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Tenisový boom  
pociťují i ve Vitality
rádi by vychovali hvězdu  

i světového formátu str. 23

Nemocnice Podlesí  
je nejlepší v Česku
za jedničku ji považují její 

pacienti i zaměstnanci str. 3

Třídírnu odpadů  
v Konské nechtějí
Lidé svůj nesouhlas vyjádřili  

peticí i na radnici str. 2

Nákupy přes internet 
nemusí vždy vyjít
RegioN nejen nastrojené stromky na náměstích, ale i shon, markety praskající ve švech 
a přecpaná parkoviště jsou typickým obrázkem předvánoční doby. není proto divu, že lidé 
stále častěji sedají k počítačům a plní košíky dárky ve virtuálních prodejnách pohodlně 
doma z obýváku. Ovšem pár kliknutí může také nepříjemně překvapit, a to když namísto 
vysněného mobilu v zásilce najdeme třeba ponožky.

PeTRa MaRTyNKoVá

„Stává se, že místo drahého mo-
derního telefonu zákazníkovi 
přijdou jen kameny, knížky nebo 
třeba ponožky. Jedinou obranou 
proti těmto internetovým podvo-
dům je obezřetnost. Lidé by měli 
volit e-shopy známých značek, 
sledovat recenze a nepodléhat 
zdánlivě výhodným nabídkám, 
kdy je zboží závratně pod cenou,“ 
poradil mluvčí frýdecko-místec-
kých policistů Vlastimil Starzyk. 

Podle policie je nejoblíbeněj-
ším artiklem podvodných ob-
chodníků elektronika. Ta se ov-
šem k zákazníkovi, jenž obvykle 
zlákán akční cenou ihned zaplatí, 
nakonec ani nedostane. „Zboží je 
proto nejlepší platit až při pře-
vzetí a obsah zásilky je důležité 
ihned zkontrolovat,“ podoktnul 
Starzyk.

Platba na dobírku je jistější i po-
dle Sdružení obrany spotřebitelů. 
„Porušenou zásilku doporučuje-
me raději ani nepřebírat a sepsat 
s dopravcem protokol o poškoze-
ní a kontaktovat dodavatele. Také 
cena za dodané zboží musí být to-
tožná s tou, kterou potvrdil doda-
vatel,“ dodala Marcela Reichelová, 
předsedkyně sdružení.

Pro policii je pak pátrání po 
nepoctivých obchodnících mra-
venčí prací. Mnozí z nich totiž 
nepoužívají vlastní telefonní čís-
la, adresy ani účty, kam peníze za 
objednávky putují. Podvody se ov-
šem daří podle Starzyka objasňo-
vat a často se tak stane, že peníze 
za nepovedený nákup nakonec 
přeci jen skončí v peněženkách 
podvedených zákazníků.

A stejně tak jako policie mo-
hou i banky pomoci s vymá-
háním peněz. To v případě, že 
zákazník použije k platbě svou 

kreditní kartu. Banka na sebe to-
tiž přebírá jistou míru odpověd-
nosti za výběr obchodníka, který 
karty akceptuje.

Strach s neznámého virtuál-
ního světa v posledních letech 
opadá a nakupování přes inter-
net je díky rychlosti, pohodlnos-
ti, flexibilitě a úspoře času stále 
oblíbenější. U zákazníků ovšem 
vítězí hlavně cenou, což se také 
projevuje v obratech interne-
tových prodejců. Ty se budou 
během letošních Vánoc podle 
odhadů Asociace pro elektronic-
kou komerci pohybovat okolo 
18,5 miliardy korun. „Například 
v oblasti spotřební elektroniky 
se předpokládá, že až 35 pro-
cent všech vánočních prodejů se 
uskuteční právě na internetu,“ 
uvedl Jan Vetyška, výkonný ředi-
tel asociace.
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huť spustila špičkovou 
technologii výroby železa
TŽ snížení výrobních nákladů přinese Třineckým železárnám foukání 
práškového uhlí do vysokých pecí. Technologie za 700 milionů korun 
nahrazuje část vsázky koksu mletým uhlím. Provoz slavnostně zahá-
jili Ján Moder a Jan Czudek. Více na straně 5.

Inzerce

Zelená modernizaci trati
izabela KRaus-ŻuRoVá

čeSký těšín Dokument, který 
dává zelenou zahájení optimali-
zace železniční trati Český Těšín 
– Dětmarovice, byl na českotě-
šínské radnici podepsán v pon-
dělí ministrem dopravy v demisi 
Zdeňkem Žákem.

„Pokračujeme ve snaze napojit 
tento region nejen na naše vnit-
rostátní, ale i tranzitní evropské 
dopravní sítě. V případě trati Čes-
ký Těšín – Dětmarovice sice toto 
napojení existuje, ale abychom 
mohli toto spojení provozovat v 
nejvyšší kvalitě železniční dopra-
vy, je třeba, abychom trať dostali 
na špičkovou úroveň“, zdůvodnil 
ministr investici za téměř dvě a 
půl miliardy korun.

Dokument v přítomnosti před-
stavitelů Moravskoslezského kraje 
a Českých drah podepsali rovněž 
Jaroslav Adamec, ředitel Oblast-
ního ředitelství Správy železniční 
dopravní cesty Ostrava, a Vít Slo-
váček, starosta Českého Těšína.

Modernizace trati, která začne 
v Českém Těšíně příští rok 1. květ-
na, bude pro obyvatele znamenat 
rovněž značné ztížení dopravní 
situace. A to zejména kvůli oče-
kávaným omezením ve využívání 
podchodů a podjezdů spojujících 

město, které vedou pod tratí. Kdy 
a na jak dlouho budou tato ome-
zení platit, bude sděleno na tis-
kové konferenci před samotným 
zahájením rekonstrukce.

Optimalizace trati Český Těšín 
– Dětmarovice, která si vyžádá 
necelé 2,5 miliardy korun, bude 
spolufinancována Evropskou unií 
ve výši 1,9 miliardy. Poslední den 
v roce 2015 by měla být celá in-
vestice u konce. Díky optimalizaci 
trati se podle Žáka výrazně zvýší 
komfort v železniční dopravě.
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Na cestující vlakem i busem čekají novinky
region S novým jízdním řádem 
se na trati objeví i novinky. Zkrát-
ka však nepřijdou ani cestující bu-
sem, kteří nově mohou využívat 
více spojů do Katovic a Krakova.

žluté Soupravy zaStaví 
v centru i ByStřici
Od 15. prosince obsadí perony 
zastávky Třinec centrum kromě 
modrých osobních vlaků také 
konkurenční žluté soupravy Re-
gioJet.

„Budeme prvním dálkovým 
vlakem spojujícím Prahu s cent-
rem Třince. Očekáváme daleko 
lepší obslužnost tohoto města,“ 
uvedl Přemysl Vícha, obchodně - 
marketingový ředitel společnosti 
RegioJet, která se na třinecké trati 

objevila před rokem. Vlaky budou 
navíc zastavovat také v Bystřici, 
jež bude výchozím bodem pro 
ranní spoje do Prahy.

Od minulého týdne si cestující 
navíc mohou zakoupit jízdenku v 
nově otevřené pobočce žlutého 
dopravce na třineckém nádraží.

Také České dráhy, jejichž vla-
ky ujedou v příštím roce téměř 
7 milionů vlakových kilometrů, 
přicházejí se změnami. Na poža-
davek města Třince budou vlaky 
rychlíky ve směru Praha – Žilina 
zastavovat na třineckém nádra-
ží, nikoliv na zastávce Třinec 
centrum. „Se zastavováním na 
obou místech a také v Návsí Mi-
nisterstvo dopravy ČR nesouhla-
sí,“ vysvětlila mluvčí ČD Kateřina 

Šubová. Doplnila, že v Českém 
Těšíně bude příští rok probíhat 
přestavba a modernizace, proto 
se prodlouží přestupní doba od 
vlaků směr Frýdek-Místek na šest 
minut.

Přípoje ve směru Třinec jsou 
zachovány, do Havířova a z něj  
nejsou většinou navázány.

V Třinci je nově denně navázán 
okamžitý přípoj v 5.13 od vlaku 
z Čadce (4.30) a Návsí (4.56) na 
rychlík Hutník, který končí svou 
jízdu v Praze (9.53).

na letiště a univerzitu 
miniBuSem
Na letiště v Katovicích a Krakově, 
taktéž do center obou měst se 
můžete pohodlně dostat mini-

busem. Stačí do něj nastoupit v 
centru Ostravy nebo v Bohumíně 
na zastávce u železniční stanice. 
Společnost TigerExpres.eu, kte-
rá spoje provozuje, je oficiálním 
dopravcem jak pro katovické, 
tak i krakovské letiště. A od 1. 
prosince nabízí šest spojů v ka-
ždém směru. Cesta minibusem 
z Bohumína na katovické letiště 
i zpět trvá půl druhé hodiny, do 
centra Katovic o 30 minut déle. 
Do Krakova pak něco málo přes 
tři hodiny.

Od zahájení provozu v červnu 
letošního roku luxusními klima-
tizovanými minibusy se na trase 
Ostrava – Bohumín – Katovice – 
Krakov přepravilo více než pět 
tisíc cestujících. Byli mezi nimi 

jak klienti cestovních kanceláří, 
tak studenti a firemní cestující. 
Nechyběli ani takoví cestující, 
kteří se chtěli třeba jen na den 
podívat do jednoho z nejhezčích 
polských měst.

Jízdenky na veškeré spoje Ti-
gerExpres.eu jsou v prodeji buď 
přímo na internetových strán-
kách www.tigerexpress.eu, nebo 
u prodejních partnerů – zejména 
ve všech kancelářích a poklad-
nách společností Student Agency 
a RegioJet.

Zakoupit si už mohou cestující 
také speciální zpáteční adventní 
jízdenky, které mohou využít ze-
jména pro návštěvu předvánoční-
ho Krakova a věhlasných vánoč-
ních trhů. (pm, ikz)

internetové nákupy 
nemusí vždy vyjít
Jan Vetyška zároveň upozornil na 
rostoucí oblibu zneužívání loga 
certifikovaných obchodů (APEK, 
Heuréka). Doplnil, že některé e-
-shopy se tak, ač bez certifikace a 
prověření, snaží zákazníky uvést 
v omyl a vyvolat dojem, že jsou 
důvěryhodné. „Každý měsíc pro-
věřujeme několik e-shopů, které 
na svých stránkách neoprávněně 
uvádějí, že získaly certifikaci,“ 
potvrdil Vetyška. Značku kvality 
lze přitom jednoduše ověřit na 
internetu (www. certifikovaný-
-obchod.cz).

Spotřebitelé by měli ovšem 
pozornost věnovat nejen reno-
mé e-shopů, ale také obchodním 
podmínkám. Podle občanského 
zákoníku sice mají zákazníci prá-
vo odstoupení od smlouvy bez 
udání důvodu, ale i zde existují 
výjimky. „Například v případě, že 

je zboží upravené na přání zákaz-
níka nebo v případě audio a video 
nahrávky, jestliže spotřebitel po-
ruší originální obal médií, a také 
v případě dodávky novin a časo-
pisů,“ informovala Reichelová.

Stále častěji se akční nabídky 
valí na uživatele také ze slevo-
vých serverů. Stejně jako u e-
-shopů i tady platí zkontrolovat 
recenze. „Při nákupu dárkových 
poukazů-voucherů je důležité 
informovat se o podmínkách sle-
vové akce, případně si zjistit, zda 
je služba ještě volná v požadova-
ném termínu,“ upozornila před-
sedkyně sdružení s tím, že by 
lidé neměli s uplatněním vouche-
rů otálet a alespoň si rezervovat 
vyhovující termín služby. Stejně 
tak i v případě voucherů může 
kupující od smlouvy odstoupit, 
ovšem pokud nezačal objedna-
nou službu již čerpat.
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Dočkal se také úřad
dolní lomná Ač zcela nakonec, 
přesto se dočkal. Obecní úřad byl 
poslední budovou v obci, jíž se ne-
dotkla rekonstrukce. S tou se za-
čalo až letos o prázdninách a obec 
na ni získala milionovou dotaci.

„V rámci rekonstrukce úřadu 
jsme zateplili obvodové zdi, střeš-
ní a stropní konstrukce a vymě-
nili okna a vstupní dveře,“ řekla 
starostka Renata Pavlinová. „Na-
víc bude obecní úřad používat v 

letošní topné sezoně tepelné čer-
padlo coby zdroj alternativního 
využívání geotermální energie. 
Díky němu tak objekt sníží kaž-
doroční spotřebu energie a uleví 
znečištěnému ovzduší a okolní 
krajině,“ doplnila starostka.

V předešlých letech byly za 
peníze z Evropské unie zrekon-
struovány všechny obecní budovy 
- školy, požární zbrojnice a dům s 
pečovatelkou službou.  (dt)

Jako poslední opravili obecní úřad. Foto: Daniel Trombik

TřiNeC Ani tříhodinová ostrá diskuze neuhasila vášně některých obyvatel nebor, Podlesí a konské. Třídírně, kterou má v plánu vystavět firma nehlsen  
a přesunout tak nakládání s odpady do moderní haly v konské, nehodlají v žádném případě ustoupit.

Třídírnu v Konské nechtějí
PeTRa MaRTyNKoVá

Nehlsen narazil na odpor už před 
rokem po vzniku občanského 
sdružení Třinec - místo pro život, 
kdy původní záměr s kapacitou 85 
tisíc tun stáhnul. Stěhování je ale 
podle firmy nutné. Do Oldřichovic 
se již plány na efektivnější a snad-
nější třídění nevměstnají.

Nová dotřiďovací linka papíru a 
plastu, sběrné a třídicí místo pro 
stavební odpad, plocha pro skla-
dování větví, místo pro posypový 
materiál a zeleň má zaplnit 8hek-
tarový pozemek. Ten firma koupi-
la před dvěma lety. Už tehdy bylo 
jasné, že areál na Tyrské kapacit-
ně nestačí. Hledalo se místo, kam 
služby rozšířit. Ve hře byla i halda. 
Nakonec padl los na Konskou, kte-
rá je podle firmy vhodnou lokali-
tou i proto, že sousedí se železár-
nami a nejbližší rodinný dům je 
vzdálený od haly 320 metrů.

Ovšem o koupi pozemku mělo 
podle odpůrců výstavby rozhodo-

vat zastupitelstvo města, které je 
50procentním podílníkem firmy 
Nehlsen. „Podle všeho je již vše 
dáno. Mám pocit, že jsme posta-
veni před hotovou věc,“ zhodnoti-
la Hana Dziadková z Nebor, která 
spolu s dalšími sedmi desítkami 
lidí minulou středu konfrontova-
la své názory s představiteli firmy 
Nehlsen a vedením Třince.

měSto Balancuje na hraně 
„Třídírnu město potřebuje, to 
víme všichni. Díky ní nemusíme 
zvyšovat poplatky za svoz odpadů, 
za něž z rozpočtu doplácíme přes 
400 korun na osobu. Ovšem jsou  
i občané, kterým se záměr nelíbí,“ 
je si vědoma starostka Věra Pal-
kovská. Projekt má podle ní nejen 
ušetřit peněženky Třineckých, 
navíc pomůže plnit plán odpado-
vého hospodářství, který města ze 
zákona zavazuje k 55procentnímu 
zpracování odpadů.

O nutnosti dotříďovací linky 
není přesvědčeno na 600 petiční-
ků, podle kterých projekt naruší 

jejich klidné žití. Bojí se hluku, 
zápachu, zvýšené zatíženosti cest 
i toho, že se podnikatelský záměr 
časem rozroste do megaloman-
ského projektu.

Sdružení bránící Konskou v 
čele s Oto Wrzecionkem připra-
vilo několikastránkový elaborát 
připomínek. Kritika padla na auta, 
která mají jezdit pod okny lidí z 
Nebor a Podlesí. Podle záměru má 
do třídírny a zpět jezdit denně 
maximálně 55 aut. Devadesát pro-
cent z nich by ale mělo projíždět 
areálem Třineckých železáren. „To 
znamená, že jen 10 aut denně by 
využívalo silnice přes Podlesí a Ne-
bory, kde nyní za hodinu projede 
až 1200 vozidel,“ podotkl jednatel 
Nehlsenu Tomáš Sabovčik.

Ovšem smlouva s hutí ještě 
není sepsána, ačkoli firma s že-
lezárnami jedná již rok. Na stole 
jsou nyní podmínky, které musí 
Nehlsen splnit. Mezi nimi je i 
úspěšný proces prověření mini-
malizace vlivu záměru na život-
ní prostředí (EIA) nebo vstupní 

investiční náklady. „Smlouvou se 
zabývá představenstvo, další jed-
nání proběhnou na počátku roku, 
kdy budou známy i výsledky stu-
die EIA,“ sdělila za Třinecké žele-
zárny mluvčí Petra Jurásková.

Vedení města se však zaváza-
lo, že pokud průjezd železárnami 
nebude možný, je záměr zastupi-
telstvem neprůchodný. „Stavět se 
prostě nebude,“ několikrát zdů-
raznila Palkovská.

lidé Se Bojí rozšíření
Připomínky kritiků stavby v Kon-
ské leží na stole krajských úřední-
ků od pondělka. S nimi i fakt, že 
ačkoli firma původní kapacitu tří-
dírny snížila o polovinu a ustou-
pila od zpracovávání směsného 
komunálního odpadu, jsou tady 
obavy, že se podnikatelský záměr 
bude do budoucna rozšiřovat.

„V nebližších 5 letech budeme 
na úrovni 40 až 50 procent ma-
ximální kapacity. Kapacity 20 ti-
síc tun dotříďovací linky nejspíš 
nedosáhneme vůbec, protože v 

celém kraji je 36 tisíc tun,“ argu-
mentoval Sabovčik s tím, že hala 
je navržena na nejnižší možnou 
kapacitu s ohledem na ekonomi-
ku a využití. „Tolik odpadu celé 
město nevyprodukuje, bude se k 
nám svážet špína odjinud,“ reago-
vali oponenti. O tom, odkud bu-
dou odpady dováženy, rozhoduje 
podle politiky firmy cena, za kte-
rou se dovoz ještě vyplatí. „Cílem 
je snížit náklady pro Třinecké,“ 
vysvětlil Sabovčik.

Někteří lidé jsou se záměrem 
smířeni. „Vím, že je to potřeba. By-
dlím asi 300 metrů od budoucí tří-
dírny a neprotestuji. Nevím, proč 
do toho mluví lidé, kteří s tím ne-
mají nic společného,“ reagoval po 
skončení jednání pan Mec.

O tom, jak záměr v Konské do-
padne, se bude jednat po vyhod-
nocení všech připomínek. Z kraje 
příštího roku chce vedení města 
opět naplánovat další setkání, na 
kterém už by už měly být známy 
výsledky studie EIA i stanovisko 
Třineckých železáren.

Povídky  
s odměnou 

Vánoční číslo bez příběhů 
čtenářů? To by přece nešlo! 
a tak i letos vyzýváme 
čtenáře - psavce, aby nám 
posílali své zážitky, tento-
krát na téma „Dárek, na 
který nezapomenu“. Ty nej-
lepší otiskneme a odměníme 
honorářem.

Kromě toho se také tě-
šíme na vaše fotografie Mi-
kulášů a jejich pomocníků. 
Do ulic zdejších měst i vesni-
ček by měli vyrazit už tento 
čtvrtek. Tak neváhejte, foťte 
a rychle posílejte. Nejzda-
řilejší fotografie otiskneme 
v Třineckém hutníku, který 
vyjde 11. prosince. zaslou-
žená odměna nemine ani 
nejlepší snímek, ani toho, 
kdo pro něj bude hlasovat. 
Na příspěvky čekáme do  
9. prosince na e-mailu: 
dana.kohutova@trz.cz.  (dk)

z RegioNu
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Bystřice má senior taxi
ByStřice Za lékařem, na úřad, 
poštu či nákup nebo třeba do 
školky odveze Bystřické nové 
Senior taxi. Nabízí také vyzvedá-
vání receptů či léků v lékárnách, 
pomoc při vyřizování formalit, 
doprovod k lékařům do ordinací 
či pomoc s odnášením nákupu a 
dalšími těžkými věcmi.

Bystřický senior taxík se rozjel 
po vzoru Jablunkova. „Jedná se 
ovšem o soukromý podnikatelský 
záměr, není nutné vyřizování ja-
kýchkoli potvrzení a karet. Stačí 
si jen službu objednat den pře-
dem,“ uvedl starosta Ladislav Ol-

šar, který kvituje s uspokojením, 
že se tento druh služby v obci 
zrodil.

Senior taxi však, jak lze soudit 
podle názvu, neslouží jen starším 
lidem. Zavolat si je mohou i zdra-
votně postižení či maminky s dět-
mi, k dispozici má dětské sedačky 
i invalidní vozík.

Taxík jezdí ve všední dny od 
7.00 do 17.00 hodin, po dohodě i 
o svátcích a během víkendu. Nut-
né je svou jízdu rezervovat den 
předem na čísle 725 998 120. Kilo-
metr jízdy vyjde na 10 korun, 30 
minut čekání je zdarma.  (pm)

Hledají místo záchrance
jaBlunkov Dojet včas. A pokud 
je v ohrožení lidský život, pak jej 
zachránit. Řeč je o rychlé zdravot-
nické pomoci. A protože je důle-
žité, aby sanitky opravdu rychle 
dojely i do malých podhorských ví-
sek na Jablunkovsku, hodilo by se 
jim stanoviště přímo v Jablunkově.

„Dostali jsme žádost, zda by se 
ve městě nenašel vhodný poze-
mek, kde by bylo možné vybudo-
vat garáže a zázemí pro dvě sanit-
ky a posádky rychlé zdravotnické 
pomoci,“ sdělil místostarosta Petr 
Gawlas s tím, že se touto věcí za-
bývali jablunkovští radní na svém 

posledním jednání minulý týden.
Návrhy padaly různé. Nej-

vhodnějším se zdál být ten, který 
hodlal využít jeden trakt bývalé 
speciální školy, k němuž by pak 
stačilo přistavět jen garáže pro 
sanitky.

„V žádosti však byl upřed-
nostňován pozemek, na němž by 
vzniklo stání zcela nové,“ doplnil 
místostarosta. A tak se radní na-
konec dohodli na jiné verzi, a tou 
byl pozemek na Bezručově ulici, 
který patřil k objektu staré školy. 
Ta by totiž měla v brzké době také 
najít nového vlastníka. (dk)

Donghee czech je excelentní

praha, čeSký těšín Titul Exce-
lentní firma v letošním ročníku 
Národní ceny kvality ČR získala 
společnost Donghee Czech z Čes-
kého Těšína. Korejský výrobce 
autodílů je dodavatelem automo-
bilek Hyundai a Kia.

„Ocenění nás velmi těší. Naše 
společnost dlouhodobě klade kva-
litu výrobků, výroby a všech pro-
cesů, spokojenost zaměstnanců 
a také vnímání organizace regio-
nem na první místo,“ uvedl prezi-
dent společnosti Jae Woon Jeong. 

„Věřím, že ocenění bude novým 
impulsem pro naši společnost v 
jejím dalším zlepšování. Rovněž 
chceme poděkovat všem spolupra-
covníkům, kteří se podíleli na zís-
kání ocenění Národní cena kvality 
– model excelence,“ doplnil.

Společnost Donghee Czech pů-
sobí v Českém Těšíně pátým ro-
kem, zaměstnává přibližně 390 lidí. 
Patři do korejské skupiny Donghee, 
jejímiž hlavními produkty jsou pa-
livové nádrže, systémy náprav, pe-
dály, nárazníky a střešní okna.

Podle starosty Víta Slováčka 
patří Donghee Czech k význam-
ným zaměstnavatelům ve městě. 
„Je to potěšení o to větší, že se 
korejští partneři ihned zapojili do 
dění ve městě. Účastní se našich 
akcí a některé i podporují,“ dodal 
Slováček.

V letošním ročníku jediné 
soutěže firem pořádané v České 
republice podle mezinárodně 
platných pravidel byla z Morav-
skoslezského kraje oceněna ještě 
Vysoká škola podnikání Ostrava , 
která získala ocenění Perspektiv-
ní firma v programu Start plus.

Již před dvěma lety byly v sou-
těži Národní cena kvality oceněny 
Třinecké železárny. Získaly his-
toricky vůbec první udělovanou 
Národní cenu ČR za společenskou 
odpovědnost organizací. Ta je 
udělována představitelům pod-
nikatelského sektoru, kteří kla-
dou důraz nejen na ekonomickou 
stránku podnikání, ale především 
na environmentální a ekologické 
aspekty podnikání.

Národní ceny kvality jsou udě-
lovány v 80 zemích světa podle 
stejných principů a pravidel. (ab)

Představitelé firmy Donghee Czech při převzetí ceny na Pražském hradě.

Nejlepší nemocnicí je ta v podlesí
TřiNeC nejlepším zdravotnickým zařízením v České republice je nemocnice Podlesí. Myslí si to nejen její pacienti, ale také zaměstnanci, kteří letos bě-
hem roku hlasovali v anketě sdružení Healthcare institute (Hci). na první pozici se však neumístila poprvé. Jako nejlepšíí byla zvolena už v roce 2009.

DaNa KohuToVá

„Je to pro nás především výraz 
uznání dobré práce všech na-
šich zaměstnanců, bez kterých 
by nemocnice jen těžko zvítě-
zila. Dlouhodobě se snažíme v 
naší nemocnici klást důraz na 
vlídnou komunikaci a přátelské 
prostředí, výsledek celostátní 
ankety nasvědčuje, že tyto hod-
noty naši pacienti vnímají,“ říká 
ředitel Nemocnice Podlesí Karel 
Lukeš s tím, že pacienti vesměs 
nepoznají, že byli léčeni za po-
moci špičkové technologie, ale 
poznají, jak se s nimi jedná.

„Děkujeme jim za jejich přízeň 
a vlídné hodnocení, které přijí-
máme s velkou pokorou. Také 
bych chtěl touto cestou podě-
kovat všem svým kolegům v ne-
mocnici. Vítězství je v prvé řadě 
výsledkem jejich poctivé práce a 
lidského přístupu k pacientům,“ 
dodává ředitel.

Podle Karla Lukeše stojí za le-
tošním úspěchem medicínské 

i „nemedicínské“ rozvojové in-
vestice. Letos tu byl například 
vystavěn nejmodernější hybridní 
sál ve střední Evropě, ale také 
rozšířeno parkoviště pro paci-
enty i zaměstnance. Nedostatek 
parkovacích míst byl v minulosti 
velkým zdrojem nespokojenosti. 
„To vše ale musí jít ruku v ruce s 
dlouhodobou a vytrvalou prací s 
lidmi napříč všemi úrovněmi per-
sonálu od kuchařů až po nejvyšší 
vedení společnosti,“ doplňuje Ka-
rel Lukeš.

Nemocnice Podlesí se od počát-
ku ankety pravidelně umisťuje na 
předních příčkách zejména díky 
kladnému hodnocení pacientů.

„Od roku 2007 vydala skupina 
AGEL v České republice na inves-
tice zhruba 3,5 miliardy korun, 
přičemž v roce 2013 investuje do 
svých zdravotnických zařízení 
celkem 610 milionů korun. Ka-
ždoročně je v jejích 11 nemocni-
cích hospitalizováno víc než 170 
tisíc pacientů,“ doplnila mluvčí 
Hana Szotkowská.

Nemocnice Podlesí investuje do špičkové techniky.  Foto: archiv nemocnice

koupi hotelu lidé řekli ano
hNoJNíK Dnes by mělo obecní zastupitelstvo schválit koupi areálu 
hotelu Park za šest milionů korun. o koupi rozhodli občané v míst-
ním referendu, které se v hnojníku konalo poprvé v historii minulou 
sobotu. lidé dali tím pádem také najevo, že chtějí, aby měla obec 
vlastní kulturní středisko.

aby bylo referendum platné, muselo se k urnám dostavit mini-
málně 35 procent občanů. V případě hnojníku tedy 439 osob. Přišlo 
jich 538 (42,94 proc.), přičemž nápadu zřídit v hotelu Park centrum 
kulturního dění řeklo své „ano“ 421 z nich. „Účast byla potěšující,“ 
konstatoval po ukončení referenda starosta hnojníku Miloslav 
Molin. Doplnil, že kupní smlouva by měla být podepsána ještě tento 
měsíc.  (ikz)  

Chtěl nejspíš sex
TřiNeC Na tísňovou linku 
třinecké městské policie 
zavolala minulý týden večer 
mladá žena, která žádala 
strážníky o pomoc. Nemohla 
se totiž zbavit své pánské 
návštěvy. 

Muž odmítal pochopit 
zdrženlivé chování své 
hostitelky a nechtěl z bytu 
odejít bez toho, pro co si 
přišel. Nakonec však musel 
urputný nápadník opustit 
prostory bytu, a to dokonce 
za asistence hlídky třinec-
kých strážníků.  (dk)

podchod v kolaudaci
třinec Podchodem z autobuso-
vého stanoviště na druhou stra-
nu přes ulici ještě pěší nemohou 
projít. V úterý bylo zahájeno ko-
laudační řízení. 

Oprava podchodu, jehož nej-
významnějším prvkem je nová 
fasáda a stříška mezi vstupem a 
čekárnou na autobusovém stano-
višti, vyžaduje drobné dokončo-
vací práce, hotova bude za něko-
lik dní. Pokračovat bude směrem 
k huti v příštím roce. 

Nyní se připravuje kolaudač-
ní rozhodnutí a teprve po nabytí 
právní moci bude možné podcho-
dem procházet. 

Rekonstrukce objektu navá-
zala na loni dokončenou obnovu 
budovy čekárny, patřící městu. 
Získala příjemné prostředí, nové 
moderní veřejné toalety a bufet. 
K lepšímu vzhledu na frekvento-
vaném autobusovém stanovišti se 
pak přihlásily také Třinecké žele-
zárny, jimž podchod patří. (pj)

z RegioNu
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OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Správná volba = št,astná budoucnost aneb řemeslo má zlaté dno.

středa 18.12.2013 11:00 - 18:00
areál školy — Třinec–Kanada

• Jsme dceřinou společností TŽ

• Nabízíme obory potřebné pro skupinu TŽ–MS a trh práce

• Možnost výdělku v průběhu studia

• Získání pracovního místa po absolvování školy ve skupině TŽ–MS

Zjistíš svou profesní orientaci • Podnikneš cestu řemesel • Dozvíš se 10 mýtů o řemeslech

DEN

Mgr. Aleš Adamus, ředitel školy

ČLEN SKUPINY TŽ/MS

Tým úspěšně testoval 
nový software
TaŽíRNa oCeli WiTneSS jasně ukázal, které varianty, i když vypadaly velmi věrohodně, 
nejsou reálné a bez použití modelu mohly být chybně vybrány, a odhalil varianty života-
schopné, které zajišťují splnění cílů zadaných v původním projektu

Jiří WaWRzaCz

Prokázat schopnosti týmové prá-
ce při řešení složitých úkolů se 
nevyhnulo ani relativně mladému 
provozu Třineckých železáren, 
Tažírně oceli ve Starém městě

Jak nás informoval výrobní 
ředitel Česlav Marek, v prosin-
ci roku 2012 zakoupily Třinecké 
železárny software pro simulaci 
a optimalizaci výrobních, ob-
služných a logistických systémů. 
Software nese název WITNESS 
a je předním světovým výrob-
kem britské společnosti LANNER 
Group.

„Pro vyzkoušení tohoto systé-
mu v podmínkách TŽ byl vybrán 
provoz VF – Tažírna oceli, který 
navazuje ve výrobkovém řetězci 
přímo na výrobu za tepla válcova-
ného materiálu,“ říká Česlav Ma-
rek. Jak dále uvádí, výrobní sor-
timent představuje tažená ocel 
kruhového, šestihranného nebo 
čtvercového průřezu v rozměrové 
řadě od 5 do 65 mm, která je vyrá-
běna v tyčích a délkách požadova-
ných jednotlivými zákazníky od 
3 do 6,5 m. Vstupním materiálem 
pro výrobu těchto tyčí je za tep-
la válcovaný materiál do svitku 
nebo do tyčí, který je na provoze 
zpracováván na kombinovaných 
tažných strojích technologií svi-
tek tyč nebo na tažných stolicích 
technologií tyč tyč.

Nový software byl vyzkoušen 
na úseku expedice, kde měl za 
úkol nasimulovat zavedení po-
jízdného zakladačového regálo-
vého systému s cílem zvýšit kapa-
citu skladu expedice, flexibilitu 
nakládky, bezpečnost manipulací 
a snížit pracnost. Pro řešení této 

záležitosti byl vytvořen projekt a 
byl ustanoven následující řešitel-
ský tým.

Garantem týmu byl ustanoven 
vedoucí provozu VF – Tažírna oce-
li Petr Lapčík a vedoucím týmu 
Jan Krzok z útvaru logistika TŽ. 
Jeho členy se pak stali Kryštof 
Walica, jako pracovník naplňující 
softwarový model příslušnými 
daty, mistr expedice VF Vlastimil 
Krayem, Petr Kreuzinger, pro-
gramátor řešící výstupy z IS SAP, 
které byly potřeba pro naplnění 
modelu daty současného stavu, 
Regina Gembalová, vedoucí útva-
ru Logistika TŽ, a Miroslav Škor-
ňa, zástupce vedoucího Tažírny 
oceli pro výrobu.

Garant týmu Petr Lapčík říká, 
že díky tomuto software měl tým 
možnost navrhovat různé vari-
anty řešení a nasimulovat: „co 
se stane, když se nějak rozhod-
neme“. Zjistit měl při tom, zda 
je návrh vhodný z pohledu reali-
zovatelnosti a efektivity nebo je 
neschůdný. „Nejvíce času zabralo 
sestavení modelu, protože musí 
stát na reálných datech. V přípa-
dě, že je již správně sestaven, sa-
motná simulace variant a získání 
výsledků je otázkou jednoho dne, 
když simulujme rok, nebo několi-
ka minut, když simulujeme kratší 
období, říká Petr Lapčík.

Úvodní schůzka týmu proběh-
la 20. března 2013 v Tažírně oce-
li. Byla na ní stanovena základní 
metodika řešení celého projektu, 
časový harmonogram a cíle, kte-
rých má být dosaženo.

celý projekt oBSahoval  
tyto základní čáSti:
Zaprvé analýzu současného stavu 
expedice včetně vydefinování sla-

bých stránek. Tato část obnášela 
především práci s daty z IS SAP v 
oblasti expedice kamionů, fyzic-
ká měření počtu manipulací, času 
manipulací a kapacit jednotlivých 
stojanů, sortimentní skladbu za-
kázek, jejich dobu obratu apod.

Další část zahrnovala tvorbu 
modelu současného stavu na zá-
kladě dat z předchozího bodu a 
v třetí etapě byl vytvořen model 
budoucího stavu

„Zde hledal tým inspiraci u 
jednoho z našich největších zá-
kazníků, společnosti AC STEEL, 
která podobný systém právě 
spustila a kde jsme získali velmi 
důležité informace, které sloužily 
jako podklad pro vypracování va-
riant budoucího stavu,“ prozradil 
Petr Lapčík.

Jak následně konstatoval, prá-
vě při tvorbě tohoto budoucího 
stavu se projevila nezastupitelná 
úloha softwaru WITNESS. „Jasně 
nám ukázal, které varianty, i když 
vypadaly velmi věrohodně, nejsou 
reálné a bez použití modelu moh-
ly být chybně vybrány, a odhalil 
varianty životaschopné, které za-
jišťují splnění cílů zadaných v pů-
vodním projektu.“

Na základě výše uvedeného 
procesu, který trval prakticky 
šest měsíců, dospěl tým k závě-
rečnému řešení, které nejen zvýší 
kapacitu skladu expedice Tažírny 
oceli o dvě kilotuny, zkrátí ma-
nipulační časy, zvýší bezpečnost 
práce, ale také získá volný prostor 
o rozloze 500 čtverečních metrů. 
Ten je možné použít na umístění 
další výrobní technologie nebo 
umožní další optimalizaci mate-
riálového toku technologií stáva-
jících,“ uzavírá vedoucí Tažírny 
oceli Petr Lapčík.

U „kulatého“ stolu  
o zkvalitnění výuky
ŠKolsTVí kvalita výuky na Střední odborné škole Třinec-
kých železáren a úroveň jejích absolventů musí odpovídat 
vysokým požadavkům skupiny TŽ-MS.

Jak dále zlepšovat kvalitu výuky 
a tím i úroveň absolventů Střed-
ní odborné Školy Třineckých že-
lezáren bylo hlavním tématem 
workshopu konaného minulý 
čtvrtek přímo na SOŠ TŽ. V jí-
delně školy zasedli k jednání u 
tzv. „kulatých stolů“ naproti 
sobě učitelé teoretického vy-
učování odborných předmětů i 
odborného výcviku SOŠ a mistři 
provozů Třineckých železáren 
a jejich dceřiných společností, 
v nichž žáci SOŠ TŽ vykonávají 
odbornou praxi a s nimiž je na 
tato pracoviště po absolvování 
počítáno. Jednání byli rovněž 
přítomni ředitel pro persona-
listiku a administrativu TŽ Ivo 
Žižka, který je zároveň předse-
dou školské rady, zástupci per-
sonálního úseku hutě a členové 
vedení SOŠ TŽ.

Ještě před samotným jed-
náním u kulatých stolů ředitel 
školy Aleš Adamus informoval 
o současných problémech v čes-
kém školství. Podle jeho prezen-
tace ve srovnání s ostatními stá-
ty klesá v rámci celé republiky 
úroveň výuky i výsledky žáků. 
I díky neustálé výměně minis-
trů školství se projevuje nesys-
tematičnost ve výuce, nejsou 
stanoveny kompetence učitele, 
schází kariérní řád a začíná se 
projevovat enormní nedostatek 
technicky vzdělaných absolven-
tů škol. S řadou těchto problémů 
se chce škola, ve spolupráci se 
svým mateřským podnikem Tři-
neckými železárnami, postupně 
vyrovnávat. Za tímto účelem byl 
uspořádán tento workshop a v 
podobných akcích se bude po-
kračovat.

„Je to také především v zájmu 
Třineckých železáren a celé sku-
piny TŽ-MS,“ zdůraznil násled-
ně personální ředitel Ivo Žižka. 
Ten také přítomné ubezpečil, že 
TŽ mají jednoznačný zájem na 
podpoře rozvoje školy, což je již 
nyní zřejmé z jejich vkladu do 
obnovy budov školy, nákupu stu-
dijních pomůcek atp. Směrem k 
vedení školy i jejím pedagogům 
pak zdůraznil, že se od nich 
čeká vyšší tlak na efektivitu vý-
uky i hospodaření, především s 
majetkem. Stejně jako na nedáv-
ném setkání s řediteli základ-

ních škol i nyní zdůraznil, že 
SOŠ již není žádným „učilištěm“, 
ale odbornou střední školou

„Společným cílem dnešní 
diskuse je kvalitní učitel teo-
rie, kvalitní učitel odborného 
výcviku, kvalitní výuka. Tomu 
mají být nápomocni odborníci 
z praxe. Očekávaným konečným 
výsledkem je kvalitní absolvent, 
odborník, platný člen pracovní-
ho kolektivu ve skupině TŽ-MS,“ 
konstatoval Ivo Žižka.

Následně se účastníci usadili 
k jednotlivým stolům podle za-
měření svého oboru. U každého 
stolu byli zastoupeni odborníci 
z oblasti teorie i praxe ze stra-
ny školy i provozů. Jejich úko-
lem bylo pracovat na zásadních 
problémech, které podle nich je 
třeba vyřešit, aby se zkvalitnila 
práce s žáky školy. Společně po-
jmenovávali a definovali vše, co 
by mělo přispět k lepší přípravě 
studentů pro uplatnění v praxi 
na pracovištích TŽ.

Každá skupina musela určit 
pět základních problémů či té-
mat, seřadit je podle významu 
a důležitosti řešení. Své výsled-
ky následně prezentovali před 
ostatními.

V další fázi již skupiny musely 
stanovené úkoly rozpracovat a 
navrhnout způsoby řešení.

Z těch nejzásadnějších vybra-
li:

Minimálně jednou až dvakrát 
ročně by se mělo konat setká-
ní odborníků k výuce, kdy by 
se diskutovaly a konzultovaly 
metody a formy výuky i další 
postupy. Je nutné docílit, aby 
se k obsahu teoretického učiva 
vyjadřovali odborníci ze skupi-
ny TŽ-MS a učitelé by zase měli 
postupně podrobně poznat kon-
krétní pracoviště, kde žáci vyko-
návají praxi. Je zapotřebí rovněž 
aktualizovat systém motivace 
žáků k produktivní práci v TŽ.

V závěru workshopu se ře-
ditel pro personalistiku a ad-
ministrativu TŽ i ředitel SOŠ 
dohodli na společném postupu, 
uceleném doplnění jednotlivých 
skupin a společném jednání na 
konkrétních úkolech. Další se-
tkání proběhnou již v menších 
skupinkách na škole a v provo-
zech Třineckých železáren.  (jw)

Pedagogičtí pracovníci soŠ zasedli spolu s odborníky z TŽ, aby se radili  
o tom, jak lépe vzdělávat žáky školy.  Foto: Jiří Wawrzacz

ze sKuPiNy TŽ– Ms
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TřiNeCKá huť minulý týden zprovoznila novou technologii - injektáž práškového uhlí do vysokých pecí. nové zařízení podstatně sníží spotřebu koksu 
při výrobě surového železa. investice za 700 milionů korun patří k nejvýznamnějším v posledních letech.

omezí i emise znečišťujících látek

PeTRa JuRásKoVá, Jiří WaWRzaCz

Třinecké železárny zahájily ve 
čtvrtek 28. listopadu zkušební 
provoz Injektáže práškového uhlí 
do vysokých pecí (PCI – Pusverised 
Coal Injection). Jde o nejmoderněj-
ší technologii výroby železa, která 
umožňuje nahradit část koksové 
vysokopecní vsázky přímo mle-
tým uhlím. Projekt si vyžádal in-
vestici ve výši 700 milionů korun. 
Stavba patří k nejvýznamnějším 
investičním akcím třinecké hutě v 
posledních letech. Provoz zařízení 
zajistí stávající zaměstnanci žele-
záren, kteří prošli rekvalifikací.

Zkušební provoz PCI začal na 
vysoké peci číslo 4, do vysoké pece 
číslo 6 se práškové uhlí začne zku-
šebně foukat 11. prosince a se za-
hájením kompletního provozu PCI 
se počítá 18. prosince. Do konce 

roku by mělo zařízení dodat do 
vysokých pecí 16 tisíc tun uhlí. 
Na plný výkon by mělo začít pra-
covat v závěru prvního kvartálu 
příštího roku. V té době se počítá, 
že spotřeba uhlí bude v obou vyso-
kých pecích 120 kilogramů uhlí na 
tunu vyrobeného surového železa. 
Pro příští rok se prostřednictvím 
PCI již plánuje injektovat do obou 
vysokých pecí celkem 240 tisíc tun 
uhlí, což je zhruba 85 procent plá-
nované kapacity.

Třinecké železárny díky této 
investici minimalizují dodávky 
koksu odjinud. Potřebnou část, 
tedy asi 700 kilotun za rok, si vy-
robí samy ve dvou koksárenských 
bateriích. Zařízení totiž umožní 
snížit spotřebu metalurgického 
koksu na výrobu jedné tuny suro-
vého železa z dnešních 500 kg o 
minimálně 100 kg/tunu. Tím do-
jde i ke snížení celkových nákladů 

na výrobu surového železa. Nový 
technologický proces bude mít i 
efekt ve snížení emisí tuhých zne-
čišťujících látek. „Význam tohoto 
projektu pro huť vidím zejména 
ve snížení ekologické zátěže, ale 
také v očekávaných ekonomic-
kých přínosech,“ říká první mís-
topředseda dozorčí rady TŽ Ján 
Moder.

„Vzhledem k návratnosti inves-
tice, která se pohybuje v rozmezí 
dvou až tří let, jde o významný 
krok kupředu,“ dodává generální 
ředitel Jan Czudek. Snížení nákla-
dů na výrobu železa usnadní nej-
větší české ocelářské firmě pozici 
na evropském i světovém trhu a 
zvýší konkurenceschopnost.

„Moderní technologie nahra-
zuje část vysokopecní vsázky 
jemně namletým uhlím, které 
je injektováno přímo do vysoké 
pece přes výfučny. Celý proces 
je tak jednodušší a ekologičtější,“ 
vysvětluje vedoucího realizační-

ho týmu projektu a otec myšlen-
ky Radek Olszar. Jemně namleté 
uhlí je v ochranné atmosféře du-
síku foukáno spolu s kyslíkem 
přes dvacet výfučen přímo do 
pece, což urychluje proces výroby 
železa.

Investiční projekt injektáže 
prachového uhlí Třinecké žele-
zárny realizovaly ve spolupráci s 
lucemburskou společností Paul 
Wurth, která patří mezi hlavní 
světové dodavatele technologie 
injektáže uhlí do vysokých pecí.

Připomeňme si, že kontrakt 
s touto firmou byl uzavřen 28. 
února 2012 a výstavba hlavního 
objektu, kterým je mlýnice uhlí, 
byla zahájena v druhé polovině 
září loňského roku, kdy TŽ získa-
ly stavební povolení.

Se zkouškami sušení a mletí 
uhlí bylo započato již 16. září le-
tošního roku, samotné mletí uhlí 
pro čtvrteční spuštění foukání do 
VP č. 4 začalo 26. listopadu.

Centrum řízení nové technologie ve velínu PCi.

Křtu celého zařízení rozbitím láhve šampaňského o mlýn uhlí se ujal 1. místopředseda dozorčí rady TŽ Ján Moder.

generální ředitel TŽ Jan Czudek zapnul z velínu pomocí řídicí jednotky přes počítač provoz zařízení.

Pohled od Kb 12 na dominantní objekt PCi.  Foto: Jiří Wawrzacz (4)

ze sKuPiNy TŽ– Ms
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Władysław Czepiec w „Zwrocie”
RegoN zapraszamy do lektury listopadowego „zwrotu”, w którym 
o udziale w czechosłowackiej edycji konkursu Mam talent! opowia- 
da znany zaolziański tenor Władysław Czepiec. Ponadto w najnow- 
szym numerze opisana została także sylwetka Karola Wronki.

W „zwrocie” podjęty został również temat historii Łyżbic. Prezes 
zg PzKo Jan Ryłko opisuje najważniejsze cele, które stoją przed tą 
organizacją. ewę lipską opisuje na łamach „zwrotu” Renata Putzla-
cher. W miesięczniku można też poczytać o szpitalach legionowych, 
które były zakładane na naszym terenie w latach 1914 – 1915.  (th)

Tacy Jesteśmy 2013
CzesKi CieszyN Laureatami tegorocznego plebiscytu są chór „Trallala” z PSP w czeskim 
cieszynie oraz ema Trávniček, uczennica PSP w karwinie.

izabela KRaus-ŻuRoVá

Finałowa gala Tacy Jesteśmy 2013, 
na której ogłoszono laureatów 
blebiscytu, odbyła się w sobotę 
w Teatrze Cieszyńskim.„Na sce-
nie widzieliśmy tylko malutką 
okruszynkę tego, co działo się w 
przeciągu roku 2013 za Zaolziu. 
A ta malutka okruszynka z tej 
skibeczki zaolziańskiego chleba 
przekonała każdego, że warto tu 
żyć”, stwierdził tuż przed odczy-
taniem wyników tegorocznego 
konkursu Józef Szymeczek, pre-
zes Kongresu Polaków w RC

Plebiscyt został zorganizowa-
ny przez Kongres Polaków już po 
raz jedenasty. Celem projektu jest 
promocja najciekawszych zda- 
rzeń, pomysłów, dokonań i osób z 
naszego regionu wybijających się 
ponad przeciętność.

Tegoroczna edycja była re-
kordowa pod względem liczby 
głosów oddanych na nominowa-
nych (prawie dwa tysiące). Zaś 
najwięcej głosów otrzymał Chór 
„Trallala” z PSP w Czeskim Cie-
szynie (nominacja za zdobycie 
Złotego Pasma na 6. Międzyna-
rodowym Festiwalu Chóralnym 
„Ohrid Choir Festival” w Macedo-
nii), zdobywając tym samym nag-
rodę „Złoty Jestem”.

Drugą nagrodę przyznała ka-
pituła kapituła powołana przez 
prezesa Kongresu Polaków, Józefa 
Szymeczka. Z dziewięciu człon-
ków kapituły aż pięciu wskazało 
na młodą pianistkę Emę Trávni-
ček, uczennicę Polskiej Szkoły 
Podstawowej w Karwinie, która 
została nominowana za liczne 
sukcesy muzyczne.

W tym roku nominacje zdoby-
li także: zespół muzyczny Flegma 
(za wydanie płyty „Zmierzanie”), 
dziecięcy zespół „Gizdy” Macie- 
rzy Szkolnej PSP Karwina – 
Frysztat (za liczne sukcesy i ut- 
rzymanie wysokiego poziomu), 
reprezentacja Zaolzia (za wygra-
nie Letnich Igrzysk Polonijnych 
w Kielcach), Izabela Wałaska (za 
nowatorski pomysł przedstawie- 
nia wybitnych postaci Zaolzia 
w formie talk-show pt. „Zaolzie 
potrafi”), Marta Wierzgoń (za po- 

pularyzację muzyki organowej 
i organizację festiwalu „Kar-
wińskie organy”), Zespół Tea-
tralny im. Jerzego Cieńciały MK 
PZKO w Wędryni (za realizację 
przedstawienia pt. „Słomkowy 
kapelusz” i kontynuację 110-let-
niej tradycji teatru amator-

skiego) oraz Zespół Pieśni i Tańca 
„Zaolzi“ MK PZKO w Jabłonkowie 
(za promocję folkloru ziemi oj- 
czystej.

Sobotnią galę prowadzili Ru-
dolf Moliński i Maciej Cymorek. 
Z recitalem zaś wystąpił Przemy-
sław Branny.

Józef szymeczek wraz z prowadzącymi galę  Foto: ikz (4)

ema Trávniček i chór „Trallala“

Spłonął kościół na Stecówce
isTebNa W nocy z 2 na 3 grudnia całkowitemu spaleniu uległ koś- 
ciół parafialny parafii pw. Matki bożej Fatimskiej w istebnej–stecó-
wce. o pożarze, który wybuchł o wpół do drugiej w nocy, telefo-
nicznie poinformował proboszcz parafii, którego zaalarmowały 
detektory dymu zainstalowane w kościele.

W akcji gaśniczej udział brały 23 zastępy straży pożarne. Jednak 
gdy na miejsce pożaru dotarła pierwsza jednostka, cały kościół, 
pokryty gontem, znajdował się już w ogniu. udało się ocalić jedynie 
cześć przedmiotów liturgicznych. Drewniany kościół został zbudo-
wany w latach 1957 – 1958 przez miejscowych cieśli.  (ikz)

Jednym z faworytów był zespół teatralny z Wędryni

Wśród nominowanych były także „gizdy“ z Karwiny–Frysztatu

Koncert zwycięzców
uStroń Koncert zwycięzców te-
gorocznej edycji Konkursu Gwary 
„Po cieszyńsku po obu stronach 
Olzy” odbędzie się 9 grudnia o 
godz. 16 w „Prażakówce” w Ustro-
niu.

Wśród nich nie zabraknie u- 
czestników konkursu z Zaolzia: 
Adriany Szolony z Bukowca (1 
miejsce w kategorii 7 – 13 lat), 
Filipa Tomanka z PSP Karwina (1 
miejsce ex aequo w kategorii 14 
– 17 lat), Agnieszki Kozłowskiej 
z PSP Czeski Cieszyn (2 miejsce) 
i Pavli Mazurowej (Zespół Szkół 
w Jabłonkowie). Ponadto zapre-
zentują się także przedszkolaki 
z Karwiny wraz z dziecięcym 
zespołem folklorystycznym 
„Skotniczka” z Orłowej–Lutyni 

(2 miejsce ex aequo w katego-
rii „grupa”) oraz uczniowie z 
Łomnej Dolnej.

Wyróżnienia natomiast otrzy-
mali: Dawid Haratyk (PSP Jabłon-
ków), Michał Gaura i Stanisław 
Roszak (PSP Czeski Cieszyn), To-
masz Suchý (PSP Trzyniec), oraz 
grupa z czeskocieszyńskiej pod-
stawówki.

Przesłuchania konkursowe 
odbyły się pod koniec listopada 
i trwały dwa dni. Uczestników 
było 220 z 32 szkół i przedszkoli. 
Zdaniem jurorów poziom ucze-
stników był w tym roku zróżni-
cowany, także nie wszyscy przy-
wiązali należytą uwagę do stroju 
regionalnego. A był to element 
również oceniany.  (ikz)

pozjazdowe zmiany
region Na ostatnim, XXII Zjeź- 
dzie PZKO, który odbył się 24 
listopada w Mostach koło Jabłon-
kowa, oprócz istotnej dla całego 
Związku zmiany statutu, podjęto 
również kilka uchwał.

Znaczącą dla Miejscowych Kół 
PZKO jest uchwała o zmianie pod-
ziału wybranych składek człon-
kowskich między Koła a Zarząd 
Główny PZKO. Pomimo niezmie-
nionej wysokości składki, wynos-
zącej 100 koron od osoby, Koła otr-
zymają nie jak do tej pory 40, ale 
30 koron. Jednym z argumentów, 
który przekonał 76 delegatów za 
podwyższeniem puli przypadają-
cej ZG było, iż Zarząd Główny nie 
organizuje dochodów imprez a 
proponowana zmiana może mu 

przynieść dodatkowo około 100 
tysięcy koron. Co w sytuacji per-
manentnego obniżania subwen-
cji ministerialnych na dzia- 
łalność PZKO jest kwotą niemałą 
i znaczącą.

Drugą istotną uchwałą była 
decyzja o niezmienianiu znaku 
PZKO. Co prawda na poprzed-
nim Zjeździe delegaci wyrazili 
przekonanie, że logo nie przys-
taje już do dzisiejszych czasów i 
wskazana jest jego zmiana, teraz 
zmienili zdanie ponownie. Być 
może dlatego, że w okresie mię- 
dzyzjazdowym zostało przedsta-
wionych kilka propozycji nowego 
znaku Związku, jednak żadna z 
nich nie spodobała się na tyle, by 
została zaakceptowana.  (ikz)

Kongresowo na Zamku
CieszyN od wczoraj na zamku Cieszyn trwa Kongres Kultury i 
Komunikacji. We wtorek dyskutowano o edukacji kulturalnej. Nato- 
miast dziś w godz. 17 – 20 można wziąć udział w spotkaniu poświę-
conym zagadnieniom ekonomii kultury.

Kongres jest inicjatywą oddolną organizowaną przez mieszkań- 
ców Cieszyna już po razu drugi. od czasu pierwszego kongresu, 
dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
udało się przeprowadzić badania na temat dostępu i uczestnictwa w 
kulturze w Cieszynie.  (ikz)

iNFo z aolzie
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Advent je pozvánkou na Vánoce 

Tak já nevím...čím začneme? Foto: pm (4) To mi to pěkně jde, s maminkou! 

Jo jo, povedlo se ti to. Perníčky už voní Vánocemi. 

Takových andílků je školka plná. Foto: dk (2) Mami, tohle si koupíme! 

JabluNKoV advent je 
časem příprav na Vánoce 
a radost z něj mají hlavně 
děti. společně se světélku-
jícími ozdobami v ulicích a 
obchodech se rozzáří i oči 
kluků a holčiček. aby se 
těch krásných zimních svát-
ků vůbec dočkali, vymýšlejí 
pro ně dospělí pokud možno 
tvůrčí zábavu. už minulý 
týden, těsně před první 
adventní nedělí, se mohly 
děti z Jablunkova a okolí 
zúčastnit vánočních dílniček 
v domě dětí a mládeže, kde 
se vyráběly vánoční ozdoby, 
dekorace a také přáníčka.  
a co by to bylo za přípravy 
na Štědrý den, kdyby u 
nich nezavoněly medové 
perníčky.

Také v jablunkovských 
mateřinkách se všichni činili 
a jako každý rok tu proběhla 
sváteční výstava plná ad-
ventních věnců, stromečků a 
barevných baněk.  (dk)

obR a zeM
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(u) Libuše mají 
portréty i přírodu
izabela KRaus-ŻuRoVá

tyra Několik malířských tech-
nik a dva bývali učitelé z třinec-
ké „čtyřky“, kteří svorně tvrdí: 
„Malovali jsme vždycky, vystavu-
jeme, až když jsme v důchodu.“ 
Tak by se velmi zjednodušeně 
dala popsat výstava obrazů Líby 
Maryniokové a Stanislava Bendy, 
která je do konce roku k vidění v 
Galerii (u)Libuše v tyrské restau-
raci U Liberdy.

„Před svojí první výstavou, 
která se konala v tehdejší třinec-
ké Galerii Helga, jsem byl strašně 
nervózní. Celý měsíc jsem tam 
nešel, protože jsem měl strach, 
že si nikdo nic nekoupí. Prodalo 
se všechno,“ vzpomíná na své „vý-
stavní“ začátky Stanislav Benda, 
bývalý tělocvikář. Teď už takové 

obavy nemá a vystavuje poměrně 
často. Doposud jeho práce byly k 
vidění například v třinecké Tri- 
sii, v městské knihovně, a stejně, 
jako v případě jeho kolegyně ze 
základní školy, rovněž v kině Kos-
mos. V Tyře vystavuje obrazy (tuš 
a suchý pastel) z posledních třech 
let, mezi nimiž jsou rovněž por-
tréty známých herců. „Maluji ale 
jen ty, které mám rád,“ podotýká.

Za to Líba Marynioková mís-
to lidí raději maluje přírodu. „Je 
tak kouzelná, že to prostě nejde 
nenamalovat, člověk má potřebu 
tu krásu nějak zachytit. Prostě 
ho to nutí vzít štětec a malovat,“ 
tvrdí bývala učitelka výtvarné 
výchovy. Proto v tyrské galerii 
jsou k vidění zejména akvarely s 
touto tematikou.

Když galerie v malé podhorské 
obci před tři čtvrtě rokem začína-

la, její majitelka Libuše Kubiczko-
vá, pokud se jedná o možné výsta-
vy, měla jasno: „Omezení nejsou. 
Všichni z blízkého i dalekého oko-
lí, kteří usoudí, že své počiny – 
malířské, grafické, fotografické či 
jakékoliv jiné, chtějí prezentovat, 
jsou srdečně zváni,“ říkala tehdy. 
Nápad s galerií, jak nasvědčuje už 
osmá výstava v pořadí, se uchytil.

líba Marynioková a stanislav benda Foto: ikz (3) bendův Vlastimil brodský 

akvarel líby Maryniokové 

Neobvyklý křest knihy
eMilie ŚWiDRoVá

čeSký těšín Vskutku neotřelý 
křest měly knihy o Českém Těšíně 
a také o chorvatském městě Da-
ruvaru. Probíhal prostřednictvím 
on-line konference mezi knihov-
nami obou měst a hlavními akté-
ry byly děti, které tato unikátní 
interaktivní díla vytvořily. V Čes-
kém Těšíně se křtilo lahví šam-
paňského, jejímž obsahem byly 
třpytivé flitry ve tvaru písmenek. 
Českotěšínské děti sledovaly on-
-line  své vrstevníky, a z knihovny 
v Daruvaru se ozývala krásná češ-
tina. Tam totiž žije nejpočetnější 
skupina českých krajanů v Chor-
vatsku.

„Byla to další zdařilá společná 
akce a spokojenost bylo vidět i 
na tvářích našich i chorvatských 
dětí. Byla to už třetí videokonfe-
rence a na příští rok už chystáme 
další zajímavou akci. Tentokrát 
tvůrčí soutěž Staň se spisovate-
lem, do které zapojíme knihovny 
čtyř zemí,“ konstatovala ředitel-
ka knihovny Jana Galášová. 

Starosta města Vít Slováček 
uvedl, že hluboce smeká před 
dětmi, které knihu tvořily, i před 
učitelkami, pod jejichž dohledem 

kniha vznikala, a také před kni-
hovnicemi, které celou aktivitu 
vymyslely. Dílo vytvořené dět-
skýma rukama je plné dětské 
fantazie. „Technické možnosti 
jsou dnes obrovské a naše děti 
mají možnost vidět se a poba-
vit se svými vrstevníky ve stov-
ky kilometrů vzdáleném městě. 
Avšak interaktivní kniha, kterou 
mladí vytvořili, ta je k nezaplace-
ní. Dnes, když mladí komunikují 
ve zkratkách formou sms zpráv, 
mailu, je takový počin velmi hod-

notný. Vzniklo tak skvělé dílo,“ 
prohlásil. 

Desetiletá Aneta Lazarová  byla 
ráda, že se mohla na knize podí-
let. „Miluji malování a do knihy 
jsem nakreslila těšínský kvítek,“ 
uvedla. Kniha o městě Českém 
Těšíně je dalším originálním kro-
kem vzájemného poznávání dětí 
obou měst. U chorvatských přátel 
vznikla obdobná kniha. Obě nyní 
poputují poštou ke svým přáte-
lům do Daruvaru a do Českého 
Těšína.

Neobvyklou knihu pokřtili Jana galášová a Vít slováček Foto: eś

soutěžte o vstupenky  
na prší
třinec Redakce Třineckého hutníku a společnost Trisia připravily pro 
čtenáře soutěž o 3 vstupenky na divadelní představení Prší. Stačí správ-
ně odpovědět na soutěžní otázku a odpovědi poslat na originálu kupo-
nu do pondělí 9. prosince na adresu Třinecký hutník, TŽ, a.s., Průmyslo-
vá 1000, 739 61 Třinec. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce.

KUPON (PRŠÍ)

otázka: „kolik herců hraje v představení prší Studia dva praha?

odpověď:  a) 5 b) 3 c) 2

Jméno a příjmení:  ............................................................................................

Adresa:  ............................................................................................................

Telefon:  ............................................................................................................

Pozorovatelé v salonu
CieszyN Poslední česko–polský diskuzní salon v rámci cyklu  
bez stereotypů se bude konat v pátek 6. prosince na zamku Cieszyn. 
Tentokrát se v 18 hodin setkají dva pozorovatelé: Mariusz szczygieł, 
polský novinář a spisovatel, autor mj. knihy gottland, a překladatel 
Pavel Trojan z Polského institutu v Praze.  (ikz)

Martinů bude zpívat koledy
TřiNeC Pěvecké sdružení Martinů zve na Vánoční koncert. Ten se 
bude konat v úterý 10. prosince v 18.30 hod. Ve foyer kulturního 
domu Trisia společně s třineckým sborem jako hosté vystoupí  
sbor přátel zpěvu Karviná.  (ikz)

Malí vypravěči v telce
třinec Pohádkotelka upoutala 
pozornost malých i velkých účast-
níků Dne pro dětskou knihu. Ten 
se totiž letos soustředil na dětské 
vypravěče a v kině Kosmos probě-
hl v sobotu.

Na malém osvětleném pódiu 
před vstupem do kinosálu trůnila 
televize bez obrazovky, za kterou 
si ten den sedali malí vypravěči 
pohádek a příběhů. Ozvučené vy-
stoupení deseti odvážných účast-
níků soutěže natáčela kamera a 
poslouchalo publikum i porota. 

„Je běžné, že knihovny u dětí 
podporují čtení kvalitní litera-
tury. My jsme se navíc chtěli za-
měřit i na řečnické dovednosti 
našich nejmenších. Proto vznikla 
Pohádkotelka a po její úspěšné 

premiéře máme jasno, že v pořá-
dání této vypravěčské soutěže bu-
deme pokračovat,“ řekla předsed-
kyně poroty Regina Szpyrcová. 

Odměnu, volnou vstupenku na 
promítání dětského filmu v kině 
Kosmos, získali tři nejlepší vypra-
věči. První místo patřilo devíti-
letému Marku Szwarcovi, který 
zaujal svým podáním pohádky o 
Smolíčkovi.

Účastníci sobotní akce se v díl-
ničce naučili sešívat knižní vazbu, 
napsali a pověsili na knihovnický 
vánoční stromeček přáníčka do 
nového roku, zapojili se do inter-
aktivního pořadu O pejskovi a ko-
čičce a Krtkovi a raketě a vzájem-
ně si vyměnili z domu přinesené 
knížky.  (dk)

Vítá vás vandrovník 
vendryně Kdysi dávno, snad prý 
už na samém úsvitu dějin, puto-
val naší zemí vandrovník (wen-
drowiec). Tuze znavený se usadil v 
údolí malé říčky, aby si odpočinul. 
Kraj vezdejší se mu ale natolik 
zalíbil, že se rozhodl zde zůstat. 
Právě podle této legendy nese 
obec Vendryně své jméno. A aby 
nebylo pochyb o původu názvu 
obce, vdechl podobu vandrovníka 
do kusu dřeva řezbář Milan Lysek  
z Mostů u Jablunkova.

„Minulý týden našel dřevěný 
vandrovník své místo na želez-
niční zastávce a bude tu vítat 
všechny, kdo do Vendryně přije-
dou,“ sdělil starosta Rudolf Bilko. 
Obec sem navíc hodlá instalovat 
informační tabuli pro turisty, 
aby se hned při příjezdu dozvě-
děli o všech místech, která tu 
mohou navštívit.  (dk) Vítá vás vandrovník. Foto: archiv OÚ

KulTuR a
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o hadu zlatohlavci
V dávných dobách, kdy se konaly různé ptačí, zvířecí a jiné sněmy, 
shromáždili se plazi na godule ke společnému zasedání. Rokovali o 
různých záležitostech, nejdůležitější byla však volba hadího krále. 
Dlouho se radili a domlouvali, až nakonec vybrali nejstatečnějšího z 
nejmocnějších.

sídlem hadího panovníka měla být zalesněná godula, odkud 
je vhodný přístup nejen do nitra beskydského království, ale i do 
širokého kraje Těšínska. Pod povrchem země byla pro krále upra-
vena krásná jeskyně, která měla být jeho obydlím. Tak měli hadi vše 
uchystáno, jen královská koruna a poklad hadího krále chyběly.

i rozešli se do všech okolních zemí, zkoumali rudy a nerosty, sná-
šeli od řeky zlatá zrnka na godulu. brzy byla jeskyně hadího vládce 
zkrášlena bohatstvím nikde nevídaným a králi na hlavu vsazena 
zlatá koruna. Proto byl hadí král zván zlatohlavec. sídlil s hadí 
družinou na stráních goduly a vycházel ze svého paláce jen v době 
polední, aby se vykoupal v křišťálových vodách horského potoka. 
Dříve však vždy uložil zlatou korunku na břehu. Jednou, když se hadí 
král koupal ve vodě, zpozoroval odloženou korunku lesknoucí se v 
slunci jeden ovčák. Tichými kroky se přiblížil, uchopil hadí skvost, 
zmizel v houští a divoce pádil po stráni dolů.

zlatohlavec se koupal dál. Když se však vyplazil z vody, zahvízdal 
tak silně, že se pronikavý zvuk rozlehl po všech okolních horách 
a lesích. z podzemního paláce vyrazila ihned králova družina a ve 
chvilce se tisíce hadů sešikovaly na svahu. se svým vládcem zlato-
hlavcem pak hadi pronásledovali odvážného baču. země jako by se 
pod pastýřem zavlnila, stráň ožila prudkým hadím útokem, vzdu-
chem zněl pronikavý sykot hadího vojska.

ovčák již sotva dýchal, jako šílený se hnal svahem přes křoviny a 
mlází, hadí družina byla však stále blíž a blíže… Děsivě zněl sykot, 
jak mocný vichr. zemdlený ovčák odhodil zlatou korunku a sebral 
poslední síly k záchraně. hadí voj po získání korunky ustal v proná-
sledování, posadil skvost znovu na hlavu krále zlatohlavce a všichni 
plazi se vrátili na vrchol goduly. odtud pak zmizeli do okolních hor 
a hlubokých lesů.

Nešťastný pastýř se již dolů živý nedostal a byl pochován upro-
střed hory. (iC)

z  n a š i c h g r u n í

Tajemství Goduly
iReNa CiChá

Vrch Godula (738 m n. m.) leží 
mezi obcemi Komorní Lhotka, 
Smilovice a Řeka a je nejsever-
nějším výběžkem Moravskoslez-
ských Beskyd.

Na vrcholu stála údajně dříve i 
lovecká chata arcivévody Bedřicha 
Habsburského, který měl své cha-
ty či lovecké zámečky na několika 
místech v Beskydech.

V okolí vrcholu byla také osada, 
označená na starších mapách jako 
Perlík. Jedna z chalup byla v roce 
1936 přestavěna na turistickou 
chatu, avšak shořela dříve, než za-
čala sloužit svému účelu. O tomto 
objektu se však bohužel bližší in-
formace nedochovaly. (V kronice 
Jiřího Břežka je uvedeno, že pů-
vodní chalupu od Kotase koupil 
polský turistický spolek Třinec a 
v roce 1937 v noci před zahájením 
provozu chaty ji někdo zapálil.)

Několik desítek metrů od 
spáleniště mohli turisté ještě 
počátkem 20. století obdivovat 

kamenný kostelíček. Byl dílem 
dvanáctiletého pastýře Pavla Ko-
tase, který jej díky své trpělivos-
ti a pracovitosti stavěl dva roky. 
Kostelík byl ozdobou Goduly přes 
čtyřicet let a ještě v roce 1946 stá-
la jeho východní stěna. Stavba se 
bohužel déle nedochovala, neboť 
byla postavena pouze z kamene, 

bez jakéhokoliv stavebního po-
jiva. Pavel Kotas se narodil roku 
1871 na Godule v katastru obce 
Smilovice a zemřel v roce 1931.

Od rozcestníku u hotelu vede 
značená odbočka k památníku 
vzniku československého státu. Na 
stromě najdeme tabulku, která in-
formuje, že pomník zde byl umís-
těn v roce 1928 Klubem českoslo-
venských turistů a byl kolem něj 
zřízen „limbový parčík“. Stalo se 
tak u příležitosti 10. výročí vzniku 
Československa. Opodál zasadili 
členové Sokola Český Těšín 28. říj-
na 2001 lípu nového tisíciletí.

Godula (někdy uváděna jako Ho-
dovnica i Hodovnice) patří k nej-
památnějším slovanským horám. 
Dříve se mezi lidmi říkávalo, že na 
Godule měli sídlo slovanští bohové 
a bývalo tu pohanské obětiště.

Název Godula měl vzniknout z 
toho, že tu naši předkové pořádali 
velké svátky, hody čili gody. (Přípo-
nou -ula se v nářečí na východním 
Těšínsku tvoří zeměpisná jména, 
která vyjadřují, že na daném místě 
je to, co je uvedeno v základu).

Ve zdejších studánkách a pra-
menech byla dle pověstí živá voda, 
která uzdravovala nemocné pout-
níky. Hora je opředena mnoha 
tajemstvími, nejznámější je však 
pověst o hadu Zlatohlavci (Złoto-
głowiec), která se vyprávěla v mno-
ha různých verzích. Jednu z nich si 
můžete přečíst vpravo nahoře.

Pohled na godulu z Komorní lhotky.  Foto: J. Grabowski

Senior se nie poradzi, jak sie z każdym wadzi
Kupa razy nadowómy na kaj co 
i kaj kogo. Ale nikiedy by my sie 
mieli podziwać do naszego nieroz 
krziwego seniorskigo zdrzadła i 
porozmyślać, czy my sami sóm 
tacy akuratni a czy aji nas nieroz 
nie trza klepnyć po palcach i nie 
zamoczyć nóm głowe do zimnej 
wody, aby my sie łopamiyntali. 

Niedowno było pisane, jedno 
kaj, ale u nas, że jakisi starszy 
panoczek prziszeł do sklepu z re-
klamacyjóm, kieróm mu paniczka 
za pudlóm nie uznała. Wlecioł do 
niego taki diobeł złości, że ji stypił 
łokulory z nosu a wyfackoł. Łoku-
lory styrczył do kapsy i uciyk. A że 
były piekne a aji drogi, nie trza ani 
mówić. Gdo wiy, jesi nie myśloł, że 
by były dobre tej jego pod strómek.

Nie radowoł sie dłógo. Prziszli 
se po niego, bo wiedzieli ło kogo 
idzie. Prawił, że łokulory wróci, 

aż mu reklamacyj wyrzóndzóm... 
Nie pochodził. Z łostudy se uszył 
porzóndny hubertus aji z łople-
taczkami i sztrofym. Tóż na takóm 
reklamacyj by jisto żodyn z nas nie 
zapómnioł. I zoleży se takóm łostu-
de robić? Jo wiym, że nieroz by my 
potrzebowali kapke wyntil złości 
upuścić, ale tóż to kajsi ganc na 
inszym miejscu, a ani ni w łóżku, 
bo mocie po radości. To raczyj, jak 
bywocie kapke dali łod sąsiadów, 
łodewrzić łokna i wrzeszczeć. Ale 
ni, że wóm gore chałpa. Bo by was 
to też drogo wyszło, jakby fajerma-
ni musieli gasić zamiast łognia wa-
szóm złość.

Łoto żech jechała w autobu-
sie. Padało i było kupa ludzi. Taki 
dziywczątko, z rubzakym na ple-
cach, puściło siedzieć starszego 
pana z paliczkóm i pociskało sie 
dali. Rubzakym zahaczyło panicz-

ce ło hantaszke na plecu. Prze-
prosiło, ale to żeście mieli słyszeć 
seniorczyn kómentarz. „To je dzisio 
młodzież, piere sie to, aby se mógło 
siednyć...“ itd. Zhaltowoł jóm jedyn 
panoczek. Ścichła. Możne miała 
sama ze sebóm problem. Było wi-
dać, że sie już aji na ni podpisoł ząb 
czasu i wyrył ji głymboki brózdy 
na twarzi. Każdy z nas mioł i mo 
nieroz jakisi starości. Ale z nimi se 
muszymy poradzić inszym sposo-
bym. Ni bez przyczyny wrzeszczeć 
po kimsi, kiery se to nie zasłóżył. A 
jeszcze gor po dziecku, kiere to łod-
niysło za swojóm dobroć. Co sie mu 
w tej jego główce robiło, wiy jyny 
óno samo.

Mama nóm wdycki mówiła, że 
niż cosi powiymy, aby my se to 
dwa razy rozmyśleli. Raczyj wody 
do gymby naloć, bo nieroz słowym 
ubliżycie więcej, niż dobrze mie-

rzónóm fackóm. A jak to nie idzie, 
to sie zwyrtnyć na łopiętku i w 
nogi, mój drogi. Kiela razy rozmy-
ślómy, czymu je między nikierymi 
ludziami tela złości, zowiści i nie-
nawiści. Nienawiści aji do tych, 
kierzi sie ło nas starajóm i chcóm 
nóm sprzyjymnić łostatni roki na-
szego żywota. 

Jedna mi mówiła, że je tymu 
tako spórno, bo je staro... Ale dyć 
tóm starość muszymy przijąć z po-
koróm. Radować sie z tego, że my 
sie dożyli tela roków. A jesi nóm 
jako tako zdrowi dopisuje i mómy 
głowy w porzóndku, to dwa razy 
więcej jóm łokazować swojim nej-
bliższym. Nieroz ni jyny dziecka 
sóm tyranami, ale aji starzi rodzi-
ce terroryzujóm swoje dziecka. A 
to, proszym, ni tymu, że góni za 
nimi Alzhaimer, ale świadómie i z 
radościóm. 

Najisto by żodyn z nas nie 
chcioł miynić z tymi, kierzi już ło-
deszli a mógli być jeszcze między 
nami. Bydźmy wdzięczni, że żyjy-
my między tymi, kierzi nas ma-
jóm radzi i przikładnie sie ło nas 
starajóm. Okazujmy jim swojóm 
miłość i dziękujmy jim za nióm. 
Nie bydźmy skąpi na słowa mi-
łości dlo tych, kierzi se to od nas 
zasłóżóm. Radujmy sie z tego, że 
widzymy nasze dziecka i wnuki. 
Naszóm rodzine, przyjaciół i lu-
dzi naszymu sercu miłych. Nie 
stawiejmy między sebóm bariery, 
kiere potym bedzie ciężko uklu-
dzać.

Dziękujmy za dobre serca i po-
dowejmy ręce tym, z kierymi nóm 
je dobrze, a uciekejmy łod tych, 
kierzi se tego nie zasłóżóm i pijóm 
nóm krew. 

Waszo Jewka Trzyńczanka

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

bývalý kamenný kostelíček na godule. Foto: Archiv Mśc

Naučná stezka Mionší 
se opět rozrůstá
dolní lomná Na dřevěnou salaš s 
ukázkou tradičních výrobků, zoo 
dvorek a další novinky se mohou 
těšit návštěvníci naučné stezky 
Mionší. Zpřístupněny veřejnosti 
budou s novou sezonou začátkem 
června příštího roku.

Projekt s názvem Doprovodná 
infrastruktura NS Mionší odsou-
hlasili zastupitelé Dolní Lomné 
v březnu 2012. Poslední práce na 
projektu financovaném z Regi-
onálního operačního programu 
Moravskoslezsko byly dokončeny 
letos v listopadu, kolaudace dřevě-
né salaše a infocentra proběhla už 

v září. Návštěvníci se mohou těšit 
i na zoo dvorek s typickými bes-
kydskými zvířaty, dětský koutek 
a pohádkovou stezku. Přibyly také 
cyklostojany a lavičky.

Rozrůstající se naučná stezka 
má zkvalitnit a rozšířit infrastruk-
turu u významné atraktivity – 
pralesa Mionší, podpořit návštěv-
nost regionu a přiblížit turistům 
typické znaky beskydské kultury.

Naučná stezka Mionší se veřej-
nosti zpřístupní 1. června 2014. O 
týden dříve se pak plánuje slav-
nostní otevření v rámci Evropské-
ho dne parků. (dt)

z a J íMaVosTi
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Svět mladých
Povídky, úvahy, poezii a další literární příspěvky či zprávy z akcí, také fotografie doplněné krátkým textem o obsahu snímku posílejte do této rubriky  
e-mailem na adresu hutnik@trz.cz. Děti se na této stránce mohou pochlubit i svými obrázky, které mohou poslat v obálce na adresu Třinecký hutník,  
Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, 739 61 Třinec nebo naskenované e-mailem. Nezapomeňte napsat své jméno, adresu, děti rovněž věk. Studenti  
mohou své texty posílat i na e-mail redakce studentského časopisu Prostor: redakce@prostorweb.cz. Těšíme se na vaše příspěvky.
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Mé pocity
Jitka Jurzykowská

Když zima rozpustí si vlasy 
Můj pohled smutný bude asi 

Já duši položím  
Do sněhových peřin 

Já srdce ponořím  
Do nekonečných vteřin 

Já pláč schovám 
Do niterných básní 

Já lítost ukryju 
Lehce mezi řádky 

Myšlenky s vločkami letí 
Slza se leskem třpytí 

Štěstí mi uniká, snad ho chytím 
Naděje na křídlech,  
Hladí čerstvý sníh 

Topím se v pocitech 
Na rtu lehký smích…

Přání
Co mi vždycky nejvíc 

V zimě scházívá? 
Vlahá noc a měsíc 

Hlavně louka rozkvetlá! 
A motýli v svém přednesu 
Se smějí křídly bez hlesu 

V tom svém křehkém třepotání 
Květiny ne, těm stonek brání...

rodí se noví reportéři
NáVsí Malé půlkulaté výročí nedávno oslavil školní kroužek, který nemá v regionu kon-
kurenci. na Masarykově zŠ návsí totiž již pátým rokem televizní kroužek dětem přibližuje 
práci redaktorů, zpravodajů, kameramanů a dalších nepostradatelných členů štábu.

DaNiel TRoMbiK

„Školní televize NaStopě funguje 
už šest let a její zrození je spjato se 
starší kamerou, která u nás ležela 
ladem. Tak jsem si řekl, že by se 
s tím dalo něco dělat,“ vysvětluje 
Pavel Stopa, pomyslný šéfredak-
tor celého kroužku. „Inspirovala 
mě i návštěva obecního středis-
ka Blackpool v Británii, kde vedle 
špičkových počítačů bylo i moder-
ní studio. V něm mohli studenti 

realizovat své reportážní sny. No 
a o rok později se zrodila naše TV 
NaStopě,“ dodává s nostalgií.

Název vzešel z internetové 
ankety, v níž si žáci z množství 
návrhů vybrali zrovna tento. Po 
několika letech fungování má 
školní televize již zaběhlé návyky, 
poměrně velké množství nadšen-
ců a modernizované studio, které 
si vybavili zejména díky skvělému 
projektu v celosvětové soutěži 
Kid Witness News.

Na malé reportéry v reflexiv-
ních vestách s vlastním logem mů-
žete narazit prakticky všude. Jsou 
zvídaví a nadšeni pro každý nový 
projekt. Za sebou mají desítky roz-
hovorů, ale mezi nejprestižnější 
patří zejména ty s Ewou Farnou, 
zpěvákem Petrem Bendem či kád-
rem třineckých Ocelářů.

Celý projekt, jednotlivé po-
řady a reportáže nyní můžete 
sledovat na internetových strán-
kách televize, na multimediál-
ním kanále Youtube nebo si nimi 
třeba zkrátit čekací dobu na vla-
kovém nádraží v Návsí. Školní te-
levize se může pochlubit taktéž 
celou řadou úspěchů na celostát-
ní či celosvětové úrovni. Vedle již 
zmíněného projektu KWN spo-
lečnosti Panasonic pravidelně 
sklízejí vavříny i v soutěži Com-
post. Byli rovněž pozváni na sice 
krátkou, ale co do zkušeností vel-
mi bohatou stáž do televize Pri-
ma, kde se stali plnohodnotnými 
členy tohoto mocného média. 
A velmi užitečná byla pro malé 
nadšence i exkurze do zákulisí 
České televize.

„Chtěl bych s žáky navštívit Eu-
rovizi či studio BBC,“ dodává na 
závěr vedoucí smělého projektu.

Ve studiu už jsou reportéři z Návsí jako doma. Foto: Daniel Trombik

Mladí gastronomové slaví úspěch
JabluNKoV První místo za slavnostní tabuli přinesla letošní účast 
na gastronomické soutěži jablunkovské střední škole. Na soutěži 
gastrofestival 2013, tentokrát konané ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
se o úspěch zasloužil žák 3. ročníku Timotej straka. barista Daniel 
zajíc, student 2. ročníku, obsadil 12. místo.

součástí gastroklání bylo také krajské kolo soutěže gastroju-
nior, kde se dařilo kuchaři eriku gavlovskému ze 3. ročníku. Díky 
umístění ve stříbrném pásmu se nominoval do celostátního kola  
v brně.

Poděkování za odbornou pomoc patří Krzysztofu sajdokovi, 
šéfkuchaři hotelu Vitality, kolektivu třineckého baru Destiny a kvě-
tinářství paní heleny Žukowské.  (th)

k r e S B a :  Sabina Szymeczková, 8 let, nýdek

p o e z i e

Život za hranicemi
loRelei

Už několik let se vznáším na ob-
láčku svého nádherného leč imagi-
nárního amerického života. Miluju 
všechny jejich seriály, zbožňuju ho-
diny angličtiny, filmy bez dabingu, 
burákové máslo, javorový sirup a 
všechny další pochutiny, které se 
za hranice naší milované České re-
publiky ještě nedostaly. 

Jejich kultura mě natolik fas-
cinuje, že mě už nebaví se jen o 
ni dočítat v knihách, časopisech, 
ale chtěla bych žít jejich život a 
poznat jejich kulturu na vlastní 
kůži. Proto také toužím studovat 
v zahraničí, toužím se procházet 
ulicemi New Yorku, toužím tam 
pracovat, toužím tam žít…

Z nádherného snění a plánová-
ní budoucnosti mě pouze vytrhá-
vají finance. Život za hranicemi 
pouze pro bohaté, pouze pro ex-
tra výjimečně nadané? A co sti-
pendium pro snílky, to by nebylo? 

Je to celkem škoda, že bez většího 
obnosu financí se člověk nedosta-
ne téměř nikam, pokud ovšem ne-
hodláte cestovat pěšky.

Sice je spousta kurzů, které 
vám umožní poznat odlišnou 
kulturu do hloubky a ještě si tak 
i zdokonalit cizí jazyk. Jsou i pro-
gramy, které vám rovnou nabízejí 
tam studovat střední, nebo vyso-
kou školu. Dobré soukromé školy i 
s českými učiteli jsou drahé a na ty 
státní musíte opravdu umět dobře 
příslušný jazyk. A zadarmo to taky 
není. A takhle jsme se nevědomky 
ocitli v bludném kruhu. Nejsou pe-
níze, není cestování. A i kdyby, ne-
můžu po svých rodičích s průměr-
ným platem chtít, aby mi zaplatili 
kurz téměř za půl milionu!

Ani bych to nechtěla. Nechybí 
mi nic, mám všechno co, potřebu-
ju a už mám v sobě i pocit smíření 
s tím, že se tam dostanu nejspíš 
až jedině za prací, kdy nebudu 
muset platit nehorázné peníze za 
rok v USA. Ale... Nikdy nevíme.

Ú va h a

Čertování s Mikulášem
TřiNeC a po roce jsou tu zas, čert, anděl a Mikuláš. bohatý pro-
gram plný her a legrace přiravilo na 10. prosince třinecké DDMko. 
Návštěvníci z nebe a pekla proťuknou, jak moc děti zlobily. Pro ty 
hodné košík dobrot nesou, zlobivci ať se ale strachy třesou. odpole-
dne s Mikulášem začíná v 16.00 hodin v sále DDM.  (pm)  

k r e S B a :  danel lotta, 4 roky, praha

sVěT Ml aDýCh
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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

sTř eDA 4.  prosiNce

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Pouta, která svazují - 
australský dobrodružný 
seriál 

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

Petr Nárožný
 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: Turecko - 

Magickým okem
 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 Sportky a Šance
 20.05 Četnické humoresky: 

Pojistka -  
český televizní seriál

 21.35 Cirkus Bukowsky -  
český televizní seriál

 22.25 Smolař - bakalářská 
povídka

 22.54 Losování Šťastných 10  
a Šance milion

 22.55 Tělo jako důkaz:  
Jako virus - 1. část - 
americký detektivní seriál

 23.40 MI5 - britský krimi seriál
 0.30 Máte slovo s M. Jílkovou
 1.40 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 2.05 Dobré ráno
 4.35 Bláznivé lásky:  

Na telefonu -  
italský seriál

 5.30 Události v regionech

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

Společenský žebříček
 10.00 Nejvýznamnější operace 

2. světové války
 11.00 Letečtí stíhači v boji
 11.55 Putování za muzikou
 12.20 Na pomoc životu - CHOPN
 12.40 Chcete je?
 12.45 Folklorika
 13.10 Ochránce
 13.40 Postřehy odjinud:  

Paříž očima Jana Šmída
 13.45 Náš venkov
 14.10 Kvarteto
 14.40 Parfém - dotek Francie
 15.35 Hranice možností lidského 

těla: Pod vodní hladinou
 16.25 Moje rodina: Ben na 

vozíku - britský sitcom
 17.00 Televizní klub neslyšících
 17.25 Černá zmije: Peníze - 

britský sitcom
 18.00 Pán času:  

Z masa a kamene - 
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček:  
Chaloupka na vršku

 18.55 Bratři a sestry: Domy ze 
skla - americký seriál

 19.35 Etiketa: Dokonalý muž
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Kamera na cestách:  

Ibiza a Formentera
 21.00 Na cestě po střední Číně
 21.30 Deník Dity P.: Po sexu
 22.00 České kino na Dvojce:  

Grandhotel - český film
 23.30 Červený trpaslík:  

Citróny - britský seriál
 0.05 Život Muhammada
 1.00 Dokumentární klub:  

Poklad, který nevoní: 
Svatá hromádka

 1.50 Nedej se: Zahuštěná Praha
 2.15 Od rána do večera
 2.40 Záhoranka a Hornosuš-

ská - zábavný pořad
 3.20 Po stopách soudců 

Starého zákona
 3.45 Na dno Macochy
 4.20 Živé prameny
 4.40 Černá zmije: Peníze - 

britský sitcom
 5.10 Pán času:  

Z masa a kamene - 
britský sci-fi seriál

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

zahradě: Rodina  
nade vše - český seriál

 11.05 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 11.25 Průměrňákovi -  
americký sitcom

 11.50 Tescoma s chutí
 12.00 Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
 12.30 Návrat komisaře Rexe: 

Všechno za jednu noc - 
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Joseph -  
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Transplantace -  
americký seriál

 15.25 Ordinace v růžové  
zahradě: S.O.S. -  
seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Odstrčený syn -  
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Gympl s (r)učením  

omezeným: Pohotovost - 
komediální seriál

 21.35 Comeback:  
Komu zvoní hrany -  
český sitcom

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

 22.40 Desperado - americko-
-mexický western

 0.30 Smallville -  
americký sci-fi seriál

 1.20 Novashopping 
 1.55 Městečko Eastwick - 

americký seriál
 2.35 Tipy ptáka Loskutáka 
 2.55 Rady ptáka Loskutáka 
 3.30 Babicovy dobroty 
 4.20 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.15 Novashopping 

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

Lesní jezírko - americko-
-kanadsko-německý 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 Cesty domů - rod. seriál
 21.30 Už dost, šéfe! -  

kuchařská show
 22.45 Kriminálka Stuttgart - 

německý krimi seriál
 23.50 Myšlenky zločince - seriál
 0.50 Nedokonalé zločiny
 2.05 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 2.50 Walker, Texas Ranger
 3.35 To je vražda, napsala
 4.20 Autosalon

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.45 Teleshopping 
 7.25 Ben 10 - anim. seriál
 7.50 Virus Attack - anim. seriál
 8.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 9.05 Nemocnice Chicago Hope
 9.50 Návrat komisaře Rexe
 10.35 Pohřešovaní - kan. seriál
 11.20 Teleshopping 
 11.35 Odložené případy - seriál
 12.20 Nemocnice Chicago Hope
 13.20 Tajemství kruhu - seriál
 14.10 Upíří deníky - amer. seriál
 15.05 Star Wars: Epizoda - 

Nová naděje - americká 
vesmírná sága

 17.20 Tajemství kruhu - seriál
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Romantici - amer. drama
 22.00 Zahulíme, uvidíme 2: 

Útěk z vězení -  
americká komedie

 0.00 Pohřešovaní - kan. seriál
 0.45 Teleshopping 
 1.00 Zahulíme, uvidíme 2: 

Útěk z vězení -  
americká komedie

 8.00 Panorama
 8.30 VC Lokomotiv Bělgorod - 

VK Ostrava
 10.30 Omega Dubai Ladies 

Masters
 14.30 Magazín Ligy mistrů UEFA
 14.55 Téma pro hosty ČT sport
 15.25 Svět motorů
 16.15 Olympijské střípky
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 BBV po 25 letech
 17.05 Český amatérský golf ´13
 17.30 Xterra Hawaii 2013
 17.50 Vertikal
 18.20 Deník NHL
 18.40 Setkání automobilových 

mistrů 2013 Sosnová
 19.20 TipCars pražský rallysprint
 19.55 Volejbal: VK Jihostroj 

České Budějovice - 
Asseco Resovia Rzeszow

 22.00 Olympijský magazín
 22.30 Sportovní zprávy
 22.45 Deník NHL
 23.05 Hero Women‘s Indian 

Open
 23.55 Czech Open 2013
 1.25 Branky, body, vteřiny
 1.35 Český amatérský golf ´13
 2.00 Xterra Hawaii 2013

 5.20 Po prostu -  
program publicystyczny

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

Zaginiony -  
serial kryminalny

 9.55 Wielkie migracje: 
Przedłużenie gatunku - 
cykl dokumentalny

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.45 Wielkie migracje:  

Wyścig o życie -  
cykl 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: Powtórka  

z rozrywki - 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
 20.05 Gol: T - Mobile 

Ekstraklasa
 20.10 Pogoda
 20.15 Piąty Stadion
 20.25 Rambo III -  

film akcji USA
 22.15 Odlot -  

film amer.-francuski 
 24.00 Transporter - serial
 1.00 Drużyna A: powtórka  

z rozrywki - serial
 1.55 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 2.50 Rambo III -  

film akcji USA
 4.40 Barbara Krafftówna: 

W filmie i kabarecie 
Starszych Panów -  
cykl dokumentalny

 6.05 Lev, přítel člověka 
 6.30 Znovuzrozená Indie
 7.30 Den, kdy zastřelili  

Kennedyho 
 8.35 Největší tajemství historie
 9.35 Alpy: V království orlů
 10.35 Zápisky lovce krokodýlů 
 11.40 Síla živlů
 12.45 Megakatastrofy 
 13.50 Tajemství věcí kolem nás
 14.45 Odhalená věda
 15.45 Zvířecí armagedon
 16.50 Dinosauři v novém světle 
 17.50 Zločiny za hranou
 18.55 Forenzní vyšetřovatelé 
 20.00 Po čem samice touží
 21.05 Paviáni od Okavanga 
 22.05 Oceány bez vody:  

Skrytá krajina
 23.10 Vesmírná odysea: 

Putování po planetách
 0.10 Hitlerovy děti
 1.05 Hitlerovy poslední Vánoce 
 1.55 Vetřelci dávnověku 
 2.40 Nečekaná budoucnost 
 3.30 Žraloci zblízka 
 4.20 Žraločí univerzita

 5.30 Marlene a Konstantin -  
něm. romantický seriál

 6.25 Animáček
 9.30 Velkolepé století - seriál
 10.50 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
 20.15 Věřte nevěřte -  

americký seriál
 21.15 Barrandovský videostop - 

zábavná soutěž
 22.10 Noční Hlavní zprávy
 22.15 Ledovec smrti -  

americké drama
 0.05 Detektiv Thorne: Ospalá 

dívka - britská krimi série
 1.05 Palermo - it. krimi seriál
 2.55 Na plac!
 3.40 Mezi životem a smrtí
 4.25 Marlene a Konstantin

 8.00 Extrémní sny 
 8.30 Třetí hlídka - seriál
 9.15 Outdoor
 9.40 Toronto Maple Leafs - 

San Jose Sharks
 11.25 MT Melsungen - 

Rhein-Neckar Löwen
 12.35 Teleshopping
 12.45 Kobra 11 - seriál
 15.10 Teleshopping
 15.15 Big Game
 16.00 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 16.45 Extrémní sny 
 17.20 Teleshopping
 17.25 Mistři aukcí - dokument
 17.50 Martin - dokument
 17.55 Třetí hlídka - seriál
 18.40 Kobra 11 - seriál
 19.35 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Kriminálka New York
 22.00 Strážce spravedlnosti
 22.45 Red News
 22.55 Městečko South Park
 23.20 Invaze - seriál
 0.10 K.O.Night

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

Schladming - Dachstein 
 12.40 Wojciech Cejrowski - 

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

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

telegram, pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu
 19.30 Barwy szczęścia - serial
 20.40 Na dobre i na złe - serial
 21.45 Orkiestra - spektakl teatr.
 23.25 Komedia romantyczna - 

komedia amer.-szwajc.
 0.55 Zabójcze umysły - serial
 1.45 Show z humorem:  

I kto to mówi?
 2.30 Komedia romantyczna - 

komedia amer.-szwajc.

 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
 20.35 Wykiwać klawisza - 

komedia USA
 22.55 Raising Arizona -  

komedia USA
 0.55 Słomiany wdowiec - 

komedia USA
 3.15 Tajemnice losu

 6.15 Veľké Noviny TV JOJ
 7.15 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 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 - seriál
 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
 23.35 Kobra 11 - krimi seriál
 0.30 Bez stopy - krimi seriál
 1.20 Dr. House - amer. seriál
 2.10 Krok za krokom - sitcom
 2.30 Nevinnosť na predaj - 

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:  

Krůček po krůčku - 
australský dobrodružný 
seriál 

 9.50 StarDance ...když hvězdy 
tančí - taneční show

 11.30 Na cestě po Mallorce
 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 Věšák - zábavný pořad
 16.00 Cestománie: Čína -  

Říše středu
 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 Ztracená brána - 3/3 - 

mysteriózní film
 21.20 Máte slovo s M. Jílkovou
 22.19 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.20 Hercule Poirot:  

Smrt lorda Edgwara - 
britský film

 0.00 Inspektor Rebus:  
Vysoká hra -  
britský krimi seriál

 1.15 Postřehy odjinud:  
Paříž očima Jana Šmída

 1.20 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 2.00 Dobré ráno
 4.30 Bláznivé lásky:  

Chtěl bych, nechtěl bych, 
ale když chceš -  
italský seriál

 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Etiketa:  

Slavnostní oblečení
 9.10 Ostrovy zapomenutého 

klidu: SOOS
 9.40 Počesku:  

Prachovské skály
 9.50 Nic k proclení -  

franc.-belgická komedie
 11.35 Parfém - dotek Francie
 12.30 Souboj vojevůdců: Von 

Manstein proti Vatutinovi
 13.20 Emoce a my:  

Emoce a trauma
 13.45 Architektura
 14.15 Mýty a fakta historie:  

Germáni
 15.10 Království divočiny:  

Deník sloní rodiny
 15.40 Objevování planety Oceán
 16.30 Zázračná planeta:  

Velká útesová bariéra: 
Útesy a volné moře

 17.20 Černá zmije: Pivo - 
britský sitcom

 17.55 Pán času: Upíři benátští - 
britský sci-fi seriál

 18.45 Večerníček:  
Chaloupka na vršku

 18.55 Bratři a sestry:  
Osudová kniha -  
americký seriál

 19.35 Etiketa:  
Slavnostní oblečení

 19.50 Zprávy v českém  
znakovém jazyce

 20.00 Život savců:  
Potrava a myšlení

 21.00 Mildred Pierceová - 
americká minisérie

 22.10 Na věky věků -  
historický výpravný seriál

 23.00 Vera: Malý Lazar -  
britský detektivní seriál

 0.30 Pološero -  
Mezi bohem a ďáblem

 1.00 Bratři a sestry:  
Rapsodie smyslů -  
americký seriál

 1.40 Uchem jehly
 2.10 Cesty k sobě
 2.35 Vacenovjáci - záb. pořad
 3.15 Zpěváčci bez křidélek
 3.40 Korálky
 4.10 H.R.A.
 4.35 Černá zmije: Pivo - 

britský sitcom
 5.05 Pán času: Upíři benátští - 

britský sci-fi seriál

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

omezeným: Pohotovost - 
komediální seriál

 11.00 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 11.25 Průměrňákovi:  
Přestupný rok -  
americký sitcom

 11.50 Tescoma s chutí
 12.00 Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
 12.30 Návrat komisaře Rexe: 

Život za život -  
italský krimi seriál

 13.25 Odložené případy:  
Poslední plavba -  
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Diagnóza: altruista - 
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Ve dvou -  
seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Rapsodie v rudém - 
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové  

zahradě: Srdce -  
český seriál

 21.30 Prásk!
 22.10 Kriminálka Las Vegas - 

americký krimi seriál
 22.55 Temný anděl -  

americký akční film
 0.40 Smallville -  

americký sci-fi 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: Jsem  
na stopě UFO

 4.25 Andílci - rumunská 
telenovela 

 5.15 Novashopping 

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

ohněm - americký 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 VIP Prostřeno!
 21.30 Křižovatky života
 22.45 Rizzoli & Isles: Vraždy  

na pitevně - krimi seriál
 23.45 Myšlenky zločince - seriál
 0.40 Slunečno, místy vraždy
 1.40 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 2.25 Walker, Texas Ranger
 3.10 To je vražda, napsala
 4.00 Receptář prima nápadů

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.45 Teleshopping 
 7.25 Ben 10 - anim. seriál
 7.50 Virus Attack - anim. seriál
 8.20 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 9.05 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 9.50 Návrat komisaře Rexe - 

italský krimi seriál
 10.40 Pohřešovaní - kan. seriál
 11.45 Teleshopping 
 12.05 Odložené případy - seriál
 12.50 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 13.50 Tajemství kruhu - seriál
 14.40 Upíří deníky - amer. seriál
 15.35 Manžel mé nejlepší 

přítelkyně - kanad. film
 17.20 Tajemství kruhu - seriál
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Odložené případy - seriál
 21.50 Hnízdo neřesti -  

americké drama
 0.00 Pohřešovaní - kan. seriál
 0.45 Teleshopping 
 1.00 Hnízdo neřesti -  

americké drama

 8.00 Panorama
 8.30 MS v sálové cyklistice ´13
 9.20 Setkání automobilových 

mistrů 2013 Sosnová
 10.00 TipCars pražský rallysprint
 10.30 Omega Dubai Ladies 

Masters
 14.30 Time out
 15.00 Magazín Evropské ligy 

UEFA
 15.50 Sport v regionech
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 MS rallye 2013
 17.45 Deník NHL
 18.00 HC Slavia Praha -  

HC Kometa Brno
 21.30 Manchester United - 

Everton FC
 23.10 Sportovní zprávy
 23.25 Manchester United TV
 0.45 Deník NHL
 0.55 Branky, body, vteřiny
 1.05 Sport v regionech
 1.35 MS rallye 2013
 2.25 Czech Open 2013
 3.55 Paralympijský magazín
 4.15 Golf Minute Magazine
 4.40 Rallye magazín
 5.10 Olympijský magazín
 5.45 Branky, body, vteřiny

 5.35 Polska non stop -  
magazyn reporterów

 5.45 Polska non stop -  
magazyn reporterów

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

Zastępstwo -  
serial kryminalny

 9.55 Wielkie migracje:  
Wyścig o życie -  
cykl dokumentalny

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.45 Wielkie migracje:  

Uczta albo głód -  
cykl 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: Póki śmierć 

nas nie rozłączy - 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
 20.05 Gol: T - Mobile 

Ekstraklasa
 20.09 Cavaliada - kronika
 20.10 Pogoda
 20.30 Ojciec Mateusz:  

Kryminał -  
serial kryminalny

 21.25 Sprawa dla reportera
 22.25 Broken Flowers - 

amer.-francuski film 
obyczajowy

 0.20 Drużyna A: Póki śmierć 
nas nie rozłączy - serial

 1.15 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 2.10 Noc Świętego Mikołaja - 
film TVP

 3.20 Jadwiga Piłsudska - 
Jaraczewska:  
Mój dom rodzinny -  
cykl dokumentalny

 6.05 Zločiny za hranou
 6.50 Forenzní vyšetřovatelé 
 7.40 Tajemství indické divočiny
 8.35 Lví správce
 9.35 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 10.30 Znovuzrozená Indie
 11.35 Sestřelen nad Sovětským 

svazem 
 12.40 Největší tajemství historie
 13.40 Za nosorožci  

s Nigelem Marvenem 
 14.40 Zápisky lovce krokodýlů 
 15.45 Síla živlů
 16.15 Síla živlů
 16.50 Výbuch v Mexickém zálivu
 17.50 Oceány bez vody:  

Skrytá krajina
 18.55 Vesmírná odysea: 

Putování po planetách
 20.00 Hitlerovy děti
 21.05 Zbraně druhé svět. války
 22.05 Vetřelci dávnověku 
 23.10 Do hlubin lidské mysli
 0.05 Příběhy z oceánů
 1.00 Rybí bojovník
 1.45 Ztracená města starověku

 5.30 Marlene a Konstantin -  
něm. romantický seriál

 6.25 Animáček
 9.15 Velkolepé století -  

turecký historický seriál
 10.50 Navarro - fr. krimi seriál
 12.55 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
 20.05 Ona a on - komed. seriál
 20.40 Témata týdne
 21.25 Třicet případů majora 

Zemana - televizní seriál
 23.25 Noční Hlavní zprávy
 23.30 Pán draků - hong-

kongská akční komedie
 1.35 Palermo - it. krimi seriál
 3.15 Na plac!
 3.55 Co bude dnes k večeři?
 4.25 Marlene a Konstantin -  

něm. romantický seriál

 8.00 Extrémní sny
 8.30 Třetí hlídka - seriál
 9.10 World of Freesports
 9.35 New Jersey Devils -  

Montreal Canadiens
 11.40 Evropská liga UEFA
 13.40 Teleshopping
 13.50 World of Freesports
 14.20 Kobra 11 - seriál
 15.10 Teleshopping
 15.15 European Poker Tour 12
 16.05 Hvězdná brána:  

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

Atlantida - seriál
 20.20 Showtime - americko-

-austral. akční komedie
 22.00 Strážce spravedlnosti
 22.45 Red News
 22.55 Městečko South Park
 23.20 Invaze - seriál
 0.05 K.O.Night

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

Edynburg
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 13.25 Szkoła życia - telenowela
 14.15 Postaw na milion
 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 American Pie: Wesele - 

komedia USA
 22.25 Erratum - dramat polski
 0.10 Świat bez tajemnic: 

Szpiedzy XXI wieku
 1.15 Świat bez tajemnic: 

Wataha białych wilków
 2.30 Erratum - dramat polski
 4.15 Blues 4 Rano - koncert 

Martyny Jakubowicz

 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
 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 Powiedz tak -  

komedia niem.-amer.
 22.15 CSI: Kryminalne zagadki 

Miami - serial
 0.15 Efekt Meduzy (1/2) - 

thriller USA
 2.15 Dziewczyny z fortuną
 3.30 Tajemnice losu

 6.15 Veľké Noviny TV JOJ
 7.15 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 Pasca v džungli - 

vojnový film USA
 0.30 Gigolovia - reality show
 1.00 Pasca v džungli
 3.40 Gigolovia - reality show
 4.05 Mesto stratených - seriál
 4.45 Modrí templári -  

krimi seriál USA
 5.45 Krimi

 6.00 Teleráno
 8.30 Modré z neba
 10.30 Chlapi neplačú - seriál
 11.35 Kobra 11 - krimi seriál
 12.40 Bez stopy - krimi seriál
 13.35 Dr. House - amer. seriál
 15.30 Dva a pol chlapa - sitcom
 16.00 NCIS: Námorný vyšetro-

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

vací úrad - krimi seriál
 0.00 Kobra 11 - krimi seriál
 1.00 Bez stopy - krimi seriál
 1.40 Dr. House - amer. seriál
 3.05 Farma
 4.00 Kobra 11 - krimi seriál
 5.00 Televízne noviny

čT V rTeK 5.  prosiNce
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páTeK 6.  prosiNce

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Časové vymezení - 
australský dobrodružný 
seriál 

 9.45 Kluci v akci
 10.10 Příběhy slavných -  

Hugo Haas:  
Život v ofsajdu

 11.05 Život na zámku:  
Deštník - český seriál

 12.00 Zprávy ve 12
 12.20 Události v regionech plus
 12.30 Sama doma
 14.00 Vše o vaření
 14.15 StarDance  

...kolem dokola
 14.20 Hercule Poirot:  

Smrt lorda Edgwara - 
britský film

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

Mňamka ve skle
 17.05 Besipky: Průzor
 17.10 Polopatě - magazín
 17.55 Události v regionech  

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

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

...kolem dokola
 20.05 Jak si zasloužit  

princeznu - pohádka
 21.20 13. komnata  

Jana Skopečka
 21.49 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 21.50 Všechnopárty -  

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

Čas, který nám zbývá - 
francouzský seriál

 0.25 Na stopě
 0.50 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.25 Sama doma
 2.55 Dobré ráno
 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Etiketa: Do nepohody
 9.10 Hranice možností lidského 

těla: Pod vodní hladinou
 10.05 Až na kraj světa:  

Strážci ztracené archy
 11.00 Bohoslužba pro Stonož-

ku - přímý přenos
 12.40 Na plovárně s Bobem 

Beamonem
 13.05 Život Muhammada
 14.05 Lásky s vůní Jedle
 14.55 Dobrodružství vědy a 

techniky: Elektromobilita
 15.40 Lunochod
 16.35 Letecké katastrofy: 

Kluzák z Gimli
 17.25 Červený trpaslík:  

Citróny - britský seriál
 17.55 Pán času: Amyina volba - 

britský sci-fi seriál
 18.45 Večerníček:  

Chaloupka na vršku
 18.55 Bratři a sestry:  

Vzpomínka z války - 
americký seriál

 19.35 Etiketa: Do nepohody
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Zázračná planeta:  

Tajemný svět krokodýlů
 21.00 Hranice možností lidské-

ho těla: Cesta vzhůru
 21.55 Velikáni filmu...  

Boleslav Polívka:  
Zapomenuté světlo - 
český film

 23.40 Jistě, pane premiére: 
Patron umění -  
britský satirický seriál

 0.10 Taková malá lež -  
francouzské drama

 1.40 Život bez škatulky
 2.05 Nabízím pomoc
 2.30 Venkovská kapela - 

zábavný pořad
 3.10 Austerlitz 2001
 3.20 Smrt Anežky Hrůzové
 4.05 Danze, canti e lamenti 

Miloše Štědroně
 4.25 Jak se žije baletkám na 

začátku a konci kariéry 
podle Jana Špáty

 4.40 Červený trpaslík:  
Citróny - britský seriál

 5.10 Pán času: Amyina volba - 
britský sci-fi seriál

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

zahradě: Srdce -  
český seriál

 11.05 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 11.25 Průměrňákovi: 
Roznáška novin -  
americký sitcom

 11.50 Tescoma s chutí
 12.00 Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
 12.30 Návrat komisaře Rexe: 

Třetí muž -  
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Skateborďáci -  
americký krimi seriál

 14.25 Dr. House:  
Riskantní podnik -  
americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Texasky  
z Texasu - seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Jahody se smetanou - 
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Výměna manželek - 

reality show
 21.40 Smrtící epidemie -  

americký film
 23.55 Exploze - americký film
 1.25 Novashopping 
 2.00 P. F. - zastavení  

s Pavlínou Filipovskou  
a jejími hosty

 2.50 DO-RE-MI
 3.35 Áčko: Děti ze zkumavky
 4.30 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.20 Novashopping 

 6.15 Policejní bažanti - 
kanadský krimi seriál

 7.15 Vraždy v Kitzbühelu
 8.30 Alf - komediální seriál
 9.15 To je vražda, napsala -  

americký krimi seriál
 10.20 Policie Hamburk - seriál
 11.20 Nora Roberts:  

Pod nebem Montany - 
amer. romant. western

 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 Stopy života - tel. seriál
 21.45 Show Jana Krause
 22.45 Smrt stopařek - krimi film
 0.45 Crazy Heart - amer. film
 3.05 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 3.50 Walker, Texas Ranger
 4.35 Policie Hamburk - seriál

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.20 Teleshopping 
 6.55 Ben 10 - anim. seriál
 7.20 Virus Attack - anim. seriál
 7.50 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
 11.30 Teleshopping 
 11.50 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 12.45 Tajemství kruhu - seriál
 13.40 Upíří deníky - amer. seriál
 14.35 Odložené případy - seriál
 16.20 Dlouhá cesta - amer. film
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Holka s prknem -  

brit.-rak.-něm. komedie
 21.50 Streetfighter: Poslední 

boj - amer.-jap. akční film
 23.45 Převtělení - jap. horor
 1.25 Teleshopping 
 1.45 Streetfighter: Poslední 

boj - amer.-jap. akční film

 8.00 Panorama
 8.30 Sport v regionech
 9.00 MS rallye 2013
 10.00 Omega Dubai Ladies 

Masters
 10.25 SP 2013/14 Rakousko
 12.05 Omega Dubai Ladies 

Masters
 13.25 SP 2013/14 Rakousko
 15.15 Běžkotoulky
 15.30 Zimní M ČR v plavání ´13
 15.50 V šachu
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Olympijské střípky
 17.00 Los MS ve fotbalu 2014 

v Brazílii
 18.25 Mountfield HK -  

HC Oceláři Třinec
 21.30 SP ve skikrosu 2013/14
 23.30 Sportovní zprávy
 23.45 Florbal z nadhledu
 0.05 Deník NHL
 0.30 Bojové sporty -  

Czech Open v kickboxu 
Olomouc (I.)

 1.15 Manchester United - 
Everton FC

 2.55 Manchester United TV
 4.15 V šachu
 4.45 Česká pokerová tour

 5.30 Polska non stop -  
magazyn reporterów

 5.55 Info Poranek
 7.45 ZUS dla Ciebie -  

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

Rocznica -  
serial kryminalny

 9.55 Mała orkiestra
 10.55 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.45 Wielkie migracje:  

Uczta albo głód -  
cykl dokumentalny

 13.50 Jaka to melodia?
 15.00 Wiadomości
 15.05 Pogoda
 15.15 Klan - telenowela 
 15.45 Sprawa dla reportera
 16.40 Polska non stop -  

magazyn reporterów
 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Kabaretowe hity Jedynki
 18.30 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 19.15 Przepis dnia
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 Cavaliada - kronika
 20.15 Pogoda
 20.30 Maria z Nazaretu - serial
 21.35 Park Jurajski 3 - film USA
 23.20 Hell Ride - film USA
 0.55 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 1.50 Weekendowy magazyn 

filmowy
 2.20 Broken Flowers - 

amer.-francuski film 
obyczajowy 

 6.05 Lev, přítel člověka 
 6.30 Vesmírná odysea: 

Robotičtí průkopníci 
 7.25 Hitlerovy děti
 8.30 Tajemství ponorky I-52 
 9.35 Zločiny za hranou
 10.35 Forenzní vyšetřovatelé 
 11.40 Tajemství indické divočiny
 12.40 Lví správce
 13.40 Lonely Planet:  

Neprobádané cesty
 14.40 Znovuzrozená Indie
 15.45 Jeruzalém: Historie 

Svatého města 
 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 Život ve smečce
 1.50 Letadla, která nikdy 

nevzlétla
 2.40 Odhalená věda

 5.30 Marlene a Konstantin -  
něm. romantický seriál

 6.25 Animáček
 9.25 Velkolepé století -  

turecký historický seriál
 10.55 Navarro - fr. krimi seriál
 12.55 Síla intrik - italský seriál
 14.00 Marlene a Konstantin -  

něm. romantický seriál
 16.05 Jake a Tlusťoch -  

americký krimi seriál
 17.15 Co bude dnes k večeři?
 17.50 Ostříháno
 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Animáček
 20.15 Ať žije Django! -  

italský western
 22.10 Intim Night
 22.55 Noční Hlavní zprávy
 23.00 Přistání naslepo -  

amer. dobrodružný film 
 1.05 Legenda Van Damme - 

britský seriál
 2.05 Palermo - it. krimi seriál
 3.40 Na plac!
 4.25 Marlene a Konstantin -  

něm. romantický seriál

 8.00 Extrémní sny
 8.30 Třetí hlídka - seriál
 9.10 Pittsburgh Penguins - 

San Jose Sharks
 11.05 TSV Hannover Burgdorf - 

HSV Hamburg - záznam
 12.35 Teleshopping
 12.45 Showtime - americko-

-austral. akční komedie
 14.20 Kobra 11 - seriál
 15.05 Teleshopping
 15.15 European Poker Tour 12
 16.05 Hvězdná brána:  

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

Atlantida - seriál
 20.20 Fotbal za mřížemi -  

brit.-americká komedie
 22.00 Strážce spravedlnosti
 22.50 Red News
 22.55 Městečko South Park
 23.25 Invaze - seriál

 5.50 Faceci do wzięcia - serial
 6.25 Lokatorzy - serial
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.40 Barwy szczęścia - serial
 11.20 Na dobre i na złe - serial
 12.15 Sztuka życia - telenowela
 12.45 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 13.20 Szkoła życia - telenowela
 14.10 Kabaret Neo-Nówka:  

Co by było gdyby
 14.50 The Voice of Poland - 

widowisko muzyczne
 15.45 Panorama Kraj, pogoda
 16.20 The Voice of Poland
 17.15 Szkoła życia - telenowela
 18.00 Panorama, sport  

telegram, pogoda
 18.50 Jeden z dziesięciu
 19.25 Barwy szczęścia - serial
 20.00 Boscy w sieci - serial
 20.05 Barwy szczęścia - serial
 20.40 Rodzinka.pl - serial
 21.50 Dzięki Bogu już weekend 
 23.00 Piąty Stadion
 23.10 Kryminalne zagadki  

Las Vegas - serial
 0.05 American Pie: Wesele - 

komedia USA

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

reality show
 13.00 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 Iniemamocni -  

film anim. USA
 22.25 Daredevil - film USA
 0.30 CSI: Kryminalne zagadki 

Miami - serial
 2.30 Dziewczyny z fortuną
 3.45 Tajemnice losu

 6.15 Veľké Noviny TV JOJ
 7.15 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 Tsunami 3D -  

australský akčný triler
 22.30 Panelák - seriál
 23.50 Až do smrti - britsko-

-bulharsko-nemecko-
-americký akčný triler

 2.15 Kosti - krimi seriál USA
 3.10 Tsunami 3D -  

australský akčný triler
 4.40 Krimi
 5.00 Mesto stratených - seriál

 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 Kocúr v čižmách -  

rodinná anim. komédia
 22.10 Akčný piatok: Žoldnieri 

spravodlivosti -  
akčný film

 0.15 NCIS: Námorný vyšetro-
vací úrad - krimi seriál

 1.05 Kobra 11 - krimi seriál
 1.50 Bez stopy - krimi seriál
 2.30 Legionár - akčný film

soBoTA 7.  prosiNce

 6.00 Hobby naší doby
 6.25 Okouzlení - italská 

rodinná sága
 7.15 Nám se to stát  

nemůže... - komedie
 8.15 StarDance  

...kolem dokola
 8.20 Žiješ jenom 2x:  

Na konci s dechem?
 8.45 Zvon Lukáš - 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 Pohádka o splněných 

přáních
 14.20 Velká policejní pohádka
 15.00 Pro pamětníky...: 

Muži bez křídel -  
český film

 16.15 V hlavní roli zločin: 
Sama uprostřed noci - 
televizní thriller

 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 Samotář -  

francouzský thriller
 0.05 Stvoření - francouzský 

koprodukční horor
 1.30 Sváteční slovo  

šéfredaktora Radia 
Proglas Pavla Mikšů

 1.35 Manéž Bolka Polívky
 2.55 Bydlení je hra
 3.40 Malá farma:  

Mňamka ve skle
 4.05 Herbář
 4.35 Příběhy slavných -  

Hugo Haas:  
Život v ofsajdu

 5.30 Z metropole

 6.00 Raníček:  
Bubáci a hastrmani

 6.10 Veselá zoo
 6.20 Můj mazlíček
 6.40 Malý princ
 7.00 Mikulášovy patálie
 7.15 Garfieldova show
 7.30 Studio Kamarád
 9.00 Náš venkov: Nutrie  

jako životní krédo
 9.30 Putování za muzikou
 9.55 Folklorika
 10.25 Generál Patton:  

Rozdrcení Třetí říše
 11.10 Souboj vojevůdců: Von 

Manstein proti Vatutinovi
 12.00 Neznámá Země:  

Svět podle Charlese 
Darwina - Stvoření

 12.20 Království divočiny:  
Deník sloní rodiny

 12.50 Příliš pozdní hrdina - 
americký film

 15.05 Svět zázraků - magazín
 15.30 S kuchařem kolem světa: 

Indie
 16.25 Kamera na cestách:  

Ibiza a Formentera
 17.20 Zázračná planeta:  

Tajemný svět krokodýlů
 18.15 Krásný ztráty
 18.45 Večerníček:  

Chaloupka na vršku
 18.55 Pravěk útočí - britský 

dobrodružný seriál
 19.40 Vesnicopis:  

Velké Karlovice
 20.00 Mýty a fakta historie:  

Germáni
 21.00 Ve jménu kultu…  

Bondfest: Žiješ jenom 
dvakrát - brit. akční film

 22.55 Mogadišu - něm. thriller
 0.40 Česká soda
 1.00 Malá Velká Británie - 

britský komediální seriál
 1.30 Je to soda -  

britský satirický seriál
 2.00 Nutrie jako životní krédo
 2.25 Kvarteto
 2.50 Chcete je?
 2.55 Počesku: Prachovské skály
 3.05 Azeťanka a Policejní 13
 3.45 Po stopách patriarchů  

a proroků
 4.15 Za krásami Waldviertlu
 4.45 Malá Velká Británie - 

britský komediální seriál
 5.10 Pravěk útočí - britský 

dobrodružný 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

 8.10 Brémští muzikanti - 
německá pohádka

 9.20 Hodná čarodějka - 
kanadský film

 11.00 Koření
 11.55 Volejte Novu
 12.35 Jak napálit advokáta - 

česká komedie
 14.10 Výměna manželek - 

reality show
 15.30 Santa má bráchu - 

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

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Transformers 3 -  

americký akční film
 23.15 Otčím - americký horor
 1.10 Smrt v Goe -  

britský dokument
 1.55 Novashopping 
 2.35 DO-RE-MI
 3.20 P. F. - zastavení  

s Pavlínou Filipovskou  
a jejími hosty

 4.25 Andílci - rumunská 
telenovela 

 5.20 Novashopping 

 6.15 Zpravodajství FTV Prima
 6.55 Jake a piráti ze Země 

Nezemě - anim. seriál
 7.25 Mickeyho klubík 
 7.55 Malá mořská víla
 8.30 Autosalon
 9.45 Top Gear
 11.05 Největší bitvy II. světové 

války - amer. dok. cyklus
 11.35 Hawaii 5-0 - krimi seriál
 12.30 Česko Slovensko má 

talent - Druhé semifinále
 14.50 McBride: Vražda po 

půlnoci - krimi cyklus
 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 vaří s Pohlreichem 

ŽIVĚ - kuchařská show
 21.45 Normal - Český thriller
 23.55 Sanatorium - francouzský 

mysteriózní horor
 1.55 Vraždy v Midsomeru -  

britský krimi seriál
 3.25 Hawaii 5-0 - krimi seriál
 4.10 Nikdo není dokonalý - 

zábavný pořad

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.30 Teleshopping 
 7.05 Ben 10 - anim. seriál
 7.30 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 8.15 Nová cestománie:  

USA - Michigan:  
U břehů velké vody

 8.45 Neuvěřitelné příběhy - 
americký sci-fi seriál

 9.10 Nemocnice Chicago 
Hope - americký seriál

 9.55 Návrat komisaře Rexe
 10.45 Odložené případy - seriál
 11.30 Teleshopping 
 11.50 Upíří deníky - amer. seriál
 12.30 Dlouhá cesta - amer. film
 14.30 Past na ženicha -  

americká komedie
 16.15 Bomber - ital. komedie
 18.05 Holka na zabití -  

český krimi film
 20.00 Hop - a je tu lidoop - 

česká komedie
 21.40 Riziko - amer. krimi film
 23.50 Geronimo -  

amer. historické drama
 1.40 Teleshopping 
 2.00 Riziko - amer. krimi film
 3.55 Otčím - americký horor

 6.00 Světový pohár  
ve skikrosu 2013/14

 8.00 Panorama
 8.30 Běžkotoulky
 8.40 Žijme sportem!
 9.00 Magazín Ligy mistrů UEFA
 9.30 Omega Dubai Ladies 

Masters
 11.25 SP 2013/14 Rakousko
 13.20 110 let hokejové Sparty
 14.25 Světový pohár 2013/14 

Rakousko
 16.05 Čtyřka sport
 16.25 Deník NHL
 16.45 Česko - Norsko
 19.15 Tipsport hokejová 

extraliga
 22.05 Florbal z nadhledu
 22.25 Sportovní zprávy
 22.40 Čtyřka sport
 23.00 Světový pohár 2013/14 

Mexiko
 2.00 Švédsko - Finsko
 3.50 Švýcarsko - Lotyšsko
 5.45 Branky, body, vteřiny

 5.30 Moda na sukces - serial 
 6.25 Wielkie Sanktuaria Polski 
 6.55 Pełnosprawni - magazyn 

dla niepełnosprawnych 
 7.15 Las bliżej nas: Drewno  

z Podlasia - magazyn 
 7.30 Rok w ogrodzie - magazyn
 8.00 Naszaarmia.pl - magazyn
 8.25 Magazyn Ligi Mistrzów 
 8.55 Kung Fu Panda:  

Legenda o niezwykłości
 9.25 Pingwiny z Madagaskaru
 9.55 Mikołajek - serial anim.
 10.15 Jak to działa:  

Szyfrowanie - magazyn 
 10.45 Kabaretowe hity Jedynki
 11.20 Nie ma jak Polska: 

Małopolska. Szlakiem 
wody - magazyn 

 11.50 Weekendowy magazyn 
filmowy

 12.20 Jaka to melodia?
 12.50 Anna German -  

serial biograficzny 
 13.55 Enklawy dzikiej przyrody: 

Góry Szkocji -  
cykl dokumentalny 

 14.35 Okrasa łamie przepisy - 
magazyn kulinarny

 15.15 Superpies - komedia USA 
 16.45 PŚ w skokach narciar-

skich: konkurs indywi-
dualny - Lillehammer 
(studio) 

 17.00 PŚ w skokach narciar-
skich: konkurs indywidu-
alny - Lillehammer  
(1. seria) 

 17.55 Teleexpress
 18.05 PŚ w skokach narciar-

skich: konkurs indywidu-
alny - Lillehammer  
(2. seria) 

 19.10 Setny Smerf -  
serial animowany 

 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Gol: T - Mobile 

Ekstraklasa
 20.15 Pogoda
 20.25 Casino Royale -  

film sensacyjny USA
 23.00 Żywe trupy - serial
 23.50 To ja, złodziej - polska 

komedia sensacyjna
 1.45 Tata do pary -  

komedia niemiecka
 3.55 Piękniejsza Polska -  

cykl dokumentalny

 6.05 Lev, přítel člověka 
 6.30 Nečekaná budoucnost 
 7.25 Žraloci zblízka 
 8.30 Žraločí univerzita
 9.25 Oceány bez vody:  

Skrytá krajina
 10.30 Vesmírná odysea: 

Putování po planetách
 11.35 Hitlerovy děti
 12.40 Hitlerovy poslední Vánoce 
 13.45 Zločiny za hranou
 14.45 Forenzní vyšetřovatelé 
 15.45 Po čem samice touží
 16.50 Paviáni od Okavanga 
 17.50 Zlato: Dějiny jedné 

posedlosti
 18.55 Etruskové: Předchůdci 

starověkého Říma 
 20.00 Úžasná mláďata 
 21.05 Život ve smečce
 22.05 Tajemství věcí kolem nás
 23.10 Odhalená věda
 0.10 Zvířecí armagedon
 1.00 Dinosauři v novém světle 
 1.50 Alpy: V království orlů
 2.40 Zápisky lovce krokodýlů 
 3.35 Síla živlů

 5.30 Malé dějiny jedné  
rodiny - televizní seriál

 6.00 Animáček
 9.10 Drtivá porážka -  

game show
 10.50 Sandokan - italský 

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

zábavný pořad
 13.45 Utta Dannella:  

Kdo políbí doktora? - 
německý romantický film

 15.45 Perry Mason -  
americký seriál

 17.45 Ona a on - komed. seriál
 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Animáček
 20.15 Vtip za stovku!
 21.20 Exkluziv!
 22.10 Sejdeme se na Cibulce
 23.05 Nenapravitelní -  

francouzská komedie
 1.05 Palermo - it. krimi seriál
 4.30 Mezi životem a smrtí - 

dokument

 8.00 Chicago Blackhawks- 
Anaheim Ducks

 9.50 Evropská liga UEFA
 12.10 Teleshopping
 12.20 Na hraně - americký film
 13.50 Kobra 11 - seriál
 14.40 Teleshopping
 14.45 Poker After Dark 2013
 15.35 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 16.15 Teleshopping
 16.25 Outdoor
 16.50 Nové ruce ďábla -  

italsko-španělsko- 
německý western

 18.35 Tuningové války - seriál
 19.30 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Kriminálka Miami - seriál
 21.05 Arrow - seriál
 21.55 Masakr na střední škole - 

kanad.-amer. akční film
 23.35 GCF: MMA Cage Fight 2
 0.25 Sexy amatérky Playboye
 0.50 Arrow - seriál
 1.35 NHL: New York Rangers -  

New Jersey Devils

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

skich: 10 km techniką 
klasyczną - Lillehamer 

 11.40 Barwy szczęścia - serial
 13.20 Super Zaradni - magazyn
 14.00 Familiada
 14.40 Rodzinka.pl - serial
 15.40 Boscy w sieci - serial
 15.45 Słowo na niedzielę
 15.50 Stawka większa niż życie 
 17.00 Dzięki Bogu już weekend 
 18.00 Panorama, sport  

telegram, pogoda
 18.55 Kulisy teleturnieju 

„Postaw na milion“
 19.05 Postaw na milion - 

teleturniej
 20.05 Wczasy z Kabaretem 

2013 
 22.15 Czerwony smok -  

film USA 
 0.25 Made in Polska:  

O. S. T. R - koncert 
 1.35 Karty śmierci -  

dramat USA 
 3.15 Ostatni zachód słońca - 

western USA

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

serial animowany
 8.25 Scooby-Doo:  

Epoka Pantozaura -  
film animowany USA

 10.10 Ewa gotuje - magazyn
 10.40 Iniemamocni -  

film animowany USA
 13.05 Sezon na słówka - 

dramat USA
 15.15 To nie koniec świata! - 

serial
 16.15 Top Chef - reality show
 18.50 Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
 19.30 Świat według Kiepskich - 

serial
 20.05 Sporty walki: KSW25
 0.15 CSI: Kryminalne zagadki 

Nowego Jorku - serial
 2.00 Dziewczyny z fortuną - 

teleturniej
 3.15 Tajemnice losu

 6.10 My Little Pony -  
kanad. animovaný seriál

 6.35 Max Steel - kanadsko-
-americký anim. seriál

 7.05 Legenda o Tarzanovi -  
americký anim. seriál

 8.25 Move Up! -  
tanečná show

 9.55 Panelák - seriál
 11.15 Česko Slovensko má 

talent - Druhé semifinále
 13.20 Veľké preteky - 

americký rodinný film
 15.45 Otec vagabund - 

americká rodinná 
komédia

 17.55 Cena je správna
 19.00 Veľké Noviny TV JOJ
 20.00 Šport
 20.15 Najlepšie počasie
 20.20 Útek zo Sibíri -  

amer. dobrodružný film
 23.25 Ikarus - 

americký akčný film
 1.15 Vojna proti nemŕtvym - 

americký sci-fi film
 3.40 C.S.I.: Kriminálka New 

York - krimi seriál USA
 5.00 Dedičstvo - seriál

 6.00 Dr. House - amer. seriál
 6.45 Zajac Bugs a priatelia
 7.10 Scooby-Doo, ako sa máš?
 7.55 Kung Fu Panda
 8.45 Alf - americký seriál
 9.15 Kocúr v čižmách -  

rodinná anim. komédia
 10.55 2 baby na mizine - 

americký sitcom
 11.25 Dva a pol chlapa - sitcom
 11.50 Ako prežiť Vianoce - 

americká komédia
 13.40 Pán Deeds - americká 

romantická komédia
 15.35 Moja super Ex - amer.  

romantická komédia
 17.40 Hurikán - záb. program
 18.20 Smotánka
 19.00 Televízne noviny
 20.00 Športové noviny
 20.15 Počasie
 20.30 Farma
 21.45 Korenie lásky - amer.-aus-

tralská romant. komédia
 0.00 Pán Deeds - americká 

romantická komédia
 1.35 Smrtiaca lavína - triler N

T V PRogR aM
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NeDěLe 8.  prosiNce

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

rodinná sága
 7.45 Pro pamětníky...: 

Muži bez křídel -  
české válečné drama

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

Nebezpečné chvíle - 
český seriál

 12.00 Otázky Václava Moravce
 13.00 Zprávy
 13.05 Hvězda života - pohádka
 14.00 Ze zlatého fondu: 

Cesta na Borneo -  
televizní komedie

 15.00 Pro pamětníky...: 
Lvi salónů -  
česká komedie

 16.30 Neobyčejné životy:  
Iva Janžurová

 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 Roznese tě na kopytech - 

česká komedie
 21.20 168 hodin
 21.49 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 21.50 Vlna - český  

dobrodružný film
 23.05 Policajti -  

francouzský thriller
 0.45 Manéž Bolka Polívky
 1.55 Banánové perličky - 

talk show  
Haliny Pawlowské

 2.25 Móda - Extravagance - 
Manýry

 2.45 13. komnata  
Jana Skopečka

 3.15 Malá farma:  
Mňamka ve skle

 3.45 Bílá místa
 4.15 Všechnopárty -  

talk show Karla Šípa
 5.00 Žiješ jenom 2x:  

Na konci s dechem?
 5.30 Zajímavosti z regionů

 6.00 Raníček:  
Bubáci a hastrmani

 6.10 Veselá zoo
 6.20 Můj mazlíček
 6.40 Malý princ
 7.00 Mikulášovy patálie
 7.15 Garfieldova show
 7.30 Studio Kamarád
 9.00 Československý filmový 

týdeník 1963
 9.15 Hledání ztraceného času: 

Vltava v obrazech (46)
 9.35 Nejvýznamnější operace 

2. světové války
 10.35 Nedej se: Národní  

plyšák Šumava
 11.00 Lásky s vůní Jedle
 11.55 Ochránce
 12.25 Chcete mě?
 12.50 Život savců:  

Potrava a myšlení
 13.45 Mýty a fakta historie:  

Germáni
 14.40 Sváteční slovo
 14.45 Křesťanský magazín
 15.10 Pragulic aneb nejsme  

v jednom pytli
 15.40 Ptáčata: Všude dobře?
 16.05 Objevování planety Oceán
 16.55 Až na kraj světa:  

Svahilští Sindibádi
 17.50 Emoce a my
 18.15 Na plovárně  

s Oliverem Stonem
 18.45 Večerníček:  

Chaloupka na vršku
 18.55 Pravěk útočí - britský 

dobrodružný seriál
 19.40 Neznámá Země:  

Svět podle Charlese 
Darwina - Stvoření

 20.00 S kuchařem kolem světa: 
Japonsko

 21.00 Letecké katastrofy
 21.55 Sedm - americký  

detektivní thriller
 0.00 Poklad, který nevoní:  

Ve jménu „růže“
 0.50 Californication: Cesta 

pěsti - americký seriál
 1.20 Parfém - dotek Francie
 2.15 Ochránce
 2.40 Divnopis: Kokory
 2.45 Miro drom
 3.10 Dambořanka - záb. pořad
 3.50 Porta Coeli
 4.05 Čechy za oknem  

smutných duší
 4.40 Moje rodina - brit. sitcom
 5.10 Pravěk útočí - brit. seriál

 6.00 Oggy a Škodíci - 
kanadsko-francouzský 
animovaný seriál

 6.25 Dinofroz - italský  
animovaný seriál

 6.55 Bakugan - japonský 
animovaný seriál

 7.20 Hannah Montana  
navěky - americký seriál

 8.10 Jak vycvičit draky -  
americký animovaný 
seriál

  8.40 Princezna ze mlejna - 
pohádkový seriál

 9.15 Víkend: Zákon  
schválnosti

 10.00 Neděle u Tiffanyho - 
americký film

 11.45 Lišáci, Myšáci  
a Šibeničák -  
česká komedie

 13.20 Kvaska -  
český hudební film

 15.30 Dům u jezera -  
americký film

 17.25 Jak básníci přicházejí  
o iluze - česká komedie

 19.30 Televizní noviny,  
Sportovní noviny, Počasí

 20.20 Doktoři z Počátků:  
Oko za oko - český seriál

 21.30 Střepiny
 22.05 Město -  

americký krimi film
 0.30 Kvaska -  

český hudební film
 2.15 Novashopping 
 2.50 Městečko Eastwick - 

americký seriál
 3.30 Volejte Novu
 4.20 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: 

Viktor Preiss - záb. pořad
 14.50 Danielle Steelová:  

Moji synové - amer. film
 16.50 Vraždy v Midsomeru
 18.55 Zprávy FTV Prima
 19.25 Krimi zprávy
 19.40 Divácké zprávy
 19.55 VIP zprávy
 20.15 Česko Slovensko má 

talent - Velké finále
 22.50 Česko Slovensko má 

talent - Kdo se stane 
vítězem?

 0.05 Muž bez stínu -  
amer.-německý thriller

 2.30 Policejní bažanti - seriál
 3.10 Vraždy v Midsomeru
 4.40 Firma - americký seriál

 6.00 Svět Nova Cinema 
 6.15 Teleshopping 
 6.55 Brémští muzikanti - 

německá pohádka
 7.55 Hodná čarodějka - 

kanadský film
 9.20 Holka na zabití -  

český krimi film
 11.00 Teleshopping 
 11.20 Koření
 12.05 Hop - a je tu lidoop - 

česká komedie
 13.40 Past na ženicha -  

americká komedie
 15.20 Transformers 3 -  

americký akční film
 18.15 Vražedná čísla -  

americký krimi seriál
 20.00 Spider-Man -  

americký akční film
 22.20 Nezvratný osud 2 - 

americký film
 0.00 Mr. & Mrs. Bloom - 

americký akční seriál
 0.45 Nezvratný osud 2 - 

americký film
 2.15 Teleshopping 
 2.30 Mr. & Mrs. Bloom - 

americký akční seriál

 8.00 Panorama
 8.30 Minuty dobrodružství
 9.30 MS rallye 2013
 10.25 FIBA World Basketball
 10.50 BasketManie
 11.10 Panorama
 11.25 Světový pohár 2013/14 

Rakousko
 12.35 Čtyřka sport
 12.50 Deník NHL
 13.25 Světový pohár 2013/14 

Rakousko
 14.25 Finále Poháru FAČR  

ve futsalu
 16.20 Slavnostní večer  

hasičských sportů 2013
 16.45 Česko - Švýcarsko
 19.15 Rytíři Kladno -  

HC VÍTKOVICE STEEL
 21.40 Florbal z nadhledu
 22.00 Sportovní zprávy
 22.15 Deník NHL
 22.45 Norsko - Lotyšsko
 0.35 Rusko - Finsko
 2.25 Branky, body, vteřiny
 2.35 Světový pohár 2013/14 

Rakousko
 4.40 FIBA World Basketball
 5.05 BasketManie
 5.20 Běžkotoulky

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

Świętej z Sanktuarium  
Bożego Miłosierdzia  
w Łagiewnikach

 8.00 Tydzień
 8.25 Domisiowe strachy - 

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
 13.45 BBC w Jedynce:  

Afryka. Przyszłość -  
film dokumentalny

 14.40 PŚ w skokach narciar-
skich: konkurs indywi-
dualny - Lillehammer 
(studio)

 15.00 PŚ w skokach narciar-
skich: konkurs indywidu-
alny - Lillehammer

 17.00 Teleexpress
 17.15 Pogoda
 17.30 Klara i Franciszek (2/4) - 

włoski film biograficzny 
 18.35 Jaka to melodia?
 19.10 Mikołajek:  

Tajna wiadomość -  
serial animowany 

 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.10 Pogoda
 20.20 Anna German -  

serial biograficzny 
 21.25 Tata do pary -  

komedia niemiecka 
 23.40 Wątpliwość -  

dramat USA 
 1.35 Żywe trupy - serial 
 2.25 Pogotowie rachunkowe
 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 Za tučňáky na Antarktidu 
 9.30 Vetřelci dávnověku 
 10.25 Do hlubin lidské mysli
 11.30 Příběhy z oceánů
 12.30 Rybí bojovník
 13.30 Oceány bez vody:  

Skrytá krajina
 14.35 Vesmírná odysea: 

Putování po planetách
 15.40 Hitlerovy děti
 16.50 Zbraně druhé svět. války
 17.50 Tajemství věcí kolem nás
 18.55 Odhalená věda
 20.00 Zvířecí armagedon
 21.05 Jurští plazi na Špicberkách 
 22.05 Za nosorožci  

s Nigelem Marvenem 
 23.10 Zápisky lovce krokodýlů 
 0.10 Síla živlů
 1.00 Výbuch v Mexickém zálivu
 1.50 1000 míst, která musíte 

vidět, než zemřete
 2.35 Znovuzrozená Indie

 5.30 Malé dějiny jedné  
rodiny - televizní seriál

 5.55 Animáček
 8.50 Drtivá porážka -  

game show
 10.30 Sejdeme se na Cibulce
 11.50 Vtip za stovku!
 13.25 Léto v Itálii -  

německý romantický film
 15.25 Perry Mason -  

americký seriál
 17.30 Což takhle dát si VIP?
 18.30 Hlavní zprávy
 19.00 Animáček
 20.15 To je moje dítě -  

americký thriller
 22.00 Zákon a pořádek:  

Útvar pro zvláštní oběti -  
americký krimi seriál

 22.55 Tunel smrti - německý 
katastrofický film

 1.00 Palermo -  
italský krimi seriál

 2.50 Palermo -  
italský krimi seriál

 4.55 Co bude dnes k večeři?

 8.00 Outdoor
 8.55 New York Rangers - New 

Jersey Devils - záznam
 10.55 World of Freesports
 11.25 Tuningové války - seriál
 12.15 Teleshopping
 12.25 Nové ruce ďábla -  

it.-španěl.-něm. western
 14.00 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 14.45 Teleshopping
 14.50 Extrémní nebezpečí
 15.40 Teleshopping
 15.45 Megatransporty
 16.40 Mlčenlivý - francouzsko-

-italský krimi film
 18.40 Tuningové války - seriál
 19.35 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Kriminálka Miami - seriál
 21.10 Arrow - seriál
 21.55 Strážce spravedlnosti
 22.45 Městečko South Park
 23.15 Invaze - seriál
 0.00 K.O.Night
 0.55 Sexy amatérky Playboye
 1.20 Arrow - seriál

 5.35 Słowo na niedzielę 
 5.45 Bliskie i groźne spotka-

nia Steve‘a - serial dok. 
 6.20 Milion ton śmieci 
 6.55 M jak miłość - serial
 7.50 Barwy szczęścia - serial 
 8.55 Kultura, głupcze
 9.40 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat
 10.15 PŚ w biegach narciar-

skich:  4x5 km techniką 
klasyczną i dowolną - 
Lillehamer 

 11.55 Ostatni zachód słońca - 
western USA 

 14.00 Familiada 
 14.40 Rodzinka.pl - serial 
 15.40 Show z humorem:  

I kto to mówi? 
 16.20 Na dobre i na złe - serial
 17.20 Rozmowy poSzczególne: 

Roman Polański i Jacek 
Żakowski 

 18.00 Panorama, sport  
telegram, pogoda

 18.55 Dzięki Bogu już weekend
 20.05 Płocka Noc Kabaretowa 

2013
 21.10 Krew z krwi - serial
 22.10 Kocham Kino - magazyn 

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

Detektywów
 8.15 Jeźdźcy smoków
 8.45 Tom i Jerry
 10.30 Asterix podbija Amerykę -  

fr.-niem. film animowany
 12.10 Ciemność rusza do boju -  

film USA
 14.15 Z księżyca spadłeś? - 

komedia USA
 16.30 Świat według Kiepskich - 

serial
 17.45 Nasz nowy dom -  

reality show
 18.50 Wydarzenia, sport, 

prognoza pogody
 19.30 Państwo w państwie -  

program publicystyczny
 20.05 Miss Polski 2013 -  

program rozrywkowy
 22.30 Kości - serial
 0.30 Bez pardonu -  

thriller USA
 2.30 Magazyn sportowy
 4.00 Tajemnice losu

 6.15 Rozprávková jazda -  
amer. animovaný seriál

 7.40 Veľké preteky
 10.05 Geissenovci -  

Ťažký život milionárov
 12.10 Dobrodružstvo  

na Aljaške -  
americký rodinný film

 14.10 Útek zo Sibíri - 
amer. dobrodružný film

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

má talent - Finále
 22.55 Česko Slovensko  

má talent -  
Kto sa stane víťazom?

 23.45 Za nepriateľskou  
líniou 2 - americký  
akčný triler

 1.50 Záhadné zmiznutie - 
americký krimi triler

 3.45 Krimi
 4.10 Úplne mimo - 

francúzska komédia
 5.45 Krimi

 6.00 Hurikán - záb. program
 6.35 Zajac Bugs a priatelia
 6.55 Scooby-Doo, ako sa máš?
 7.45 Kung Fu Panda
 8.30 Krok za krokom - sitcom
 9.00 Pes, ktorý zachránil Via-

noce - rodinná komédia
 10.35 Moja super Ex - amer. 

romantická komédia
 12.30 Korenie lásky - amer.-aus-

tralská romant. komédia
 14.40 Foter je lotor -  

americká komédia
 17.00 Shrek - americká  

animovaná komédia
 19.00 Televízne noviny
 20.00 Športové noviny
 20.15 Počasie
 20.30 Farma - Semifinále
 22.20 Uhol pohľadu -  

americký triler
 0.05 Žoldnieri spravodlivosti - 

akčný film USA/JAR
 1.50 Uhol pohľadu -  

americký triler
 3.10 Farma - Semifinále
 4.35 Smotánka

poNDěLí 9.  prosiNce

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo - sout. otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Řeč těla - australský 
dobrodružný seriál 

 9.50 13. komnata  
Jana Skopečka

 10.15 Všechnopárty -  
talk show Karla Šípa

 11.00 Hitparáda televizní 
zábavy

 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 Věšák - záb. pořad
 16.00 Cestománie: Myanma - 

Ve státě Šanů
 16.35 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 17.00 Uvolněte se, prosím -  

talk show Jana Krause
 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: 

Klondajk -  
český televizní seriál

 21.35 Reportéři ČT
 22.18 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 22.20 Nejlepší Bakaláři: V hlav-

ní roli Vladimír Menšík
 23.20 Na stopě
 23.40 Cesty k úspěchu
 23.50 MI5 - britský krimi seriál
 0.40 Kalendárium
 0.55 Sváteční slovo spisova-

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

Paříž očima Jana Šmída
 1.55 Malá farma:  

Mňamka ve skle
 2.20 Dobré ráno
 5.00 Hobby naší doby
 5.30 Události v regionech

 5.59 Dobré ráno
 8.30 Kouzelná školka
 9.00 Etiketa: Boty
 9.10 Ibiza a Formentera
 10.05 Svět zázraků - magazín
 10.30 Letečtí stíhači v boji
 11.20 Kodiak
 11.50 Čs. filmový týdeník 1963
 12.05 Krásný ztráty
 12.35 Televizní klub neslyšících
 13.00 Pragulic aneb nejsme  

v jednom pytli
 13.25 Lunochod
 14.20 S kuchařem kolem světa
 15.15 Evropo, dávej!
 15.40 Neznámá Země:  

Svět podle Charlese 
Darwina - Stvoření

 16.00 Život Muhammada
 17.00 Jistě, pane premiére: 

Patron umění - seriál
 17.30 Černá zmije: Okovy - 

britský sitcom
 18.00 Pán času: Hladová  

Země - brit. sci-fi sitcom
 18.45 Večerníček
 18.55 Bratři a sestry: Všechno 

musí jít - americký seriál
 19.35 Etiketa: Boty
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Nejvýznamnější operace 

2. světové války:  
Bitva u Stalingradu

 21.05 Nejnebezpečnější  
letiště světa

 22.00 Jean Marais 100 let:  
Elena a muži -  
francouzská komedie

 23.35 Noční filmový klub:  
Šampón - americká 
hořká komedie

 1.25 Ostrovy zapomenutého 
klidu: Blanský les

 1.55 Vesnicopis: Olešno
 2.15 Kodiak
 2.40 Abeceda komunistických 

zločinů: Asanace
 2.55 Intolerance:  

Příběh jedné fakulty
 3.20 Přísně tajné vraždy: 

Poslední cesta do práce
 3.35 Cyklostezky v Beskydech
 3.45 Taťka Meisl
 4.00 Generace „0“: (Eko)

právník s respektem
 4.15 Po stopách třetího 

odboje: Výstřely v parku
 4.40 Černá zmije - brit. sitcom
 5.10 Pán času - sci-fi sitcom

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

Oko za oko - 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: 

Vlajka na půl žerdi - 
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Jurisprudence -  
americký krimi seriál

 14.20 Dr. House:  
Zpověď - americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Zítra bude 
peklo - seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Mentalista:  
Jahody se smetanou - 
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Gympl s (r)učením  

omezeným:  
Zkouška odvahy -  
komediální seriál

 21.35 PanMáma:  
Konečně spolu -  
televizní sitkom

 22.10 Okresní přebor:  
Návštěva z kraje -  
komediální seriál

 22.45 Námořní vyšetřovací 
služba - americký  
krimi seriál

 23.35 Stoupenci zla -  
americký seriál

 0.25 Big game
 1.10 Patty Hewes:  

Nebezpečná advokátka - 
americký krimi seriál

 1.55 Novashopping 
 2.35 Život na dluh -  

britský reality seriál
 3.05 Přestávka ve vysílání 

 6.20 Policejní bažanti - seriál
 7.20 Vraždy v Kitzbühelu - 

rakouský krimi seriál
 8.35 Alf - komediální seriál
 9.20 To je vražda, napsala - 

americký krimi seriál
 10.25 Policie Hamburk - seriál
 11.25 Nora Roberts:  

Polární záře - americko-
-kanadský film

 13.25 Walker, Texas Ranger -  
americký akční seriál

 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 Cesty domů - rod. seriál
 21.30 Top Star magazín
 22.50 Seznamte se, Joe Black - 

americký film
 2.30 Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
 3.45 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 4.30 Walker, Texas Ranger

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.50 Teleshopping 
 7.30 Dinofroz - anim. seriál
 7.55 Virus Attack - anim. seriál
 8.35 Nová cestománie: 

Venezuela: Benátky  
Jižní Ameriky

 9.10 Neděle u Tiffanyho - 
americký film

 10.35 Vražedná čísla - seriál
 12.00 Teleshopping 
 12.20 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 13.20 Agatha Christie:  

Život v obrazech -  
hraný dokument

 15.10 Spider-Man -  
americký akční film

 17.20 Tajemství kruhu - seriál
 18.15 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 19.05 Upíří deníky - amer. seriál
 20.00 Španglicky snadno  

a rychle - amer. komedie
 22.25 Láska na jednu noc - 

americké drama
 0.20 Pohřešovaní - kan. seriál
 1.05 Teleshopping 
 1.20 Láska na jednu noc - 

americké drama

 8.00 Panorama
 8.30 Rytíři Kladno -  

HC Vítkovice Steel
 11.00 V šachu
 11.30 Zimní M ČR v plavání ´13
 11.50 Olympijské střípky
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 Běžkotoulky
 13.00 Hokej den poté
 13.40 SP 2013/14 Rakousko
 15.50 Olympijské střípky
 16.05 Deník NHL
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 Fotbal ve světě
 17.15 Volejbalový magazín
 17.30 VK DUKLA Liberec -  

VK Karbo Benátky nad 
Jizerou

 19.30 Olympijské střípky
 19.45 Lotyšsko - Česko
 22.15 Florbal z nadhledu
 22.35 Sportovní zprávy
 22.50 Sport ve světě
 23.40 Hokej den poté
 0.20 Deník NHL
 0.35 Manchester United - 

Newcastle United
 2.15 Manchester United TV
 3.35 Finsko - Polsko

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

Naciągacze -  
serial kryminalny

 9.55 BBC w Jedynce:  
Afryka. Przyszłość -  
film dokumentalny 

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Klimaty i smaki -  

program poradnikowy
 12.45 Wisła od źródła do 

ujścia: Od źródeł Wisły 
do ujścia Dunajca -  
film 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
 20.25 Teatr Telewizji:  

Udręka życia
 22.05 Hermafrodyta.  

Kobieta czy mężczyzna? -  
film dokumentalny 

 23.15 Ekstradycja I - serial
 0.20 Drużyna A - serial
 1.15 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 2.15 Hermafrodyta.  

Kobieta czy mężczyzna? -  
film dokumentalny

 3.20 Bohdan Łazuka:  
Śnił mi się tow. Stalin - 
cykl dokumentalny

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

jednoho národa
 11.45 Úžasná mláďata
 12.50 Život ve smečce
 13.50 Vetřelci dávnověku
 14.45 Do hlubin lidské mysli
 15.45 Příběhy z oceánů
 16.50 Rybí bojovník
 17.50 Nejošklivější zvířata světa
 18.55 Zápisky lovce krokodýlů
 20.00 Tunguzský meteorit
 21.05 Pravěká megatsunami
 22.05 Lonely Planet:  

Neprobádané cesty
 23.10 Znovuzrozená Indie
 0.10 Jeruzalém: Historie 

Svatého města
 1.05 Největší tajemství historie
 1.55 Zločiny za hranou
 2.40 Forenzní vyšetřovatelé
 3.30 Tajemství indické divočiny
 4.15 Lví správce

 5.30 Marlene a Konstantin -  
něm. romantický seriál

 6.25 Animáček
 9.25 Velkolepé století - seriál
 10.55 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 Poprask na silnici E4 - 

česká komedie
 23.10 Noční Hlavní zprávy
 23.20 Intim Night
 23.55 Andělská tvář -  

italský krimi seriál
 2.00 Palermo -  

italský krimi seriál
 3.50 Na plac!
 4.25 Marlene a Konstantin -  

něm. romantický seriál

 8.00 Extrémní sny - reality show
 8.30 Třetí hlídka - seriál
 9.15 New York Rangers - 

Washington Capitals
 11.05 World of Freesports
 11.35 Tuningové války - seriál
 12.25 Megatransporty 
 13.10 Teleshopping 
 13.20 Extrémní nebezpečí
 14.10 Teleshopping 
 14.15 Mlčenlivý - fr.-italský film
 16.10 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 16.50 Teleshopping 
 17.00 Extrémní sny - reality show
 17.30 Mistři aukcí - dokument
 17.55 Třetí hlídka - seriál
 18.45 Kobra 11 - seriál
 19.35 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 20.20 Kriminálka New York
 22.00 Strážce spravedlnosti
 22.45 Red News
 22.55 Městečko South Park
 23.20 Invaze - seriál
 0.05 GCF 25: „Over The Top“
 1.00 European Poker Tour 12  

 6.05 Faceci do wzięcia - serial
 6.35 Coś dla Ciebie - magazyn
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.40 Barwy szczęścia - serial 
 11.20 Na dobre i na złe - serial
 12.20 Super Zaradni - magazyn 
 12.50 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat 
 13.30 Szkoła życia - telenowela
 14.20 Przystanek Świebodzin
 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“ 
 21.50 Tomasz Lis na żywo
 22.50 Głęboka woda - serial
 23.50 Handel bronią w Europie 
 1.00 Instynkt - serial 
 1.55 Tomasz Lis na żywo
 3.00 Republika Doyle‘ów
 4.50 S. O. S. - 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
 20.10 X-Men Geneza.  

Wolverine - film USA
 22.25 Wybraniec śmierci -  

film USA
 0.25 Breaking Bad - serial
 1.25 Dziewczyny z fortuną
 3.15 Tajemnice losu

 6.15 Veľké Noviny TV JOJ
 7.10 Nakupuje vám to
 7.35 Súdna sieň
 8.35 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
 23.50 Kosti - krimi seriál USA
 0.50 Move Up! -  

tanečná show
 2.20 Kuriér - krimi seriál
 3.15 Dedičstvo - seriál
 4.05 Mesto stratených - seriál
 4.45 Modrí templári -  

krimi seriál USA
 5.45 Krimi

 6.00 Teleráno
 8.30 Chlapi neplačú - seriál
 9.35 Kobra 11 - krimi seriál
 11.35 Bez stopy - krimi seriál
 12.30 Farma
 13.45 Farma - Semifinále
 15.30 Dva a pol chlapa - sitcom
 16.00 NCIS: Námorný vyšetro-

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

vací úrad - krimi seriál
 0.00 Kobra 11 - krimi seriál
 0.55 Bez stopy - krimi seriál
 1.35 V smrteľnom ohrození - 

akčný film
 3.05 Farma
 4.00 Kobra 11 - krimi seriál
 4.45 Lampáreň
 5.00 Televízne noviny
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ú Terý 10.  prosiNce

 5.59 Studio 6
 8.44 Kdy to bylo -  

soutěžní otázka
 8.45 Vše o vaření
 9.00 McLeodovy dcery:  

Zloději - australský 
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 Věšák - záb. pořad
 16.00 Cestománie: Azorské 

ostrovy - Sopečný ráj  
v srdci Atlantiku

 16.25 Postřehy odjinud:  
Paříž očima Jana Šmída

 16.35 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 17.00 Uvolněte se, prosím -  

talk show Jana Krause
 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
 21.20 Příběhy slavných -  

Milena Dvorská:  
Smrt o Vánocích

 22.15 Kamenný most
 23.54 Losování Šťastných 10  

a Šance milion
 23.55 Inspektor Rebus:  

V dvojím ohni -  
britský krimi seriál

 1.05 AZ-kvíz - vědom. soutěž
 1.30 Zajímavosti z regionů
 1.55 Žiješ jenom 2x:  

Na konci s dechem?
 2.25 Sváteční slovo spisova-

telky Jany Šrámkové
 2.30 Dobré ráno
 5.05 Malá farma:  

Mňamka ve skle
 5.30 Události v regionech

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

Deník sloní rodiny
 10.55 Křesťanský magazín
 11.25 Nedej se
 11.50 Chcete je?
 11.55 Generál Patton:  

Rozdrcení Třetí říše
 12.45 Dobrodružství vědy a 

techniky: Elektromobilita
 13.30 Letecké katastrofy: 

Smrtící nadváha
 14.20 Až na kraj světa:  

Svahilští Sindibádi
 15.15 Emoce a my
 15.40 Poslední čínský císař
 16.35 Nejnebezpečnější  

letiště světa
 17.25 Černá zmije: Vůl  

a volby - britský sitcom
 17.55 Pán času: Chladnokrevní -  

britský sci-fi sitcom
 18.45 Večerníček
 18.55 Bratři a sestry - seriál
 19.35 Etiketa: Malá svatba
 19.50 Zprávy v českém  

znakovém jazyce
 20.00 Hitlerovy válečné stroje: 

tanky
 20.55 Souboj vojevůdců: 

Bradley proti Modelovi
 21.45 Jako klíště - fr. komedie
 23.10 Je to soda - britský 

satirický seriál
 23.40 Californication: Kluci  

a holky - americký seriál
 0.10 Lunochod
 1.05 Evropo, dávej!
 1.30 Ochránce
 1.55 Chcete je?
 2.00 Abeceda komunistických 

zločinů: Bonzák
 2.15 Intolerance:  

Když děti nosí stát
 2.40 Přísně tajné vraždy:  

Smrt proti vlastní víře
 2.55 Naivní cesty naivního 

malíře: Drama na řece
 3.10 Ztracené adresy
 3.30 Vydry v Beskydech
 3.40 Pekařovský kostelíček
 3.55 Generace „0“
 4.10 Po stopách třetího 

odboje: Vzdor za mřížemi
 4.40 Černá zmije - brit. sitcom
 5.10 Pán času - sci-fi sitcom

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

omezeným:  
Zkouška odvahy -  
komediální seriál

 11.00 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 11.20 Průměrňákovi -  
americký sitcom

 11.50 Tescoma s chutí
 12.00 Polední Televizní noviny, 

Sportovní noviny, Počasí
 12.30 Návrat komisaře Rexe: 

Špatná předehra -  
italský krimi seriál

 13.30 Odložené případy:  
Duše -  
americký krimi seriál

 14.20 Dr. House:  
Rodiče - americký seriál

 15.20 Ordinace v růžové  
zahradě: Ordinace  
v zoologické zahradě - 
seriál TV Nova

 16.30 Dva a půl chlapa -  
americký komed. seriál

 17.00 Odpolední Televizní 
noviny, Sportovní noviny, 
Počasí

 17.35 Kriminálka Las Vegas - 
americký krimi seriál

 18.30 Ulice - český seriál
 19.30 Televizní noviny,  

Sportovní noviny, Počasí
 20.20 Ordinace v růžové  

zahradě: Magda  
je všude - český seriál

 21.30 Víkend: Zimní romance
 22.20 Námořní vyšetřovací 

služba - americký  
krimi seriál

 23.10 Muž s posláním -  
americký seriál

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

 0.45 Smallville -  
americký sci-fi seriál

 1.35 Novashopping 
 2.10 Městečko Eastwick - 

americký seriál
 2.50 Střepiny
 3.20 Áčko: Odebrali mi dítě
 4.25 Andílci - rumunská 

telenovela 
 5.15 Novashopping

 6.20 Policejní bažanti - seriál
 7.20 Vraždy v Kitzbühelu
 8.35 Alf - komediální seriál
 9.20 To je vražda, napsala
 10.25 Policie Hamburk - seriál
 11.25 Nora Roberts: Prokletá 

zátoka - americký 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 - 

americký seriál
 0.50 Nedokonalé zločiny -  

italský krimi seriál
 2.00 Doktor z hor: Nové 

příběhy - německý seriál
 2.45 Walker, Texas Ranger
 3.30 Policie Hamburk - seriál
 4.15 Prima SVĚT

 6.15 Svět Nova Cinema 
 6.35 Teleshopping 
 7.15 Ben 10 - anim. seriál
 7.40 Virus Attack - anim. seriál
 8.10 Amazing Race:  

O milion kolem světa
 9.00 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 9.45 Návrat komisaře Rexe
 10.30 Pohřešovaní - kan. seriál
 11.15 Teleshopping 
 11.35 Odložené případy - seriál
 12.20 Nemocnice Chicago 

Hope - americký seriál
 13.15 Tajemství kruhu - seriál
 14.05 Upíří deníky - amer. seriál
 15.00 Španglicky snadno  

a rychle - amer. komedie
 17.20 Tajemství kruhu - seriál
 18.15 Amazing Race:  

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

Impérium vrací úder - 
americká vesmírná sága

 22.20 Umírající zvíře -  
americké drama

 0.25 Pohřešovaní - kan. seriál
 1.10 Teleshopping 
 1.25 Umírající zvíře - drama

 8.00 Panorama
 8.30 Lotyšsko - Česko
 11.00 Sport ve světě
 11.50 Volejbalový magazín
 12.05 Panorama
 12.25 Sportovní zprávy
 12.50 VK DUKLA Liberec -  

VK Karbo Benátky nad 
Jizerou

 14.50 Olympijské střípky
 15.00 BBV po 25 letech
 15.20 Finále SP 2013 Česko
 15.50 Toi Toi Cup 2013/14 Kolín
 16.25 Sportovní zprávy
 16.50 M ČR v drytoolingu  

2013 Brno
 17.15 Time out
 17.45 Deník NHL
 18.00 HK .A.S.A. Město Lovosi-

ce - Talent M.A.T. Plzeň
 19.40 Zuzana Hejnová -  

nejl. atletka Evropy 2013
 19.55 VK Ostrava -  

Noliko Maaseik
 22.00 Téma pro hosty ČT sport
 22.25 Sportovní zprávy
 22.40 Florbal z nadhledu
 23.00 Svět motorů
 23.50 Deník NHL
 0.00 Česká pokerová tour

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

Haracz -  
serial kryminalny

 9.50 Wisła od źródła do 
ujścia: Od źródeł Wisły 
do ujścia Dunajca -  
film dokumentalny 

 11.00 Świat się kręci -  
widowisko publicystyczne

 12.00 Wiadomości
 12.10 Agrobiznes
 12.25 Apetyt na EURO-pę - 

magazyn
 12.45 Wisła od źródła do 

ujścia: Od ujścia Dunajca 
do ujścia Narwi -  
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
 17.25 Jaka to melodia?
 17.55 Klan - telenowela
 18.30 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 19.30 Wiadomości
 20.00 Sport
 20.05 Gol: T - Mobile 

Ekstraklasa
 20.10 Pogoda
 20.25 Transporter - serial
 21.20 Po prostu -  

program publicystyczny
 22.00 Mistrz kierownicy  

ucieka 2 - film akcji USA
 23.50 Ekstradycja I - serial
 0.55 Drużyna A - serial
 1.55 Świat się kręci -  

widowisko publicystyczne
 2.50 Mistrz kierownicy  

ucieka 2 - film akcji USA
 4.30 Prof. Szewach Weiss: 

Polityk od dziecka -  
cykl dokumentalny

 7.00 Zápisky lovce krokodýlů
 7.55 Síla živlů
 8.30 Megakatastrofy
 9.30 Tajemství věcí kolem nás
 10.30 Odhalená věda
 11.35 Zvířecí armagedon
 12.35 Dinosauři v novém světle
 13.35 Zlato: Dějiny jedné 

posedlosti
 14.40 Etruskové: Předchůdci 

starověkého Říma
 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
 0.00 Po čem samice touží
 0.50 Paviáni od Okavanga
 1.40 Oceány bez vody:  

Skrytá krajina
 2.30 Vesmírná odysea: 

Putování po planetách

 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 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 Hindenburg - něm. film
 23.40 Noční Hlavní zprávy
 23.45 Kdopak by se Čecha bál
 0.20 Detektiv Thorne: Ospalá 

dívka - britská krimi série
 1.20 Palermo -  

italský krimi seriál
 3.20 Na plac!
 4.25 Marlene a Konstantin

 8.00 Extrémní sny - reality show
 8.30 Třetí hlídka - seriál
 9.15 World of Freesports
 9.45 Ottawa Senators - Phila-

delphia Flyers - záznam
 11.45 New York Knicks - Bos-

ton Celtics - záznam
 13.40 Teleshopping 
 13.50 World of Freesports
 14.15 Kobra 11 - seriál
 15.05 Teleshopping 
 15.10 European Poker Tour 12
 16.00 Hvězdná brána:  

Atlantida - seriál
 16.45 Teleshopping 
 16.55 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
 21.10 Kobra 11 - seriál
 22.00 Strážce spravedlnosti
 22.50 Red News
 22.55 Městečko South Park
 23.25 Invaze - seriál

 6.00 Faceci do wzięcia - serial
 6.35 Miłosierdzie i sprawied-

liwość - reportaż 
 7.05 M jak miłość - serial
 8.00 Pytanie na śniadanie
 10.45 Barwy szczęścia - serial 
 11.20 Na dobre i na złe - serial
 12.20 Makłowicz w podróży: 

Szkocja 
 12.50 Wojciech Cejrowski - 

boso przez świat 
 13.25 Szkoła życia - telenowela
 14.20 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 Świat bez fikcji:  

Kiedy będę ptakiem
 23.45 Na linii strzału - serial 
 0.40 Republika Doyle‘ów

 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
 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
 20.10 Granice wytrzymałości - 

film USA
 22.40 Przeklęta forsa -  

thriller USA
 0.35 Kwarantanna -  

horror USA
 2.30 Dziewczyny z fortuną
 3.15 Tajemnice losu

 6.15 Veľké Noviny TV JOJ
 7.10 Nakupuje vám to
 7.25 Súdna sieň
 8.25 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 Tron: Dedičstvo
 0.30 Gigolovia - reality show
 1.00 Tron: Legacy
 3.40 Gigolovia - reality show
 4.05 Mesto stratených - seriál
 4.45 Modrí templári -  

krimi seriál USA
 5.45 Krimi

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

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

vací úrad - krimi seriál
 0.00 Kobra 11 - krimi seriál
 1.00 Bez stopy - krimi seriál
 1.40 Dr. House - amer. seriál
 2.25 NCIS: Námorný vyšetro-

vací úrad - krimi seriál
 3.05 Farma

TaJeNKa MiNulé KříŽoVKy:  Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem. Vylosována byla ivana Karczmarczyková, Oldřichovice. Výhru je nutno vyzvednout do 2 týdnů od zveřejnění. rozluštění zasílejte do pondělí do 8.00 hod. 
na adresu redakce, nebo e-mailem: halina.gociekova@trz.cz.

TV PRogRaM, KříŽoVKa
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Třinec – kino kosmos
www.kinokosmos.cz
Únos
(USA, horror/thriller)
4. 12. v 17.30 hod.
Futurologický kongres 
(Filmový klub)
(Izrael, sci-fi)
4. 12. v 20.00 hod.
Ledové království
(americký animovaný film)
5. 12. – 8. 12. v 15.30 hod. (3D) 
Byzantium: Upíří příběh
(USA, fantasy thriller)
5. 12. – 8. 12. v 17.30 hod.
konzultant
(americký krimi thriller)
5. 12. – 8. 12. v 20.00 hod. 
metallica: through the never
(americký hudební)
9. 12. – 11. 12. v 17.30 hod. (3D) 
kameňák 4 
(nová česká komedie)
9. – 11. 12. v 20.00 hod.
10. 12. v 9.00 hod.  
(představení pro důchodce)

kino BysTřice
www.bystrice.cz
Revival
(ČR, hudební komedie)
7. 12. v 18.00 hod.

JaBLUnkov – kino míR
www.jablunkov.cz
nepravděpodobná romance
(ČR, drama)
4. 12. v 19.30 hod.
Šmoulové 2
(USA, rodinný, komedie)
8. 12. v 15.00 a 17.00 hod.

Český TěŠín –  
kino cenTRaL
www.kassct.cz
v prosinci kino mimo provoz.

cieszyn – kino PiasT
www.kino.cieszyn.pl
największy z cudów
(Mex., animovaný)
5. 12. – 05. 12. v 14.00 (2D) a 15.30 
hod. (3D)
Idrzyska śmierci:
W pierścieniu ognia
(USA, sci-fi)
4. 12. v 17.00 a 19.45 hod.
5. 12. v 17.00 hod.
Ratujmy mikołaja
(VB, anim. komedie)
6. – 8. 12. v 14.00 hod. (2D), v 
16.00 hod. (3D)
9. – 12. 12. v 15.00 hod. (3D)
Thor: mroczny świat
(USA, dobrodružný)
6. – 8. 12. v 18.00 hod.
9. – 12. 12. v 17.00 hod. (3D)
adwokat
(USA, thriller)
6. – 8. 12. v 20.15 hod.
9. – 10. 12. v 19.15 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.)

KiNO, v ýSTav y

STŘEDA 4. 12.

Barbora, Jan, Arnold, 
Přibyrad, Těšibor,  
Barbara, Piotr, Berna, 
Biernat, Bratumiła, 
Chrystian, Hieronim, 
Jan, Krystian

ČTVRTEK 5. 12.

Jitka, Judita, Sába, 
Barunka, Petr, Spytislav, 
Anastazy, Celina, Geral-
dyna, Kryspin, Krystyna,

PÁTEK 6. 12.

Mikuláš, Bořivoj,  
Jarohněv, Mikołaj,  
Dionizja, Emilian,  
Jarema, Leontyna

SOBOTA 7. 12.

Ambrož, Benjamín, 
Ustivoj, Agaton, Marcin, 
Ambroży, Teodor

NEDĚLE 8. 12.

Květoslava, Immaculata, 
Marie, Boguvola, Mlada, 
Klement, Maria, Wirgili-
usz, Wirginia, Zenon

PONDĚLÍ 9. 12.

Vratislav, Valerie,  
Leokadie, Šebíř, Věřislav, 
Wiesława, Leokadia,  
Natasza, Delfin,  
Joachim, Waleria

ÚTERÝ 10. 12.

Julie, Eulálie, Chvalimíra, 
Jitka, Křesislav, Julia, 
Daniel, Andrzej, Grze-
gorz, Judyta, Loretta, 
Maria, Radzisław

BLahOPřeJeMe – GRaTULUJeMy

květoslava (8. prosince): Jméno je obdobou latinské 
Flóry a obě se vykládají jako „žena milující květy“. 
(k sestavení kalendária bylo použito českých  
i polských kalendářů: občanského, evangelického  
a katolického.)

S BL ahOPřáNÍM – Z żyCZeNiaMi

š ac h yo S m i S m ě r k a

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

S u d o k u

Dnešní sudoku patří ke snadným.  (jt)Černý vyhraje. Bílé figurky jsou v autu a jejich holý král 
neodolá přesile. (jSl)

tajenka: česky píšící evangelický kazatel, těšínský 
rodák (1592 – 1637). legenda: buxus, coma, exploze, 
herec, hoblina, hřad, chips, chrie, kapie, klec, lípy, mzda, 
pakl, řeže, sedm, šmelc, šmír, taxi, tele, text, vlezy. (pw)

B l a h o p ř á n í

Dne 3. prosince se dožívá 80 let pan

emil mitrenga

z Bystřice.
na tváři úsměv, v srdci radost, štěstí, 
zdraví, věčnou mladost přejí všichni 

kabotovi, Mitrengovi, Glaicovi,  
pravnoučata Jaromír, kateřina, 

eliška, kryštof, Matěj, Laura  
a Jarmolíkovy. 

Dne 4. a 16. prosince  
slaví naši rodiče

pavel a marie Ćmielovi

z Horního Žukova  
své 80. a 75. narozeniny. 

naši milí, děkujeme Vám za to,  
kým jsme, a za vše, co jste nám dali. 
Přejeme Vám hodně zdraví a ještě 

spoustu šťastných let s námi.  
Děti Mirek, Milan a květa s rodinami.

B l a h o p ř á n í

B l a h o p ř á n í

g r at u l ac j e

g r at u l ac j e

Dne 5. prosince se dožívá v plné svěžesti naše milo-
vaná maminka, babička a prababička, paní  

jaroSlava ruSňoková  

z Třince významného jubilea 80 let.   
k jejím krásným kulatinám s láskou přeje  

hodně štěstí, hlavně zdraví, radosti ze zahrádky  
a děkuje za podporu,pomoc a porozumění  

celá rozvětvená rodina.
MÁMe TĚ MOc rÁDi,  

BUĎ TU JeŠTĚ DLOUHO S nÁMi!! 

Dnia 5 grudnia  
obchodzi swoje 80. urodziny 

pan

antoni marSzałek 

z Łomnej Dolnej. 
z tej okazji serdeczne życzenia  

długich lat w zdrowiu, szczęściu i radości  
przekazują żona, syn z małżonką i wnuki. 

Dnia 7 grudnia  
obchodzi zacny jubileusz 80 lat pan

jozef gažo

z nydku.  
Dużo zdrowia, szczęścia,  

błogosławieństwa Bożego  
życzą żona, syn i córka z rodzinami. 

sPoleČeNsKá RubRiKa

Střelec 23. 11. – 21. 12.

V práci zřejmě nastanou ně-
jaké změny. Při jednání se šéfem buďte 
opatrní. nenechte osobní rozpory, aby 
zasahovaly do vašich cílů. nezapomínej-
te na své domácí povinnosti.

kozoroh 22. 12. – 20. 1.

Snažte se jednat rychle a 
nevracejte se k minulým záležitostem. 
Pro harmonii ve vztahu je třeba vynalo-
žit jisté úsilí. Den odpočinku strávený s 
rodinou by mohl upevnit vazby.

vodnář 21. 1. – 20. 2.

zřejmě pocítíte nejistotu z 
budoucnosti. Věnujte se sami sobě. rov-
něž se zapojte do činností, při kterých 
byste mohli získat nové přátele. Dopřejte 
si společnost příbuzných.

ryby 21. 2. – 20. 3.

Využijte svou důmyslnost 
k získání toho, co chcete. Pro úspěch 
se bude potřeba co nejlépe přizpůsobit 
podmínkám. nezapomínejte na pohyb. 
Dopřejte si krátký výlet s rodinou.

Beran 21. 3. – 20. 4. 

Je důležité jít za svými prio- 
ritami. Váš jedinečný způsob práce za-
ujme někoho ve vyšším postavení. Při 
jednání s milovanými buďte opatrní. ne-
opomínejte hýčkání sebe sama.

Býk 21. 4. – 20. 5. 

Pokud podstoupíte mírný 
risk, pak se nejspíš ocitnete ve výhodné 
pozici. Je možné, že někdo z minulosti 
se bude snažit vrátit do vašeho života. 
Finančně si zřejmě polepšíte.

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Důležitá rozhodnutí si dob-
ře promyslete. zjistěte si, komu se v prá-
ci nedá věřit. Přátele a peníze je radno 
nemíchat. Bez kompromisů váš vztah 
zřejmě nevydrží. Vyražte si někam ven.

rak 22. 6. – 22. 7.

Váš profesionální postoj 
nezůstane nepovšimnut. nedovolte, 
aby na vás ostatní kladli nereálné poža-
davky. Jestliže chcete zapůsobit, příliš 
neutrácejte, vaše charisma bude dosta-
tečné.

lev 23. 7. – 23. 8.

zřejmě budete nevypočita-
telní a hrozí, že uděláte osobní chyby. 
Problémy zřejmě nastanou ve věcech, 
které se snažíte vyřešit. k odhaleným 
informacím, buďte diskrétní.

panna 24. 8. – 23. 9.

neprozrazujte o svém osob-
ním životě nic, co by mohlo být proti 
vám použito. Vylepšete si své obydlí, ale 
vyhněte se utrácení za nepotřebné věci. 
někdo nejspíš naruší vaši rutinu.

váhy 24. 9. – 23. 10.

Pokud chcete něčeho do-
sáhnout, je potřeba do toho vložit jisté 
úsilí. Porozhlídněte se po programu, kte-
rý by vám rozšířil obzory. neprozrazujte 
ostatním své soukromé záležitosti.

štír 24. 10. – 22. 11.

k odhaleným informacím 
buďte diskrétní. V práci využijte svou 
kreativitu. Aktivitu v kruhu rodiny si uži-
jete. Pamatujte, že silnice není závodiš-
tě. Dopřejte si kulturní zážitek. (dar)

h o ro S ko p



     VzPoMíNKa    

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

Dne 2. listopadu  
uplynulo 17 let od úmrtí pana

františka šimka
z Bystřice.  

Dne 30. listopadu jsme si připomněli 
jeho nedožitých 80 let.  
Vzpomínají manželka,  

dcera s rodinou a syn s rodinou.

     VzPoMíNKa    

Ruku Ti už nepodáme,  
abychom Ti mohli přát.  

Jen svíci hořící a krásnou kytici  
Ti na hrob můžeme dát  

a s láskou a slzami v očích  
na Tebe vzpomínat.

Dne 1. prosince by oslavila  
krásných 40 let  

naše milovaná sestra, paní
žofie Skalková

z Milíkova. Vzpomíná celá rodina.

     VzPoMíNKa    

Dne 1. prosince jsme si připomněli  
5. smutné výročí úmrtí pana

jiřího humplíka
z Českého Těšína.  

S láskou vzpomínají manželka,  
dcera a syn s rodinami  

a ostatní příbuzní.

     VzPoMíNKa    

Dne 1. prosince jsme si připomněli  
5. výročí úmrtí paní

věry martynkové.
Dne 2. prosince by se dožila 63 let. 

Stále vzpomínají dcera a synové  
s rodinami, maminka a sestra.

     VzPoMíNKa    

Dne 2. prosince jsme si připomněli  
3. smutné výročí úmrtí paní

marty rucké
z Vendryně.  

Vzpomínají manžel, syn a vnučka.

     VzPoMíNKa    

Dne 3. prosince uplynul rok,  
kdy nás navždy opustil pan 

gerhard mazoch.
S láskou vzpomínají  

manželka a dcery s rodinami.

     VzPoMíNKa    

Kdo v srdcích žije, neodešel.  
Jen utichly kroky, umlkl hlas,  
ale Tvůj obraz zůstane v nás.

Dne 2. prosince uplynul rok, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný, pan

jan heczko
z nýdku. S láskou a úctou vzpomínají  

manželka a synové s rodinami.

     WsPoMNieNie    

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

Dnia 3 grudnia minęła 10. rocznica, 
kiedy odszedł od nas na zawsze

śp. jan Szkandera
z Milikowa.  

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

     VzPoMíNKa    

Očím jsi se ztratila,  
v srdcích nám zůstáváš napořád.

Dne 3. prosince uplynul rok,  
kdy nás po krátké, těžké nemoci 
opustila naše maminka, babička  

a prababička, paní
anna legerSká.
S láskou vzpomínají  

dcery Anna a Helena s rodinami.

     VzPoMíNKa    

Hřbitov je smutná zahrada,  
kde tiše pějí ptáci,  

své drahé zde člověk ukládá,  
vzpomínat se sem vrací.

Dne 3. prosince jsme si připomněli  
4. výročí úmrtí paní

marie Buryanové
z Třince–Podlesí. S láskou vzpomínají  

syn a dcery s rodinami.

     VzPoMíNKa    

Dne 3. prosince jsme si připomněli  
2. smutné výročí, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný, pan
liBor wozniak.

S úctou a láskou vzpomínají  
manželka, dcery a bratr s rodinami.

     VzPoMíNKa    

Kdo v srdcích žije, neumírá.  
Kdo měl rád, nezapomíná.

Dne 6. prosince si připomeneme  
4. výročí nečekaného odchodu paní

emilie heSové.
Vzpomínají přátelé a kamarádi z D5.

     VzPoMíNKa    

V těchto dnech si připomínáme  
nedožité narozeniny paní
marie mitrengové

a pana
jana mitrengy

ze Stříteže.  
za tichou vzpomínku všem, kdo jste 
je znali, děkují synové s rodinami.

     VzPoMíNKa    

Dne 5. prosince si připomeneme  
3. smutné výročí,  

kdy nás navždy opustila paní
monika Bogdanovičová,

rozená Bystroňová.
S láskou vzpomínají maminka,  

bratr s rodinou a manžel se syny.

     VzPoMíNKa    

I když nejste mezi námi,  
v srdci žijete stále s námi.

Dne 5. prosince uctíme tichou  
vzpomínkou 9. výročí úmrtí pana

karla korBáše
z Třince. zároveň si připomeneme  

20. výročí úmrtí jeho manželky, paní
heleny korBášové.

S úctou vzpomínají dcera, zeť a vnuci.

     VzPoMíNKa    

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

Dne 5. prosince  
si připomeneme 8. výročí úmrtí paní

gertrudy Sikorové
z Jablunkova. S láskou vzpomínají  
manžel, dcera a syn s rodinami.

     VzPoMíNKa    

Nemůžeme Ti již,  
milá maminko, více dát,  

než jen s láskou a úctou v srdci  
na Tebe vzpomínat...

Dne 5. prosince si připomeneme 
nedožitých 70 let naší maminky  

a babičky, paní 
heleny lupinSké

z Mostů u Jablunkova.  
S láskou vzpomínají manžel,  
synové a dcery s rodinami.

     VzPoMíNKa    

Odešel od všeho, co měl rád,  
nikomu nestačil sbohem dát. 
Dne 6. prosince uplyne 6 let,  
kdy nás navždy opustil pan 

aloiS kajzar
z Bukovce.  

Vzpomínají manželka, dcery Alena, 
Věra a syn Alois s rodinami.

     VzPoMíNKa    

Jen vzpomínky zůstaly na doby  
kdysi šťastné,  

jsou v našich srdcích ukryté,  
jsou hluboké a krásné.

Dne 6. prosince si připomeneme  
6. výročí, kdy nás navždy opustil  

náš milovaný, pan
ludvík heczko

z Třince–Sosny.  
S láskou vzpomínají manželka  

a dcery Marcela, zdeňka, eva a Pavla 
s rodinami.

     VzPoMíNKa    

Jen svíci hořící a hezkou kytici  
Ti na hrob můžeme dát,  

chvíli postát  
a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 6. prosince by se dožil 30 let pan
jiří raSzka.

nikdy nezapomenou rodiče, bratr, 
sestra s rodinou a nejbližší rodina.

     VzPoMíNKa    

Jen kytičku květů Ti na hrob  
můžeme dát a s láskou vzpomínat.

Dne 7. prosince si připomeneme  
5. výročí úmrtí paní
heleny czyžové.

V srdci Tě stále máme a s láskou  
a úctou vzpomínáme. Maminka.

     VzPoMíNKa    

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

Dne 7. prosince si připomeneme  
první smutné výročí úmrtí paní

anežky kralové
z Třince.  

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.

     VzPoMíNKa    

Myšlenka zahřeje,  
vzpomínka pohladí,  

ale nic na světě už nám Tě nevrátí. 
Pán Bůh Tě zavolal, k sobě Tě vzal, 
leč v našich srdcích zůstaneš dál.
Dne 7. prosince jsme si připomněli  

9. smutné výročí, kdy nás  
navždy opustil pan
rudolf wolný

z Jablunkova.  
S láskou a úctou vzpomínají  

manželka Aloisie, synové Jan a rudolf 
s rodinou a dcera Monika s rodinou.

     WsPoMNieNie    

„Mijają dni, mijają lata,  
lecz wspomnienia stale żyją“.

Dnia 7 grudnia upłynie 2. rocznica, 
kiedy opuściła nas na zawsze  

w wieku 64 lat
śp. anna kvaSničková

z Milikowa.
Dnia 26 grudnia minie 6 miesięcy  
od śmierci naszego Ojca i Dziadka
śp. jaroSlava kvaSničky.

z miłością wspominają  
córki Milena i Jarka z rodzinami  

oraz syn Miloš z rodziną.

     VzPoMíNKa    

Čas utíká a nevrátí, co vzal,  
jen vzpomínka na Tebe zůstane dál.

Dne 8. prosince si připomeneme  
5. smutné výročí, kdy nás  

navždy opustila paní
anna mitrengová

z Třince. S láskou a úctou  
vzpomíná Monika s rodinou.

     VzPoMíNKa    

Dne 8. prosince  
uplyne 9 let od úmrtí pana

jana cencka
z Oldřichovic. S láskou vzpomínají  

manželka a dcera s rodinou.

     VzPoMíNKa    

V našich srdcích žiješ stále s námi.
Dne 9. prosince by se dožil 70 let pan

kazimír Bojda.
Vzpomínají manželka  

a dcera s rodinou.
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     VzPoMíNKa    

I když nejsi mezi námi,  
v našich srdcích  

zůstaneš vždy s námi.
Dne 8. prosince to bude 5 let,  

kdy nás navždy opustil pan
milan mihalik

z Třince.  
Vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka, dcery a syn s rodinami.

     VzPoMíNKa    

Čas běží a my stále vzpomínáme.
Dne 9. prosince by se dožil 80 let  

náš milý manžel a táta
vladiSlav nytra

z Mistřovic, bývalý zaměstnanec TŽ.
Dne 29. prosince si připomeneme  

41. výročí úmrtí. Vzpomínají  
manželka Marie, syn Vladislav  

s rodinou a dcera Věra s rodinou.

     WsPoMNieNie    

„Największa miłość na świecie  
zgaśnie, gdy serce ojca  

na zawsze zaśnie“.
Dnia 9 grudnia przypomnimy sobie 
25. rocznicę, kiedy odszedł od nas  

na zawsze rolnik
śp. jan kluS

z Łyżbic.
ze smutkiem w sercu wspominają 
żona, córka, 2 wnuczki i prawnuki  

z rodzinami.

Registry dárců pomáhají
MUDr. Věra FarbiakoVá

Jako pomoc při hledání přijatelně 
podobného dvojníka pro darová-
ní kostní dřeně mezi nepříbuzný-
mi lidmi slouží v mnoha zemích 
světa registry dobrovolníků, kte-
ré si účinně pomáhají.

Český národní registr dárců 
dřeně (ČNRDD) založený v roce 
1992 registruje přes 41 000 dár-
ců. V České republice je v registru 
šest dárců na 1000 obyvatel, např. 
v SRN šest dárců na 100 obyvatel. 
Je důležité, aby registr disponoval 
velkým počtem mladých dárců. 
Proto zveme ke vstupu do regist-
ru každého zdravého dobrovolní-
ka ve věku 18 – 35 let. Jsou upřed-
nostňováni mladí zdraví muži, z 
profesních skupin pak policisté, 
hasiči, příslušníci armády, spor-
tovci a studenti. Dárcovství kost-
ní dřeně je bezplatné.

Dobrovolníci při vstupu do re-
gistru vyplní dotazník a poskyt-
nou krevní vzorek, z něhož jsou 
určeny jejich tkáňové znaky. Ty 
jsou evidovány v centrální data-
bázi koordinačního centra regis-
tru, které přijímá prostřednic-
tvím lékařů žádosti o vyhledání 
dárce pro konkrétní pacienty. V 
počítači se srovnává tkáňový typ 
nemocného s typy zapsaných čle-
nů registru. Definitivní potvrzení 
vhodnosti dárce se provádí po-
mocí dalších upřesňujících testů z 
krve. Proces výběru dárce v regis-

tru má svá přesná pravidla, včet-
ně přísného uchování anonymity 
dárců i nemocného.

Jak darovat kostní dřeň
Darovat krvetvorné buňky k 
transplantaci je možné dvěma způ-
soby. První je odběr kostní dřeně 
klasickým způsobem odsátím z pá-
nevních kostí za pomoci jehel. Pro-
vádí se během hospitalizace za ste-
rilních podmínek na chirurgickém 
sále v celkové anestézii. Celý pro-
ces od uspání do probuzení trvá v 
průměru kolem jedné hodiny. Za 
několik hodin od výkonu už dárce 
normálně jí i chodí, následující den 
je obvykle propuštěn domů. Dárce 
má nárok čerpat 4 dny placeného 
pracovního volna.
Druhým způsobem je odběr krev-
ních kmenových buněk, které se 
musí uměle vyplavit z kostí do 
krevního oběhu za pomoci růs-
tových faktorů. Ty se podávají 
injekčně několik dní před pláno-
vaným odběrem. Vlastní odběr 
kmenových buněk probíhá na 
speciálních přístrojích, tzv. sepa-
rátorech, trvá několik hodin, ale 
je úplně bezpečný a bezbolestný. 
Provádí se v rámci hospitalizace 
a po skončení posledního odbě-
ru dárce odchází domů. Čerpání 
pracovního volna v souvislosti s 
odběrem se řídí stejnými pravidly 
jako při odběru dřeně, pracovní 
neschopnost není nutná.

V posledních letech se ve svě-
tě i u nás rozvíjí možnost použití 

ještě třetího zdroje krvetvor-
ných buněk, a to pupečníkové 
krve. Ta se získává se souhlasem 
rodičky po porodu zdravého 
dítěte ze zbytků pupečníku a 
placenty, zamrazí se a uschová 
v bance pro pupečníkovou krev 
pro případné použití pro ně-
kterého z budoucích, zejména 
dětských pacientů. Darování pu-
pečníkové krve při plánovaném, 
normálně probíhajícím porodu 
nezatíží ani matku, ani její novo-
rozené děťátko. Počet porodnic, 
kde se může tento způsob daro-
vání uskutečnit, trvale narůstá. 
Informace jsou k dispozici na 
webu www.bpk.cz.

Základní informace o dárcov-
ství dřeně a o pravidlech vstupu 
do registru podají i pracovníci 
Hematologicko-transfúzního od-
dělení Nemocnice Třinec.

dárcovství kostní dřeně - 
dar života druhému člověku
Do života každého člověka může 
někdy padnout stín, obava a tíseň. 
Mezi takové situace se pochopi-
telně počítá i období, ve kterém 
konkrétnímu člověku zkříží ži-
votní cestu vážná nemoc, nad 
kterou může zvítězit pouze pro-
střednictvím transplantace kost-
ní dřeně. A možná právě vy jste 
poslední nadějí nemocného. Dár-
covství kostní dřeně se považuje 
za vysoce humánní čin, dar života 
druhému člověku v nouzi, za což 
vám všem děkujeme.

d o B r é r a dy

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... dd4!! 2. vg1 vg8+! 3. kf3! vxg1 4. vxg1 dd3+! 5. kg4 jf6+ 6. kg5 df5+ atd. 

Splynutí stavby s pozemkem aneb 
nelekejte se po nahlédnutí do katastru 

Mgr. Nikol Byrtus 
AdvokátNí kANcelář kAdluBiec, stArzyk A pArtNeři

Nový občanský zákoník se vrací k zásadě „superficio solo cedit“ (stav-
ba součástí pozemku) uplatňované na našem území až do roku 1950. 
stávající úprava občanského zákoníku tuto zásadu přestala respekto-
vat a situace byla taková, že například rodinný dům mohl být ve vlast-
nictví jiné osoby než pozemek, na kterém tento rodinný dům stál. Nový 
občanský zákoník se snaží zpřehlednit stav, a tedy opět zásadu „stav-
by splývající s pozemkem“ v českém právním řádu zakotvuje. Jedná se 
o zásadu, která předpokládá, že stavba je nedílnou součástí pozemku, 
pokud jsou pozemek i stavba ve vlastnictví stejné osoby.

v praxi po 1. lednu 2014 můžou nastat dvě situace:
1) v případě, že vlastník stavby je i vlastníkem pozemku
stavba jako taková přestává být samostatnou věcí v právním slova 

smyslu. vlastník pozemku zůstává i vlastníkem stavby, ale dojde ke 
změně zápisu tohoto stavu v katastru nemovitostí. prakticky se to 
projeví tak, že osoba bude v katastru nemovitostí zapsána pouze jako 
vlastník pozemku, na kterém bude jako způsob využití uvedena stavba. 

2) v případě, že vlastník stavby je odlišný od vlastníka pozemku
stavba bude stále ve vlastnictví odlišné osoby než pozemek. 

vlastník pozemku bude mít ale předkupní právo ke stavbě a vlast-
ník stavby předkupní právo k pozemku, to znamená, že v případě, 
že vlastník stavby ji bude chtít prodat, musí ji nabídnout nejdříve ke 
koupi vlastníku pozemku, a to za stejných podmínek jako by nabízel 
tuto stavbu k prodeji jiné osobě (to stejné bude platit, v případě že 
vlastník pozemku se rozhodne jej prodat). v případě realizace koupě 
dojde ke splynutí stavby s pozemkem a v katastru nemovitostí se to 
projeví stejně jako v případě 1).

PRávNÍK RadÍ

Na svatého Mikuláše  
v Českém Těšíně na náměstí 
nemůžou chybět čerti,  
andílci, ani sám Mikuláš!  
Pestrý program plný koledování, 
písniček, tanečků a básniček 
odstartuje v pátek 6.12. ve 14.30,  
v podvečer se rozsvítí  
velký vánoční strom  
a pak už přijede Mikuláš!

Předvánoční období rozveselí 
těšínské náměstí od 9. 12.  
do 19. 12. (kromě víkendů)  
program na malém zastřešeném 
pódiu v době od 16.30  
do 17.30 hodin.

Program Vánočního stromu probíhá i v polském Cieszyně, kde je možné zhlédnout několik výstav s vánoční tema-
tikou v Domě Narodowem, kde probíhají také baletní vystoupení dětí, vánoční veršování, šachový turnaj a koncert 
koled. Na koncert koled v podání dechového orchestru „Cieszynianka“ zveme na Rynek dne 27. 12. v 15.00 hodin.

Třinecký / Trzyniecki / HuTník / 4. prosiNce – 10. prosiNce 2013 17RoDiNNá KRoNiKa, sluŽba ČTeNářůM, iNzeRCe



auto – moto

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

Prodám Š Fabii 1.2 HTP, 47 kW, r. v. 
11/2006, naj. 85 tkm, klima, orig. autorádio 
škoda, modrá metal. + nové pneu. cena 84 
000 kč. Tel.606 704 008.

Prodám Ford Tranzit 80, r. v. 1999, po GO, 
STk 10/2015, naj. 167 000 km, cena 69 000 
kč nebo dohodou. Tel. 731 332 187.

Prodám osobní automobil MB 100 D mik-
robus 9 osob, r. v. 96, platná STk do 7/2014, 
eko daň zaplacena, bez koroze, dobrý stav, 
cena 37 000 kč. Tel. 605 850 482.

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

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

Prodám Simsona, míchačku, pásovou pilu. 
607 725 626.

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

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

prodej

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

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

Prodám černé kamerunské kozy. Tel. 777 
183 443.

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

Prodám vykrmené prase, asi 200 kg. Tel. 
702 059 365.

Prodám okrasné vánoční stromky a klest. 
731 985 924.

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.

PaliVoVé DřeVo buK, sMRK, bříza. 
Dřevo je nařezané, naštípané a uložené. 
sleva 50 % na dopravu do konce roku. 
Tel. 608 889 191.

domy – Byty – chaty

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

Prodáme RD v Návsí, centrum obce,  
v RD – dva byty, každý 3+1 cca 100 m², 
dobré místo na kopci, zahrada  
cca 600 m², cena 1.350.000,- Kč, vyřídí-
me Vám úvěr, slRK tel. 777 860 853,  
www.slezska-realitni.cz

Prodám novostavbu rD na Podlesí, tel. 775 
774 644.

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

Prodám rozestavěný dům 6+1 s pozemkem 
v Bystřici na polosamotě, lze ještě dokoupit 
navíc 4000 m² pozemku. cena 1 499 000 kč. 
Tel. 774 110 070.

Prodej rD v Gutech, cena 1 620 000 kč, tel. 
731 646 324.

asi už víte, že stavíme moderní domy za 
ceny bytů. Pokud chcete bydlet rychle, levně 
a zdravě, volejte na infolinku: 731 401 781. 
Máte hodně peněz? Pak si kupte starý dům. 
nemáte peněz nazbyt? Pak vám postavíme 
nový ekonomicky úsporný dům – eudomy.cz

bydlete ve vlastním domě za finančních 
podmínek srovnatelných jako v pronajatém 
bytě. Více informací na 775 774 644.

Koupím byt 3(2)+1 v Českém Těšíně. T. 603 
428 987.

Koupím byt 3(2)+1 v Třinci na Terase nebo v 
Jablunkově. T. 736 499 302.

Prodám nový byt 3+1 (80 m²) do os. vl. v 
Jablunkově, tel. 775 774 644.

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

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

Prodej bytu 3+1 v OV po rekonstrukci, 
zasklená lodžie, v Č. Těšíně, cena 709 000 
kč, tel. 731 646 350.

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 0+1+balkon, 12. patro, v Č. 
Těšíně, ul. Ostravská 70 (u kauflandu). Tel. 
775 090 748.

Prodám dr. byt 3+1 v Jablunkově. cena 900 
000 kč. Tel. 603 287 068.

Prodám dr. byt 3+1 v Třinci na ul. Habrové. 
Byt o rozl. 72 m² se nachází ve 4. patře, je 
po částečné rekonstr. cena 870 000 kč. rk 
prosím nevolat. Tel. 724 750 535.

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

Pronájem nebytových prostor v objektu 
bývalé výrobny lahůdek. objekt je umís-
těn v centru Třince na ul. Frýdecké. 
Velikost nebytových prostor je cca 
350 m² a lze je využít k jakékoliv činnos-
ti. Prostory lze rozčlenit na menší nebo 
naopak lze vytvořit jeden velký prostor. 
K objektu patří velká venkovní mani-
pulační plocha sloužící k zásobování a 
parkování. Volejte majiteli 608 889 191 
nebo 602 539 066.

Pronajmu byt 3+1 v Českém Těšíně Svibici. 
Pěkný udržovaný byt, parkoviště, obchod. 
nájem dohodou. Tel. 608 889 191.

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

garáže – pozemky

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

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

Prodáme krásný stav. pozemek v kojkovi-
cích. T. 736 161 791.

Prodám garáž v Třinci na Lesní pod zimním 
stadionem. 776 698 453.

Pronájem velkých řadových garáží na ul. 
Frýdecké v Třinci. Rozměr garáže 7 x 4 
m, oplocený areál, dobrý dojezd. 
Volejte tel. 608 889 191.

Nabízím pronájem garáže v centru Č.T. Tel. 
737 255 980.

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

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

Prod. pozemek ke stavbě rD v chotěbuzi. 
la35@email.cz

různé

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

Daruji černobílou kočičku, cca 3 měs., 
naučená na Wc, mazlivá, odčervená. Tel. 737 
953 808.

PlesoVé ŠaTy 
Velký výběr plesových šatů –  

second hand bystřice (budova veteriny). 
Tel. 777 313 001.

hledá se 4,5měsíční štěně malamuta, vel-
mi přátelský a družný. Veškeré info volejte 
na 602 709 925. nálezné 1000 kč.

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 inzerce................................................................................... + 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.

Uzávěrka pro příjem inzerce  
je vždy v pátek ve 12.00 hodin.
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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 aNiMa-
To z gliwic a zvonkohra ze skoczowa. 

Pořádá Farní sbor slezské církve evang. 

Restaurace gutská bašta Vás  
srdečně zve na 

silvestrovský večer 2014. 
Tel. 558 339 655

15% slevy  
pro firemní a společenské akce  
na leden, únor a březen 2014  

v ResTauRaCíCh guTsKá KRČMa  
a guTsKá baŠTa 

info na tel. 558 339 655, 558 339 051

Slezská sauna u stadionu, Lesní. Pá, So, ne 
17 – 20 h. zveme.

oznámení 
holiČsTVí a KaDeřNiCTVí 

v Třinci–staré Město na ul. Poštovní 
574 oznamuje, že od 1. 1. do 31. 1. 2014 
bude z důvodu rekonstrukce uzaVřeNo, 
čímž se všem zákazníkům omlouváme. 

Nově otevřeno bude 1. 2. 2014  
při zachování stávajících cen i služeb. 

Více informací na tel. 604 645 929  
nebo 607 931 742.

Vedení účetnictví a daňové evidence, uceda-
ne@seznam.cz, 604 658 188.

Vedení účetnictví a De. ing. A. cichy. Tel. 731 
504 306.

eXTeRNí ÚČeTNiCTVí 
Účetní s praxí nabízí vedení účetnictví, 

daňové evidence, zpracování DPFo, 
DPPo, mezd zaměstnanců – spolehlivě, 

diskrétně. Tel. 777 313 001.

M FASHiOn – nová kolekce 
 – bundy, kabáty, paleta, šaty, tuniky, spol. 
oděvy... Třinec, 1. máje (budova dom. 
potřeb), 1. poschodí.

zahradnictví Vendryně U koně nabízí: 
vánoční stromky v kontejnerech od 230 kč, 
řezané vánoční stromky od 15. 12., vánoční 
hvězdy, světýlka a dekorace, krbové koše a 
proutěné zboží. Těšíme se Vaši návštěvu. Tel. 
607 441 103.

lyŽařsKé VybaVeNí. 
Použité i nové lyže, lyžáky, běžky, hole a 
další doplňky pro lyžařský sport. To vše 

za velmi přijatelné ceny. KDe? zŠ Tři-
nec–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.

SLeVA VÁnOce: 
voucher, poukaz 250 kč 
GOLDen FAce LiFTinG, 

nebo THerMOkryOLiPOLýzA 
 – PrO ŠTÍHLOU POSTAVU. 

tel. 730 583 612, www.belladonna.cz

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

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).

NábyTeK Na MíRu. 
www.nabytkarskavyroba.cz 

Tel. 603 816 420.

ReNoVaCe DVeří a záRubNí 
technologií Welle 

Volejte zdarma 800 100 129! 
http://www.okdvere.cz www.okdvere.cz

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

www.truhlarstvikisiala.wz.cz

ReNoVaCe VaN. 
Tel. 0048 501 707 632.

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 dopra-

vou. 777 752 408, borskia@seznam.cz

řidiči,  
servisní a garanční prohlídky na osobní a 
dodávkové automobily, veškeré mechanické, 
lakýrnické a karosářské práce, výměna au-
toskel, výměna pneu. LUkA automotoservis, 
Frýdecká 82, Třinec. Po – Pá 8.00 – 16.00. 
Tel. 608 709 985, naproti čerpací stan. AGiP.

Autoškola 
Soňa Bogdanovičová. 

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

AUTOŠkOLA SzyMczykOVÁ 
Poštovní 244, Třinec 1 

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

sk. B a kondiční jízdy. 
zAHÁJenÍ 6. 12. 2013 v 15.30. 

Tel. 603 931 148.

PleChoVé gaRáŽe 
garážová vrata 
Tel. 606 132 291

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

Přeprava osob mikrobusy,  
vnitrostátní i mezinárodní. 

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.

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.

strojní omítky. levně a kvalitně.  
Tel. +420 702 606 656.

zednické práce, sádrokarton, malování, 
obklady. 776 844 555.

Montáž sádrokartonu 
s dodáním materiálu 

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

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

PRoVáDíM VeŠKeRé 
MalířsKé, NaTěRaČsKé PRáCe.  

Tel. 776 388 710.

Malby, nátěry. 737 505 205.

Levně vymaluji. 773 169 172.

elektroinstalační práce 
v RD, bytech, dílnách. 

Montáž a opravy hromosvodů. 
Rekonstrukce elektroinstalací. 

Tel. 728 306 838, 
goreckitomas@centrum.cz

PřeVíJeNí eleKTRoMoToRů. 
Tel. 731 610 804.

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

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

oKNa, DVeře i vnitřní 
Žaluzie, síTě 

PloVouCí PoDlahy 
Tel. 602 750 111.

Žaluzie+montáž. 604 192 092.

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

Výkup dřeva na stojato smrk, buk, dub, mod-
řín, borovice, jasan. Tel. 608 820 997.

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.

D. Folwarczná, Žukov – zvonek, nabízí 
jatečné krůty 12 – 20 kg ž. v. a krmné směsi. 
Tel. 731 610 830, 731 610 831.

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

Půjčovna čisticích strojů Kärcher  
na koberce, 

Rovná 357, tel. 739 003 832.

Fa ToMáŠ WoReK 
Rotto, spol. s r. o. 

 ***** 
www.PRoFiuKliD.com 

VaŠe JisToTa 
PRoFesioNálNího ÚKliDu 

 ***** 
Čištění koberců a čalounění 

Úklidy bytů a RD 
Mytí oken a výloh 
Úklidy kanceláří 

Úklidy panelových domů 
Půjčovna čisticí techniky 

 ***** 
Prodej čisticích prostředků 

WWW.RoTTo.Cz 
Tel. +420 774 897 154

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

Předvánoční stres již nehrozí! 
Kvalitní čištění koberců, sedaček  

či interiérů vozidel. 
Tel. 777 226 684.

Masáže pro Vás! 
www.masaze-beata.cz 

tel. 737 958 062

KosMeTiKa MaRTa 
nabízí kosmetické služby 

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

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

Jsme tady pro vás. 2 samičky, které milují 
sex, orálek.... zavolej, nebudeš litovat. Sou-
kromí – Český Těšín, 604 669 109.

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

Fajn půjčka. 775 042 266.

Půjčky – soukromé peníze. 777 773 715.

nejschvalovanější půjčka v Čr 
STArTMOney 1. na trhu 
Pro každého máme řešení 

Stačí SMS 725 709 067, zavoláme.

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.

Přijmeme řidiče vozidla do 12 t  
v mezinárodní dopravě na stálý úvazek. 

Profesní průkaz nutný.  
Kontakt: 602 709 925.
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Stylový 
tablet emGO 
ET-7 nové 
generace

Akční cena

1 990Kč

LED 
čelovka 
pro děti

1
Dárkové balení
Meteostanice
+káva Segafredo

LED 
čelovka 
s IR čidlem

Akční cena

599 Kč

Akční cena

120 Kč

Ceny včetně DPH. Nabídka platí do 23.12.2013 nebo do vyprodání zásob. 

Akční cena

999 Kč

Oldřichovice 923, Třinec, prodejna Elektro
Po - Pá  8 - 17, So 8 - 12 www.acword.c z

Uzávěrka pro příjem inzerce je vždy v pátek ve 12.00 hodin.
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ro z h ovo r

prestižní metodický kurz ceLTA v pygmalionu

V srpnu 2013 proběhl v Jazykové 
škole Pygmalion metodický kurz 
CELTA, v rámci projektu „Vzdělá-
vací a poradenské centrum Pyg-
malion“. Projekt je spolufinan-
cován z prostředků Evropského 
sociálního fondu (ESF). Zeptali 
jsme se studijní ředitelky Pyg-
malionu Hany Kaniové, která se 
kurzu rovněž účastnila, jak kurz 
probíhal a co obnášel. 

?  Proč jste se rozhodli využít 
peníze z projektu zrovna na kurz 
CeLTa?
HK: Přemýšleli jsme, jak využít 
peníze co nejefektivněji, a inten-
zivní metodický kurz nám při-
padal pro zvýšení kvality naší 
jazykové školy nejvhodnější. Vět-
šina našich lektorů již má vyso-
koškolský diplom a Cambridges-
ké zkoušky, a CELTA certifikát je 
tedy dalším skvělým krokem ke 
zvýšení odborné kvalifikace.

?  Jaká byla kritéria pro přijetí 
do kurzu?

HK: Kurz je sám o sobě časově 
velmi náročný. Před nástupem 
do kurzu museli kandidáti projít 
velmi přísným přijímacím proce-
sem, který zahrnoval dvouhodi-
nový online registrační dotazník 
a napsání dvou esejí. Tyto dotaz-
níky byly pečlivě prostudovány 
vedoucími CELTA kurzu a poté 
byli úspěšní kandidáti pozváni 
k ústnímu pohovoru, který trval 
hodinu, a kde byli kandidáti dota-
zováni na své znalosti jak anglič-
tiny, tak i praktické zkušenosti s 
výukou.

?  Jaká byla příprava vašich 
lektorů před kurzem?
HK: Před započetím kurzu dosta-
li kandidáti třicetistránkový me-
todický manuál k prostudování a 
vyplnění teoretických i praktic-
kých úkolů, aby posléze kurz pro-
bíhal hladce.

?  Jak kurz probíhal a jak byl 
časově náročný?
HK: Kurz probíhal 4 týdny, od 9 
do 18 hodin, kdy dopoledne bylo 
věnováno praktické části – každý 
druhý den si lektoři museli na-
plánovat výuku pro dvě úrovně, 
přičemž jejich výuka byla sledo-
vána jak zkušeným tutorem, tak 
i ostatními lektory ve skupině. 
Výuka byla následně do nejmen-
ších detailů analyzována a lekto-
rovi byly sděleny jak silné strán-
ky, tak i části lekce, na kterých 
by měl ještě zapracovat. Součástí 
zpětné vazby byl vždy i tzv. horký 
feedback, který si lektoři museli 

napsat sami na sebe. Šlo tedy o 
jakousi sebereflexi, jak vnímali 
lekci oni sami. Víkendy pak lekto-
ři museli věnovat vypracovávání 
písemných prací týkajících se ja-
zykových analýz, potřeb a speci-
fik studentů a taky reflexi svého 
vlastního učení na začátku kurzu 
a zlepšení na konci.

?  Kdo kurzy CeLTa vyučuje? 
HK: Kurzy CELTA jsou vždy vedeny 
zkušenými a vyškolenými tutory, 
kteří podléhají přísnému výběru. 
Kurz je kontrolován inspektorem 
z Cambridge, jehož úkolem je za-
jistit, aby všechny kurzy odpoví-
daly standardům kvality vyžado-
vanými Cambridge.

?  Co vám kurz CeLTa dal? 
HK: Kurz byl opravdu náročný, 
ale všem přinesl výrazné zlepšení 
a naší škole zkvalitnění výuky ve 
všech směrech.

?  Jakou má certifikát platnost?
HK: CELTA (Certificate in English 
Language Teaching to Adults) je 
metodický certifikát s meziná-
rodní platností, který umožňuje 
lektorům (zejména pak v kombi-
naci s nejvyšší jazykovou zkouš-
kou Cambridge CPE) vyučovat 
anglický jazyk po celém světě.

?  CeLTa je metodický certifikát 
– jaké plány máte do budoucna?
HK: Protože výsledky většiny 
našich lektorů byly opravdu nad-
průměrné (známky A a B, které 
jsou udělovány ve výjimečných 
případech), do budoucna plánuje-
me uspořádat v Pygmalionu pro 
naše lektory kurz DELTA (Diplo-
ma in English Language Teaching 
to Adults), což je nejvyšší možné 
vzdělání v oboru metodiky pro 
výuku anglického jazyka.

Dále jsme se zeptali, co říká o 
kurzu Marcela Sekerková, me-
todička Pygmalionu, a lektorka 
Aleksandra Kobus, jedna ze čtyř 
našich lektorů, kteří získali CEL-
TA certifikát se známkou A:

?  Jak se vaše účast na kurzu 
CeLTa promítá do zkvalitnění 
vaší výuky?
MS: Dalo by se říct, že jsem získa-
la jistý nadhled. I když jsem před 
tím věděla, že nějaká konkrétní 
aktivita nebo cvičení v hodinách 
funguje, nevěděla jsem vlastně 
přesně, proč funguje. Takže k in-
tuitivnímu učení se přidala trocha 
terminologie a vyšla z toho mno-
hem větší profesionalita. CELTA mi 
tedy poskytla určitý rámec, podle 
kterého je teď učení jednodušší, 
ucelenější a efektivnější.

AK: Díky kurzu CELTA jsem se 
naučila plánovat strukturu výu-
ky tak, aby co nejlépe vyhovova-
la studentům. Lektoři vědí, co v 
dané lekci chtějí studenty naučit, 
ale často jim chybí prostředky k 
prezentování daného tématu ta-
kovým způsobem, který by byl 
pro studenta co nejpřínosnější. 
CELTA nás naučila právě těm-
to dovednostem, abychom byli 
schopni se na danou problemati-
ku podívat z pohledu studenta s 
ohledem na jeho úroveň, motivaci 
a s vědomím toho, že nemá tako-
vé znalosti jako lektor.

?  Komu byste tento kurz dopo-
ručila?
MS: No přece všem lektorům an-
glického jazyka! Ten měsíc dřiny 
za to stojí.
AK: Tento kurz bych doporuči-
la všem lektorům, kteří nemají 
velké zkušenosti s výukou, a cítí 
se proto nejistě. Určitě ale bude 
zdrojem cenných informací i pro 
zkušené učitele, kteří si občas kla-
dou otázku, jestli by některé věci 
nešly dělat lépe. Využijí ji rovněž 
ti lektoři, kteří hledají nové nápa-
dy pro výuku angličtiny, a všichni 
ti, kdo očekávají, že jejich doved-
nosti někdo profesionálně ohod-
notí.
 (IN)

vážení inzerenti,
třinecký hutník vyjde  

v letošním roce už pouze 
dvakrát – příští středu 
11. prosince a poslední 

letošní číslo pak  
ve středu 18. prosince. 
první číslo třineckého 

hutníku v roce 2014 vyjde 
ve čtvrtek 2. ledna.

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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Šachisté béčka nebodovali
šachy Ve 2. lize Třinec B nastou-
pil tentokrát v téměř kompletní 
sestavě. Soupeř A64 Galerie Atrax 
Přerov B, tvořící zálohu extrali-
govému A64 Grygov, však rovněž 
využil extraligové přestávky a na-
stoupil v plné síle. 

Našim se povedlo udržet čelní 
šachovnice s ratingovou převahou 
soupeřů, na dalších deskách však 
nevybojovali potřebné plusy odpo-
vídající papírovým předpokladům. 

Naopak, na dvě prohry odpo-
věděl výhrou pouze Karel Kocián, 
což znamená těsnou porážku v 
utkání 3,5:4,5. Za Třinec hráli ne-
rozhodně Vítězslav Neděla, Agnie-
szka Matras-Clement, Milan Babu-
la, Jan Sikora a Martin Fargač.

Družstvo TJ TŽ C v Krajské sou-
těži absolvovalo regionální derby 
s TJ Vendryně s vítězným koncem 
v poměru 5:3. 

Z Třineckých celý bod získali 
Roman Pilch, Radomil Juroszek a 
Filip Stonavský, polovinu bodu Ka-
mil Koziol, Wieslaw Maroszczyk, 
Edvard Schoupal a Jitka Barto- 
szová. Z Vendryně jedinou výhru 
vybojoval Milan Kukuczka, remi-
zovali Rostislav Heczko, Jan Kotas, 
Andrzej Kwasek a Otto Cwastek.

Déčko v OP prohrálo v Dobré 
se Sokolem C 1,5-3,5. Jediný celý 
bod získal Edvard Schoupal, půl-
ku Ben Nathanael Klus. (mb)

sPoRToVNí gyMNasTiKa V pořadí svůj pátý titul vybojoval Ondřej Janeczko 
na juniorském mistrovství Čr. získal ho ve víceboji - součtu šesti disciplín.

Nenašel na Mčr 
žádného přemožitele

luboŠ ČeRNeK

Třinecký rodák potvrdil roli mo-
mentálně nejlepšího českého ju-
niora ve sportovní gymnastice. 

„Ale nebyl jsem jediný, kdo 
mohl titul získat. Kluci z Prahy 
měli taky slušně natrénováno, 
klidně mohl vyhrát někdo z nich. 
Ale jsem rád, že to nakonec do-
padlo takhle,“ těšilo Janeczka.

Nejvíce se mu z šesti disciplín 
vydařila akrobacie a kruhy, kde 
obdržel za své sestavy nejlepší 
známky a nakonec vyhrál s je-
denapůlbodovým náskokem. „Dá 
se říci, že to bylo celkem s přehle-
dem. Cvičil jsem hezky, až na koně. 
V něm mi to pořád nejde. Pořád na 
něm makám, ale v závodě to zatím 
nedokáži prodat,“ podotkl.

Talentovaný junior se neustá-
le zlepšuje, což prokázal novým 

osobním rekordem na kruzích, 
který si vytvořil o den později v 
extralize družstev mužů. 

„Už v ní třetím rokem závodím 
za Kolín a za svou sestavu jsem 
od rozhodčích dostal v hodnoce-
ní podle mužských kritérií 13,8 
bodů a skončil jsem pátý. A to se 
mi na juniora nezdá jako nejhorší 
známka a výsledek,“ usmál se On-
dřej Janeczko, který má pro příští 
rok už splněný limit na ME i MS.

výsledky z minulého týdne
hOKeJBaL

plzeň - enviform třinec  
2:1 (1:0, 1:0, 0:1) 
Třinečtí hokejbalisté v přímém 
souboji o osmé místo, poslední 
postupové do play off, prohráli v 
Plzni 1:2. 
soupeř, který stejným výsledkem 
vyhrál i první vzájemný zápas, 
se do dvoubrankového trháku 
dostal díky dvěma trefám v 
přesilových hrách. Třinečtí už v 
závěrečné třetině jenom snížili 
a museli strávit šestou porážku 
v řadě. Do zimní přestávky tak 
vstupují na deváté příčce extra-
ligové tabulky s pětibodovým 
mankem na Plzeň.

„Jak jsme předpokládali, bu-
dou rozhodovat přesilovky, které 
Plzeň doma umí výborně a taky 
je bravurně zvládla. Nicméně 
z našeho pohledu je to škoda, 
spravedlivější by byla remíza. 
gratulujeme klukům z Plzně k pla-
yoff místu, na které jsme si dělali 

zálusk i my. Kromě výprasku 
na Kladně, jsme dokázali hrát s 
každým, což je pro nás pozitivní 
a posilující k jarním utkáním,“ 
uvedl po utkání pro www.
hokejbal.cz Patrik Cieslar, hrající 
předseda oddílu.
branky a nahrávky: 14. Kavalír 
(Kejř, slanec), 30. slanec (Kavalír, 
Kejř) - 38. říman M. (Konvička).
střely: 28:21, vyloučení: 10:15, 
využití přesilovek: 2:1.

FOTBaL

jaBlonec - třinec 2:0 (1:0)
Podzimní část skončila i juniorce 
FK Fotbal Třinec, která první po-
lovinu soutěže zakončila prohrou 
v Jablonci 0:2. Nováček nejvyšší-
soutěže, který získal i skalp mla-
díků pražské sparty, přezimuje na 
osmnácté pozici z 21 týmů.
branky: 37. ondřej Mihálik (1:0), 
89. Michal skwarczek (2:0). Roz-
hodčí: Vaňkát - Kubr, Martínek. 
Žluté karty: landovský - Voves.

FK Fotbal Třinec: Rohel – byr-
tus, Trajkovski, Preči, hála (46. 
Švábík), Vlachovič, adamek, 
Voves (75. Kufa), Musiol, Dawid, 
Rekish

FUTSaL

volfířov - likop třinec 3:3 
(1:2)
Futsalisté třineckého likopu při-
vezli z předposledního Volfířova 
jen bod. Na vině byla absence 
několika hráčů (Csikán, opluštil, 
sniegoň) a improvizovaná sestava 
měla problémy prosadit se proti 
soupeři, který se soustředil na 
obranu. 
Třinečtí nakonec mohli i prohrát, 
neboť domácí několik sekund 
před koncem trefili tyč.
branky a nahrávky: baron 
(stoszek), buryan (stoszek), 
samek 
sestava : sikora - stoszek, 
buryan, samek, Cieslar - baron, 
Przyczko, Kantor, Kalfas

Janiczková získala mezi 
juniorkami první zlato
kraSoBruSlení Konečně medai-
le, může si říct Aneta Janiczková, 
závodnice HCO Třinec kraso, kte-
rá letos dobrovolně přešla z kate-
gorie žaček mezi juniorky. 

Tuto svou první a rovnou zla-
tou medaili získala o uplynulém 
víkendu na XVII. ročníku Orlov-
ské piruety, závodu Českého po-
háru. Současně získala i ocenění 
za nejlépe provedenou piruetu. 

Aneta má zatím za sebou závo-
dy v Ostravě, kde skončila pátá, a 
velkou mezinárodní zkušenost. 
Ta se odehrála na Warsaw Cup 
2013, kde v konkurenci 25 závod-
nic z 12 zemí Evropy skončila na 
10. místě s osobním rekordem 
100,59 bodů. 

V Orlové se v kategorii junio-
rek poprvé představila i Kristina 

Kurová. Svým výkonem se zařadi-
la na 10. příčku. Bohužel chyběla 
Lucie Drozdová, která si pár dní 
před závodem zvrtla nohu a zajis-
tila si tak sádrovou dlahu a něko-
likatýdenní klid. 

HCO Třinec kraso měl na Or-
lovské piruetě zastoupení i v niž-
ších kategoriích. Nejmladší žák 
Radek Macháč obsadil 5. místo, 
nejmladší žačka Adéla Sciskalová 
byla dvacátá čtvrtá.  

V mladších žačkách se velmi 
podařil krátký program Zorce Po-
láškové. Desáté místo v 30členné 
konkurenci je její zatím nejlepší. 
Její velikou slabinou je však vol-
ná jízda, po které klesla až na 21. 
příčku. Ve stejné kategorii skonči-
la Natálie Szottková 24. a Magda 
Paseková 27. (dp)

RELAX CENTRUM 
Třinec, Tyršova 824, 
(za krytým bazénem)  
Wellness: Po – Pá: 15 – 21 h, 
Út pouze ženy. So a Ne 10 – 
21 h, So 10 – 12 h i pro rodiče  
s dětmi (3 – 12 let).  
Fitness: Po – Pá: 8 – 21h, So 
a Ne 9 – 21h  Tel. 558 988 
250 
 
KRYTÝ BAZÉN S|T|A|R|S 
Krytý bazén: St, Pá, Po 6 – 
13, 14 – 21 Čt 8 – 13, 14 – 21, 
So, Ne, Út 6 – 21 
 
VITALITY SLEZSKO,  
BYSTŘICE 
St, Pá, Út 6 –  8, 14.30 – 16, 
18 – 22 h Čt 14.30 – 16, 
18 – 19.30, 20.30 – 22 h So, 
Ne 6 – 22 h Po 14.30 – 16, 
18 – 22 h

KaM Za SPORTeM

aneta Janiczkova byla oceněna i za nejlepší piruetu. Foto: Archiv oddílu

Právě ve cvičeních na koni vidí ondřej Janeczko ještě své největší rezervy. Archivní foto Ondřeje Janeczka.

sPoRT
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TeNis Český tenis v posledních letech ovládl ženskou i mužskou týmovou soutěž (Fed cup a Davis cup) a patří k nejlepším na světě. Současný tenisový 
boom se podepisuje i na zvýšeném zájmu o tento bílý sport ve sportovním klubu Vitality Slezsko ve Vendryni.

rádi by vychovali hvězdičku
luboŠ ČeRNeK

Aktuálně má tenisový klub 120 
hráčů a hráček, což je vzhledem 
ke kapacitě haly maximum, které 
se tam nyní může vejít.

„I tak chceme využít současný 
tenisový boom, způsobený zejmé-
na našimi daviscupovými úspě-
chy, a nabídnout od jara na an-
tuce možnosti trénování dalším 
talentovaným dětem. Z této širo-
ké základny bychom pak i nadále 
rádi vychovali nějakou tu budou-
cí hvězdičku českého, potažmo 
světového tenisu,“ uvedl Mirek 
Skokan, hlavní trenér tenisového 
oddílu Vitality Slezsko.

I přes teprve šestiletou histo-
rii klubu se můžou pochlubit i 
několika pronikavými úspěchy 
– šest medailí z mistrovství ČR 
nebo start tří hráčů za reprezen-
taci ČR.

„Výsledky našich hráčů byly 
i v letošní sezoně velmi dobré. 
Z kmenových hráčů klubu nám 
největší radost dělala Dominika 
Hejčová (r. 2000), která na sever-
ní Moravě vyhrála, co se dalo, a 
na obou republikách pak byla, 
mezi děvčaty o rok staršími, ve 
čtvrtfinále. Velký pokrok udělal 
náš další odchovanec Jakub Mi-
hoč (r. 2001), který tvrdou dřinou 
skočil ze 60. místa celostátního 

žebříčku až mezi TOP 20. Děvčata 
našeho Tréninkového střediska 
mládeže Ivana Šebestová (r. 2001) 
a Justýna Malatínská (2001) při-
vezla bronz z mistrovství ČR ve 
čtyřhře. Potěšily nás výsledky 
naší bývalé hráčky Moniky Kil-
narové (nyní Prostějov), která 
letos přivezla medaile z mistrov-
ství ČR (zlato), mistrovství Ev-
ropy (bronz) a mistrovství světa 
(bronz),“ pokračoval Skokan.

Spolupracují S proStějovem
Z celkových výsledků ho ale mrze-
lo, jak si vedla jejich dlouhodobě 
nejlepší hráčka Beáta Kotlárová 
„Stáž na Floridě jí po tenisové 
stránce příliš neprospěla. Znovu 
se ukazuje, že ani věhlasná akade-
mie (Chris Evert Academy) není 
automaticky zárukou tenisového 
růstu. I přes určitý propad výkon-
nosti se společnými silami s Pro-
stějovem pokusíme vrátit Beátu 
tam, kam patřila, tedy do repre-
zentace ČR,“ podotkl trenér.

A právě spolupráci s prostě-
jovským velkoklubem si velmi 
pochvaluje a považuje ji za vyvá-
ženou a přínosnou pro obě strany. 
„Jsme za ni rádi. Po vítězství v Da-
vis cupu a Fed cupu se asi ne na-
darmo o něm říká, že má renomé 
nejlepšího klubu světa. Čerpáme 
zkušenosti z tohoto velkoklubu a 
na oplátku jim dodáváme TOP hrá-

če regionu, kteří u nás ve věku 14-
16 let končí,“ vysvětloval Skokan.

na Stáži v říme Sledovali 
nadala a federera
A v rámci zvyšování kvality a 
kvalifikace se už taky stalo tra-

dicí, že každoročně podnikají 
stáž na některém ze světových 
turnajů.

„Letos padla volba na Řím, 
zejména proto, že na startu byli 
Roger Federer a Rafa Nadal, dle 
mého názoru nejlepší hráči teni-

sové historie. Přičemž v té době 
(květen) se zdálo, že kariéra obou 
se chýlí k rychlému konci a my 
je ještě chtěli vidět v akci. Mož-
ná zajímavější než vidět zápasy, 
přestože byly skvělé, bylo vidět 
hráče na tréninku, jejich přípra-
vu na další utkání. Skvělé zápasy 
se dají zhlédnout i v TV, ale vidět 
„live“ trénovat například Nadala, 
navíc na jeho milované antuce, to 
byl obrovský zážitek,“ zdůraznil 
Mirek Skokan.

„A krom zmíněných TOP 
mužů jsme mohli sledovat i pří-
pravu Sereny Williams, která 
trénuje téměř výhradně s muži 
a hraje mužskou razancí. Bylo to 
pro nás přínosné a obohacující,“ 
dodal trenér.

K letošním novinkám v klubu 
patří zařazení raketlonu do tré-
ninkového plánu, tedy dalších ra-
ketových sportů.

„Snažíme se klást důraz na 
všestrannost, kondici, koordi-
naci i potřebnou relaxaci našich 
dětí. Proto zvyšujeme počty kon-
dičních dnů, organizujeme hi-
porehabilitaci na naší jízdárně v 
Bystřici, zařazujeme do přípravy 
další raketlonové sporty (speed-
minton) a zdůrazňujeme jim „po-
vinnost“ regenerace a relaxace,“ 
uzavřel Mirek Skokan s vírou, že 
se také díky tomu dostaví další 
úspěchy.

ve vendryni je opět k vidění světový tenis, 
loňské vítězství obhajuje Záhlavová

VeNDRyNě Další ročník ženského světového turnaje iTF probíhá od 
1. do 8. prosince ve Vitality slezsko ve Vendryni. Nejvýše nasazenou 
hráčkou je Valeria solovyeva (už byla na svět. žebříčku 162.) a za ní 
sandra záhlavová, obhájkyně loňského titulu z Vendryně, která ná-
sledně porazila v extralize i Petru Kvitovou. 

hlavní soutěž začíná ve středu, v sobotu jsou na programu semifi-
nále a v neděli finále. Každý den se začíná od 10.00.

„Turnaj je skvělým odrazovým můstkem pro budoucí naděje. 
uvedu jako příklad Karolínu Plíškovou, která se před dvěma roky 
probojovala u nás jako osmnáctiletá do finále a nyní se již blíží k 
padesátce světového rankingu,“ uvedl Mirek skokan.

i letos se na startu turnaje iTF Vitality Trophy objevila vedle solovy-
evové a záhlavové některá zajímavá jména. „Turnaje se zúčastní Tereza 
Malíková (323.), startující před několika roky za náš dorost. V kvalifi-
kaci pak nastoupila Pernilla Mendezová, velká česká naděje s africkými 
kořeny, šikovné sestry Nikola a Natália Vajdovy. Pro obě děvčata a slo-
venský tenis je tak trochu smůla, že se otec děvčat věnuje Djokovičovi 
a ne jim,“ vyjmenoval skokan hlavní vycházející hvězdy turnaje, který si 
za dobu čtyřleté existence získal výbornou pověst. 

„hráčky jsou v hezkém slova smyslu zaskočeny, jaké je u nás 
skvělé tenisové zázemí pro tento typ světových akcí. samozřejmě 
hráčské složení se každoročně výrazně mění, dle posunu hráček na 
žebříčku WTa. Turnaj je velkým přínosem i pro naše děti vidět svě-
tový ženský tenis. Ti nejlepší pak mohou sledovat dění na dvorcích 
zcela zblízka, jako sběrači míčů,“ uzavřel Mirek skokan. (lc)

Fotbal Třinec zrenovoval 
hlavní budovu stadionu
ToMáŠ ŽelazKo

třinec Doslova k nepoznání se 
změnila hlavní budova ve fotba-
lovém areálu stadionu Rudolfa 
Labaje. V těchto dnech byla do-
končena komplexní revitaliza-
ce budovy, přičemž nový vnější 
vzhled oceňují nejen zaměstnanci 
fotbalové klubu a hráči, ale také 
lidé procházející kolem.

Revitalizace byla zahájena le-
tos na jaře, kdy byla kompletně 

zrekonstruována posilovna v su-
terénu budovy. 

„Od poloviny října do konce 
listopadu došlo k opravám, rekon-
strukci a zateplení střechy a vněj-
ších omítek fotbalové budovy,“ říká 
místopředseda představenstva fot-
balového klubu  Vladislav Bury. 

Revitalizace budovy byla akcí, 
která zapadá do dlouhodobého 
plánu vedení FK Fotbal Třinec, 
a to postupně kompletně zre-
konstruovat fotbalovou budovu 
včetně interiérů a zázemí a také 

zmodernizovat a upravit fotbalo-
vý stadion Rudolfa Labaje.

„Před časem jsme také zrekon-
struovali interiéry a zázemí fotba-
lové tribuny stadionu na Borku, 
které využívají především naše 
žákovské kategorie, a ve fotbalo-
vé budově na Tyršově ulici jsme 
zmodernizovali koupelny a sprchy 
v kabinách mužstev U21 a U19,“ 
uvádí Vladislav Bury s tím, že na 
rekonstrukcích v řádech jednotek 
milionů korun se podílí jak FK Fot-
bal Třinec, tak město Třinec.

Nová vizáž budovy FK Fotbal Třinec Foto: archiv klubu

Dominika hejčová byla letos nejlepší hráčkou klubu. Foto: Archiv oddílu

Zápasníci sbírali medaile
zápaS Uplynulou sobotu se nej-
mladší třinečtí zápasníci zú-
častnili turnaje v zápase řecko-
-římském, který byl pořádán pro 
přípravky ve věku od 6 do 11 let. 

Nejlépe se ve svých váhových a 
věkových kategoriích dařilo Pavlu 
Sabelovi, který suverénně ovládl 
váhu do 25 kg a spolu s Markem 
Szymeczkem (ve váze do 48 kg) 
získali první místa. Druhá místa 

získali Šimon Sova (27 kg), Milan 
Studnička (29 kg) a Ondřej No-
wak (45 kg). Bronzové medaile 
vybojovali Vojtěch Přeček (36 kg) 
a v nejstarší kategorii Daniel Jano-
šek (40 kg). Těsně pod stupni vítě-
zů zůstali po některých sporných 
rozhodnutích rozhodčích a troše 
smůly Jakub Paluřík (23 kg) a To-
máš Trojka (42 kg), kteří shodně 
vybojovali čtvrtá místa. (pep)
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„spoluhráči se mi smáli.“
hokej Podle tváří některých tři-
neckých hokejistů to v listopadu 
vypadalo, jako by se už hrálo play 
off, kdy se hráči z pověrčivosti ne-
holí. Důvodem bylo zapojení do 
projektu Movember, jehož cílem 
je zvýšení povědomí o nemoci ra-
koviny prostaty a o potřebě jejího 
včasného odhalení.

Poprvé se do celosvětové akce, 
během níž si muži nechávají na-
růst kníry, přidal i Martin Růžič-
ka (na snímku). „Chtěl jsem pod-
pořit dobrou věc,“ říká.

?  Tvůj vous rozhodně nešlo 
přehlídnout. Co na to říkali lidé 
a spoluhráči?
Když mě poprvé viděli, smáli se 
mi. Ale časem si na to zvykneš a 
už to potom ani nevnímáš. Nějaké 
narážky na to samozřejmě pořád 
byly, ale k čemu to mí spoluhráči 
a kamarádi přirovnávali, si raději 
nechám pro sebe. To by asi nebylo 
publikovatelné.

?  vybavuji si, že loni měl po-
dobný střih vousů i Jágr, který 
sám o sobě řekl, že vypadá jako 
pornoherec z NdR. Neslo se to v 
podobném duchu?
(smích) Jo jo, něco takového.

?  Přiznám se, že zrovna u tebe 
mě to překvapilo. Měl jsem do-
jem, že hodně dáš na svůj vzhled 
a že jsi snad býval i během play 
off oholen.

V play off se neholím, to koukáš 
blbě (smích). Ale máš pravdu, že 
dbám na to, abych byl vždy upra-
vený. Nicméně chtěl jsem podpo-
řit dobrou věc. Navíc hodně kluků 
z kabiny se do toho projektu za-
pojilo a měl jsem už stejně hodně 
vousů, tak jsem to nechal být.

?  Cílem je zvýšení povědomí 
o rakovině prostaty, o potřebě 
včasného odhalení a významu 
preventivních prohlídek. Zjiš-
ťoval sis něco o tom, abys byl 
připraven, až se tě budou lidé 
ptát, proč ho nosíš?
Abych řekl pravdu, jen jsem si 
přečetl, o co jde. Na nějaké kon-
krétní otázky jsem nebyl připra-
ven. A myslím si, že úplně stačí, 
že to lidi vidí, aby se to dostalo 
do jejich povědomí. A pak už si k 
tomu sami dohledají něco bližší-

ho, pokud je to zajímá. Z reakce 
okolí můžu říci, že smysl to roz-
hodně splnilo.

?  Bylo to pro tebe těžké vydr-
žet celý měsíc se neholit?
Je to možná dlouho pro kluky, 
kteří jsou zvyklí být oholení. Mně 
to nevadí. Mám to takhle raději 
než být oholený.

?  asi sis na to přivykl předloni 
v Rusku, kde to byl jakýsi pro-
středek proti zimě. viděl jsem, 
že jsi byl na pár fotkách pořádně 
zarostlý.
(smích) To už bylo moc. Mrzlo 
tam fakt pořádně, ale spíše jsem 
byl trošku líný. Hodně se cestova-
lo a bylo málo času.

?  vousy se v play off berou jako 
rituál a ten ti asi v listopadu 
mnoho štěstí nepřinesl. dal jsi 
v tomto období 4 góly z devíti 
zápasů. Necháš si ho, anebo 
půjde dolů?
Říkal jsem si, že když se mi bude 
dařit, tak bych si ho i nechal. 
Ale nevypadá to. Oholím se. Už 
je to celkem dlouhý a potřebu-
ji se upravit (proti Vítkovicím s 
ním ale ještě hrál a dal první gól 
týmu).

?  Přítelkyně si nestěžovala?
Nestěžovala. Čekal jsem, co na to 
řekne, ale vzala to v pohodě. Líbi-
lo se jí to. (lc)

Ledovou plochu zaplnili plyšáci
hokej Součástí hokejového zápa-
su mezi Třincem a Vítkovicemi 
byla charitativní akce Teddy Bear 
Toss aneb Hoď si na led svého 
plyšáka. 

Impulsem ke spuštění plyšáko-
vé laviny měl být podle dohody 

první gól zápasu, který v šestnác-
té minutě obstaral Martin Růžič-
ka. Následně se na ledovou plochu 
sneslo podle odhadů stejné množ-
ství plyšáků jako před dvěma lety, 
kdy akce proběhla poprvé, a na 
ledě přistálo okolo pěti tisíc hra-

ček. Ty poputují do charitativní 
organizace ADRA.

V průběhu první přestávky došlo 
ještě i k předání šeku zástupcům 
domu Svatého Josefa za vydražený 
dres Jokera. Za unikátní suvenýr se 
v aukci vybralo 27 100 korun. (lc)

výSLedKy OCeLářů v MiNULéM TýdNU

PARDUBICE – TŘINEC 2:1 V PRODL. (0:1, 0:0, 1:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 59. radil (Zdráhal, P. Sýkora), 61. T. nosek 
(radil, Píša) – 14. Polanský. rozhodčí: husička, Turčan – Barvíř,  
Blümel. vyloučení: 6:5, navíc Bonk (Třinec) 10 min. využití: 1:0. 
Diváci: 7293.
Třinec: hrubec – hrabal, Galvas, roth, Linhart, krejčí, kania, Lojek, 
Foltýn – Martin růžička, Bonk, varaďa – Orsava, Polanský, adamský 
– D. květoň, Peterek, rákos – Matuš, Marek růžička, rufer. Trenéři: 
kalous a P. Marek.

TŘINEC – VÍTKOVICE 2:4 (2:0, 0:2, 0:2) 
Branky a nahrávky: 16. Martin růžička (varaďa, Bonk),  
17. adamský (Galvas, Linhart) – 23. Svačina (huna, roman), 26. van-
das (roman, Burger), 58. Pastor (Szturc), 60. Svačina (huna, roman). 
rozhodčí: Čech, hradil – hlavatý, Tošenovjan. vyloučení: 5:7. využití: 
1:0. Diváci: 4426.
Třinec: hrubec – hrabal, Galvas, roth, Linhart, krejčí, kania, Lojek, 
Foltýn – Martin růžička, Bonk, varaďa – Orsava, Polanský, adam-
ský – D. květoň, Peterek, rákos – Marek růžička, rufer, Zagrapan. 
Trenéři: kalous a Marek. 

Hokejisté načepují 
fanouškům pivo
třinec Třinečtí hokejisté Martin 
Adamský, Tomáš Linhart a Adam 
Rufer se ve středu 4. prosince ocit-
nou v roli výčepních v hospodě U 
Švejka. Zde bude od 18.00 oficiál-
ně představen polotmavý ležák 
Radegast Temně Hořký a úkolem 

hokejistů bude tento chutný mok 
načepovat a naservírovat fanouš-
kům. 

K tomu se náštěvníci můžou 
těšit na rozhovory s hráči, auto-
gramiádu a také na soutěže o zají-
mavé ceny. (lc)

statistiky po první 
polovině soutěže
hokej Třinečtí hokejisté získa-
li ve druhé čtvrtině o osm bodů 
méně než v první a v extraligové 
tabulce se propadli ze třetího na 
šesté místo. Příčinou poklesu jsou 
zejména prohry s týmy ze spodní 
části tabulky (Litvínov, Karlovy 
Vary, Kladno) a fakt, že se Ocelá-
ři nedokázali plně opřít o domácí 
prostředí, kde vyhráli jen v polo-
vině odehraných utkání (4 z 8).

Stejně jako v úvodní čtvrtině 
i ve druhé se Třinec mohl spo-
lehnout na útočné duo Jiří Po-
lanský – Martin Adamský. Prvně 
jmenovaný si i v této části udržel 
průměr alespoň bodu na zápas a 
s celkovou bilancí 11 branek a 18 
asistencí je třetí v soutěži. Adam-
ský k deseti trefám z první čtvr-
tiny  přidal ve druhé dalších pět a 
v tabulce extraligových kanonýrů 
je před ním jen Petr Ton.

Gólově se probouzí Martin 

Růžička. Rekordman loňského 
ročníku  v počtu branek i nasbí-
raných bodů nasázel ve druhé 
čtvrtině nejvíce branek Ocelá-
řů (7, celkově jich má 9). A mezi 
nejproduktivnější beky soutěže 
se zařadil Vladimír Roth, jenž 
ve stejném období vstřelil čtyři 
branky a na další čtyři přihrál. 

Kvarteto Polanský, Adamský, 
Růžička, Roth jsou nejproduktiv-
nějšími hráči týmu v úvodní po-
lovině letošního ročníku. Už jen 
další dva Oceláři dosáhli dvouci-
ferného počtu bodů (Radek Bonk 
i Josef Hrabal shodně po deseti).

V tabulce pravdy si nejlépe sto-
jí Adamský (+11), hned za ním je 
Tomáš Linhart (+9).

Polepšil si i gólman Šimon Hru-
bec, který ve druhé čtvrtině snížil 
průměr inkasovaných branek na 
zápas z 2,67 na 2,41 a úspěšnost zá-
sahů zvýšil z 91,62 na 92,29%.  (lc)

Květoň prodloužil smlouvu
hokej Hokejový útočník Da-
vid Květoň prodloužil s Oceláři 
smlouvu, která měla vypršet kon-
cem listopadu, až do roku 2016. 

Pětadvacetiletý hráč zahájil 
nový ročník v Kärpätu Oulu, kte-
rý ale před startem sezony získal 
nečekaně další posily a přetlak v 
ofenzivních řadách vyřešil původ-

ně uvolněním Květoně do Třince 
na hostování. 

Novojičínský rodák odehrál po 
návratu z Finska za Oceláře všech 
14 utkání a připsal si v nich čty-
ři góly a tři asistence. Výborně se 
uvedl hned v prvním střetnutí ve 
Vítkovicích, které rozhodl gólem v 
závěru. (lc)

s úklidem ledové plochy pomáhali i třinečtí hokejisté. Foto: Marian Ježowicz

sPoRT


