty ČT sport
	 3.05	Svět motorů

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

Przerwany weekend - 
serial kryminalny

	 9.55	Wielkie migracje:  
Urodzeni wędrowcy - 
cykl dokumentalny

	11.00	Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

	12.00	Wiadomości
	12.10	Agrobiznes
	12.30	Apetyt na EURO-pę - 

magazyn
	12.50	Wielkie migracje: 

Przedłużenie gatunku - 
cykl dokumentalny

	13.55	Jaka to melodia?
	14.30	Moda na sukces - serial
	15.00	Wiadomości
	15.05	Pogoda
	15.15	Klan - telenowela
	15.45	Drużyna A - serial
	16.40	Polska non stop -  

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

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

Ekstraklasa
	20.15	Pogoda
	20.25	Transporter - serial
	21.20	Po prostu -  

program publicystyczny
	22.05	Bohaterowie -  

film sensacyjny USA
	23.45	Ekstradycja I - serial
	 0.50	Drużyna A - serial
	 1.50	Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
	 2.50	Bohaterowie -  

film sensacyjny USA
	 4.30	Barbara Kasprowicz: 

Poznań -  
cykl dokumentalny

	 6.05	Alpy: V království orlů
	 7.00	Zápisky lovce krokodýlů 
	 7.55	Síla živlů
	 8.25	Megakatastrofy 
	 9.20	Letadla, která nikdy 

nevzlétla
	10.25	Odhalená věda
	11.30	Zvířecí armagedon
	12.30	Pravěká pitva
	13.35	Ztracená města starověku
	14.40	Normané: Dějiny  

jednoho národa
	15.45	Úžasná mláďata 
	16.50	Život ve smečce
	17.50	Lonely Planet:  

Neprobádané cesty
	18.55	Znovuzrozená Indie
	20.00	Jeruzalém: Historie 

Svatého města
	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	Vesmírná odysea: 

Robotičtí průkopníci

	 5.30	Marlene a Konstantin -  
něm. romantický seriál

	 6.25	Animáček
	 9.30	Velkolepé století - seriál
	10.55	Navarro - fr. krimi seriál
	13.00	Síla intrik - italský seriál
	14.00	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
	20.05	Ona a on - komed. seriál
	20.30	Zákon a pořádek:  

Útvar pro zvláštní oběti -  
americký krimi seriál

	21.25	Třicet případů majora 
Zemana - televizní seriál

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

francouzský krimi seriál
	 1.15	Palermo - it. krimi seriál
	 3.10	Na plac!
	 4.25	Marlene a Konstantin

	 8.00	Extrémní sny - reality show
	 8.30	Třetí hlídka - seriál
	 9.15	World of Freesports
	 9.40	Montreal Canadiens -  

New Jersey Devils
	11.45	Gambrinus liga - záznam
	13.35	Teleshopping
	13.50	World of Freesports
	14.15	Kobra 11 - seriál
	15.00	Teleshopping
	15.10	European Poker Tour 12
	16.00	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	16.45	Teleshopping
	16.50	Extrémní sny - reality show
	17.25	Mistři aukcí - dokument
	17.50	Třetí hlídka - seriál
	18.40	Kobra 11 - seriál
	19.30	Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
	20.20	Kobra 11 - seriál
	22.00	Strážce spravedlnosti
	22.50	Red News
	23.00	Městečko South Park
	23.25	Invaze - seriál
	 0.10	GCF: MMA Cage Fight 2
	 1.00	Big Game

	 6.05	Faceci do wzięcia - serial
	 6.35	Złotousty obrońca wiary
	 7.05	M jak miłość - serial
	 8.00	Pytanie na śniadanie
	10.40	Barwy szczęścia - serial
	11.15	Na dobre i na złe - serial
	12.15	Makłowicz w podróży: 

Dolina Gastein
	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
	19.30	Barwy szczęścia - serial
	20.40	M jak miłość - serial
	21.35	Kulisy serialu  

„M jak miłość“
	21.45	Magazyn Ekspresu 

Reporterów
	22.50	W poszukiwaniu carskich 

skarbów - film dok.
	23.55	Na linii strzału - serial
	 0.50	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	Dom nie do poznania - 

reality show
	13.00	2XL - serial
	14.00	Pierwsza miłość - serial
	14.45	Trudne sprawy - serial
	15.50	Wydarzenia, prognoza 

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

prognoza pogody
	19.30	Świat według Kiepskich
	20.05	Łzy słońca - dramat USA
	22.30	Dzielnica Lakeview - 

thriller USA
	 1.00	Zdrady - serial
	 2.05	Dziewczyny z fortuną - 

teleturniej
	 3.30	Tajemnice losu

	 6.15	Veľké Noviny TV JOJ
	 7.10	Nakupuje vám to
	 7.25	Súdna sieň
	 8.30	Súdna sieň
	 9.30	Extrémne prípady
	10.35	PANELÁK
	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 jej 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
	21.40	Hviezdna pechota - 

americký akčný film 
	 0.30	Gigolovia - reality show
	 1.05	Hviezdna pechota - 

americký akčný film
	 3.45	Gigolovia - reality show
	 4.10	Mesto stratených - seriál
	 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
	 0.55	Bez stopy - krimi seriál
	 1.40	Dr. House - amer. seriál
	 2.25	NCIS: Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
	 3.05	Farma

Tajenka	minulé	křížoVky:	Vlastníuniverzitounašehoživotajesbírkaknih.Vylosovánabylajitka	pilchová,	Sosnovául.,Třinec.Výhrujenutnovyzvednoutdo2týdnůodzveřejnění.Rozluštěnízasílejtedopondělído8.00hod.na
adresuredakce,neboe-mailem:halina.gociekova@trz.cz.

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

Dne 28. listopadu  
oslaví 70. narozeniny pan

Rudolf SteBel.

Do dalších let  
pevné zdraví, spokojenost  

a osobní pohodu přejí  
syn Miroslav s Monikou a Jakubem, 

babička Helena a děda Emerich,  
Erna a Zdeněk.

STŘEDA 27. 11.

Xenie, Oxana, Virgil, 
Josafat, Günter, Jan,  
Valerián, Walerian, 
Walery, Maksymilian, 
Damazy, Dominik, Oda

ČTVRTEK 28. 11.

René, Miloslav, Řehoř, 
Hodomír, Noe, Rufus, 
Věněk, Grzegorz, 
Zdzisław, Jakub, Lesław, 
Rufin, Stefan

PÁTEK 29. 11.

Zina, Karel, Saturnin, 
Uněhost, Błażej,  
Filomena, Fryderyk, 
Przemysł, Walter

SOBOTA 30. 11.

Ondřej, Mětislav,  
Andrzej, Konstanty, 
Justyna, Ludosław

NEDĚLE 1. 12.

Iva, Ivanka, Edmund, 
Eligius, Bořík, Jiljí, 
Nataša, Samoslava, 
Blanka, Natalia, Eligiusz, 
Sobiesława

PONDĚLÍ 2. 12.

Blanka, Bianka, Bibiána, 
Viviana, Herta, Sulislava, 
Balbina, Paulina, Adria, 
Aurelia, Piotr, Rafał, 
Wiktoryn, Wiwianna

ÚTERÝ 3. 12.

Svatoslav, František, 
Radmila, Anselm, Xaver, 
Bořislav, Franciszek, 
Ksawery, Lucjusz

Blahopřejeme – Gratulujemy

Xenie (27. listopadu): Nositelka toho jména je 
„pohostinná“ či „milující hosty“. Podobný význam má 
i Marta. 
edmund (1. prosince):  Toto jméno má anglosaský 
původ a znamená „mocný ochránce“.

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 k těžkým.  (Jt)Černý vyhraje. Je na něm, aby dokázal korektnost oběti 
svojí lehké figury. (JSl)

Tajenka: jednotka elektronu, urychleného ve vakuu napě-
tím jednoho voltu. Legenda: blín, dbát, dláto, doba, drob, 
chlad, chůdy, kadlub, lajsna, lodi, lymfocyt, madlo, máty, 
nory, odíratel, promoce, skica, štych, tmel, trefa. (pw)

Třinec – kino kosmos
www.kinokosmos.cz
Gravitace
(americký sci–fi)
27. 11. v 17.30 a 20.00 hod. (3D)
Lásky čas
(americká romantická komedie)
28. 11., 30. 11. a 1. 12. v 17.30 hod. 
enderova hra
(americký akční dobrodružný)
28. 11. – 1. 12. v 20.00 hod. 
Šmoulové 2
(americká animovaná komedie)
30. 11. – 1. 12. v 15.30 hod. (3D) 
Únos 
(americký horor/thriller)
2. – 4. 12. v 17.30 hod. 
klauni
(český film)
2. – 3. 12. v 20.00 hod.

kino BysTřice
www.bystrice.cz
Tango libre
(Fr/Bel/Luc., drama)
30. 11. v 18.00 hod.

JaBLunkov – kino mír
www.jablunkov.cz
vánoční sen
(pásmo filmových pohádek)
27. 11. v 17.00 hod.
cesta za vánoční hvězdou
(Norsko, rodinný dobrodružný)
1. 12. v 15.00 a 17.00 hod.

Český TěŠín –  
kino cenTraL
www.kassct.cz
Filmaři ve zbrani – vladimír sís
(přehlídka filmů českých režisérů)
28. 11. v 18.00 hod.
Zambezia
(Jižní Afrika, animovaná komedie)
29. 11. V 17.00 hod.
rivalové
(USA/N/VB, akční, sportovní)
30. 11. – 1. 12. v 18.00. hod.
v prosinci kino mimo provoz.

ciesZyn – kino PiasT
www.kino.cieszyn.pl

największy z cudów
(Mex., animovaný)
27. 11. – 05. 12. v 14.00 (2D) a 
15.30 hod. (3D)
Idrzyska śmierci:

W pierścieniu ognia
(USA, sci–fi
27. 11. v 17.00 a  19.45 hod.
29. 11. – 4. 12. v 17.00 a 19.45 hod.
5. 12. v 17.00 hod.

muZeum  
Třineckých žeLeZáren  
a měsTa Třince
www.trisia.cz/muzeum

historie Třineckých železáren
Stálá expozice

GaLerie měsTa Třince
www.trisia.cz/kultura

román Štětina: nultá série 
(do 15. 8.)

muZeum TěŠínska 
Český TěŠín
www.muzeumct.cz
Výstavní síň

obrázky z minulosti  
Těšínského slezska
stálá expozice

Panenky v krojích 
(do 17. ledna 2014)
(Po – Pá 8.00 – 16.30 hod.,  
Čt. do 18.00 hod.,  
polední přestávka  
12.00 – 12.30 hod.)

muZeum  
ŚLąska ciesZyńskieGo 
ciesZyn
www.muzeumcieszyn.pl

sztuka gotyku i renesansu 

na skrzyżowaniu  
dziejów i kultur
Stálé expozice

Kino, v ýStav y

B l a h o p ř á n í Dne 2. prosince  
oslaví 60 let náš kamarád,  
předák olejového úseku,  

vyznavač adrenalinových sportů  
a znalec nýdeckého okolí, pan

milan VeStek. 

Do dalších let mu přejeme  
zdraví, rodinnou pohodu a spoustu elánu.  

Kolektiv strojní údržby Válcovny D. 

Dne 27. listopadu a 18. prosince  
oslaví naši drazí rodiče 

otto WoJaczek  
a Božena WoJaczkoVá 

životní jubileum – 80 let.  
Přejeme jim za celou rodinu  
hodně zdraví, veselou mysl  

a stálý úsměv na tváři.  
Dcera Irena, zeť Libor,  

vnučka Regina  
a vnuk Radim s rodinami.

B l a h o p ř á n í

den pro dětskou knihu
třinec V sobotu 30. listopadu opět 
zavítá do Třince Den pro dětskou 
knihu. Třinecká knihovna chce ro-
diče s dětmi nalákat na workshop, 
který povede grafická dílna Šfouki 
a uutěrki, ale i na Krtka a raketu 
a Povídání o pejskovi a kočičce  –  
interaktivní program plný čtení, 
povídání a soutěží. 

„Vůbec poprvé si děti můžou 
vyzkoušet na kameru a před 

publikem povyprávět či přečíst 
pohádku v tzv. Pohádkotelce. 
Nejlepší vypravěči vyhrají hod-
notnou knihu nebo vstupenku na 
3D filmové představení Šmoulové 
2,“ láká Regina Szpyrcová z tři-
necké knihovny  do  kina Kosmos. 
Den pro dětskou knihu může být 
také dobrou příležitostí, jak dě-
tem obstarat lákavou četbu pod 
stromeček. (pm)

spoLečenská rubrika

Střelec 23. 11. – 21. 12.

Zaměřte se na věci, které 
jste zanedbali. Pracujte si na svém a ra-
ději nikoho nežádejte o laskavost. Ces-
tování i setkání s přáteli budou příjem-
ná. Dopřejte si také čas sami na sebe.

kozoroh 22. 12. – 20. 1.

Energie vám chybět nebu-
de. Snažte se být rozumní a mějte své 
nálady raději pod kontrolou. V práci na-
slouchejte intuici, díky ní by se vám mělo 
dařit. Pozvěte k sobě pár přátel.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.

Snažte se vylepšit komuni-
kaci. Představením svých nápadů pouze 
získáte. Ve studiu se vám bude také da-
řit. Věnujte se věcem, které rádi děláte. 
Nezapomínejte ale na běžné povinnosti.

Ryby 21. 2. – 20. 3.

 Snažte se nehrotit situaci a 
projevit trochu více pochopení. Pokud si 
chce někdo dělat něco svého, nechte ho. 
Věnujte se studiu a detailům. Dařit by se 
vám mělo ve financích.

Beran 21. 3. – 20. 4. 

Při řešení svých záležitostí 
se snažte být diplomatičtí. Naslouchej-
te a můžete se dozvědět zajímavé věci. 
Naplánujte si s přáteli něco energického. 
Nevěřte něčemu, co vypadá až příliš 
dobře.

Býk 21. 4. – 20. 5. 

Soustřeďte se na sebe a 
svou budoucnost. Nejspíš si budete chtít 
promluvit se šéfem o svých cílech. Po-
zor na kolegyně z práce. Možná potkáte 
nové přátele. Bude se vám ve všem dařit.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Zkuste na sobě něco změ-
nit. Soustřeďte se na práci a na řešení 
své finanční situace. V lásce by se vám 
mělo dařit. Ve společnosti budete ostat-
ní přitahovat svým talentem a sympatií.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Zřejmě budete chtít strávit 
čas sami se sebou, abyste si uvědomili, 
jak se přesně cítíte. Starým přátelům se 
nebudou líbit vaše rozhodnutí. Někdo 
bude potřebovat, abyste ho vyslechli.

lev 23. 7. – 23. 8.

Zřejmě bude obtížné dosáh-
nout, aby partner pochopil vaši situaci. 
Nejspíš dostanete možnost přivydělat si. 
Neutrácejte příliš na výrobcích, které sli-
bují zázraky. Věnujte čas blízkým.

panna 24. 8. – 23. 9.

V práci toho můžete hodně 
udělat. Možná se dočkáte i ocenění. 
Pokud chcete potkat někoho nového, 
je třeba vyrazit ven. Nezapomínejte na 
odpočinek a pozitivní přístup.

Váhy 24. 9. – 23. 10.

 Riskování s financemi po-
vede jen ke ztrátám. Věci budou zřejmě 
hektické a rodina nevyzpytatelná. Snaž-
te se mít mysl otevřenou a možná se 
vám naskytnou nové příležitosti.

Štír 24. 10. – 22. 11.

Zamyslete se nad nedávný-
mi událostmi. Pokuste se moc neutrácet 
na nepotřebných věcech. Snažte se po-
chopit těžkosti, kterými prochází vaše 
děti. Cestování bude příjemné.

h o Ro S ko p



     poděkování    

Kdo žije v srdci drahých,  
není mrtev, je jen vzdálen.
Děkujeme všem příbuzným,  

přátelům, bývalým spolupracovníkům 
z koksovny, všem sousedům  

a známým za projevy soustrasti  
a květinové dary při posledním  

rozloučení s naším drahým  
manželem, tatínkem, dědečkem, 

pradědečkem, panem
Janem Czernekem

z Nýdku,  
který nás opustil dne 1. listopadu  

ve věku 69 let. Manželka Karolina, 
dcery Jarmila a Lenka s rodinami  

a tři bratři s rodinami.

     poděkování    

Děkujeme všem příbuzným,  
přátelům a známým za slova útěchy, 
květinové dary a účast při posledním 

rozloučení s naší drahou, paní
emou Pustowkovou

z Oldřichovic,  
která nás navždy opustila  

dne 15. listopadu ve věku 83 let. 
Zarmoucená rodina.

     wspomnienie    

„Kto kochał, nie zapomni.  
Kto znał, niechaj wspomni“.

Dnia 25 listopada minęła  
22. rocznica, kiedy odszedł od nas  

na zawsze nasz Kochany
śp. rudolf turoń
z Trzyńca–Kojkowic.  
O chwilę wspomnień  
prosi syn z rodziną.

     wspomnienie    

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci“.

W. Szymborska
Dnia 25 listopada minęła  

5. smutna rocznica, kiedy odszedł  
od nas nasz Kochany

śp. Jan larysz
z Trzyńca–Kanady.  

O chwilę cichych wspomnień  
proszą najbliżsi.

     wspomnienie    

Dnia 25 listopada  
obchodziłby swoje 95. urodziny

śp. Jan sabela
z Lesznej Dolnej,  

były pracownik Koksowni HT.  
Z szacunkiem i miłością  

wspomina syn Jan z rodziną.

     wspomnienie    

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

Dnia 25 listopada minęła 15. rocznica 
śmierci naszego Kochanego
śp. tadeusza kantora

z Bystrzycy.  
Z miłością i szacunkiem wspominają 

żona, córka i synowie  
z rodzinami oraz brat Janek.

     vzpomínka    

Jen vzpomínky zůstaly  
na doby kdysi šťastné,  

jsou v našich srdcích ukryté,  
jsou hluboké a krásné.

Dne 26. listopadu jsme si připomněli 
1. smutné výročí, kdy od nás  

navždy odešel náš milovaný, pan
leo kadlubieC

z Jablunkova.  
S láskou a úctou vzpomínají  
manželka Jana a syn David.

     vzpomínka    

Dnes, 27. listopadu, si připomínáme 
11. smutné výročí úmrtí paní

marie fiedorové
z Písku.  

S úctou a láskou vzpomínají  
dcera Stanislava s manželem,  

vnuk a vnučka.

     vzpomínka    

Čas plyne a vzpomínky zůstávají.
Dnes, 27. listopadu,  

si připomínáme 12. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustil pan

edvard PszCzolka
z Oldřichovic.  

S úctou a láskou  
vzpomínají manželka  
a dcery s rodinami.

     vzpomínka    

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

Dne 28. listopadu to bude 10 let, kdy 
nás navždy opustila  

naše drahá, milovaná maminka, paní
emilie Gazdová
z Třince–Kanady.

Dne 2. října jsme si připomněli  
drahého tatínka, pana

Jiřího Gazdu,
od jehož úmrtí uplynulo 16 let.  

Vzpomínají dvě dcery s rodinami.

     vzpomínka    

Dne 28. listopadu  
si připomeneme 8. výročí,  
kdy nás navždy opustil pan

stanislav suPik
z Bystřice.  

S úctou a láskou  
vzpomínají manželka,  

dcera a syn s rodinami.

     wspomnienie    

Dnia 28 listopada  
obchodziłby 100. rocznicę urodzin, 

zaś 30 maja b. r. minęła  
15. rocznica zgonu

śp. andrzeJa kożdonia
z Oldrzychowic.  

Z miłością i szacunkiem  
wspominają żona,  

syn i córka z rodzinami.

     wspomnienie    

„Śpieszmy się kochać ludzi,  
tak szybko odchodzą“.

ks. J. Twardowski.
Dnia 28 listopada mija 5. rocznica, 
kiedy na zawsze ucichło szlachetne 

serce naszego Kochanego
śp. władysława miarki

z Trzyńca–Podlesia. W tym roku 
obchodziłby swe 75. urodziny. Z 

miłością i szacunkiem wspominają 
żona, córka i syn z rodzinami.

     vzpomínka    

Odešel od všeho, co měl rád, nikomu 
nestačil sbohem dát.

Dne 29. listopadu uplyne 20 let, kdy 
nás navždy opustil pan

Josef GryCz
z Třince–Lyžbic. Vzpomíná dcera 

Alena s rodinou.

     vzpomínka    

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

Dne 29. listopadu si připomeneme 2. 
výročí, kdy nás navždy opustil pan

Jan Ciahotný
z Ropice. S bolestí v srdci vzpomíná 

nejbližší rodina.

     wspomnienie    

„Myśli powracają do chwil,  
kiedy byłeś z nami“.

Dnia 29 listopada  
obchodziłby 90 lat

śp. franCiszek kaleta
z Zaolzia.  

Wspomina żona,  
syn i córka z rodziną.

     vzpomínka    

Dne 30. listopadu si připomeneme 
20. výročí, kdy tragicky zemřel pan

Jan kantor
z Bystřice.  

S láskou vzpomínají manželka,  
syn a dcera s rodinou,  

maminka a bratr.  
Kdo jste ho znali,  

vzpomeňte s námi.

     vzpomínka    

Dne 30. listopadu uplyne 10 let,  
kdy nás navždy opustila paní 

anna baroniaková
z Písku.

Dne 24. srpna jsme si připomněli  
18. výročí úmrtí jejího manžela, pana

vinCenta baroniaka.
Nikdy nezapomenou  

dcery a nejbližší rodina.

     vzpomínka    

Čas běží a my stále vzpomínáme...
Dne 30. listopadu  

uplynou 4 roky, kdy nás opustil pan
ondreJ seko

z Bystřice.  
Vzpomíná manželka  
a dcera s rodinou.

     vzpomínka    

Dne 30. listopadu si připomeneme 1. 
smutné výročí, kdy nás  

navždy opustil pan
vladislav suszka

z Návsí.  
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, 

tichou vzpomínku.  
Děkují syn Jan a dcera Lenka  

s rodinou.

     wspomnienie    

„Chociaż zmarła,  
w naszych sercach żyje nadal“.

Dnia 30 listopada minie 1. rocznica 
śmierci Kochanej Mamusi,  

Babci i Prababci
śp. marty CienCiałoweJ

z Trzyńca–Podlesia.  
O chwilę wspomnień proszą  

córka Zosia z mężem,  
wnuczki Gabinka i Tánička z rodzi-

nami.

     vzpomínka    

Mraky po obloze tiše plynou,  
čas neúprosně běží dál.  

Po tváři nám tiše slzy kanou,  
v našich srdcích žiješ dál.

Dne 1. prosince si připomeneme  
1. smutné výročí, kdy nás opustil pan

oskar stryJa
z Třince.  

S láskou a úctou vzpomínají  
manželka Helena, dcery s rodinami  

a sestra s manželem.

     vzpomínka    

V našich srdcích a vzpomínkách  
žiješ stále s námi.

Dne 1. prosince by se dožil 85 let  
pan

Pavel worek
z Oldřichovic.  

Za tichou vzpomínku  
děkují nejbližší.

     vzpomínka    

Dne 1. prosince  
by se dožila 80 let  

naše milovaná maminka, babička, 
paní

emilie maJerová
z Třince–Nového Borku.  

Vzpomíná dcera s rodinou.

     wspomnienie    

„Lata mijają,  
wspomnienia pozostają“.

Dnia 1 grudnia minie 14 lat,  
kiedy odszedł na zawsze  

niezapomniany
śp. Gabriel Palowski.

O chwilę wspomnień  
proszą i dziękują żona  

i córka z rodziną.
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     vzpomínka    

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

v našich srdcích Tě budeme  
stále mít.

Dne 2. prosince  
uplyne 15 let, kdy nás opustil pan

karel GlaC
z Chotěbuze.  

Nikdy nezapomenou  
a budou vzpomínat manželka,  

dcera a synové s rodinami.

     vzpomínka    

Dne 3. prosince uplyne rok,  
kdy nás navždy opustil manžel,  

tatínek a dědeček
františek branC

z Návsí.  
S láskou vzpomínají  

manželka a dcery s rodinami.

     vzpomínka    

Poslední sbohem  
jsi nám nestačil dát,  

zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 
Smutný je život, smutno je v něm, 

chybíš mi, Martinku,  
chybíš nám všem.
Dne 3. prosince  

si připomeneme 4. smutné výročí, 
kdy nás opustil náš milovaný syn

martin novák
z Hradiště.  

S velkou láskou na Tebe  
vzpomínají rodiče  

a bratři Tomáš a Matěj.

služba čtenářům

Jste připraveni na nový občanský zákoník?

Mgr. Nikol Byrtus 
AdvokátNí kANcelář kAdluBiec, stArzyk A pArtNeři

Jak již mnozí z vás, vážení čtenáři, zajisté vědí, od 1. 1. 2014 vstoupí v 
účinnost nový občanský zákoník, který s sebou přinese mnoho změn. 
projeví se v běžném životě každého z nás, a proto je žádoucí se s těmito 
změnami seznámit. Jako advokátní kancelář působící na třinecku jsme 
pro vás připravili rubriku, ve které se budeme snažit nastínit alespoň 
některé změny, které by vás mohly zajímat.

Nový občanský zákoník je významnou právní úpravou v oblasti 
soukromého práva. Jednou z velkých změn je zrušení stavu, kdy do-
sud se právní vztahy mezi podnikateli (obchodní vztahy) řídily jiným 
právním předpisem (stávajícím obchodním zákoníkem) než právní 
vztahy nepodnikatelů, které se řídily stávajícím občanským zákoní-
kem. Nový občanský zákoník se vrací k tradičním právním úpravám, 
které se snaží přizpůsobit současnému životu a jeho potřebám. z 
velké části vychází z úpravy občanského zákoníku z r. 1811, používá 
tradiční pojmy, jako jsou pacht, výměnek, služebnost, vrací zpět zá-
sadu, že stavba je součástí pozemku, ale vychází také z moderních 
právních úprav evropských i mimoevropských států.

Nový občanský zákoník přitom nejen ruší a nahrazuje stávající 
občanský zákoník z r. 1964 a kolem 100 dalších předpisů z oblasti 
soukromého práva (např. zákon o rodině, obchodní zákoník, zákon o 
vlastnictví bytu), ale také desítky stávajících právních předpisů mění. 
současně od 1. 1. 2014 nabyde účinnosti nový zákon o obchodních 
korporacích, upravující právní poměry akciových společností či s.r.o. 
a družstev. obchodní společnosti proto musí tyto změny promítnout 
do své dokumentace a do svých činností.

uplynutím roku 2013 se tedy toho změní hodně, bude to v mnoha 
případech jinak, než je tomu dosud a na co jsme zvyklí. Našimi infor-
macemi se proto budeme snažit vám pomoci se v těchto změnách ori-
entovat.

Právník radí

Co je transplantace kostní dřeně
MUDr. Věra FarbiakoVá

Většina lidí v naší zemi už o 
transplantacích kostní dřeně sly-
šela. Málokdo ale přesně ví, oč se 
jedná. „Taková exotika“ řeknou si 
mnozí. „Co s tím mám společné-
ho? To se mě přece netýká!“ Při-
tom transplantace dřeně není nic 
výjimečného. Je to běžný, mnoho 
let ověřený medicínský postup, 
který přináší vyléčení řady jinak 
neovlivnitelných nebo obtížně 
ovlivnitelných nemocí. V roce 
2012 bylo provedeno na celém 
světě více než 16 000 alogenních 
transplantací kostní dřeně, v naší 
republice více než 100.

Nelze ovšem zamlčet, že jde 
o závažný výkon. Může člověka 
uzdravit z těžké, život ohrožují-
cí choroby, na druhé straně však 
přináší rizika různých komplika-
cí, které mohou být dočasně vel-
mi nepříjemné a na které se může 
v některých případech i zemřít. 
Zvážení tohoto výkonu je proto 
velmi odpovědná záležitost.

Kostní dřeň je rosolovitá tkáň 
uvnitř kostí. Můžeme si ji zjedno-
dušeně představit jako továrnu 
na výrobu krve. Jenom malou, ale 
nejdůležitější součást dřeně tvoří 
tzv. kmenové buňky, které jsou 
prapůvodci všech typů krvinek. 
Sídlí ve dřeni převážnou dobu v 
klidovém spícím stavu, obklope-
ny výživným mikroprostředím, 
a čekají na zavolání k akci podle 
potřeb organismu.

Zdravé tělo na ztrátu nebo 
zvýšenou potřebu kteréhokoliv z 
typů krvinek průběžně reaguje. 
Pomocí zvláštních mezibuněč-
ných působků bílkovinné povahy, 
tzv. růstových faktorů, vyšle or-
ganismu signál do kostní dřeně a 
ta obratem nastartuje zrychlenou 
tvorbu. Má-li tělo krvinek dost, je-
jich množení se opět tlumí.

Přirozenou regulaci krvetvor-
by mohou narušit různé choro-

by. Je-li však základní porucha 
krvetvorby natolik závažná, že ji 
nelze dlouhodobě vyléčit jiným, 
jednodušším způsobem, existuje 
možnost kompletně vyměnit kr-
vetvornou tkáň za zdravou pomo-
cí transplantace.

Technické provedení trans- 
plantace kostní dřeně je v pod-
statě velmi jednoduché. Není to 
operace v pravém slova smyslu. 
Krvetvorné buňky jsou tekuté, 
mohou se volně pohybovat v krvi 
a do organismu příjemce se poda-
jí jednoduše do žíly, podobně jako 
běžná krevní transfuze. Při cestě 
krevním oběhem dokáží samy 
najít v těle pro svůj vývin nejvý-
hodnější místo a usadí se v kostní 
dřeni a v ní se začnou přirozeně 
množit. K úspěšné transplantaci 
krvetvorné tkáně stačí poměrně 
malé množství kmenových bu-
něk, tak malé, že zdravý člověk 
jeho absenci v podstatě ani neza-
znamená.

Úskalí transplantace dřeně není 
v samotném provedení, ale v tom, 
že zásadně mění – alespoň dočas-
ně – systém obranyschopnosti or-
ganismu. To může být provázeno 
řadou časných i pozdních reakcí. 
Rozeznáváme dva typy transplan-
tace kostní dřeně - autologní, kdy 
se využívají vlastní kmenové buň-
ky, získané od samotného pacien-
ta. Využívá se u vybraných nádorů 
krevního původu (mnohočetný 
myelom, lymfomy, některé typy 
leukémie), ale i u řady tzv. solid-
ních nádorů a v některých dalších 
indikacích. Přihojení vlastních kr-
vetvorných buněk je u nemocného 
obvykle bezproblémové a postup 
ve vhodných případech významně 
zlepšuje celkový efekt léčby. Sama 
autologní transplantace ale není 
schopna zabránit recidivě původ-
ní choroby, pokud ji předchozí 
chemoterapie nezlikvidovala beze 
zbytku.

Druhým typem je transplan-
tace alogenní, což představuje 

převod krvetvorných buněk od 
jiného, zdravého člověka (ta se 
pak dělí na příbuzenskou a nepří-
buzenskou). Je indikována přede-
vším tehdy, jsou-li u nemocného 
kriticky poškozeny přímo základ-
ní kmenové krvetvorné buňky a 
nelze je obnovit jiným, bezpeč-
nějším způsobem. Kostní dřeň 
od zdravého dárce může rovněž 
za určitých okolností navodit i 
přímý protinádorový efekt. Ten 
souvisí s reakcí bilých krvinek 
dárcovského původu proti nedo-
léčeným zbytkům původní nemo-
ci u pacienta (tzv. reakce štěpu).

Nejčastějším důvodem k tomu-
to typu transplantace jsou pro-
gnosticky nepříznivé typy leu-
kémií, vážné krvetvorné útlumy 
(těžká aplastická anemie, myelo-
dysplastický syndrom), těžké vro-
zené poruchy obranyschopnosti a 
látkové přeměny u dětí, ale i jiné 
nemoci, jejichž okruh se trvale 
rozšiřuje. Základní podmínkou 
transplantace dřeně od jiného 
člověka je dostupnost vhodného 
dárce, jehož krevní a imunitní 
buňky mají šanci se s tělem paci-
enta definitivně spojit. To lze do-
sáhnout jen za podmínky úplné 
či velmi blízké shody tkáňových 
znaků dárce a příjemce dřeně. 
Nejsnažší je výměna dřeně mezi 
jednovaječnými dvojčaty, tzv. 
transplantace syngenní. Při vět-
ším rozdílu tkáňových znaků 
dárce a nemocného stoupá po vý-
konu riziko následných vážných 
reakcí. Od určitého stupně nesho-
dy již takovou transplantaci nelze 
bezpečně provést.

Přivykání na cizí dřeň je dlou-
hodobé. Trvá řadu měsíců, které 
nemusejí být pro pacienta příjem-
né. Přes všechny potíže, které s 
sebou nese, je však transplantace 
dřeně od zdravého dárce u řady 
nemocí nejspolehlivějším způso-
bem, jak dospět k uzdravení.

d o b r é r a dy

Oznámení dO rOdinné krOniky přijímáme vždy dO pOndělí 10 hOdin.

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...dxg3!! 2. dxd5+! vxd5 3. fxg3 [3.Vxg3 Vxd1+] 3... vxh2+! 4. kxh2 vh5#

prevence je zdarma
Nedílnou součástí péče o zdraví by se měly stát preventivní prohlídky. 
Jejich smysl spočívá v tom, že mohou včas odhalit příznaky vážného one-
mocnění a tím zvýšit šanci na uzdravení. Stále mnoho lidí si však vý-
znam prevence neuvědomuje. Loni si na preventivní prohlídku u svého 
praktického lékaře našlo čas necelých 330 tisíc pojištěnců České průmy-
slové zdravotní pojišťovny, tedy zhruba každý čtvrtý pojištěnec ČPZP.

„Dospělý člověk by měl absolvovat preventivní prohlídky u svého 
praktického lékaře ve dvouletém intervalu. Hradí je pojišťovna, stejně 
jako další odborná vyšetření, na která v případě potíží lékař pacienta 
vyšle. Za preventivní prohlídku se neplatí ani regulační poplatek,“ po-
tvrzuje zdravotní ředitelka ČPZP MUDr. Renata Knorová, MBA. 

Přes nesporné výhody, které preventivní prohlídka má, ji v roce 2011 
absolvovalo jen 340 464 pojištěnců ČPZP. Rok nato bylo takových pojiš-
těnců ještě méně, a to 329 522.

V produktivním věku projevili nejvyšší zájem o preventivní prohlíd-
ky lidé mezi 35 a 40 lety (23 114 pojištěnců ČPZP v roce 2011 a 20 558 
pojištěnců ČPZP v roce 2012) a nejnižší zájem pojištěnci od 20 do 25 let 
(okolo 12 tisíc lidí).

Za prvních devět měsíců letošního roku preventivní prohlídku ab-
solvovalo celkem 250 799 pojištěnců ČPZP, z toho 119 027 mužů a 131 
772 žen. Největší zájem o preventivní prohlídku měli opět pojištěnci z 
Moravskoslezského kraje (74 795 pojištěnců), nejmenší počet pojištěn-
ců podstoupil preventivní prohlídku v Praze (1 400 pojištěnců).

Prohlídka zahrnuje kontrolu očkování proti tetanu, vyšetření in-
terního charakteru, vyšetření zraku, sluchu, změření krevního tlaku 
a zjištění hmotnosti, onkologickou prevenci, včetně vyšetření kůže a 
laboratorního vyšetření moče. 

Preventivní prohlídka je také u gynekologa a stomatologa. Na gy-
nekologickou preventivní prohlídku má jít žena jedenkrát za rok. Na 
prohlídku ke stomatologovi bychom měli jít z preventivních důvodů 
dvakrát za rok. První prohlídka u stomatologa v roce je preventivní a 
neplatí se za ni regulační poplatek, druhá prohlídka je tzv. pravidelná a 
regulační poplatek se již platí. (EM)

pokračování v příštím čísle
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auto – moto

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

prodám Š Octavii combi 4x4, 1,9 TDi, 74 
kW, r. v. 2004, 6rychlostní, dovoz Rakousko, 
grafitová met., klima, el. okna, el. zrcátka, 
rádio, zimní gumy, po výměně filtrů a olejů, 
auto bez investic, 129 900 Kč. Rychlé jednání 
– výrazná sleva. Tel. 608 822 264.

prodám Renault Thalia, r. v. 2006, naj. 30 
000 km, klimatizace, ABS, el. přední okna, 
tažné zař., park. senz., zimní kola, STK do 
10/2014, cena dohodou. Zn. Nemoc. Tel. 605 
100 547.

prodám Suzuki Swift, r. v. 1999, naj. 50 tkm, 
podvozek částečná koroze, i na ND. Velmi 
levně. Tel. 558 362 305.

prodám VW Passat – Variant, 4 Motion, 2.0 
TDi, 103 kW, výbava highline, vyr. 11/2006, 
naj. 150 000 km, barva tmavě hnědá metal., 
1. maj., pravidelný servis, serv. knížka, výbor-
ný stav. Bixenony, alcantara – kůže nappa, 
automatická klimatizace, autohold, Al kola 
17“, sada zimních kol. Cena dohodou. Tel. 
603 289 432.

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 Kormoran 
na oc. ráfcích, rozměr 14 – FABIA. Používané 
jednu sezonu, cena 2000 Kč. T. 605 139 737.

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 kulovnici 8x57 – Z v celopažbě v 
dobrém stavu. Tel. 725 685 052.

koupím přenosný plechový gril (malý 40x60 
cm) na rožnění – dvoušpicový vč. pohohu. 
Tel. 731 485 463.

ProdeJ

prodám 2 nové masivní borovicové postele, 
čela postelí jsou vyplňové. Rozměr roštu 
2000x900, cena za jednu 1800 Kč. Dále 
prodám nový jídelní stůl masív, mořený na 
třešeň, rozm. 1200x700x750, cena 1800 Kč. 
Tel. 737 819 665.

prodám celoročně obyvatelnou maringotku 
v zachovalém stavu. Tel. 604 963 850.

prodám pěkný gauč rozkl. za 800 Kč, válen-
du s úl. prost. (květ.) za 2000 Kč (p.c. 5400 
Kč). T. 739 170 254.

pletivo – třineC 
podzimní akCe 

prodejní sklad – oldřichovice 
www.pletivo–trinec.cz 

tel. 725 944 049

prodám 9 m ičko – výška 16 cm a betono-
vou hupku. Tel. 603 582 874.

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

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

prodám černé kamerunské kozy. Tel. 777 
183 443.

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

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

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

prodám smrkovou kulatinu na topení v 
celých délkách. Odvozové místo Nýdek. Cena 
850 Kč za m³, celkové množství 8 m³. Pouze 
celkové množství. Tel. 776 551 490.

prodej pletiva pvC+zn, dráty, chova-
telská pletiva, brány, branky, sloupky. 

doprava zdarma, 
www.saro.cz, 

tel. 603 783 554.

domy – byty – Chaty

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

prodám rozestavěný rod. dům s pozemkem 
v Bystřici. Je třeba dokončit vnitřní interiér. 
Cena 1 149 000 Kč. Tel. 608 411 305.

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.

prodáme pěkný byt 3+1 s lodžií v OV v 
Jablunkově. T. 736 499 302.

prodej dr. bytu 3+1 v Č. Těšíně, po kom-
pletní rekonstrukci, cena dohodou, tel. 731 
646 324.

prodám dr. byt 2+1 na Terase, tel. 731 646 
353.

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. 1+kk s balk. na Terase v Třinci. 
Nová koupelna, kuch. linka., plast. okna, 
cena 459 000 Kč. RK nevolat. Rychlé jedn. 
sleva. 731 338 406.

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.

prodám dr. byt 3+1 v Jablunkově. Cena 900 
000 Kč. Tel. 603 287 068.

pronajmu byt 2+1 v Č. Těšíně. T. 736 499 
301.

pronajmu byt 2+1 v Českém Těšíně, ul. 
Slezská. Požaduji vratnou kauci ve výši dvou-
měsíčního nájmu. Tel. 603 752 548.

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

pronajmu malometrážní byt 2+KK, Třinec, 
Staré Město, Cena 3000 Kč/měs + inkaso. 
Tel. 602 311 191.

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.

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.

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

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

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

osobní

Hledám přítelkyni od 50 do 62 let, nejraději 
nekuřačku. Tel. 732 547 701, 702 907 668, 
702 905 652.

různé

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

daruji štěňata – kříženci, bíločerná. Tel. 731 
348 992.

daruji za odvoz velkou rohovou sedací 
válendu + kulatý konf. stůl. Tel. 724 331 129.

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

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.
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Podnikatelská inzerCe

srdečně vás zveme na 
večer koled, který se bude konat v 

evang. kostele v třinci v neděli  
8. 12. v 16.00 hod. uslyšíte mezi jinými i 
pestrý žánrový mix hudebních souborů 
s originálním programem, který u nás 
zazní poprvé v podání hostů z polska: 
soubor animato z Gliwic a zvonkohra 
ze skoczowa. pořádá Farní sbor slezské 

církve evang. a.v. v třinci.

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

dekorace poHoda 
zveme vás do nově otevřeného  

obCHůdku v třinCi na terase 
nad raiffeisen bankou. 

nabízíme porcelán, sklo, svíčky,  
lucerny, hodiny atd. 

těšíme se na vaši návštěvu. 
tel. 731 900 766.

m FasHion – nová kolekce 
– bundy, kabáty, paleta, šaty, tuniky, 
spol. oděvy... třinec, 1. máje (budova 

dom. potřeb), 1. poschodí.

uCpanÉ tepnY dolníCH končetin 
(iCHdk) 
ischemická choroba dolních končetin 
je poruchou prokrvení nohou. vzniká 
zanášením tepen dolních končetin a při-
náší zvýšené riziko kardiovaskulárních 
onemocnění včetně infarktu nebo cévní 
mozkové příhody. trpí jí až desetina 
české populace, většina nemocných o 
tom však ani neví. 
na prvotní příznaky iCHdk dokáže 
upozornit tzv. abi index. ten označuje 
průchodnost tepen dolních končetin. 
nechte si ho změřit i vy a předejděte tak 
nepříjemným komplikacím. 
ve dnech 4. – 5. 12. 2013 v lÉkárně 
na ostravskÉ v českÉm těšíně, ul. 
komorní 564/1. 
Je třeba se objednat buď u nás nebo na 
tel.: 558 711 631. 
měření trvá asi 10 minut v hodinách od 
8.00 do 16.00 a je zdarma.

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.

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

truhlářství – radek nowak 
kuchyně na míru, vestavěné skříně, 

výrobky z masivu. 
tel. 604 191 956.

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

předvánoční slevY! 
– vchodové dveře  

(masiv euro profil 72 mm. tl.), 
– vnitřní dveře (masiv dub).  

stolařství matuszny, 
tel. 775 98 11 98  

(atypické rozměry bez příplatku).

renovaCe dveří a zárubní 
technologií welle. 

volejte zdarma 800 100 129! 
www.okdvere.cz

ekonomiCká paliva 
výrobce eko briket nabízí akční cenu 

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

752 408, borskia@seznam.cz

renovaCe van. 
tel. 0048 501 707 632.

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

AUTOŠKOLA SZyMCZyKOVá 
Poštovní 244, Třinec 1 

(za úřadem práce) provádí výcvik říz. motor. 
vozidel 

sk. B a kondiční jízdy. 
ZAHáJENÍ 29. 11. 2013 v 15.30. 

Tel. 603 931 148.

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.

Autoškola 
Soňa Bogdanovičová. 

Zahájení kurzu 6. 12. v 15 hod.  
Tel. 737 839 584.

l p G 
montáž, revize, servis.  
příprava aut na stk. 

autoopravna Cebo.  
třinec, oldřichovice 255 (původně tyra), 

608 473 613.

pleCHovÉ Garáže 
garážová vrata 
tel. 606 132 291

Přeprava osob mikrobusy,  
vnitrostátní i mezinárodní. 

Tel. 777 210 043.

autodoprava – stěHování 
a různé přepravní služby malými  

i velkými 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.

Levné stěhování, autodoprava. Více na 
www.dopravastehovani.cz nebo na tel. 739 
044 302.

zateplování, zámkové dlažby. 
tel. 602 600 321.

zámkovÉ dlažbY. 
tel. 725 525 181.

zámečniCkÉ práCe 
tel. 603 816 420.

strojní omítky, sádrové 
i cementovápenné. levně, kvalitně.  

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

Zednické práce, rekonstrukce koupelen, 
obklady, dlažby, sádrokarton, instalace, 
dlouholetá praxe, kvalitní provedení. 607 
815 201.

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

malování, nástřikY 
sádrokartÓn 

zedniCkÉ práCe 
obkladY a dlažbY 

tel. 602 750 111.

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.

Masáže pro Vás! 
www.masaze-beata.cz 

tel. 737 958 062

kanárskÉ ostrovY 
letecky z katowic 

super CenY a parkovné s 90 % slevou. 
tel. 558 331 959, www.benfica.cz

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.

malířskÉ, natěračskÉ 
a lakÝrniCkÉ práCe 

– stěrkování, Gotele. 
604 720 102.

provádím veškerÉ 
malířskÉ, natěračskÉ práCe.  

tel. 776 388 710.

Malby, nátěry. 737 505 205.

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.

Žaluzie+montáž. 604 192 092.

Prodej skelné vaty a polystyrénu všech 
druhů, cena od 47 Kč/m², 10 cm tl. Doprava 
ZDARMA. Tel. 606 889 646.

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.

ELEKTRO SERVIS TŘINEC 
záruční a pozáruční servis 

– CHLADNIČKy – MRAZáKy 
– PRAČKy – SUŠIČKy 
– SPORáKy – MyČKy. 

Tel. 603 494 918.

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

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.

nejschvalovanější půjčka. 
pro každého máme řešení. 

www.startmoney.eu, 
1. na trhu. 

stačí sms 725 709 067, zavoláme.

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

Fajn půjčka. 775 042 266.

nezvládáte své dluhy? vyhledejte naši 
pomoc. zastavíme exekuce, oddlužení 

nemovitosti. 
Finanční poradna. tel. 777 229 715.

zaměstnání nabízí

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.

Uzávěrka  
pro příjem inzerce  

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

VINÁRNY POD RYNKEM

Rezervace : 775 547 457

TŘINECKÝ
TRZYNIECKI

KDE NÁS NAJDETE  
KAŽDOU STŘEDU A ČTVRTEK

Zájemci o inzerci na stránkách  
Třineckého hutníku mohou  

každou středu a čtvrtek využít  
služeb naší inzertní kanceláře  

ve městě Třinci. Inzeráty přijímáme  
v pobočce na ulici 1. máje 276  

(naproti vodárně a optice Alfa),  
Třinec Staré Město:

 -  ve středy  
od 14.00 do 18.00 hodin,

 -  ve čtvrtky od 8.00 do 12.00  
a od 12.30 do 16.00 hodin.
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Úspěšný vstup šachistů 
Mostů do druhé ligy 
ŠACHY Šachisté TJ Sokol Mosty u 
Jablunkova mají za sebou úvodní 
dvě kola ve druhé lize. A vítězně, 
když porazili shodně v poměru 
5:3 soupeře ze Sokola Dobrá a 
VOKD Poruba. 
 „Jakožto nováček jsme do nové 
sezony vstupovali s pokorou, s cí-
lem sehrát ve vyšší lize vyrovna-
né boje a se snahou udržet se ve 
třetí nejvyšší soutěži i pro příští 
ročník.,“ uvedl Pavel Kantor k am-
bicím družstva.

To se po loňském úspěšném 
vystoupení v krajském přeboru 
a následném postupu do druhé 
ligy podařilo udržet pohromadě.  
„Tým navíc posílil polský hráč 
Martin Surman, čímž jsme získali 
možnost více měnit sestavu pro 
jednotlivé zápasy,“ podotkl Kan-
tor, podle jehož slov je mužstvo 
velmi dobře poskládáno.

„Své dlouholeté zkušenosti 
předává nástupcům mezinárod-
ní mistr Jan Sikora-Lerch. Dravé 
mládí naopak zastupují Jacek 
Szwed, který si na turnaji na Ma-

llorce vybojoval ziskem třetího 
místa poslední třetí normu pro 
udělení  titulu mezinárodního 
mistra, a Jakub Szotkowski, který 
v současné době bojuje o postup 
na mistrovství České republiky 
v kategorii juniorů,“ pokračo-
val Kantor, který měl radost, jak 
Mosty soutěž zahájily.

„Velkou zásluhu na tom má 
fakt, že k prvním dvěma utká-
ním nastupovali téměř v nej-
silnější sestavě. Oba zápasy ale 
byly vyrovnané a rozhodla větší 
kvalita na prvních šachovnicích,“ 
těšilo ho.

Stoprocentní bilanci ze dvou 
partií si drží Jan Sikora-Lerch a 
Martin Cupek. Jeden a půl bodu 
přidali Jacek Szwed, Piotr Piesik, 
Břetislav Kretek a Martin Sur-
man. 

Bodovat se zatím nepodařilo 
hráčům na posledních dvou ša-
chovnicích, kde dva zápasy ode-
hrál Bohuslav Szotkowski a po 
jednom sourozenci Pavel a Petr 
Kantorovi. (lc) 

SKOKY NA LYŽÍCH Předseda třineckého oddílu skoku na lyžích Stanislav Lasota starší  
byl minulý týden v pražském Karolinu oceněn za přínos českému lyžování.

dostalo se mu pocty
LubOš čerNeK

Významná pocta mu byla udělena 
u příležitosti 110 let výročí orga-
nizovaného lyžování v českých 
zemích. „Věřil jsem, že za práci, 
kterou jsem odvedl pro český 
svaz lyžování i u nás v regionu,  
nějaké ocenění jednou dostanu. 
Mám z něho radost. Je to morál-
ní satisfakce A bylo i příjemné 
se zase setkat s mými bývalými 
kumpány, i když už jich dost není 
mezi námi. Ale co se dá dělat, ta-
kový je život,“ uvedl Lasota starší, 
který vykonával v letech 1980 až 
1992 funkci předsedy skokanské-
ho úseku českého svazu lyžování.

„Po olympiádě v Albertville 
jsem abdikoval. Sice jsem byl 
zvolen i pro další funkční obdo-
bí, ale zároveň jsem pracoval i v 
TŽ (elektrické dílny, protipožár-
ní signalizace) a šlo to stále hůře 
časově skloubit. Ale zůstal jsem 
nadále aktivní v našem regionu a 
pořád se s pomocí druhých sna-
žím, aby tady skoky u nás fungo-
valy,“ pokračoval.

Vedle něho byli stejně oceněni 
i úspěšní skokané na lyžích Karel 
Kodejška, trenér olympijského ví-
těze Jiřího Rašky Zdeněk Remsa, 
Dalibor Motejlek, Pavel Ploc ane-
bo Jaroslav Sakala. Z časových dů-
vodů nestihli dorazit Jiří Parma a 
Michal Dluhoš. Stanislav Lasota 
starší ale přiznává, že těmto veli-
činám  se v jeho závodní kariéře 
nemohl vyrovnat.

„Společně jsem s nimi trénoval 
v Banské Bystrici během vojenské 
služby. Ale my (třinecký oddíl) 
jsme se zúčastňovali jen regionál-
ních závodů. Byli jsme v Nýdku 
amatéři bez trenéra, a i když jsme 
uspěli na krajských závodech, tak 
tehdejší centrum v Rožnově nás 
mezi sebe nevzalo a vždy z toho 
nějak vykličkovalo. Hráli si na 

svém písečku. Je to škoda, měli 
jsme tu nadějné skokany (Czer-
nek, Wantulok), kteří kdyby měli 
lepší tréninky a podmínky, tak by 
dosáhli více,“ uvedl dnes sedma-
šedesátiletý předseda oddílu, jenž 
se skokům věnuje od roku 1959.

Od roku 1973 spolupracoval s 
Pavlem Mikeskou (první třinecký 
trenér), kterému dělal asistenta.  
Výsledkem Mikeskovy práce pak 
byl první reprezentant ČSSR Karel 
Morcinek z Nýdku.

Po jeho odchodu trénoval La-

sota st. třinecký oddíl společně s 
Miroslavem Pastuszkem st., Sta-
nislavem Szturcem, Rudolfem 
Kaszperem. Vedl dvanáct let sko-
kanský úsek českého svazu lyžo-
vání, nyní je předsedou třineckého 
oddílu ve skoku na lyžích. 

Za tento dlouholetý přínos čes-
kému lyžování minulý čtvrtek pře-
vzal z rukou současného předsedy 
svazu lyžování Lukáše Sobotky 
skleněnou plaketku a knižní publi-
kaci mapující 110 let lyžování v ČR.

„Je v ní zmínka o našem odcho-

vanci Pavlovi Fizkovi, který se stal 
v roce 1977 juniorským mistrem 
světa. Na této akci ještě další dva 
skokané z Nýdku skončili v prv-
ní desítce. Josef Brzuchaňski byl 
pátý a Jan Bobek devátý. To se 
ještě žádnému oddílu nepovedlo, 
aby se tři  odchovanci umístili na 
akci světového formátu v desítce! 
Všichni tři pak ovládli i domácí 
šampionát. Tyhle úspěchy jsou 
největší, kterých jsme dosáhli,“ 
vyjmenoval Lasota starší nejlepší 
výsledky třineckého oddílu.

„Ale bylo toho více. Vítězství v 
závodech Evropského poháru, ti-
tuly z MČR, Tomáš Raška byl třetí 
na MS v Tatrách atd.,“ dodal s tím, 

že i nyní mají v oddíle talentova-
né skokany, kteří jsou členy repre-
zentačního týmů juniorů

„Ze Szymeczka, Kantora, (Da-
miána) Lasoty by klidně mohl 
vyrůst špičkový závodník. Zvláš-
tě když máme dnes kvalifikova-
né trenéry, kteří vystudovali VŠ 
a používají nové moderní meto-
dy. Když se to spojí s talentem 
a pracovitostí kluků, dostavují 
se výsledky. Bylo by hezké zase 
navázat na dřívější úspěchy,“ uza-
vřel Stanislav Lasota starší. Závě-
rem by u této příležitosti chtěl 
požádat o jakoukoli pomoc pro 
zajíštění činnosti úseku skoků na 
lyžích. (lc)

Jak se Nýdek stal centrem 
české skokanské reprezentace
SKOKY NA LYŽÍCH Na příhodu přesně padesát let starou, kdy se 
Nýdek stal v zimě roku 1963 centrem přípravy reprezentačního 
družstva skokanů, stále tehdejší účastníci velmi živě vzpomínají. 
Naposledy si ji připomněli u příležitosti výročí 110 let od založení 
Svazu lyžařů čr, kterého se zúčastnil i Stanislav Lasota starší.

„Generace skokanů jako Kodejška, Höhnl, Mazánek, raška, 
Motejlek, Hubač, Matouš, Martiňák, Divila na to vždy velmi ráda 
vzpomínala. Měla probíhat jedna z posledních příprav na blížící se 
olympijské hry v Innsbrucku a Nýdek byl jediným můstkem v česko-
slovensku, kde napadl sníh. Asi 12 až 15 cm. Tehdy ještě nebyla sně-
hová děla, nebyly finanční prostředky na soustředění za polárním 
kruhem, tak kompletní česká reprezentace ve skoku na lyžích přijela 
k nám,“ usmál se Lasota.

Nýdek v té době disponoval moderním můstkem K 70, který patřil 
i k nejlepším v republice. „už byl postaven z ocelové konstrukce 
na místo dřevěné, byli jsme i prvním můstkem na světě, který měl 
lanovku a závodníci tak nemuseli nahoru na věž po svých. Konaly 
se na něm závody Poháru bratrství národů (poprvé v roce 1957),“ 
pokračoval Lasota s tím, že o hladký průběh přípravy reprezentace 
se velkou měrou zasloužili místní.

„členové TJ Sokol pomohli shrabat z luk sníh a navozit ho saněmi 
na můstek. Taky tu nebyl žádný hotel, takže asi patnáctka repre-
zentantů přespávala u zdejších obyvatel. Naši lidé si je mezi sebe 
ochotně rozdělili, nikdo neodmítl pomoct,“ těšilo ho.

A navíc je i pohostili domácími produkty. „Zrovna bylo období 
zabijačkových hodů. Však mi teď taky Zdeněk remsa (trenér olym-
pijského vítěze Jiřího rašky), který má dnes 85 let, říkal: Stacho, 
já bych tak rád k vám ještě přijel a zopakoval si to. Doufám, že to 
stihnu. A nachystej vařonku,“ usmál se.

A jak nakonec čeští skokané na OH v Innsbrucku dopadli? „Ma-
touš skončil čtvrtý, medaile mu těsně unikla. raška, který byl v 
Nýdku taky, získal olympijské zlato až o čtyři roky později,“ uzavřel 
povídání Stanislav Lasota starší. (lc)

Stanislav Lasota st. (vpravo) s Pavlem Fizkem. Foto: Archiv S. Lasota st.

Výsledky z minulého týdne

HOKEJBAL

ENVIFORM TŘINEC - VLAŠIM 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Třinečtí hokejbalisté podlehli doma mistrovské Vlašimi 2:4 a připsali 
si pátou porážku za sebou. Soupeř získal klíčový náskok ve druhé 
třetině dvěma slepenými góly, po nichž odskočil z 1:1 na 3:1. I přes 
neúspěšnou sérii jsou hráči Enviformu v extraligové tabulce devátí s 
pouhou dvoubodovou ztrátou na poslední příčku do play off.
BRANKY A NAHRÁVKY: 2. Drábik (Liboska), 34. M. Říman – 11. 
Topolánek (Horák, Průcha), 25. Horák (Topolánek, Střecha), 26. Nýdl 
(Střecha, Topolánek), 35. Střecha (Topolánek, Gärtner). Rozhodčí: 
Šprincl, Velčovský. Vyloučení: 11:11, využití: 0:1.  
Třinec: L. Smolka – Konvička, Turoň, Mišun, Ochman, Liboska, 
Chowaniec – M. Říman, Zvejška, R. Smolka – Toman, Tomis, Drábik – 
Franek, Cieslar, Pail – Palkovský, Filipek, D. Říman. Trenér: Hořák. 

FUTSAL

LIKOP TŘINEC - PARDUBICE 12:2 (8:0)
Futsalisté třineckého Likopu rozdrtili poslední tým druhé ligy 
Pardubice 12:2. O vítězi nebylo od úvodních minut pochyb a už po 
úvodním poločase Třinečtí vedli 8:0. V zápase hned čtyři střelci dali 
po dvou gólech - Kalfas, Przyczko, Stoszek a Cieslar.
BRANKY A NAHRÁVKY: Kalfas 2 (na jednu Cieslar), Przyczko 2 
(Opluštil, Baron), Stoszek 2 (Cieslar, Opluštil), Cieslar 2 (Buryan, Sa-
mek), Buryan (Samek), Baron (Opluštil), Opluštil (Sikora), Krzemieň 
- Tomič (Klír), Haan (Hanáček).
Sestava: Sikora (Kloda) - Stoszek, Cieslar, Buryan, Samek - Baron, 
Opluštil, Kalfas, Przyczko - Kantor, Krzemieň

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 
 
TURNAJ V BOWLINGU 
Čtrnáctý ročník turnaj ZO OS 
KOVO TŽ v bowlingu proběhne 
v sobotu 30. listopadu v herně 
Black Hill (1. poschodí Albertu 
v Třinci).  
Je určen pro zaměstnance 
zaměstnavatelských subjektů 
sdružených v ZO OS KOVO TŽ a 
přihlásit se můžete telefonicky 
na čísle 32 913, 603 836 214 
nebo 724 438 536 do desíti 
hodin 28. listopadu.

kam za sportem

SPOrT
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„nehrajeme za párek a pivo. Musíme být zodpovědnější.“
FoTBAL Václav Bruk, který v létě 
převzal post brankářské jedničky 
po Martinu Lipčákovi, byl podle 
hodnocení fanoušků na podzim 
nejlepším třineckým hráčem.

„Na jednu stranu mě těší, že 
mě fanoušci ocenili ze všech 
hráčů nejlépe, ale vím, že mi 

všechny zápasy nevyšly ideál-
ně a že se najdou i další hráči, 
kteří odváděli dobré výkony. 
Ale v globálu jsme jako mužstvo 
propadli. A to je hlavní, takže 
ve mně převládá zklamání. Měl 
bych mnohem větší radost, kdy-
by moje zákroky vedly k většímu 
počtu získaných bodů,“ připo-
mněl Bruk skutečnost, že Třinec 
získal v úvodní polovině soutěže 
15 bodů a na jaře ho čeká boj o 
záchranu.

?  I z hodnocení generálního 
ředitele Karla Kuly vyplývá, že 
brankářský post byl jediný, ke 
kterému neměl výhrady. Dá se 
tedy říci, že jsi spokojený, jak jsi 
zvládl roli brankářské jedničky, 
kterou jsi po odchodu Lipčáka 
převzal?
Spokojený být rozhodně nemůžu. 
Některá utkání mi vyšla, ale byly 
tam i taková, například s Pardubi-
cemi, která mi zrovna nesedla. A 
na osobní statistiky se nedá dívat. 
Chybí nám body, potřebovali jsme 
jich mít víc. První polovinu sezo-
ny jsme zpackali.

?  Odchytal jsi všechna druho-
ligová utkání a inkasoval v nich 
25 branek. Více dostaly jen dva 
týmy (oba jsou na sestupových 
příčkách). Vzhledem k tomu, 
že jsi nejlepším hráčem týmu, 
vychází mi z toho, že je potřeba 
zlepšit obrannou činnost. Jak to 
vidíš z pohledu brankáře?
Byly zápasy, které jsme uhráli ve 
vítězství, a přestože jsme v nich 
chybovali, třeba jako v utkání 
se Žižkovem nebo Frýdkem, tak 
jsme gól nedostali. Pak jsme ode-
hráli zápasy, kde těch chyb bylo 
méně, a přesto jsme třikrát inka-
sovali. Například ve Varnsdorfu 
nebo doma se silnými Budějovi-
cemi. Ale je pravda, že těch gólů 

jsme dostali hodně. Není to však o 
jednotlivcích. Sice vždy někdo za 
tou chybou stojí, ale my musíme 
zodpovědně bránit jako mančaft. 
Počínaje útočníky a konče mnou. 
To je základ. Pokud takto nebude-
me hrát, nebudeme vyhrávat. To 
musíme zlepšit.

?  Nedodržujete správně herní 
systém?
Problém je hlavně v zodpovědnos-
ti každého hráče. Každý z nás si 
musí uvědomit, že nehrajeme za 
párek a pivo. Jak lidi, tak vedení 
klubu vyžaduje lepší výkony a my 
máme na to být lepší. Je to jen o 
zodpovědnosti k týmu a koncent-
raci. Pokud se tím budeme řídit, 
půjdeme nahoru. Už v posledních 
čtyřech kolech (po změně trené-
ra) jsme se zlepšili a naše zápasy 
byly koukatelnější. Z toho musí-
me vycházet. Zjistili jsme, že jde 
hrát s každým. To je hlavně pro 
mladé kluky dobrá vzpruha. Ale 
tím nechci říci, že před změnou 
trenéra bylo všechno špatně. Po 
slušných výkonech jsme vyhráli 
na Žižkově, ve Frýdku, i když jsme 
v nich měli i štěstí. Ale bohužel 
nám to šlo jen venku. Doma jsme 
to podělali už v prvních dvou zá-
pasech (Sokolov, Hradec Králové) 
a už se to s námi vezlo. Tady nám 
chybí body k nějaké spokojenosti.

?  No právě. Ze statistiky fa-
noušků vychází jeden zarážející 
údaj – 6 venkovních utkání do-
stalo vyšší známku než nejlepší 
domácí výkon – co stojí za tím, 
že jste si na hřištích soupeřů 
vedli lépe?
Rozdíl je v herním stylu. Venku 
jsme se snažili hrát ze zabezpeče-
né obrany. Vyšel nám brejk, uklid-
nili jsme se a vyhráli. Zatímco 
doma jsme chtěli tvořit hru a to 
nám nešlo. Navíc i takový Hradec, 
když k nám přijel, tak bránil od 
půlky a nepouštěl se do nějaké di-
vočiny a velkého útočení. Čekal na 
naši chybu, která bohužel přišla, 
dali dva góly a bylo po zápase.

Prostě nemáme mančaft, kte-
rý by ostatní válcoval a dával 
soupeřům čtverku do poločasu. 
Nesmíme doma bláznit. My totiž 
moc chceme předvést divákům 
dobrý fotbal, vyhrát, ale v reálu 
to vypadalo jinak. Stačilo, aby-
chom dostali gól nebo se nám 
něco nepodařilo, a znervózněli 
jsme. Pak jsme si pořádně nena-
hráli balon a někdy to vypadalo 
úplně otřesně.

?  Podle fanoušků jste nejlepší 
zápas podzimu odehráli ve FM.  
V čem může být pro vás to utká-
ní vzorem?
On to byl ale ve všem úplně jiný 

zápas. Přišlo 7500 lidí a to je ex-
trémní návštěva, za kterou by i v 
první lize byla většina mančaftu 
ráda. K tomu druholigové derby, 
které tady dlouho nebylo. Bylo to 
vyhecované a člověk byl před tou 
kulisou od úvodních sekund vta-
žen do děje.

Domácí navíc v té době byli v 
laufu a měli jsme štěstí, že jsme 
na začátku přežili jejich tlak a 
šance. My jsme pak z jednoho 
brejku udeřili a ubránili jsme 
to. Byl to zodpovědný výkon od 
všech a takhle by to mělo plus mí-
nus vypadat. Ale když se vyhraje, 
posuzuje se ten výkon jinak. Ně-
kdy můžeš hrát líp, a přitom se 
nevyhraje.

?  Pro tebe byl ještě podzim 
barvitější díky narození dcery. 
Změnilo to nějak tvůj život a 
přístup k fotbalu?
Určitě. Člověk se těší ještě více 
domů na malou. Život dostává 
nový rozměr, uvědomíš si, že 
jsou na světě i jiné důležité věci. 
A i když tě štve, že se prohrálo, 
dokážeš to lépe strávit a už se v 
tom nehrabat, protože se věnu-
ješ dítěti a jsi rád, že je krásné 
a zdravé. Člověk se sice někdy 
vyspí hůře, ale to už k tomu pa-
tří. Je to příjemná změna a je to 
krásný pocit být otcem. (lc)

Fanouškům se nejvíce líbil 
Bruk a zápas s Frýdkem
FoTBAL V hodnocení členů fanklubu třineckého fotbalu, kteří nechyběli 
na žádném podzimním utkání týmu svého srdce, dopadl nejlépe Václav 
Bruk. Jedenatřicetiletý brankář odchytal všechny zápasy a zaznamenal 
v nich průměrnou známku 6,0.

Stejného výsledku dosáhlo i trio Radek Gulajev, Dzmitry Rekish a 
Michal Velner, kteří byli ale hodnoceni maximálně v polovině zápasů. 
Za očekáváním podle nich byly výkony Marka Čelůstky, Petra Wojnara i 
Tomáše Gavláka, nejlepšího střelce loňského ročníku MSFL. Jako jediní 
měli průměrnou známku pod pět celých.

Nejlepší známku (druhou nejvyšší možnou) obdržel Bruk (9) v utká-
ní na Žižkově, naopak propadákem byl zápas v Ústí nad Labem, kde 
hned osm hráčů dostalo dvojku (druhou nejnižší možnou). Duel v Ústí 
byl taky nejhorším podzimním zápasem Třince. Naopak nejlepší výkon 
podali podle mínění fanoušků během podzimu ve Frýdku-Místku.
Třinečtí fotbalisté byli celkově venku úspěšnější než doma (10 získa-
ných bodů oproti 5) a tento fakt se promítl i v týmovém hodnocení 
– hned šest utkání na hřišti soupeřů bylo bodově ohodnoceno lépe než 
nejlepší domácí (proti Vltavínu 5,69). Nepočítame-li střetnutí s prvoli-
govou Duklou Praha, které ovšem bylo odehráno v rámci poháru České 
pošty a ve statistice není uvedeno. Za zápas s Duklou Praha obdrželi 
třinečtí hráči výslednou známku 6,18. (lc)

nejlépe si vedou nováčci
REGIoNÁLNÍ FoTBAL Podzimní 
část skončila i v nižších fotba-
lových soutěžích. Spokojenost 
může panovat ve Vendryni, neboť 
nováček letošního ročníku kraj-
ského přeboru vstupuje do zimní 
přestávky na sedmém místě.

Ve stejné soutěži se v horních 
patrech chtěl pohybovat i Čes-
ký Těšín, ale realita byla jiná. Po 
první polovině ročníku, v němž 
v týmu došlo i ke změně na tre-
nérském postu, jim patří čtrnáctá 
příčka s minimálním odstupem 
před posledními dvěma celky.

Klidní nemohou být v I. A třídě 
ani v Bystřici, která ze 13 zápasů 

vyhrála jen jednou a je po podzi-
mu předposlední.

Z šestice regionálních týmů v 
I.B třídě si opět nejlépe vede nová-
ček. Písek je po loňském postupu 
pátý, ale na druhou stranu má ve 
vyrovnané soutěži jen pětibodo-
vý náskok před předposledním 
Hrádkem, který je jen vinou hor-
šího skóre za dvanáctým Hnojní-
kem.

Na jedenáctém místě figurují 
Mosty, které se během podzimu 
prezentovaly několika divokými 
výsledky. Dávají hodně branek, 
útočný styl ale nese daň v podo-
bě nejvíce inkasovaných branek v 

soutěži. Deváté místo zaujímá Ný-
dek a o tři příčky výše se nachází 
Jablunkov. (lc)

PořAdÍ Po PodzImu:
Krajský přebor: 1. Vítkovice 
35 bodů,..., 7. Vendryně 23 b,..., 
14. Český Těšín 11 b....,16. poslední 
Brušperk 8 b
I. A třída: 1. Šenov 28 b,..., 
13. (předposlední) Bystřice 9 b.
I.B třída: 1. Dobratice 29 b,...,  
5. Písek 19 b, 6.. Jablunkov 18 b,..., 
9. Nýdek 17 b,..., 11. Mosty 15 b, 
12. Hnojník, 13. (předposlední) 
Hrádek (oba 14)

Fotbalistům Českého Těšína podzim nevyšel. I v utkání v derby ve Vendryni vysoko prohráli. Foto: Marian Kiedroň

Statistiky Třince po podzimu
PRŮMĚRNÁ ZNÁMKA HRÁČŮ, KTEŘÍ BYLI HODNOCENI VE VÍCE NEŽ 
POLOVINĚ PODZIMNÍCH DRUHOLIGOVÝCH UTKÁNÍCH
Bruk 6 (nastoupil ve všech 16 zápasech), Malíř 5,56 (16 z.), Ceplák 
5,54 (13 z.), Cigánek 5,5 (10 z.), Málek 5,4 (10 z.), Matoušek 5,17 (12 
z.), Malík 5,11 (9 z.), Čtvrtníček (10 z.), Lisický (11 z.), Motyčka (14 z.) 
– všichni 5 b, Čelůstka 4,73 (11 z.), Wojnar 4,56 (9 z.)
OSTATNÍ: Gulajev (8 z.), Rekish (4 z) a Velner (5 z.) – všichni 6, Joukl 
5,5 (6 z.), Juřena 5,14 (7 z.), Adamek (poločas), Sporysz (60 minut) – 
oba 5, Hupka 4,83 (6 z.), Gavlák 4 (hodnocen jen v 5 utkáních)
NEJPOVEDENĚJŠÍ ZÁPASY: Frýdek-Místek – Třinec průměrná známka 
všech hráčů 7,82 (výhra 1:0), Bohemians Praha – Třinec 7,36 (výhra 
3:1), Viktoria Žižkov – Třinec 7 (výhra 2:0), Karviná – Třinec 7 (pro-
hra 1:2)
NEJHORŠÍ ZÁPASY: Ústí nad Labem – Třinec 2,69 (prohra 1:3), Zlín – 
Třinec 2,82 (prohra 0:3), Třinec – Hradec Králové 3,82 (prohra 1:2), 
Třinec – Pardubice 4 (prohra 1:2)
NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ HRÁČI: Miroslav Ceplák (2 góly a 3 asistence) a 
Pavel Malíř (1+4)
NEJLEPŠÍ STŘELCI: Gulajev 3, Matoušek, Gavlák, Cigánek a Ceplák - 
všichni po dvou gólech

SPORT
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Inzerce

Ro z h ovo R

„Je to spojení přijemného s užitečným.“
TŘINEC Partnerky třineckých ho-
kejistů se stejně jako loni zapojily 
do projektu darování krve, kte-
rý v průběhu listopadu počtvrté 
uspořádal hokejový klub z Nebor. 
Lukáše Zíba, který je společně s 
Peterem Hamerlíkem patronem 
akce, zastupovala přítelkyně Mag-
dalena Šanderová (na snímku). 
S ní darovaly krev na transfúzní 
stanici v nemocnici na Sosně i Eva 
od Marka Zagrapana a Míša od Ši-
mona Hrubce. 

„S Evičkou jsme byly už loni. 
Kluci celou akci zaštiťují, ale mi-
nulý rok se toho nemohli zúčast-
nit, protože se jim to stejně jako 
letos krylo s hokejovým utkáním. 
Tak jsme si řekly, že když nemů-
žou oni, půjdeme alespoň my. 
Vzešlo to od nás. Šly jsme ochot-
ně, protože jsme chtěly pomoci 
užitečné věci. A letos jsme se už 
vyloženě těšily, až zase půjdeme,“ 
uvedla Magdalena Šanderová. 

?  Chodila jste darovat krev 
pravidelně i před touto akcí?
Ne. Až loni, když se naskytla tato 
úžasná příležitost, jsem se roz-
hodla jít poprvé a podpořit to. 
Moc mi taky pomohlo a uklidňo-
valo mě, že v tom nejsem sama a 
že jsme šli hromadně. A k tomu 
s dalšími holkami hokejistů. Díky 
milým lidem a uvolněné atmosfé-
ře mi to pak připadalo jako něja-
ké příjemné setkání. Proto ho teď 
beru jako spojení příjemného s 
užitečným a ráda půjdu zase. 

?  Vzpomínáte si, jaké to bylo, 
když jste šla loni darovat krev 
poprvé? 
Nejdříve proběhlo na transfúzní 
stanici vyšetření, na základě které-

ho se zjišťuje, zda je člověk zdravý 
a schopný darovat krev. To zna-
mená, že jsem vyplnila dotazník s 
otázkami o mém zdravotním sta-
vu, odebrali mi vzorek krve a moči. 
Absolvovala jsem i pohovor s paní 
doktorkou. Až pak následoval od-
běr krve. Minimem jsou čtyři deci, 
já jsem darovala v obou případech 
právě tohle množství. Člověk z 
toho má poprvé přirozeně trochu 
obavy, ale zbytečně. Není to nic 
hrozného, dá se to přežít. 

?  Obdivuji vás. Mně se dělá 
špatně, jen si představím tu 
injekci. 
(smích) No, musíte otočit hlavu a 
koukat jinam. Já taky nemám ráda 
jehly, ale když tím můžu někomu 
pomoct nebo i zachránit život, 
mělo by se to překonat. Právě ta-
hle myšlenka mě motivovala a chci 
k tomu povzbudit i další lidi, kteří 
třeba váhají. Opravdu se není čeho 
bát, sestřičky a veškerý personál 
vám odběr zpříjemní. A ani to ne-
zabere příliš času. Záleží sice, jak 
vám rychle teče krev, ale bývá to 
otázka několika minut. A člověk 
má z toho nakonec dobrý pocit. 

?  Nebývá vám ani nevolno? 
Naštěstí mi z toho nebylo ni-
kdy mdlo, ani nikomu dalšímu 
z mého okolí. Ono je to i dobře 
zorganizováno a Marian (Franek, 
organizátor akce) nám mejlem 
posílá veškeré instrukce, které 
napomáhají hladkému průběhu 
akce. Důležitá je i část o stravě, 
v níž nás upozorňuje, že nesmí-
me den předem jíst nic tučného 
ani pít alkohol. Vyloučeny jsou i 
mléčné výrobky na snídani. Tak 
si to hlídám. Dám si jen lehkou 
večeři a ráno, protože jsou ty 
odběry relativně brzo, tak ani 
nesnídám. Ale mají na oddělení 
pro nás připraveno občerstvení i 
jídlo, tak to doháním až tam. 

?  Vede vás k dárcovství i nějaká 
osobní zkušenost? Například, 
že třeba někomu blízkému ve 
vašem okolí pomohla právě 
transfúze krve? 
Naštěstí ne. Ale můj otec má vzác-
nou krevní skupinu a je pravidel-
ným dárcem. I to byl další impuls, 
proč mi připadá jako normální jít 
darovat krev. Pamatuji si, jak mu 
volali z nemocnice a říkali mu, že 
mají málo krve jeho skupiny. Člo-
věk si pak uvědomuje, že nikdy 
neví, kdy se to může i jemu hodit 
a kdy se může dostat do situace, 
že tu krev bude taky potřebovat. 
Myslím si, že každý, pokud mu to 
zdraví dovolí, by měl chodit.

?  A Lukáš taky chodí? 
V obou letošních termínech měli 
zápasy (15. 11. proti Litvínovu, 22. 
11. proti Slavii Praha), stejně tak 
loni a nevycházelo jim to. Spíše to 
pak nechávali dodatečně na ná-
hradní termín po sezoně. (lc)

TřinečTí hokejisté po třech porážkách s týmy ze spodní části tabulky zabrali a porazili 
doma pražskou Slavii a brněnskou Kometu. V tabulce se díky tomu posunuli na 4. místo.

nepříjemnou sérii zastavili
Luboš černek

Nepříjemnou sérii, v níž Oceláři 
podlehli Litvínovu, Karlovým Va-
rům a Kladnu, zastavili po dob-
rých výkonech jednoznačnými vý-
hrami 5:2 nad Slavií a 3:0 s Brnem. 
V prvním utkání dal dvě branky 
Martin Adamský, ve druhém Mar-
tin Růžička. Spolehlivě opět chytal 
Šimon Hrubec, v utkání s Kometou 
si připsal čtvrtou nulu v sezoně.

„Proti Brnu jsme předvedli je-
den z nejkomplexnějších výkonů 
v sezoně. Máme radost, že se hrá-
či naučili respektovat sílu soupe-
ře. A že si uvědomili, že musí hrát 
hokej jednoduše, zodpovědně a 
trpělivě. Pro psychiku bylo důle-
žité, že jsme teď po šňůře tří pro-
her dvakrát zabrali. Je to známka 
kvality mužstva, že se dokázalo 
zvednout a oklepat,“ uvedl trenér 
Pavel Marek.

VýsLedky OCeLářů V MiNuLéM týdNu

TŘINEC – KLADNO 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 28. adamský (Linhart), 58. Polanský (Pete-
rek, Bonk) - 32. Machač (Dragoun), 39. S. Treille (M. hořava, Doude-
ra), 47. Tenkrát (T. kaberle, Patera). rozhodčí: Mikula, Šír - Gebauer, 
Lederer. vyloučení: 5:6. využití: 2:0. Diváci: 2636.
Třinec: hrubec - hrabal, Galvas, roth, Linhart, krejčí, kania, Foltýn 
- Martin růžička, Bonk, varaďa - Orsava, Polanský, adamský - D. 
květoň, Peterek, rufer - Matuš, Marosz, rákos.

TŘINEC - SLAVIA PRAHA 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) 
Branky a nahrávky: 9. adamský (Martin růžička), 20. adam-
ský (hrabal, Martin růžička), 36. Orsava (Polanský, adamský), 46. 
Peterek (květoň), 57. květoň (Peterek, hrubec) - 36. v. růžička ml. 
(kolařík, Žejdl), 46. klhůfek. rozhodčí: Lacina, Pavlovič - Jindra, 
Skopal. vyloučení: 5:3. Bez využití. v oslabení: 2:0. Diváci: 3955.
Třinec: hrubec - hrabal, Galvas, roth, Linhart, krejčí, kania, Lojek, 
Foltýn - Martin růžička, Bonk, varaďa - Orsava, Polanský, adamský - 
květoň, Peterek, rufer - Matuš, Marek růžička, rákos.

TŘINEC – KOMETA BRNO 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 8. rákos (krejčí, kania), 27. Martin růžička 
(hrabal, roth), 36. Martin růžička (hrabal). rozhodčí: husička, Polák 
- Flegl, Štofa. vyloučení: 6:8. využití: 1:0. Diváci: 3829.
Třinec: hrubec - hrabal, Galvas, roth, Linhart, krejčí, kania, Lojek, 
Foltýn - Martin růžička, Bonk, varaďa - Orsava, Polanský, adamský - 
květoň, Peterek, rákos - Matuš, Marek růžička, rufer. 

proběhne autogramiáda
TŘINEC Hokejoví příznivci mají 
dnes možnost získat podpisy od 
čtyř třineckých hráčů. 

Ve VIP salonku ve Werk aré-

ně je od 16.30 budou rozdávat 
útočníci Martin Růžička, Dani-
el Rákos, Jakub Orsava a Radim 
Matuš. (lc)

Gorškov v třinci skončil
hoKEJ Oceláři ukončili v pondělí 
po vzájemné dohodě spolupráci 
s Alexandrem Gorškovem. Dvaa-
dvacetiletý ruský útočník nepo-
tvrdil produktivity z přípravy a v 
extraligových utkáních nasbíral v  
16 zápasech pouze čtyři body za 1 

gól a 3 asistence. 
Naopak po zlomenině klíční 

kosti už byl v zápase s Kometou 
Brno na střídačce Peter Hamerlík. 
Slovenský gólman už odchytal i 
jedno utkání, kdy pomohl Havířo-
vu k výhře nad Berounem. (lc)

šimon Hrubec nepustil v zápase s brnem ani jeden gól. Foto: Petr Rubal

sporT


