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Herec Poloczek bude
mít v rodné vesnici 
svou ulici
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Boj o ukradený náklaďák
nevzdává ani po dlouhých 
jedenácti letech
STRANA 4

Policisté a sousedé 
z Palkovic podporují 
odvolaného Lessyho 
STRANA 10
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Slavnosti otevřel karnevalový průvod

Několik stovek lidí prošlo karnevalovým průvodem, který  jako součást Hornických slavností zorganizovala Nadace OKD. Lidé mohli vidět loutky, alegorické vozy, žongléry, 
mažoretky, roztleskávačky, dětské i dospělé masky, hudebníky či akrobaty. Svým rozsahem patřil průvod k největším v republice.  Foto: Petr Wojnar

Otřesy vyvolávají mezi Karviňany neklid
Je to jen chvilka, která ovšem 
v lidech stále více otřásá jejich 
jistotou v bezpečí domova. 

PETR WOJNAR

Karviná | Za poslední týd-
ny se s důlními otřesy, které 
se projevily v Karviné a blíz-

kém okolí, roztrhl pytel. 
Tančící nábytek v místnosti 
nikoho z lidí netěší. Mluvčí 
těžařského gigantu ovšem 
uklidňuje, o nic prý nejde. 

„Důležité je zbytečně ne-
vyvolávat paniku. Otřesy 
jsou v našem regionu už de-
sítky let přirozeným jevem, 
který doprovází hornickou 
činnost. Pro lidi na povrchu 
ani standardní stavby nejsou 
nijak nebezpečné,“ tvrdí 
mluvčí Sobol. Nebezpečí po-
dle něj hrozí jen horníkům, 
do jejichž ochrany dle jeho 

slov vkládá OKD mnoho 
úsilí a  nancí. 

Přesto počet na povrchu 
citelných otřesů v Karviné 
kulminuje. V bytech se kývají 
lustry, třesou se skříně, jezdí 
židle. Na domech se objevují 
praskliny ve zdech. A obyva-
telé města týden za týdnem 
vyvěšují na sociální sítě zne-
pokojivé: „Zase otřes?“ 

„Frekvence geomecha-
nických jevů, které cítí lidé 
na povrchu, se v poslední 
době nijak výrazně nemění. 
Částečně se mění lokality. 
Zatímco dříve byly cítit hlav-
ně na Ostravsku nebo v okolí 
Petřvaldu a Orlové, nyní se 
částečně přesouvají na Kar-
vinsko,“ vysvětluje Sobol.

Pokračování na str. 3

Rodiče zavražděné Andrejky 

miminko str. 13

Olympijský vítěz 
Vítězslav Mácha 
dnes trénuje holuby   1 .rts

Skokanský areál na 
Horečkách ve Frenštátě 
pod Radhoštěm se 
bude jmenovat po letos 
zemřelém sportovci. 

JIŘÍ TOMAŠKOVIČ

Frenštát pod Radhoštěm – 
Nový název bude mít od 
1. září skokanský areál na 
Horečkách. Ponese jméno 

olympijského vítěze z Gre-
noblu 1968, českého Lyžaře 
století a rodáka z Frenštá-
tu pod Radhoštěm Jiřího 
Rašky. 

„Na první zářijový den 
chystáme do Frenštátu prv-
ní ročník Memoriálu Jiřího 
Rašky. Po úvodním kole 
bude odhalena pamětní 
deska a areál na Horečkách 
bude přejmenován na Areál 

Jiřího Rašky,“ řekl Raškův 
vnuk, bývalý skokan Jan 
Mazoch. 

Krátce po Raškově úmrtí 
v lednu letošního roku se 
uvažovalo také o přejmeno-
vání některé z frenštátských 
škol. Podle starostky města 
Zdeňky Leščišinové na to 
ale ještě neuzrál čas. „Letos 
se konala výběrová řízení na 
nové ředitele. Na přejmeno-

vání školy nebyla ta pravá 
chvíle,“ prohlásila starostka.

Lidé z Frenštátu navrho
vali pojmenovat po legen
dárním skokanovi napří
klad tamní náměstí Míru. 
To ale radní ani zastupitelé 
města nedoporučili. „Bylo 
by to nejen organizačně, ale
také finančně velmi nároč
né,“ objasnila Leščišinová. 

Můstky ponesou Raškovo jméno

na nichž se děti věnují běžným letním radovánkám a zároveň se učí základům jezdectví, pořádá Stáj SKL už od roku 2000. Více na str.  

Foto: Ivana Gračková
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Malíř pokojů vzal peníze, 
ale byt nikdy nevymaloval
Živnostník už rok manželům, 
důchodcům z Karviné, odmítá vrátit 
peníze za práci, kterou neudělal.

JIŘÍ TOMÍČEK

Karviná, Bohumín | Mi-
roslav a Jiřina Mazurkovi 
si loni v létě chtěli nechat 
vymalovat svou garsonku 
v Karviné. Jelikož jsou oba 
vážně nemocní, tudíž by to 
sami nezvládli, hledali pro-
fesionální pomoc. Objevili 
inzerát  rmy N. B. Inex Mar-
tina Berana z Bohumína.

„Tak jsme pána pozvali, 
aby se podíval a domluvil 
se, kdy nám vymaluje byt. 
Řekl si o zálohu 2600 korun, 
jenže jsem tolik neměla, tak 
dostal 1500,“ říká dvaašede-
sátiletá Jiřina Mazurková.

Během týdne se ale její 
i manželův zdravotní stav 
zhoršil natolik, že oba mu-
seli do nemocnice. Ještě 
před nástupem Mazurko-
vá telefonovala Beranovi 
a vylíčila mu celou situaci. 
„Chtěli jsme zálohu vrátit 
s tím, že až se uzdravíme, 
tak se mu ohlásíme a pak 
nám garsonku vymaluje. 
Jenže pan Beran začal dě-

lat mrtvého brouka a dělá 
ho dodnes. K vrácení pe-
něz se nemá,“ krčí rameny 

pětapadesátiletý Mazurek. 
V ruce přitom třímá do-
klad s Beranovým razítkem 
a podpisem, který dokazuje, 
že zálohu převzal.

Když manželům došla tr-
pělivost, podali na Berana 
trestní oznámení. Jenže od 
policistů se dozvěděli, že se 

jedná o částku menší než pět 
tisíc korun, což je hranice 
mezi přestupkem a trestným 
činem. „A tím pádem s tím 
těžko něco uděláme. Copak 
není na takového podvod-
níka metr? Od ostravských 
policistů víme, že nejsme 
jediní, koho takhle napálil,“ 
odevzdaně pronáší Mazur-
ková.

Redakce týdeníku 5+2 dny 
se pokusila Martina Berana 
kontaktovat, aby se  vyjádřil 
k případu manželů Mazur-
kových. Jeho reakce na sebe 
nenechala dlouho čekat. Po-
kusil se nás zastrašit citací 
paragrafu z trestního záko-
níku týkajícího se pomluvy. 
„Já se nemusim ospravedl-
ňovat a ani vijadřovat,“ na-
psal v emailovém vyjádření 
s pravopisnými chybami 
jednatřicetiletý Beran, který 
má od konce loňského roku 
přerušenou živnost.

Máte nějakou podobnou 
zkušenost s nepoctivými 
řemeslníky?
Napište nám na email re-
dakce.karvina@agfmedia.
cz nebo volejte na tel. čísla: 
725 482 939, 702 021 712

Katastry v Havířově a Karviné asi zmizí
Havířovští radní mají za se-
bou jednání s ředitelem kraj-
ského Katastrálního úřadu. 
Výsledek? Argumenty proti 
přáním. Kdo přání zaplatí?

 PETR WOJNAR

Havířov | Na základě po-
sledních debat je čím dál 
pravděpodobnější, že v první 
polovině příštího roku katas-
trální pracoviště v Havířově 
zanikne. Havířovští si vývoj 
jednání představovali jinak. 
„Bohužel, ředitel Pašek ne-
přišel s jediným návrhem 
byť omezeného fungování 
pracoviště úřadu v našem 
městě,“ řekl po setkání pri-
mátor Havířova Zdeněk Os-
manczyk. 

Jenže mince mívá dvě 
strany a i na tuto rozmluvu 

pohlížel každý z jejich aktérů 
trochu jinak. „Diskuzi nepo-
važuji za úspěšnou. Nečelil 
jsem ani tak argumentům 
jako spíše výzvám k zacho-
vání pracoviště,“ vysvětluje 
ředitel Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 
Oldřich Pašek. 

Ten se při jednáních ohá-
ní čísly. „Zatímco průměr-
né pracoviště katastrální-
ho úřadu obsluhuje území 
o výměře 750 kilometrů 
čtverečních, u Havířova je 
to pouze 88. Denně se zde 
vyřídí zhruba deset návrhů 
na vklad do katastru, za-
tímco na jiných pracoviš-
tích je to i více než padesát. 
Navíc Havířovanů, kteří 
vlastní nemovitost, je pouze 
23 procent z celkového po-
čtu obyvatel, zatímco v Čes-
ké republice je to 63 procent. 
Lidé nevlastnící nemovitost, 

a těch je v Havířově většina, 
naši činnost v bývalém okre-
se Karviná sponzorují,“ ob-
hajuje Pašek. 

V době ekonomické krize 
je nasnadě i další důvod. 
Tolik úředníků a pracovišť 
není možné zaplatit a tak se 
centralizuje a centralizuje. 
Také proto se havířovská 
pobočka přesune do Os-
travy, následovat ji bude 
karvinské pracoviště, které 
by mělo v brzké době také 
zaniknout. 

Za poslední tři roky kata-
strální úřad přišel o 15 pro-
cent  nančních prostředků 
a výhled na další léta vede 
stejným směrem. „Zůstal 
ve mně pocit hlubokého zne-
pokojení a nesouhlasu s pří-
stupem státních úředníků 
k záležitostem reformy stát-
ní správy. Apeluji na zdravý 
rozum a žádám, aby prio-

ritou byly zájmy a potřeby 
občanů,“ dodává primátor 
Osmanczyk. 

Jenže jeho apely nejsou 
tak účinné, jakou by byla 
případná finanční podpora 
města. „Města chtějí zacho-
vat pracoviště, ale  nančně 
se na tom podílet nemohou,“ 
podotkl Pašek. 

Ten čekal na vyjádření 
karvinského primátora. 
„V tisku jsem zaznamenal 
apel karvinského primátora 
na zdravý rozum. Úřední-
ci pracují s rozpočty, které 
vzešly z diskuze politiků, 
takže předpokládám, že vzal 
mé argumenty za své,“ dodal 
Pašek. 

Ani po zániku pracovišť 
katastrálního úřadu v Ha-
vířově a Karviné nemusí 
místní věšet hlavu. Drtivou 
většinu úkonů mohou pro-
vést korespondenčně. 

Manželé Mazurkovi drží v ruce doklad o zaplacení zálohy za vyma-
lování, které ovšem malíř Martin Beran nikdy neprovedl. Peníze ale 
důchodcům nevrátil.  Foto: Jiří Tomíček

Párty utnula 
policie 
Orlová | Sílu sociální sítě 
zřejmě neodhadla žena z Or-
lové. Ta se rozhodla uspořá-
dat mega párty a své známé 
oslovila právě prostřednic-
tvím internetu. Na síti se 
k akci přihlásilo 2 500 lidí. 
Na místo, tedy do orlovské 
části Poruba, jich reálně do-
jelo několik stovek. Sedma-
třicetiletá žena akci logicky 
přestala zvládat a na místo 
tak musela vyjet policie. Da-
vová psychóza zapůsobila 
dokonale, omladina začala 
být velmi agresivní. Účastníci 
akce na policisty házeli kame-
ny a dlažební kostky, převra-
celi kontejnery, rozbíjeli sklo, 
převraceli dopravní značky 
a vulgárně vyřvávali. Poli-
cistům trvalo několik desítek 
minut než nepovolenou párty 
rozpustili. Výsledek? Zadrže-
no bylo pět osob, stejný počet 
policistů byl zraněn.  (woj) 
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JIŘÍ TOMÍČEK
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není na takového podvod-
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odevzdaně pronáší Mazur-
ková.
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Havířov | Na základě po-
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pohlížel každý z jejich aktérů 
trochu jinak. „Diskuzi nepo-
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Ten se při jednáních ohá-
ní čísly. „Zatímco průměr-
né pracoviště katastrální-
ho úřadu obsluhuje území 
o výměře 750 kilometrů 
čtverečních, u Havířova je 
to pouze 88. Denně se zde 
vyřídí zhruba deset návrhů 
na vklad do katastru, za-
tímco na jiných pracoviš-
tích je to i více než padesát. 
Navíc Havířovanů, kteří 
vlastní nemovitost, je pouze 
23 procent z celkového po-
čtu obyvatel, zatímco v Čes-
ké republice je to 63 procent. 
Lidé nevlastnící nemovitost, 

a těch je v Havířově většina, 
naši činnost v bývalém okre-
se Karviná sponzorují,“ ob-
hajuje Pašek. 

V době ekonomické krize 
je nasnadě i další důvod. 
Tolik úředníků a pracovišť 
není možné zaplatit a tak se 
centralizuje a centralizuje. 
Také proto se havířovská 
pobočka přesune do Os-
travy, následovat ji bude 
karvinské pracoviště, které 
by mělo v brzké době také 
zaniknout. 

Za poslední tři roky kata-
strální úřad přišel o 15 pro-
cent  nančních prostředků 
a výhled na další léta vede 
stejným směrem. „Zůstal 
ve mně pocit hlubokého zne-
pokojení a nesouhlasu s pří-
stupem státních úředníků 
k záležitostem reformy stát-
ní správy. Apeluji na zdravý 
rozum a žádám, aby prio-

ritou byly zájmy a potřeby 
občanů,“ dodává primátor 
Osmanczyk. 

Jenže jeho apely nejsou 
tak účinné, jakou by byla 
případná finanční podpora 
města. „Města chtějí zacho-
vat pracoviště, ale  nančně 
se na tom podílet nemohou,“ 
podotkl Pašek. 

Ten čekal na vyjádření 
karvinského primátora. 
„V tisku jsem zaznamenal 
apel karvinského primátora 
na zdravý rozum. Úřední-
ci pracují s rozpočty, které 
vzešly z diskuze politiků, 
takže předpokládám, že vzal 
mé argumenty za své,“ dodal 
Pašek. 

Ani po zániku pracovišť 
katastrálního úřadu v Ha-
vířově a Karviné nemusí 
místní věšet hlavu. Drtivou 
většinu úkonů mohou pro-
vést korespondenčně. 

Manželé Mazurkovi drží v ruce doklad o zaplacení zálohy za vyma-
lování, které ovšem malíř Martin Beran nikdy neprovedl. Peníze ale 
důchodcům nevrátil.  Foto: Jiří Tomíček

Párty utnula 
policie 
Orlová | Sílu sociální sítě 
zřejmě neodhadla žena z Or-
lové. Ta se rozhodla uspořá-
dat mega párty a své známé 
oslovila právě prostřednic-
tvím internetu. Na síti se 
k akci přihlásilo 2 500 lidí. 
Na místo, tedy do orlovské 
části Poruba, jich reálně do-
jelo několik stovek. Sedma-
třicetiletá žena akci logicky 
přestala zvládat a na místo 
tak musela vyjet policie. Da-
vová psychóza zapůsobila 
dokonale, omladina začala 
být velmi agresivní. Účastníci 
akce na policisty házeli kame-
ny a dlažební kostky, převra-
celi kontejnery, rozbíjeli sklo, 
převraceli dopravní značky 
a vulgárně vyřvávali. Poli-
cistům trvalo několik desítek 
minut než nepovolenou párty 
rozpustili. Výsledek? Zadrže-
no bylo pět osob, stejný počet 
policistů byl zraněn.  (woj) 

Otřesy vyvolávají mezi Karviňany neklid
Pokračování ze str. 1

Opravdu velký otřes za-
znamenali  l idé v  pátek 
17. srpna. „Došlo k němu 
na Dole Darkov a lze ho hod-
notit jako geomechanický jev 
s poměrně velkou energií,“ 
potvrzuje ústřední báňský 
inspektor František Ševčík. 

Další otřes, menší síly, 
na sebe nenechal čekat ani 
týden. Mnozí obyvatelé měs-
ta jej zachytili 23. srpna ko-
lem desáté hodiny večerní. 

Neplánované otřesy jsou 
často doplňovány o pláno-
vané odstřely. Ty probíhají 
zpravidla o víkendech. „Je-
jich účelem je snížit napětí 
nadloží v době, kdy tam ne-
jsou žádní pracovníci. Díky 
tomu snižujeme pravděpo-

dobnost otřesů v době, kdy 
zde pracují horníci,“ vysvět-
luje střelmistr OKD, který si 
nepřál být jmenován. 

Je to alchymie, na kterou 
z bezpečné vzdálenosti do-
hlíží patnáct až dvacet střel-
mistrů s pomocníky. „Vrtači 

udělají otvory do nadloží. 
Poté přijdou střelmistři a do 
otvorů nacpou  trhaviny. 
Prostor se vyklidí a nálože 
odpálí,“ popsal průběh akce 
střelmistr. I tyto odstřely 
jsou na povrchu často ci-
telné. Přesto jejich termíny 
nechtějí těžaři zveřejňovat. 
„Podle nás to není nejšťast-
nější nápad, jejich termín 
a čas se totiž nedá vždy určit 
přesně,“ dodal Sobol. 

Dobrou zprávou je, že 
podle informací týdeníku 
5+2 dny by v příštích třech 
měsících nemělo na Dole 
Darkov dojít k plánovanému 
odstřelu. 

Ale je to opravdu dobrá 
zpráva, nebo nás čeká po-
řádná neplánovaná šlupka? 
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Týdeník 5+2 dny můžete 
na Karvinsku zdarma získat 
na těchto místech:
• Český Těšín 

Nemocnice Český Těšín AGEL, 
Ostravská 783 
a prodejny JEDNOTA
Nová Tovární, Ostravská, Polní, 
Stanislavice, Tovární, 28. října, 
Slezská, Hrabinská
Havířov (Jednota)
Padlých hrdinů, Ostrovského, 
Vrchlického, 
U topolu, kpt. Jasioka, 
Krásnohorské, M. Pujmanové

• Karviná 
Kadeřnictví, tř. Osvobození 
Jednota, Centrum
Kardiologie, Palackého
Měst. dům kultury, tř. Osvobození
Regionální knihovna, Centrum
Městké informační centrum, 
Masarykovo náměstí
Informační centrum ČD Nádražní, 
Karviná-Fryštát

• Dětmarovice (Jednota)
• Petrovice u Karviné 

(Jednota)
• Stonava – Hořany (Jednota)
• Těrlicko Těšínská (Jednota)
• Petřvald Březinská (Jednota)
• Orlová 

F. S. Tůmy (Jednota)
Městská knihovna, p.o., 
Masarykova třída
TUTY, Příčná

• Horní Bludovice (Jednota)
• Dolní Marklovice (Jednota)

KDE NAJDETE 
NAŠE STOJANY?
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Akciová společnost ihned pronajme 
nebytové prostory 

v nákupním středisku JAS 
v Karviné, 

ve II.NP o rozloze 651 m2.

Informace na tel.: 777 603 114

INZERCE

„Broňa“ Poloczek bude mít svou ulici
Zastupitelé Horní Suché vzdali hold svému slavnému rodákovi

JIŘÍ TOMÍČEK

Horní Suchá | Obyvate-
lé stopadesátimetrové do-
sud nepojmenované ulice 
v Horní Suché řešili po ko-
laudacích svých nových 
domů  problém. Nemě l i 
adresu. Na mysl jim přišel 
nápad pojmenovat novou 
ulici po místním rodákovi, 
herci Bronislavu Poloczko-
vi, který letos zemřel. A tak 
návrh přednesli svým zastu-
pitelům.

„Jednomyslně  jsme to 
schválili na posledním jed-
nání zastupitelstva. Počítám, 
že ceduli umístíme do konce 
letošního roku,“ řekl mís-
tostarosta obce Josef Žerdík. 
Shodou okolností nedaleko 
nové ulice stojí Poloczkův 
rodný dům. Dnes ho obývá 
rodina současného starosty 
Jana Lipnera.

Místostarosta by ovšem 
nezůstal jen u nové ulice. 
Hold slavným rodákům by 

chtěl vzdát i jinak. „V příš-
tích letech bychom měli 
radnici přestěhovat do bu-
dovy místní školy. Mám vizi, 
že na půdě bychom mohli 
zřídit výstavní síň, která by 
byla z části věnovaná na-
šim významným rodákům. 
Zemřelým i žijícím,“ nahlas 
přemýšlí Žerdík.

Ten se s Poloczkem znal 
osobně, bratr jeho tchána 
se s hercem dlouhá léta přá-
telil. „Naše rodiny se často 
stýkaly. A když jsem přijel 
do Prahy na nějakou kul-
turní akci, Broňa vždycky 
dorazil a hned následovala 
otázka, jak je v mojí Suché,“ 
vzpomíná místostarosta.

N a p o s l e d y  s e  P o l o c -
zek ukázal v Horní Suché 
na oslavách 700 let trvání 
obce v roce 2005. Už teh-
dy na tom nebyl zdravotně 
dobře. „Přesto přivezl velmi 
pěkný dar našemu kostelu. 
A sice krásný, ručně vyrobe-
ný, kříž s Ježíšem Kristem. 

Sám ho do kostela donesl. 
Kříž najdete hned za vcho-
dem vlevo,“ pronáší Žerdík.

Když herec na jaře le-
tošního roku ve svých třia-
sedmdesáti letech zemřel, 
vyjela do Prahy na jeho po-
hřeb z Horní Suché početná 
výprava. „Lidé si ho tady 
velmi vážili. O to více nás 
mrzelo, že na pohřbu byla 
spousta známých herců, ale 
nikdo nic neřekl. Jen ředitel 
Těšínského divadla Karol 
Suszka měl proslov. V češti-
ně a polštině. Broňa se totiž 
vždycky hrdě hlásil k polské 
národnosti,“ připomíná mís-
tostarosta.

Nicméně vzápětí se jeho 
myšlenky na slavného rodá-
ka ubírají veselejším smě-
rem. „Při oslavách sedmi set 
let obce měl krásný výstup. 
Právě z něj pak použil v jed-
né televizní scénce známou 
repliku, že v Trzyncu je 
smog a v Polsku na Wawelu 
je smok,“ usmívá se Žerdík.

Naposledy se Bronislav Poloczek objevil ve své rodné Horní Suché 
na oslavách 700 let obce. Tehdy dovezl jako dar místnímu kostelu 
ručně vyrobený kříž. Foto: archiv otce

Takhle dopadly fasády některých domů v centru Karviné po nedáv-
ném silném otřesu.  Foto: Jiří Tomíček

KRÁTCE

AQUACENTRUM 
SI DÁ PAUZU
Bohumín | Oprava střechy 
na čas uzavře bohumín-
ské aquacentrum. To bude 
mimo provoz v době  od 
3. září do 31. října. Oprava 
nijak neomezí provoz sauny 
a golfu. (woj)

BENEFICI CHYSTAJÍ 
V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
Český Těšín | Skupina No 
Name, Ewa Farná a další 
vystoupí v pátek 7. září od 
18 hodin na bene ční akci na 
náměstí ČSA v Českém Těší-
ně. Koncerty zakončí v deset 
hodin večer ohňostroj. (woj)
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Boj za spravedlnost nevzdává 
ani po jedenácti letech
Dlouhé roky bojuje s větrnými 
mlýny. Bohumínský Don Quijote 
Jan Gąsior se nehodlá vzdát. 

PETR WOJNAR

Bohumín | Zdá se, že spra-
vedlnost je v jeho případě 
slepá, nebo přinejmenším 
nechce vidět. Jan Gąsior se 
ani po let ech nechce smířit 
s prohrou s českou justicí. 
Ptáte se, co se mu přihodilo? 

Píše se rok 2001 a pan 
Gąsior spokojeně provozuje 
svou živnost specializující se 
na autodopravu. Kvůli své 
práci hodně cestuje a čas-
to se vydává do Teplic, kde 
kvůli vzdálenosti od domova 
i přespává. Po jedné takové 
noci jej čeká nepříjemné 
probuzení. Jeho nákladní 
auto nestojí tam, kde jej za-
parkoval. 

Je pryč a s ním i náklad 
za půldruhého milionu ko-
run. Z následné laxnosti 
policistů při vyšetřování se 
jednomu až zatočí hlava. 

Svědci měli auto na očích
Ještě  v den krádeže si 

zloději vesele vykládali auto 
v nedaleké vesnici Straky, 
přímo na očích několika 
svědků. Dodávka stála dva 
dny na místě, přičemž přes 
okno byly vidět vytahané 
dráty, pomocí kterých lupiči 
nastartovali. Lidé okamžitě 

kontaktovali policii. „Policis-
té měli dva dny na to nákla-
ďák objevit. Neučinili tak,“ 
spílá Gąsior. 

Údajně auto nenašli
I přesto, že policisté měli 

telefonické kontakty na očité 
svědky, nezavolali a nepře-
ptali se, kde by auto mělo 
stát. Policisty volala i míst-
ní novinářka. Ta o laxnosti 
policie napsala později i člá-
nek. Auto jí stálo dlouhé ho-
diny před domem…

„Podle mě na místo ani 
nevyjeli,“ myslí si Gąsior. 
Dodávka po dvou dnech 
nenávratně zmizela. Ne-
šťastný Bohumíňan hle-
dal zastání u soudu. Žádal 
o odškodnění, jenže soudci 
jeho důkazy nepovažovali 
za dostatečné. Nahrávku 
z Občanského juda, kam se 
s problémem obrátil, zase 
nepovažovali za relevantní. 
Nadřízený vyšetřujících po-
licistů Jaroslav Jedlička zde 
přitom jasně říká: „Vidíme 
pochybení na straně poli-
cistů, myslíme si, že vozidlo 
měli nalézt.“

Vyšetřoval na vlastní pěst
Po čase došla okradenému 

muži trpělivost. Oblékl mon-

térky a v přestrojení se vydal 
po teplických  rmách hledat 
své auto. Když v jedné z nich 
narazil na nářadí a náhradní 
díly ze své dodávky u jedno-
ho z aut, neváhal znovu vy-
točit policii. „Nahlásil jsem 
jim SPZ auta a žádal o oka-
mžité prošetření. Nepřijeli, 
ale řekli mi, že si do firmy 
zavolají a nechají si auto 
přivézt ke stanici. To jsem 
odmítl s tím, že samozřejmě 
díly odstraní,“ vysvětluje 
muž. 

Později zjistil, že policista, 
se kterým věc řešil a majitel 
oné firmy, byli kamarádi 
ze studií… Policista nedlouho 
po incidentu odešel ze služ-
by, prý ale z jiných důvodů.

Nyní se pan Gąsior pro-
hrabuje lejstry a řadou dů-
kazů, které ovšem jako by 
nikdo nechtěl vidět. „Podal 
jsem ještě žádost na přešet-
ření na nejvyšší soud, a když 
ani to nevyjde, zkusím me-
zinárodní soudy,“ dodal zlo-
mený muž. 

Jan Gąsior má stohy papírů dokazující laxnost ve vyšetřování. Ne-
jsou mu ale k ničemu  Foto: Petr Wojnar

KRÁTCE

Paragraf 
lidskosti
Jak je to vůbec možné? 
Tuto otázku jsem si při 
rozhovoru s okradeným 
panem Gąsiorem kladl 
mnohokrát. Podivná sou-

hra okolností zavinila, že 
se jeho živobytí už nikdy 
nevrátilo do stejných kolejí. 
Teď má devět tisíc důchodu 
a žije v domě svého syna. 
A přitom stačilo tak málo. 
Stačilo, aby konali ti, co 
konat měli, aby soudci ne-
těkali očima před důkazy, 
které jim nešťastný muž 
ukazoval. Jenže to bychom 
chtěli asi mnoho v republi-
ce, kde úřednický šiml řeh-
tá blahem, když vás může 
donekonečna posílat od 
čerta k ďáblu. Běžný člo-
věk se pod palbou paragra-
fů a nařízení ztrácí, stejně 
jako se ztrácí snaha řešit 
případy lidsky a ne podle 
hloupých směrnic. 

PETR WOJNAR

GLOSA

ADRA ROZŠÍŘÍ SLUŽBY
Havířov |  Havířovská 
ADRA, která zprovoznila 
letos v dubnu sociální šat-
ník a charitativní obchod 
v Dlouhé ulici, rozšiřuje 
od září svou činnost. So-
ciální šatník bude kromě 
pondělků v provozu také 
ještě každou středu v době 
od 10 do 15 hodin. Denně 
v průměru navštíví sociální 
šatník pět desítek potřeb-
ných. „Většinou jde o lidi 
pobírající dávky hmotné 
nouze. Sociální šatník ale 
slouží i klientům azylových 
domů Armády spásy a Slez-
ské diakonie,“ vysvětluje 
vedoucí havířovké pobočky 

ADRA Karel Folwarczny. 
Charitativní obchod rozši-
řuje svůj provoz dokonce 
ze dvou dnů v týdnu na pět 
pracovních dní.  (woj)

ZAČAL ŠKOLNÍ ROK
Havířov | Přesně 738 nad-
šených prvňáčků letos po-
prvé zavítalo do školních 
lavic. Všichni prvňáci do-
stali při zahájení školního 
roku malé dárky v podobě 
re exních batůžků naplně-
ných drobnostmi. Dalších 
49 v září nastupuje do pří-
pravných  tř íd .  Ce lkem 
do školních lavic základních 
škol, zřizovaných městem 
Havířov, usedne v nadchá-

zejícím školním roce kolem 
šesti tisíc žáků.  (woj)

SOCHA JE ZPĚT
Havířov | Zrestaurova-
ná socha Dívka s kvítkem 
se po dvou letech vrátila 
na místo, kde ji měli haví-
řovští v paměti. Dílo akade-
mického sochaře Jana Ka-
vana opět ční nad Národní 
ulicí před zrekonstruovaným 
kinem Centrum. Socha byla 
v roce 2010 demontována 
z nefunkční kašny, torzo 
kašny nechalo město odstra-
nit a po opravě chodníku se 
socha vrátila zpět. Restau-
roval ji havířovský sochař 
Martin Kuchař. (woj)

Krizová poradna: 
777 483 501

abivia.karvina@email.cz

ODDLUŽENÍ

OSOBNÍ BANKROT

be

zplatná

konzultace

S A D O V É   Ú P R A V Y
Nabízíme Vám zrealizování Vaší zahrady.
Naše firma působí na trhu již 15 rokem.

Seznam prováděných prací:

Zakládání trávníku
Výsadba stromů a keřů

Projekty sadových úprav
Zakládání jezírek
Modulace terénu

Zavlažování pozemku
Výstavba krbů, pergol a různých  

architektonických zahradních prvků
Meliorace pozemku
Poradenská činnost

Kácení a prořez stromů

Kontakt: Ing. Jiří Slíva, Stará petřvaldská 160, 739 34 Šenov 
Tel: 604 919 449, 775 381 514
E-mail: jirisliva.jiri@seznam.cz
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Boj za spravedlnost nevzdává 
ani po jedenácti letech
Dlouhé roky bojuje s větrnými 
mlýny. Bohumínský Don Quijote 
Jan Gąsior se nehodlá vzdát. 

PETR WOJNAR

Bohumín | Zdá se, že spra-
vedlnost je v jeho případě 
slepá, nebo přinejmenším 
nechce vidět. Jan Gąsior se 
ani po let ech nechce smířit 
s prohrou s českou justicí. 
Ptáte se, co se mu přihodilo? 

Píše se rok 2001 a pan 
Gąsior spokojeně provozuje 
svou živnost specializující se 
na autodopravu. Kvůli své 
práci hodně cestuje a čas-
to se vydává do Teplic, kde 
kvůli vzdálenosti od domova 
i přespává. Po jedné takové 
noci jej čeká nepříjemné 
probuzení. Jeho nákladní 
auto nestojí tam, kde jej za-
parkoval. 

Je pryč a s ním i náklad 
za půldruhého milionu ko-
run. Z následné laxnosti 
policistů při vyšetřování se 
jednomu až zatočí hlava. 

Svědci měli auto na očích
Ještě  v den krádeže si 

zloději vesele vykládali auto 
v nedaleké vesnici Straky, 
přímo na očích několika 
svědků. Dodávka stála dva 
dny na místě, přičemž přes 
okno byly vidět vytahané 
dráty, pomocí kterých lupiči 
nastartovali. Lidé okamžitě 

kontaktovali policii. „Policis-
té měli dva dny na to nákla-
ďák objevit. Neučinili tak,“ 
spílá Gąsior. 

Údajně auto nenašli
I přesto, že policisté měli 

telefonické kontakty na očité 
svědky, nezavolali a nepře-
ptali se, kde by auto mělo 
stát. Policisty volala i míst-
ní novinářka. Ta o laxnosti 
policie napsala později i člá-
nek. Auto jí stálo dlouhé ho-
diny před domem…

„Podle mě na místo ani 
nevyjeli,“ myslí si Gąsior. 
Dodávka po dvou dnech 
nenávratně zmizela. Ne-
šťastný Bohumíňan hle-
dal zastání u soudu. Žádal 
o odškodnění, jenže soudci 
jeho důkazy nepovažovali 
za dostatečné. Nahrávku 
z Občanského juda, kam se 
s problémem obrátil, zase 
nepovažovali za relevantní. 
Nadřízený vyšetřujících po-
licistů Jaroslav Jedlička zde 
přitom jasně říká: „Vidíme 
pochybení na straně poli-
cistů, myslíme si, že vozidlo 
měli nalézt.“

Vyšetřoval na vlastní pěst
Po čase došla okradenému 

muži trpělivost. Oblékl mon-

térky a v přestrojení se vydal 
po teplických  rmách hledat 
své auto. Když v jedné z nich 
narazil na nářadí a náhradní 
díly ze své dodávky u jedno-
ho z aut, neváhal znovu vy-
točit policii. „Nahlásil jsem 
jim SPZ auta a žádal o oka-
mžité prošetření. Nepřijeli, 
ale řekli mi, že si do firmy 
zavolají a nechají si auto 
přivézt ke stanici. To jsem 
odmítl s tím, že samozřejmě 
díly odstraní,“ vysvětluje 
muž. 

Později zjistil, že policista, 
se kterým věc řešil a majitel 
oné firmy, byli kamarádi 
ze studií… Policista nedlouho 
po incidentu odešel ze služ-
by, prý ale z jiných důvodů.

Nyní se pan Gąsior pro-
hrabuje lejstry a řadou dů-
kazů, které ovšem jako by 
nikdo nechtěl vidět. „Podal 
jsem ještě žádost na přešet-
ření na nejvyšší soud, a když 
ani to nevyjde, zkusím me-
zinárodní soudy,“ dodal zlo-
mený muž. 

Jan Gąsior má stohy papírů dokazující laxnost ve vyšetřování. Ne-
jsou mu ale k ničemu  Foto: Petr Wojnar
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Paragraf 
lidskosti
Jak je to vůbec možné? 
Tuto otázku jsem si při 
rozhovoru s okradeným 
panem Gąsiorem kladl 
mnohokrát. Podivná sou-

hra okolností zavinila, že 
se jeho živobytí už nikdy 
nevrátilo do stejných kolejí. 
Teď má devět tisíc důchodu 
a žije v domě svého syna. 
A přitom stačilo tak málo. 
Stačilo, aby konali ti, co 
konat měli, aby soudci ne-
těkali očima před důkazy, 
které jim nešťastný muž 
ukazoval. Jenže to bychom 
chtěli asi mnoho v republi-
ce, kde úřednický šiml řeh-
tá blahem, když vás může 
donekonečna posílat od 
čerta k ďáblu. Běžný člo-
věk se pod palbou paragra-
fů a nařízení ztrácí, stejně 
jako se ztrácí snaha řešit 
případy lidsky a ne podle 
hloupých směrnic. 

PETR WOJNAR

GLOSA

ADRA ROZŠÍŘÍ SLUŽBY
Havířov |  Havířovská 
ADRA, která zprovoznila 
letos v dubnu sociální šat-
ník a charitativní obchod 
v Dlouhé ulici, rozšiřuje 
od září svou činnost. So-
ciální šatník bude kromě 
pondělků v provozu také 
ještě každou středu v době 
od 10 do 15 hodin. Denně 
v průměru navštíví sociální 
šatník pět desítek potřeb-
ných. „Většinou jde o lidi 
pobírající dávky hmotné 
nouze. Sociální šatník ale 
slouží i klientům azylových 
domů Armády spásy a Slez-
ské diakonie,“ vysvětluje 
vedoucí havířovké pobočky 

ADRA Karel Folwarczny. 
Charitativní obchod rozši-
řuje svůj provoz dokonce 
ze dvou dnů v týdnu na pět 
pracovních dní.  (woj)

ZAČAL ŠKOLNÍ ROK
Havířov | Přesně 738 nad-
šených prvňáčků letos po-
prvé zavítalo do školních 
lavic. Všichni prvňáci do-
stali při zahájení školního 
roku malé dárky v podobě 
re exních batůžků naplně-
ných drobnostmi. Dalších 
49 v září nastupuje do pří-
pravných  tř íd .  Ce lkem 
do školních lavic základních 
škol, zřizovaných městem 
Havířov, usedne v nadchá-

zejícím školním roce kolem 
šesti tisíc žáků.  (woj)

SOCHA JE ZPĚT
Havířov | Zrestaurova-
ná socha Dívka s kvítkem 
se po dvou letech vrátila 
na místo, kde ji měli haví-
řovští v paměti. Dílo akade-
mického sochaře Jana Ka-
vana opět ční nad Národní 
ulicí před zrekonstruovaným 
kinem Centrum. Socha byla 
v roce 2010 demontována 
z nefunkční kašny, torzo 
kašny nechalo město odstra-
nit a po opravě chodníku se 
socha vrátila zpět. Restau-
roval ji havířovský sochař 
Martin Kuchař. (woj)

Krizová poradna: 
777 483 501

abivia.karvina@email.cz

ODDLUŽENÍ

OSOBNÍ BANKROT

be

zplatná

konzultace

S A D O V É   Ú P R A V Y
Nabízíme Vám zrealizování Vaší zahrady.
Naše firma působí na trhu již 15 rokem.

Seznam prováděných prací:

Zakládání trávníku
Výsadba stromů a keřů

Projekty sadových úprav
Zakládání jezírek
Modulace terénu

Zavlažování pozemku
Výstavba krbů, pergol a různých  

architektonických zahradních prvků
Meliorace pozemku
Poradenská činnost

Kácení a prořez stromů

Kontakt: Ing. Jiří Slíva, Stará petřvaldská 160, 739 34 Šenov 
Tel: 604 919 449, 775 381 514
E-mail: jirisliva.jiri@seznam.cz
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Studentům chybí 
v Karviné divadlo
Vysokoškoláci si stěžují na slabé kulturní vyžití

JIŘÍ TOMÍČEK

Karviná | Redakce týde-
níku 5+2 dny zjišťovala, 
jak tráví zejména přespolní 
studenti Obchodně podnika-
telské fakulty svůj volný čas. 
Se sportovním zázemím byli 
docela spokojeni.

„Je toho tady dost, když 
se člověk pořádně podívá,“ 
říká třiadvacetiletá Žaneta 
Galigerová z Frýdku-Míst-
ku, která o víkendech hraje 
tenis. Jednadvacetiletý Jaro-
slav Stasinka ze slovenského 
Martina spokojený není, ale 
nevidí to tragicky. „Není 
toho moc, ale kdo hledá, na-
jde. Třeba badminton, tenis, 
bowling, lázně. S kulturou je 
to už horší,“ naráží na podle 
něj hlavní nedostatek okres-
ního města.
Čtyřiadvacetiletému Matě-

ji Studenému z Karviné chybí 
zajímavější kluby a divadlo. 

„Když zrovna nepracuji, tak 
jsem doma nebo s přáteli. 
Městem provozovaných ak-
tivit využívám zřídka,“ pro-
hlašuje Studený. Divadlo 
postrádá i jedenadvacetiletá 
Adéla Chromčáková z Hor-
ních Životic. „Potěšilo by mě 
pořádné divadlo, protože teď 
musím jezdit až do Ostravy,“ 
přidává se její kolegyně Gali-
gerová.
Ředite lka  Městského 

domu kultury Karviná Olga 
Humplíková si myslí, že diva-
delních představení je dost. 
„Letos jich bylo již šestnáct. 
Ať už představení pražských 
divadel nebo kvalitních ama-
térských souborů,“ nesouhla-
sí s názorem studentů.

Upozorňuje, že se ve vel-
kém sále kulturního domu 
konají představení Těšínské-
ho divadla. „Letos jsme měli 
sedm představení,“ upozor-
ňuje Humplíková.

V uvedeném trendu míní 
ředitelka i nadále pokračovat. 
Kromě zářijové improvizační 
show Partička, zařazené prá-
vě na popud studentů, nebo 
představení Čtyři dohody 
s Jaroslavem Duškem chystá 
minimálně dalších šest diva-
delních vystoupení do konce 
roku. Například uvede hru 
O lásce s Karlem Rodenem 
a Janou Krausovou.

Ne všichni vysokoškolští 
studenti mají pocit nedostat-
ku vyžití. „Mám tady všech-
no, co potřebuji. Máme kam 
zajít na pivko a fotbal,“ neta-
jí se například třiadvacetiletý 
Michal Pokorný z Jeseníku. 
Ojedinělé nejsou ale hlasy, 
které město vidí pouze v čer-
ných barvách. „Je to tuctové 
město, nemá nic, čím by při-
lákalo. Kdybych zde nestu-
doval, tak o něm ani nevím,“ 
uzavírá dvaadvacetiletý Mi-
chal Malý z Ostravy.

Se svými Čtyřmi dohodami sklízí Jaroslav Dušek úspěch.
 Foto: MěDk Karviná

Dušek se s lidmi 
opět dohodne

Karviníá | Originální di-
vadelní pásmo Čtyři doho-
dy představí v karvinském 
kulturním domě 12. září 
od 19 hodin Jaroslav Du-
šek společně se svým hu-
debním parťákem Pjér La 
Šézem. Dušek se při psaní 
scénáře opíral  zejména 
o stejnojmennou knihu 
Dona Miguela Ruize, který 

v ní odhaluje zdroj omezu-
jících názorů. Ty nás při-
pravují o radost a vedou 
ke zbytečnému utrpení. 
Čtyři dohody jsou založené 
na staré toltécké moudrosti, 
nabízejí silný kód chování, 
který dokáže rychle promě-
nit náš život v nový prožitek 
svobody, opravdového štěs-
tí a lásky.  (jt)
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Děkuji za zveřejnění člán-
ku „Kamiony nerespektují 
zákaz vjezdu ani v Horní 
Suché“ autora Jiřího Tomíč-
ka. Článek se líbil nejen mě, 
ale i mému okolí. V pátek 
24. srpna 2012 jsem zazna-
menal hlídku policie ihned 
za dopravní značkou 12 tun. 
Pravděpodobně policisté 
čekali na kamiony v zákazu. 
Článek s Policií České repub-
liky viditelně zahýbal a splnil 
svůj účel, poukazujíc na pro-
blém v naší obci. Děkuji.

HENRYK MAŁYSZ, Horní Suchá

Váš týdeník jsem si velmi 
rychle oblíbil. Také jej k pře-
čtení doporučuji, kdykoliv 
přijde na témata, o kterých 
píšete. Pokud mohu, rád 
bych vašemu týdeníku tou-
to cestou poděkoval za jeho 
pestrost a nezávislost. Mé 
poděkování určitě  patří 
i panu redaktorovi Petru 
Wojnarovi. Zveřejňované 
informace jsou dle mého ná-
zoru vždy nestranné, objek-
tivní a opravdově nezávislé. 
Přeji mnoho úspěchů a těším 
se na případnou spolupráci. 

R. LAPŠANSKÝ, Orlová

Park dostal nový háv

Český Těšín | Zásadní revi-
talizací prošel českotěšínský 
park Adama Sikory. Stávají-
cí stezka pro in-line bruslení 
nebo rodinnou cykloturisti-
ku se prodloužila o dalšího 
půl kilometru od fotbalo-
vého stadionu až na konec 
parku. Staré taneční altány 
před budovou restaurace, 
které již byly za hranicí ži-
votnosti, nahradila nová 
replika, zmizel i starý beto-
nový am teátr. 

Pro mladé rodiny přibyl 
nový dětský koutek s hou-
pačkami,  prolézačkami 
a pískovištěm vedle poseze-
ní u restaurace a také nové 
sportovní hřiště pro míčo-
vé hry na opačném konci 
parku. Zajímavou promě-
nu naplánovali architekti 
pro vodní nádrž, která byla 
po vypuštění vyčištěna, zís-
kala nový břeh a ostrůvek 
s romantickým posezením 
a lavičku. Renovací prošla 

i téměř sto let stará maketa 
Piastovské věže. 

Celý prostor parku zís-
kal nové chodníky a celý 
parkový mobiliář, poprvé 
se zde také objevily stojany 
na kola. Nové je i sociální 
zázemí. V parku pracovali 
i arboristé a zahradní ar-
chitekti. Před parkem je 
nová Sportovní lávka o dél-
ce 95,40 m. Oblouk mostu 
spojil dvě rekreační zóny 
hraničních měst.  (jt)

V parku si užijí i nejmenší děti. Před parkem je nová, skoro sto metrů dlouhá lávka. 
Foto: 2x Dorota Havlíková

KRÁTCE

ŘEDITEL ODCHÁZÍ
Petřvald | Radní v Petřval-
dě odvolali z funkce dlou-
holetého ředitele základní 
školy a základní umělecké 
školy Školní Rudolfa Torže. 
A to na vlastní žádost, jeli-
kož odchází do starobního 
důchodu. Torž začal praco-
vat na škole již v roce 1974 
a v průběhu let se stal zá-
stupcem a později ředitelem 
ZŠ a ZUŠ.  (jt)

BUDOU KOMPOSTOVAT
Stonava | Obecní úřad pod-
poruje domácí kompostování 
odpadu. Obyvatelům, kteří 
projevili zájem o kompostér 
prostřednictvím ankety, obec 
přispěla dotací ve výši dvacet 
procent z pořizovací ceny. 
Zároveň zajistila zájemcům 
povinné školení.  (jt)

NAPIŠTE NÁM
Pozvěte nás na akce, kte-
ré pořádáte, pošlete nám 
z nich fotografi e. Mailujte 
na adresu redakce.karvi-
na@agfmedia.cz, volejte 
na  tel. 725 482 939 nebo 
702 021 712. 

NAPSALI JSTE 
NÁM

2. srpna 2012
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školy Školní Rudolfa Torže. 
A to na vlastní žádost, jeli-
kož odchází do starobního 
důchodu. Torž začal praco-
vat na škole již v roce 1974 
a v průběhu let se stal zá-
stupcem a později ředitelem 
ZŠ a ZUŠ.  (jt)

BUDOU KOMPOSTOVAT
Stonava | Obecní úřad pod-
poruje domácí kompostování 
odpadu. Obyvatelům, kteří 
projevili zájem o kompostér 
prostřednictvím ankety, obec 
přispěla dotací ve výši dvacet 
procent z pořizovací ceny. 
Zároveň zajistila zájemcům 
povinné školení.  (jt)

NAPIŠTE NÁM
Pozvěte nás na akce, kte-
ré pořádáte, pošlete nám 
z nich fotografi e. Mailujte 
na adresu redakce.karvi-
na@agfmedia.cz, volejte 
na  tel. 725 482 939 nebo 
702 021 712. 

NAPSALI JSTE 
NÁM

2. srpna 2012
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Máte radějě i tobogán 
Kam se neje radějě i chodí koupat lidé přehled neje populárnějě ších míst.JAN SMEKAL
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MILION VÝTISKŮ!
ROZDÁVÁME V ČR

Karviná:
Lenka Bolková
702 021 709
lenka.bolkova@agfmedia.cz

Jak vyzrát na nebezpečné oční vady
Zrak je nejdůležitějším lidským 
smyslem, proto je pro většinu z nás 
důležité, aby byl naprosto v pořádku. 
Bohužel ne vždy je tomu tak. 

VILEMÍNA ONDRUŠOVÁ

MSK | Během života vět-
šina lidí na vlastní kůži po-

zná, jaké to je mít zhoršený 
zrak. Vetchozrakost po čty-
řicítce nebo padesátce je 
přirozeným jevem stárnutí. 

Obyčejně pak člověk musí 
sáhnout po brýlích na čte-
ní. Oční vady, které se dají 
upravit brýlemi nebo čoč-
kami se nazývají refrakční 
vady. Nejběžnější typy jsou 
krátkozrakost, dalekozrakost 
a astigmatismus, při kterém 
pacient špatně vidí do dál-
ky i blízka. „Refrakční vady 
můžeme nejen korigovat, 

ale také léčit chirurgickým 
zásahem. Nejznámější me-
todou je laserové operace,“ 
vysvětluje Jiří Kunc, primář 
ostravské kliniky 1. Oční. 

Ne pro všechny pacienty 
je tento zákrok stejně vhod-
ný. Důležité je, aby daná oční 
vada byla v čase stabilní. To 
znamená, aby nedocházelo 
ke zhoršování, které se vysky-
tuje především v případech 
střední a těžší krátkozrakos-
ti. U těchto nestabilních vad 
nemá laserová operace dlou-
hodobý efekt. Chirurgický zá-
krok také nevyřeší oční vadu 
stoprocentně, pokud pacient 
šilhá, trpí tupozrakostí nebo 
má výrazný dioptrický roz-
díl mezi jedním a druhým 
okem. U mladších pacientů, 
kteří musí být až na výjim-

ky plnoletí, se dělají spíše 
rohovkové zákroky. Starším 
je zase doporučována výmě-
na čočky. Jedním zákrokem 
se tak může odstranit zá-
roveň počínající šedý zákal 
i refrakční vada. „Ve věku 
nad padesát let je toto řešení 
podle mě určitě výhodnější, 
než podstoupit laserový zá-
krok, protože stejně ve stáří 
většina z nás prodělá operaci 
šedého zákalu,“ přibližuje 
primář Kunc. 

Operace laserem nehra-
dí pojišťovna, a tak zákrok 
přijde pacienta na 12 a více 
tisíc korun za oko. Cena nit-
rooční čočky se pak odvíjí od 
druhu čočky. Rozmezí je od 
bez doplatkových, které hra-
dí pojišťovna, až po ty, které 
stojí několik desítek tisíc. 
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INZERCE

INZERCE

Pomůžeme vám 
dostat se mezi lidi
K tomu stačí jen maličkost 
–  kontaktovat našeho  

inzertního poradce  
ve vašem okrese:

Karviná
Lenka Bolková
tel.: 702 021 709
lenka.bolkova@agfmedia.cz

Chcete být 
vidět?!

Každý pacient, který se rozhodne zbavit  závislosti na brýlích nebo čočkách, musí prodělat předoperační 
vyšetření, jehož součástí je vyšetření postavení očí, hybnosti a další.  Foto: Vilemína Ondrušová

naproti Fakultní nemocnici,  ul. 17. listopadu 599, Ostrava-Poruba

tel.: 599 527 377, 774 818 814

www.harmoniezs.cz

KONEC BOLESTÍ A TRÁPENÍ S ARTRÓZOU A OSTEOPORÓZOU!!!
ARTRÓZU A OSTEOPORÓZU - LZE LÉČIT!!!

A to přístroji MBST® německé firmy MEDTEC, které byly poprvé představeny ortopedům 23.3.2012 na 
Jarním ortopedickém sympoziu v Praze.
JAK TO FUNGUJE? Použitím  MBST®KernSpin - rezonanční terapie růstu buněčných jader se stimulu-
je buněčný metabolismus, v krátkém časovém období po ošetření cca 3-10 hodin dochází k nastarto-
vání regenerativního procesu chrupavek a kostí v těle. Přístroje MBST®KernSpin dlouhodobě ošetřují 
artrózu, osteoporózu, zranění vazů a šlach, metabolické poruchy pohybového aparátu. 10ti leté pou-
žívání této metody v sousedním Německu prokázalo, že je možné vyhnout se operacím kloubů, a to i 
u starších a rizikových skupin pacientů. Metoda  MBST®KernSpin nemá nežádoucí vedlejší účinky. 
I známý žokej  Josef VÁŇA tuto metodu používá…

V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE U NÁS INFORMUJTE O MOŽNOSTECH TÉTO LÉČBY

Váš MEDTEC-CZ s.r.o., +420 777 764 601 - 604, info@mbst.cz, www.mbst.cz
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S podzimem přibývá lidí s depresí
Čekárny psychiatrů doslova praskají 
ve švech. A bude hůř, blíží se podzim. 

MARIE STYPKOVÁ

Frýdek-Místek | Mnoho 
pacientů do ordinací dohna-
ly nepříjemné stavy, které se 
projevují neúměrnou úna-
vou, různými druhy fobií, 
nevysvětlitelným smutkem, 
nebo psychosomatickými po-
tížemi. Jedním z období, kdy 
depresí přibývá, je podzim. 

„Začalo to někdy ve dvaa-
dvaceti. Právě jsem dokon-
čila vysokou školu, a protože 
jsem nemohla najít zaměst-
nání, nezbylo mi nic jiného, 
než se zaregistrovat na pra-
cáku. Uplynul asi měsíc a já 
zjistila, že jsem strašně una-
vená, dokonce jsem se začala 
vyhýbat svým kamarádům 
a známým. Chtěla jsem být 
prostě sama,“ popisuje Jana 
Gurecká z Frýdku-Místku. 
Její potíže se zhoršovaly, 
a když ji loni na podzim od-
vezla záchranka do nemoc-
nice, myslela si, že umírá. 
„Bylo to něco strašného. 
Měla jsem bolesti na prsou, 
nemohla jsem dýchat a trnu-
ly mi ruce,“ popisuje nejhor-
ší den svého života. Po mno-

ha vyšetřeních se dozvěděla, 
že trpí latentní tetanií, která 
je spojena s depresí. Obvod-
ní lékař ji pak poslal k psy-
chiatrovi. 

„Dostala jsem antidepresi-
va a magnézium. Lékař mě 
tehdy uklidnil, že se o nic 
vážného nejedná a že se 
budu muset s depresí naučit 
žít,“ vzpomíná mladá žena, 
která začala polykat pilulky, 
a její stav se po několika týd-
nech částečně zlepšil. „Špat-
ně mi bylo pořád, ale už ne 
tak strašně jako dřív. Začala 
jsem se nutit do různých čin-
ností, protože předtím jsem 
většinu dne prospala. Každý 
večer jsem běhala, nejdříve 
to bylo jen několik desítek 
metrů, postupně jsem ale 
přidávala, až jsem nakonec 
uběhla půl kilometru. I když 
to bylo vzhledem k mým 
problémům s dýcháním jen 
kousek, připadala jsem si 
jako král, co zrovna vyhrál 
bitvu.  Endor ny prostě udě-
laly své a já se začala koneč-
ně cítit lépe,“ dodává Jana.

Stejně jako ona trpí de-
presí stále více lidí. I oni 

ztrácejí schopnost prožívat 
radost, jsou pesimističtí až 
úzkostní. Mají pocity mé-
něcennosti, neschopnosti, 
pocity viny. Pesimisticky 
hodnotí okolní svět, nega-
tivně se staví k minulosti, 
přítomnosti i budoucnosti. 
„Zcela se ochromí jejich chuť 

k jakékoliv činnosti. Patrné 
jsou pocity bezmoci a bezna-
děje. Výrazně je u nich sní-
žena schopnost plánování,“ 
říká psychiatr Zdeněk Houla 
a dodává, že deprese se od-
ráží i ve vzhledu a chování 
nemocného. „Mají chabé dr-
žení těla a pohyby, jsou una-

veni, mají pocit vyčerpání, 
špatně se soustředí a nejsou 
schopni si něco pořádně na-
plánovat,“ vypočítává Houla. 

Možností léčby je něko-
lik. Optimální léčba deprese 
se v současné době skládá 
z kombinace lékové tera-
pie a psychoterapie. Léky 
ze skupiny antidepresiv 
normalizují patologický stav, 
který je při depresi přítom-
ný. 

První zlepšení příznaků 
deprese však může pacient 
očekávat až za dva tři týdny. 
„V tomto období je důležitá 
spolupráce pacienta, protože 
léky ještě nepůsobí, ale na-
opak se mohou objevit jejich 
případné nežádoucí účinky. 
K zabránění návratu deprese 
je nutné antidepresiva užívat 
ještě po dobu několika měsí-
ců, i když pacient již přízna-
ky necítí,“ upozorňuje lékař. 

Antidepresiva může pře-
depsat i praktický lékař, zá-
važnější poruchy a případné 
selhání základní terapie řeší 
psychiatři. V dnešní době 
jsou tato léčiva mnohem 
bezpečnější než v minulos-
ti. Psychoterapie se pak za-
měřuje na myšlení pacientů 
a na depresivní jednání, kte-
ré se snaží omezit. 

Stále více lidí podléhá modernímu onemocnění, kterým je deprese. 
 Foto: Jan Smekal

Transfuzní oddělení provádí odběry krve a plazmy od 
dobrovolných dárců nejen z Frýdku-Místku a okolí, ale i na 
pobočkách v Havířově, ve Valašském Meziříčí a v Bohumíně.

V diagnostických laboratořích se provádí kompletní 
vyšetření biologického materiálu od smluvních lékařů, 
veterinárních lékařů, ale i z našich ambulancí, které 
můžete v případě problému kdykoliv navštívit. 

Provádí se zde rovněž léčebné infuze, plazmaferézy a nově 
také léčba artrózy separací vlastních krevních destiček 
s následnou aplikací do postiženého kloubu.

Krevní centrum s.r.o.
T. G. Masaryka 495
738 01 Frýdek - Místek
www.krevnicentrum.cz
e-mail: info@krevnicentrum.cz
telefon: 558 605 013

Krevní centrum s. r. o.  
ve Frýdku-Místku je multifunkční 
nestátní zdravotnické zařízení.

Najdete v něm lékárnu, transfuzní 
oddělení, interní a odborné ambulance, 
diagnostické laboratoře, distribuční 
sklad léčiv a v neposlední řadě i příjemné 
posezení v bistru.

z

TEĎ JE ČAS DAROVAT...
...vlastní krev a naději!“

MUDr. Radomil SCHREIBER
MDDr. Nikola CHOLEVOVÁ 

MDDr. Michael KOTAS
zubní lékaři

Tel. recepce: 590 990 890, 776 766 289
www.heliodent.cz

Oznamujeme, že jsme opět začali 
přijímat nové pacienty.

 HELIODENT s.r.o. 
Kmochova 1652/8, Havířov-Podlesí
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Sedm rad, jak přežít špatný vzduch
Špatné ovzduší pravidelně trápí 
celý Moravskoslezský kraj. K nejhůře 
postiženým oblastem patří Karvinsko.

Moravskoslezsko | S prv-
ními plískanicemi přijdou 
inverze. Trápení pro všech-
ny, kteří jsou na znečištění 
ovzduší citliví. Existují ale 
možnosti, jak snížit vliv zne-
čištěného ovzduší na zdraví. 
Využít by je měli hlavně ro-
diče malých dětí, které býva-
jí nejnáchylnější. 

Na brusle nebo s draky
Každoroční zimní inverze 

v ostravsko-karvinské pánvi 
se dají přežít ve zdraví, po-
kud je organizmus dosta-
tečně odolný. A to zejména 
organizmus dětí. Jestliže 
jste nezačali s otužováním 
dětí na začátku léta, ne-
čekejte na jarní sluníčko. 
Než začnou inverze, vyraz-
te za město. Rychlá chůze, 
kolo, in-line brusle. Pouště-
ní draků. Zkrátka pohyb pro 
radost, který vyplaví nějaké 
škodliviny a posílí odolnost. 
V zimě pak vyrazte na běžky 
nebo si na horách postavte 
sněhuláka.

Vitamíny s rozumem
Pokud nastane smogová 

situace, je nutné omezit fy-
zickou námahu a pohyb ven-
ku a zvýšit přísun vitamínů, 
především céčka. Předsta-
va, že je nejlepší nakoupit 
v lékárně různé vitamínové 
přípravky a pořádně se jimi 
nacpat, je ale mylná. Dokon-
ce zdraví škodlivá. Předáv-
kování některými umělými 
vitamíny je totiž dokonce 
nebezpečné. I tady platí sto-
krát opakované pravidlo, 
že nejlepší je pojídat hodně 
ovoce a zeleniny v syrovém 
stavu. 

Z potravinových doplňků 
lze doporučit především an-
tioxidanty, které v krvi vy-
chytají volné radikály, jež se 
do ní dostávají právě ze zne-
čištěného ovzduší. Dobrá je 
kombinace bioaktivního se-
lenu a zinku, existují i pre-
paráty, v nichž je navíc další 
silný antioxidant, kterým je 
betakaroten, a také vitamíny 
C, A, E a B6. 

Bylinky našich babiček
Již naše babičky věděly, že 

na katary dýchacích cest je 
z bylin dobrý podběl, na zá-

něty pohrudnice zabírají 
květy, při potížích s plícemi 
listy, ze kterých se dá udělat 
dobrý sirup. Čaj z podbělo-
vých listů a květů doplněný 
diviznou, plicníkem a jitro-
celem dobře rozpouští hleny. 

Buďte šťastní
Věřte nevěřte, velkou roli 

hraje také nálada. Z vlastní 
zkušenosti lékařky dětské lé-
čebny Sanatorií Klimkovice 
vím, že spouštěčem mnoha 
nemocí, tím, co až překva-
pivě výrazně ovlivňuje fy-
zickou kondici, je psychický 
stres. A téměř vždy bývá 
komplikujícím faktorem 
v následném léčení. Naučte 
se proto aktivně relaxovat. 

Někdo potřebuje posedět 
s přáteli, další dobrou kni-
hu, divadlo, jiný meditaci, 
hudbu, sex. Kolikrát pomů-
že i jen uvolnit emoční blo-
ky, smát se naplno nebo se 
vyplakat. 

Když se cítíme dobře, 
jsme uvolnění, máme radost 
ze života, imunita jede napl-
no. A chceme-li, aby naše 
děti byly zdravé, udělejme 
je spokojené. Bez vlastní 
pohody se nám to ovšem 
nepodaří. 

Upravte svůj pitný režim 
Vypadá to jako banalita, 

ale nedostatek tekutin, ne-
dostatek čisté vody v těle, 
může být příčinou řady one-
mocnění, oslabuje organiz-
mus, který pak hůře zvládá 
zátěž v podobě znečištěného 
životního prostředí. Kola 
nebo fanta pramenitou vodu 
nenahradí. U dětí bývá pro-
blém, že si v jídelnách, ale 
i doma zvykají na sladké ná-
poje, a pramenitou vodu pak 
odmítají, protože jim prostě 
nechutná. Nezbývá proto, 
než dohlédnout a několikrát 
denně podat sklenici čisté 
vody nebo neslazeného by-
linného čaj a přitom vysvět-
lovat a vysvětlovat. 

Během smogu opatrně 
protahujte tělo

Nenamáhat se v době 
smogových situací nezname-
ná se nehýbat. Jen musíme 

volit takový pohyb, při kte-
rém se výrazně nezadýchá-
me. Vhodnou formou tedy 
není vyrazit na aerobik, ale 
pomalé protahovací cviky, 
které můžeme provozovat 
doma na dece, karimatce, 
v posteli. Lehněte si na rov-
ný podklad, natáhněte ruce 
za hlavu a vytahujte se ru-
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listopadu do dubna, a vlast-
ně ujet před tím nejhorším. 
K tomu je třeba přidat do-
statečný pohybový režim, 
nejlépe samozřejmě venku, 
v přírodě. Prospějí masáže, 
inhalace, plavání. 

MUDR. MARIE LUXOVÁ, 
pediatrička

Kvůli špatnému ovzduší lidé v Ostravě v roce 2010 dokonce demonstrovali před radnicí.  Foto: Ivana Gračková
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Sousedé z Palkovic podporují Lessyho
Opékal buřty, pokosil zahradu, 
poklábosil se sousedy. Tak ně-
jak vypadal předminulý týden 
Petra Lessyho z Palkovic. 

MARIE STYPKOVÁ

Palkovice | Víkend strávil 
v Palkovicích, po návratu 
do práce ho čekal vyhazov. 
Z postu policejního prezi-
denta odvolal Petra Lessyho 
ministr vnitra Jan Kubice.

Nebývá zvykem, že by se 
za tak vysoko postaveného 
činitele okamžitě postavi-
la veřejnost, dokonce jeho 
podřízení. Petr Lessy se ale 
podpory dočkal. A to přede-
vším v Palkovicích, kde žije. 

„Je to bezva chlap, skvě-
lý soused a my všichni tady 
v ulici ho máme moc rádi, 
vážíme si ho a držíme mu 
palce. Na nic si nehraje a žije 
jako jeden z nás. Určitě to 
není typický papaláš,“ říká 
Xenie Rajnochová, která žije 
v sousedství.¨

I ona v posledních týd-
nech poznala, že dnes už 
bývalý policejní ředitel je 
pod velkým tlakem. „Nedá-
val to najevo, ale všimli jsme 
si, že něco není v pořádku. 
Samozřejmě jsme to věděli 
hlavně z médií. Dřív býval 
sám vtip, teď už ne. Vedle 
baráku si dostavuje odstav-
nou plochu pro auto, a když 
jsem se ho nedávno ptala, co 
tam buduje, řekl mi v leg-

raci, že bunkr, aby se měl 
kam schovat. Bylo jasné, že 
to říká s nadsázkou, ale na-
značil, že ten tlak, kterému 
čelí, je obrovský,“ vzpomíná 
osmatřicetiletá žena, která 
pracuje jako vychovatelka 
ve školní družině. 

Stejný názor mají i ostat-
ní.  „Nedávno jsme mě li 
v Palkovicích takové sou-
těžní odpoledne pro děti. 
Přišel mezi nás i pan Le-
ssy a vítězům pak předával 

ceny. Kluci z toho byli úplně 
nadšení a všude se chlubili, 
že jim ceny předal sám po-
licejní prezident,“ říká Jana 
Mališová. 

Palkovičtí si vesměs my-
slí, že odvolání Petra Lessy-
ho z nejvyššího policejního 
postu je vykonstruovaná 
lež a nepřekvapuje je, že se 
tak stalo. „Všichni víme, co 
se v této zemi děje. Od za-
čátku bylo jasné, že Lessy 
tam dlouho nevydrží, pro-
tože je to slušný a poctivý 
chlap. A na takové tam na-
hoře nejsou zvyklí. Hrajou 
si na svém písečku a každý, 
kdo jim jejich hru naruší, 
musí pryč,“ myslí si další 
občan Palkovic. 

Palkovický radní
V Palkovicích se sice ne-

narodil, ale vesnici považu-
je za svůj domov. A nikdy 
nepatřil k těm, které život 
v obci nezajímá. V letech 
2006 až 2010 zastával Petr 
Lessy funkci radního v Pal-
kovicích. „Není to žádný na-
foukanec, ale obyčejný a po-
ctivý chlap. My všichni tady 
za ním stojíme a držíme mu 
palce, aby ten nerovný boj 
vyhrál,“ řekl starosta Palko-
vic Radim Bača. 

Stejný názor má i většina 
policistů, kteří s ním dříve 
pracovali. „Nevěřím, že by 
se dopustil nějakých nepra-
vostí. Znám ho od doby, kdy 
k nám přišel coby začínající 

policajt a vždycky se choval 
slušně a férově,“ nechal se 
slyšet jeden z frýdecko-mís-
teckých policistů. „Nahoru 
se dostal jen svou pílí a fé-
rovostí. I díky tomu, že si 
prošlapal cestu nahoru od 
řadového policajta, své práci 
rozumí a zná problémy, kte-
ré polici dlouhodobě trápí,“ 
doplnil další z jeho bývalých 
kolegů, který si nepřál zve-
řejnit své jméno. 

Odvolání Lessyho z funk-
ce policejního prezidenta 
zvedlo ze židlí i lidi z jiných 
koutů republiky. „To nejhor-
ší na jeho odvolání je suve-
rénní válcování názorů ve-
řejnosti, jistota, že se stejně 
nic nestane, sebevědomí, že 
dole jsou jen poslušné ovce, 
které sem tam tak akorát 
zamečí, a když jim vrchnost 
hodí pod nohy hrst slámy, 
zmlknou,“ napsala na face-
book novinářka Jana Loren-
cová. 

Lessy: Budu se bránit
Sám Lessy považuje své 

odvolání za vykonstruova-
né. „Věci, které mi tady vy-
týkají, jsou chybně vykládá-
ny a myslím si, že budu mít 
dostatek důkazů pro jejich 
vyvrácení. Bránit se budu 
právní cestou. Proti usnese-
ní o zahájení trestního stí-
hání je opravný prostředek 
a rovněž proti propuštění 
bude podán rozklad mini-
stru vnitra,“ řekl redakci 
5+2 dny Lessy.Petr Lessy se bude proti všem obviněním ještě bránit právní cestou.  Foto: Marie Stypková

Černá kostka v Ostravě: bude, či nebude? 
Ostrava | Veřejná architek-
tonická soutěž na novostav-
bu krajské vědecké knihov-
ny se uskutečnila už v roce 
2004. Vítězný projekt Černé 
kostky, který navrhli archi-
tekti Ladislav Kuba a Tomáš 
Pilař, se však stále nepodaři-
lo zrealizovat. Chybí peníze 
i podpora kraje.

„ N e j s e m  p ře s vědče n 
o tom, že Ostrava nutně 
potřebuje Černou kostku,“ 
konstatuje v současné době 
hejtman Moravskoslezského 
kraje Jaroslav Palas.

A to i přesto, že jeho po-
litická strana, ČSSD, veřejně 
prohlašovala v předvolební 
kampani v roce 2008, že 
výstavbu Černé kostky ma-
ximálně podpoří. Nicméně 
nejprve se původní návrh 

zdál megalomanský a  nanč-
ně příliš nákladný a následně 
její úspornější verze de ni-
tivně ztroskotala na tom, že 
vláda v roce 2010 zrušila při-
slíbenou státní dotaci kraji. 

Kraj: provoz by byl drahý
Současné vedení kraje už 

výstavbu Černé kostky, kte-
rá měla stát naproti Domu 
kultury města Ostravy, od-
pískalo. O její vznik vůbec 
neusiluje. „Vedení kraje 
určitě neudělalo pro stavbu 
knihovny maximum. Ma-
ximum udělalo jedině pro 
převedení 600 milionů ko-
run z dotace Evropské unie 
do jiných oblastí, což se jim 
nakonec podařilo,“ myslí si 
Jaroslav Němec z občanské 
iniciativy za výstavbu Černé 

kostky. Přitom poukazuje 
na to, že 600 milionová do-
tace bylo získána na novo-
stavbu vědecké knihovny, 
ale nakonec ji představitelé 
kraje přesměrovali do škol-
ství a zdravotnictví. 

Odpůrci Černé kostky po-
važují za jeden z hlavních 
důvodů, proč stavbu neza-
hájit, výši provozních nákla-
dů. „Kraj si nemůže dovolit 
knihovnu, kde je každoročně 
potřeba 100 milionů korun 
na její provoz,“ tvrdí Palas. 
Němec s tímto názorem ne-
souhlasí. „Náklady současné 
knihovny v provizoriu z roku 
1951 jsou dle výroční zprávy 
z roku 2011 přibližně 38 mi-
lionů korun. Studie Černé 
kostky uvádí provozní nákla-
dy 77,5 milionů korun, a to 

včetně parkovacího domu, 
který se měl v blízkosti na-
cházet,“ argumentuje.

Kostka v Dolní oblasti?
Průběžně také v médiích 

problesknou zprávy, že by se 
vědecká knihovna přemísti-
la do Dolní oblasti Vítkovic. 
Zatím se ovšem jedná pouze 
o spekulace. Z dostupných 
informací totiž vyplývá, že si 
dosud nikdo ze společnosti 
Vítkovice, jež Dolní oblast 
spravuje, nevyžádal podklady 
pro přípravu takového pro-
jektu, který by vycházel vstříc 
požadavkům knihovníků. 

Každopádně  Palas  se 
nově přiklání ještě pro jed-
no východisko z této pato-
vé situace: „Možná by bylo 
vhodnější postavit nebo zre-

konstruovat víceúčelovou 
stavbu, která bude jednak 
splňovat současná kriteria 
moderní knihovny a sou-
časně by mohla být využívá-
na pro daleko širší kulturní 
vyžití našich občanů, jako je 
galerie a koncertní sál,“ do-
dává hejtman.

Němec však nad zmíně-
ným hejtmanovým návr-
hem kroutí hlavou. „Černá 
kostka měla být využívána 
nejen jako knihovna, ale 
i jako místo setkávání, ka-
várna, galerie a podobně. Dá 
se tedy říct, že Černá kostka 
svým způsobem víceúčelo-
vou stavbou je,“ uzavírá.

Dosavadní aktivity k vý-
stavbě Černé kostky nevedly. 
Zda se to někdy změní, uká-
že budoucnost.  (peb)
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1951 jsou dle výroční zprávy 
z roku 2011 přibližně 38 mi-
lionů korun. Studie Černé 
kostky uvádí provozní nákla-
dy 77,5 milionů korun, a to 

včetně parkovacího domu, 
který se měl v blízkosti na-
cházet,“ argumentuje.

Kostka v Dolní oblasti?
Průběžně také v médiích 

problesknou zprávy, že by se 
vědecká knihovna přemísti-
la do Dolní oblasti Vítkovic. 
Zatím se ovšem jedná pouze 
o spekulace. Z dostupných 
informací totiž vyplývá, že si 
dosud nikdo ze společnosti 
Vítkovice, jež Dolní oblast 
spravuje, nevyžádal podklady 
pro přípravu takového pro-
jektu, který by vycházel vstříc 
požadavkům knihovníků. 

Každopádně  Palas  se 
nově přiklání ještě pro jed-
no východisko z této pato-
vé situace: „Možná by bylo 
vhodnější postavit nebo zre-

konstruovat víceúčelovou 
stavbu, která bude jednak 
splňovat současná kriteria 
moderní knihovny a sou-
časně by mohla být využívá-
na pro daleko širší kulturní 
vyžití našich občanů, jako je 
galerie a koncertní sál,“ do-
dává hejtman.

Němec však nad zmíně-
ným hejtmanovým návr-
hem kroutí hlavou. „Černá 
kostka měla být využívána 
nejen jako knihovna, ale 
i jako místo setkávání, ka-
várna, galerie a podobně. Dá 
se tedy říct, že Černá kostka 
svým způsobem víceúčelo-
vou stavbou je,“ uzavírá.

Dosavadní aktivity k vý-
stavbě Černé kostky nevedly. 
Zda se to někdy změní, uká-
že budoucnost.  (peb)

6. září 2012 Inzerce | 11

07
-0

43
1

Naše krmivo – vaše výhra v chovu

 Výroba krmných směsí pro hospodářská zvířata
 krmiva pro všechny druhy zvířat: 

drůbež, brojleři, nosnice, krůty, kachny, husy
prasata, selata, prasnice, prasničky, kanci
skot, býci, dojnice, jalovice, telata
králíci, pštrosi, bažanti, ryby

 krmiva k dostání volně ložená i pytlovaná
 krmné směsi se prodávají ve formě granulí i sypké

 Distribuce surovin a doplňkových látek pro výrobu krmiv
 Poradenský, výživářský a zootechnický servis
 Dodávky jednodenních kuřat a obchod s jatečnými zvířaty 

Společnost zajišťuje profesionální přístup sledující moderní trendy ve výživě a chovu zvířat. 

Prodej produktů na míru – ověřeno v nezávislých testacích.

 V rámci hesla skupiny Agrofert „z pole až na vidličku“ jsme součástí výroby bezpečných potravin českého 
původu.

 Celý systém výroby je pod kontrolou českých státních dozorových orgánů.
 Zvláštní důraz je věnován zdravotní nezávadnosti krmiv, jakost je pod stálou laboratorní a veterinární 

kontrolou.
 Společnost dodržuje správnou výrobní praxi a systémy garantující bezpečnost krmiv a potravin, je držitelem 

certifikátů ČSN EN ISO 22000:2006 (jeho součástí je stanovení kritických kontrolních bodů HACCP) a GMP+ 
B3(2007).

Kontakty:
VKS Hustopeče +420 515 165 162
 +420 606 796 968
VKS Kroměříž +420 573 302 222

VKS Opava +420 555 530 183
VKZ Trnava +421 335 331 500
 +421 918 340 993 

Sídlo: Hustopeče u Brna, Nádražní 563/60, 693 01
Bratislava, Nobelova 34, 831 02

www.afeed.cz
www.afeed.sk
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ZLATÁ HANÁ OLIVOVÁ
Je určena především pro studenou

kuchyni, dá se však použít i pro 
krátkodobé pečení a dušení. 

Obsahuje 11 % olivového oleje a díky 
své jemné a vyvážené chuti je vhodná 

i pro českého zákazníka.

ZLATÁ HANÁ K NAMAZÁNÍ
Je lahodný rostlinný tuk, který lze 

snadno rozetřít, ale také použít 
v mnoha aplikacích studené a teplé 

kuchyně. Je zdrojem cenných omega-3 
mastných kyselin a obsahuje

vyvážený poměr omega-3
a omega-6 mastných kyselin.
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Podivín nebo zachránce českého lidu? 
Sochař Adamec míří na Hrad
Na svatého Martina oslaví čtyřicítku. 
Jedenáctého listopadu zároveň 
ukončí svou prezidentskou kampaň 
po 55 městech a obcích republiky. 
Jím vybraná města mají po propojení 
tvar koně, na kterém pak symbolicky 
přijede do Česka svatý Martin. 

MARIE STYPKOVÁ

Hongkong | Sochař a vý-
tvarník Emil Adamec prožil 
většinu svého života v Sedli-
štích na Frýdecko-Místecku. 
Založil tam Park Srdce, který 
měly lemovat sochy zahra-
ničních autorů. V obci se čtr-
nácti sty obyvateli zřídil také 
Lašskou galerii a Čínský 
kulturní institut. Poté, co 
se nepohodl s novým vede-
ním obce, odjel do čínského 
Hongkongu. 

Po osmileté známosti 
se oženil s přítelkyní Lixií. 
V Hongkongu založil mezi-
národní sochařský park. Je 
členem mnoha mezinárod-
ních sochařských asociací. 
Všechny Adamcovy aktivity 
by vydaly na několik knih. 
Redakci týdeníku 5+2 dny ale 
zajímalo, proč se chce ucházet 
o křeslo českého prezidenta.

Letos v srpnu jste vydal pro-
hlášení, v němž se píše, že 
hlavním cílem vaší kandi-
datury je změna republiky 
na konstituční monarchii. 
Míníte, že jediným stabil-
ním systémem současnosti 
je království. A podle svých 
slov věříte, že bude vybrán 
moudrý a spravedlivý král. 
Proč si myslíte, že království 
je to pravé ořechové? 

Nejenže pravé ořecho-
vé, ale zároveň naše jediná 
možnost, jak vyřešit naši 
stoletou krizi, která, jak je 
vidět, nikam nevede. Lidská 
historie v globálním pohle-
du byla vždy formována do-
minancí monarchií, nikoli 
republik. Monarchie nabízí 
mnohem vyšší politickou 
stabilitu po delší období, 
protože král vždy uvažuje 
v mnohageneračních souvis-
lostech a ne pouze v krátkém 
období vítězství ve volbách. 

Proto kombinace moudré-
ho krále, přímé demokracie 
a politické decentralizace je 
v současnosti nejlepším mo-
delem společnosti. Králov-
ství v zemích Koruny české 
má navíc tisíciletou tradici.  
Král má velkou váhu a pres-
tiž mezi svým lidem, ale i ve 
světě, prezident je jen nicot-
nou loutkou, hrající špatné 
divadlo. A když jeho pohád-
ka skončí, přijde další lout-
ka, a tak pořád dokola. Král 
je připravován pro svou roli 
již od kolébky a je erudovaný 
v mnoha oborech. 

Kdy vás napadlo, že byste 
kandidoval v  prezident-
ských volbách? 

Vše to vlastně  začalo 
mými cestami do světa a ná-
vraty domů. Jen tak pocho-

píte rozdíly a přímo vidíte, 
kde je problém. Ale první 
impulzy k mému aktuálnímu 
rozhodnutí přišly na začátku 
tohoto roku. Byly to hezké 
vzpomínky po mém sochař-
ském turné v Plesné, Pros-
tějově a poté v ruské Penze 
a tchajwanském Dongshihu. 
Když se pak vrátím do Číny, 
dotírají na mne vzpomínky 
a otázky. Byl jsem moc šťast-
ný, když jsem viděl, kolik 
lidí za mnou přišlo v Česku. 
Potěšilo mne, že návštěvníci 
mých výstav chápali můj ži-
vot a důvody, proč dělám to, 
co dělám. Došlo mi, že pro 
ně musím něco udělat. Krá-
sou soch jim ale nepomůžu, 
když je celý zdejší systém 
ochromen. Proto ta kandi-
datura. 

Takže vás k rozhodnutí kan-
didovat přiměli lidé, kteří 
obdivují vaše sochy? 

Začátkem května jsem se 
ocitl v honkongské nemoc-
nici s podezřením na in-
farkt. Tam, v noci velkého 
superúplňku (5. 5. 2012), 
jsem opustil na chvíli tento 
svět. Pravděpodobně jsem 
zažil klinickou smrt. Uviděl 
jsem světelný most do nebe, 
na kterém se vznášel bílý 
okřídlený kůň. Opakoval 
mi, že musím přivést Krále. 
Zhruba za půl hodiny vše 
skončilo a já se vrátil zpět 
do života. Svůj sen jsem kon-
zultoval s Knihou proměn 
a odpověď zněla naprosto 
jasně - Hexagram 1 - tvoření. 

Chystáte turné po padesá-
ti českých městech. Máte 
představu, jak to bude pro-
bíhat? 

Kampaň  bude spojena 
s výstavou fotografií mých 
soch, a to na veřejných pro-

stranstvích. Počítám také 
s tím, že přivezu z Číny hu-
dební nástroje, například 
buben a činely. A také nefal-
šovaného čínského draka. 
A s tím vším prostě budu 
procházet ulicemi a náměs-
tími českých měst. Kdo se 
ke mně připojí, nebude toho 
litovat. 

Jak se díváte na současnou 
politickou situaci v zemi? 

Současná politická situa-
ce v republice je špatná. Je 
u nás velká míra korupce 
a lobbismu. Vše nahrává vy-
braným politickým a lobbi-
stickým skupinám a přitom 
nad námi visí neodkladné 
problémy, jako jsou demo-
grafická krize, zadluženost 
státu, nedoceněno je zdra-
votnictví, školství nebo věda. 
Poutání se k Evropské unii 
nebo NATO také není dobrý 
krok, zvláště když v těchto 
nadnárodních gigantech 
máme minimální pravomo-
ci. Alarmující je také situace 
ohledně evropského stabili-
začního mechanismu. V na-
šem státě také není dosta-
tečně respektovaná Morava 
nebo Slezsko.

Jak by tedy vypadaly dny 
nového krále? 

Chci se stát prezidentem, 
nikoli králem. Na krále ne-
mám právní ani nástupnic-
ký nárok. Prezidentem se 
chci stát jedině proto, abych 
mohl zrušit prezidentský 
úřad a změnit  republi-
ku v moderní konstituční 
monarchii. Prezidentskou 
funkcí bych dodržoval naši 
současnou ústavu, ale záro-
veň bych aktivně pracoval 
na jejích změnách a svým 
kreativním příkladem ovliv-
nil ostatní. Co se týká napří-

klad naší ústavy, tak i tam 
je potřeba mnohé změnit 
a přizpůsobit k současnému 
světu. Základ bych ale čerpal 
z původní ústavy rakouské. 
Očekával bych také pro pre-
zidenta vyšší pravomoci, než 
„jen kladení věnců“. Aktivně 
bych se podílel na změně 
současného špatně nastave-
ného republikového systému 
a jeho přechodu k monar-
chii. 

Co dalšího byste chtěl jako 
prezident změnit?

Zrušil bych současný ne-
funkční systém krajů a ob-
novil původní zemské uspo-
řádání. Důležitým bodem 
budou také otázky Moravy 
jakožto historicky daného 
území se svébytnou kultu-
rou.  Pokud by se podařilo 
zrušit kraje, získaly by vět-
ší autonomii také Mora-
va a Slezsko. Svou funkcí, 
jednáním ve vládě a inici-
ováním referend se budu 
snažit zrušit prezidentský 
úřad úplně, a tak uvolnit 
toto místo právoplatnému 
českému králi, kterým není 
nikdo jiný než Arcivévoda 
Karel Habsburský a jeho 
syn - Princ Ferdinand Zvoni-
mír Habsbursko-Lotrinský. 
S Arcivévodou jsem ve fázi 
navázání kontaktu.

Někteří lidé vás považují 
za podivína. Co byste k tomu 
řekl? 

To se zeptejte jich. Já 
osobně neznám nikoho, kdo 
by mě považoval za podiví-
na. Pokud jde o lidi ze Sed-
lišť, ti mě vždycky podporo-
vali. Nemohu však mluvit 
za každého. A jestli má ně-
kdo v souvislosti se mnou 
nějaký mindrák, je to jen 
jeho problém. Ne můj.

Sochař Emil Adamec se svou čínskou manželkou a s jedním ze svých děl.  Foto: archiv

Trasa Adamcovy kapaně vytvoří na mapě České republiky obrys 
koně, na kterém přijede svatý Martin. 
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V Blatci zjistili, že kukuřice má perspektivu

Další informace na 
www.oseva.eu

ZD Dub nad Moravou 
bylo založena v roce 
1979. Hospodaří ve 13 
obcích na 3 350 hektarech 
polí. Je zaměřeno jak na 
rostlinnou tak živočišnou 
výrobu. Pěstuje především 
pšenici, ječmen, řepku, 
kukuřici a cukrovou řepu. 
Hovězí skot reprezentuje 
Holštýnské plemeno 
(mimo jiné ročně dodají 
do společnosti OLMA 
6 milionů litrů mléka), 
prasata jsou křížencem 
francouzského plemene 
a známého, původně 
skandinávského plemene 
Landrase. 
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NAVOS, a. s.      Čelakovského 1858  
767 16 Kroměříž

Nástup možný ihned.  
Písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: 
drahomira.zidlikova@navos-km.cz

Kontakt a informace: Drahomíra Židlíková – tel. 573 302 252

Nabízíme: 

servisní školení 

na výkonu 

Pracovní náplň: 

strojů 

servis u zákazníka 

k předání 

pracovníka na pozici: seervvissní techhnnnikk  pro region: Mooorava
Požadujeme:

NAVOS, a. s.      Čelakovského 1858  
767 16 Kroměříž

Nástup možný ihned.  
Písemné žádosti se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: 
drahomira.zidlikova@navos-km.cz

Kontakt a informace: Drahomíra Židlíková – tel. 573 302 252

Nabízíme:
Pracovní náplň: 

tostí ve svěřeném regionu

a nových potenciálních zákazníků 

pracovníka na pozici: oobbchoodnní zástupcee  pro region: MMorraavaujeme:

výhodou
samostatnost a všestrannost  

Požadujeme:
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Poradna dětského psychologa
Pavlína Němcová z Opa-

vy pracuje šestnáct let jako 
dětská psycholožka, deset 
let působila v pedagogic-
ko-psychologické poradně, 
pět let radila jako školní 
psycholog, věnuje se obětem 
domácího násilí, lektoruje 
kurzy osobnostního rozvo-
je, sebevědomí, komunikace 
a psychohygieny. Své cenné 
poznatky teď přináší i čte-
nářům týdeníku 5+2dny. 
Máte-li na ni nějaké dotazy, 
které by mohla zodpovědět 
v naší pravidelné rubrice, 
posílejte je na adresu po-
radna@mrnouskov.cz.  

Vztahy ve třídě 
jsou důležité

Už před týdnem jsme se 
bavili o školní úspěšnos-
ti a zodpovědnosti dítěte 
za vlastní studium. Dítě si 
musí uvědomit, pro koho se 
vlastně učí. Pro sebe nebo 
pro rodiče? Kdo chce, aby 
mělo dítě dobré výsledky?  
Ono samo nebo rodiče?   Po-
mozte dítěti naučit se učit, 
motivujte ho k učení, jako 
k rozvoji vlastní osobnosti 
a vlastního vzdělání. Pak 
nebudete muset každý den 
kontrolovat, jestli si udělalo 
úlohy nebo má nachystanou 
aktovku. A to je hodně velká 
úleva v dnešní uspěchané 
době. Samozřejmě, existují 
výjimky.

A jak je na tom vaše dítě 
ve třídě? Má kamarády? 
Nebo je na okraji a nikdo 
se  s ním nebaví? Nebo mu 
dokonce spolužáci ubližují, 
protože je jiné? Nebo proto, 
že dolézá, protože jinak se 
s nimi neumí seznámit? 

Vztahy jsou složitá věc. 
Potřebují péči. Když chcete, 
aby fungovalo přátelství, 
musíte do něho vkládat 
energii. Když chcete, aby 
fungovalo manželství, mu-
síte do něho vkládat ještě 
více energie. Proč si tedy 
myslíme, že vztahy ve tří-
dě budou fungovat jen tak? 
Jen proto, že se děti sešly?  
Kdo z vás pracuje v něja-
kém pracovním kolektivu: 
popřemýšlejte, jak fungují 
vztahy ve vašem pracovním 
kolektivu. Poslední dobou 
jsem měla možnost sledo-
vat jak ženské, tak mužské 
pracovní kolektivy, a povím 
vám, byla to hrůza. Pomlu-
vy, intriky, naschvály. A to 
se jednalo o dospělé lidi! 
Když svou existenci v kolek-
tivu těžko zvládají dospělí, 
jak jí mají zvládat děti? Ty 
kolikrát ještě nevědí, že to,  
co dělají nebo říkají, může 
někomu ubližovat. Stále 
proto dětem opakujte pra-
vidlo: co by se nelíbilo tobě, 
nedělej ani ty nikomu jiné-
mu. A buďte jim v tom pří-
kladem. 

Když si vaše dítě bude 
stěžovat, že mu ve třídě 
ubližují, nemávněte rukou 
a neříkejte si, že to přejde. 
Samo to rozhodně nepřejde. 
Řešte to s paní učitelkou, 
řešte to s ředitelem. Pokud 
to nepomůže,  vyhledejte 
zřizovatele školy. Ubližová-
ní se nesmí tolerovat.  A kdo 
jiný má bojovat za vaše dítě, 
když ne vy, jeho rodiče?  
Paní učitelka, která řekne 
stěžujícímu si dítěti, že si 
své problémy s agresivními 
spolužáky má vyřešit samo, 
nemá pravdu. Děti ještě ne-
znají metody, jak v podob-
ných situacích postupovat. 
A učitel nemá jen učit, ale 
také vychovávat.  

 PAVLÍNA NĚMCOVÁ

www.mojemleko.cz

lahodné mléko či smetana pro voňavou, 

hebkou kávu po celý den

pro milovníky tradiční  

kávy spolu s nenapodobitelnou  

chutí kondenzovaného mléka

Tatra ví, 
co do kávy patrí

pro přípravu extra husté pěny  

do pravého cappuccina či caffè latte

Blíží se festival duchovní hudby
MSK | Již po deváté od-
startuje v den svátku Svaté-
ho Václava Svatováclavský 
hudební festival. Tradiční 
hudební maraton i letos 
nabídne mnoho atraktiv-
ních a zajímavých projektů 
v osmnácti městech a obcích 
Moravskoslezského kraje. 
Letošní novinkou jsou sa-
mostatné programové řady 
– orchestrální, varhanní, 
barokní a komorní. „Pro 

varhanní téma jsme vybrali 
čtyři nejzajímavější nástro-
je v regionu a podle jejich 
umístění se také uskuteční 
samostatné recitály. Napří-
klad v ostravském Kostele 
svatého Václava vystoupí 
kanadský varhaník André 
Knevel,“ přibližuje za pořa-
datele Igor Františák. 

Hvězdou tohoto ročníku 
je fenomenální česká so-
pranistka Martina Janková. 

„Tato sólistka Curyšské ope-
ry patří mezi nejlepší na svě-
tě .  Návštěvníci ji  uslyší 
na slavnostním zahajovacím 
koncertu,“ těší se Františák.  

Minulý rok přišlo na jedi-
nečný festival asi osm tisíc 
návštěvníků. Na programu 
je na 29 koncertů. Podrob-
nější informace zájemci na-
leznou na webových strán-
kách www.shf.cz. 

VILEMÍNA ONDRUŠOVÁ
Světoznámá sopranistka Martina Janková zazpívá na zahajovacím 
koncertu kantáty Johanna Sebastiana Bacha.  Foto: Ivan Korč
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mělo dítě dobré výsledky?  
Ono samo nebo rodiče?   Po-
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Konečný: Jóga je mým posláním
Mezi jogíny na Ostravsku je jméno 
Herbert Konečný věhlasné. Cvičitel jógy 
s více než čtyřicetiletou praxí totiž neu-
stále srší optimismem a dobrou náladou.

VILEMÍNA ONDRUŠOVÁ

Ostrava | Herbert Koneč-
ný vede nejen lekce jógy, ale 
také organizuje pobyty s jó-

gou, přednášky, semináře 
a tak dále. „Herbert je člověk, 
který rád dělá něco pro dru-
hé. Je velmi aktivní v organi-
zaci volného času a vše dělá 
velmi nezištně,“ chválí třiase-
dmdesátiletého cvičitele Jan 
Knaisl, předseda výkonného 
výboru Českého svazu jógy. 

Co vás přivedlo k józe? 
V roce 1975 jsem náhodou 

narazil na přílohu jednoho 
deníku, kde byl popsaný celý 
systém hatha jógy. Přestože 

jsem sportoval, nebyl jsem 
ve svých pětatřiceti letech, 
zdravý tak, jak bych si přál. 
Musel jsem například pod-
stoupit operaci ledvin. Na 
základě tohoto článku jsem 
se stal samoukem a rok cvičil 
doma. Tehdy v Česku nebyla 
jóga moc známá. Informace 
mohl člověk načerpat pouze 
ze samizdatové literatury. 
Také příznivci jógy působili 
pod různými názvy, protože 
se nesmělo užívat označení 
jóga. Po roce cvičení doma 
jsem se do jedné skupiny 
cvičící jógu přihlásil. 

Jak se z vás stal cvičitel jógy?
Byl jsem ve skupině, kde 

jsem záhy zastupoval cvičite-
le. Pak jsem absolvoval kurzy 
a školení, až jsem se dostal 
na tu nejvyšší úroveň. Poté 
jsem vedl různé cvičební 
skupiny. Posledních deset let 

jsem se ustálil a vedu pouze 
čtyři skupiny v rámci Klubu 
jógy Ostrava. Je to největší 
klub jógy v Ostravě, který 
organizuje více než 2500 
cvičenců v 56 skupinách s 52 
cvičiteli. Jako jeden ze členů 
výkonného výboru Českého 
svazu jógy se také podílím 
na řízení a organizaci aktivit 
klubu. Pořádám ale také kaž-
doročně den s jógou, pobyty 
v lázních, u moře, v Tatrách 
nebo na Šumavě. Jógu beru 
jako své poslání. Dala mi to-

tiž velmi mnoho. Vrátila mi 
zdraví, a tak jí splácím dluh 
a vyučuji. 

Co si myslíte o zpopularizo-
vání jógy?

Bezpochyby se stala mo-
derním trendem. Cvičení se 
zamerikanizovalo, zavedly 
se nové prvky, a tak vznikla 
dynamická jóga. Každý člo-
věk si může například ve fit 
centrech zaplatit hodinu jógy. 
Problém je v tom, že tento 
systém většinou neodpovídá 

tradici a historii jógy. Chybí 
zde návaznost lekcí nutná 
k pochopení podstaty. Poslá-
ním jógy je totiž harmonizace 
fyzické, psychické a emoční 
složky. Ty by měly být vyrov-
nány nejen cvičením, včetně 
relaxace a dechových technik, 
ale také především zdravou 
výživou. Já osobně vycházím 
z tradičního pojetí jógy. Do 
svých lekcí mimoto přidávám 
povídání o aktualitách v ob-
lasti zdraví, alternativní me-
dicíny, očistných technikách, 
zdravé výživě a podobně. 

Můžete přiblížit vaše kurzy?
Cvičíme ve dvou časech 

každé úterý a středu od 16 
a od 18hodin. V úterý na zá-
kladní škole v Ostravě-Hra-
bůvce na ulici Mitušova a ve 
středu se scházíme ve škole 
v Ostravě-Mariánských Ho-
rách na ulici Zelená. Každý 
si tak vybere svůj den i čas, 
který mu nejvíc vyhovuje. 
Letos začínáme 12. a 13. září. 
Zájemci se mohou přijít po-
dívat na jakoukoli hodinu 
a zkusit si cvičení, aby zjis-
tili, jak to u nás chodí. 

TVÁŘ Z VAŠÍ 
ULICE Ostravský magistrát ocenil dlouholetého cvičitele jógy titulem Se-

nior roku 2009.  Foto: Vilemína Ondrušová

VYZKOUŠEJTE NAŠE NOVÉ 
ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ 
NENIČÍ BIOLOGICKOU KULTURU 
V ŽUMPÁCH, SEPTICÍCH 
A DOMOVÍíCH ČISTÍRNÁCH 
ODPADNÍCH VOD.
WC ČISTIČ  0,75L – 85 Kč
BioEnzy NA NÁDOBÍ 0,5l – 55 Kč

BAKTERIE A ENZYMY, UŽITEČNÍ POMOCNÍCI

ČISTÁ ZAHRADNÍ JEZÍRKA 
– bio likvidace řasy a kalů 
bez chemie
ZAHRADNÍ JEZÍRKA – Aqua CB: 
mikroorganismy obsažené v přípravku 
pomáhají rozkládat a redukovat objem 
organických usazenin na dně jezírka. 
Projasňují vodu, 
likvidují řasy, 
neškodí rybičkám 
ani rostlinkám.   
1 balení je  
na 10 – 20 m3

NOVINKA! 

Kč

U

!

U 

! 

50 g – 250 Kč   

ŽUMPA BEZ ZÁPACHU 
A ORGANICKÝCH 
NEČISTOT 
– septik bez pravidelného vyvážení!
SET pro ŽUMPY*SEPTIKY s Urychlovačem

Bioenzymy k likvidaci fekálií.  
SET slouží jako zaváděcí dávka  
pro 5 - 8 m3 obsahu žumpy či septiku, 
pak měsíčně 1 kávová lžička přípravku. 
Přidaná enzymatická složka urychluje 
biologické čištění, rozkládá tuky 
a účinně zabraňuje zápachu!  Tekutina 
z takto pravidelně ošetřované žumpy 
nebo septiku je bez zápachu, prosta 
veškeré husté organické hmoty, 
včetně toal. papíru.

SET pro ŽUM
B
S
p
p
P
b
a
z
n
v
v

1 balení – 200 Kč   
PŘED PO

SPRÁVNÝ CHOD 
DOMOVNÍ ČISTÍRNY
SET pro DOMOVNÍ ČISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD s Urychlovačem
Dvousložkový biopřípravek je určen 
k naočkování aerobní domovní čistírny,   
k tzv. nastartování biologického čištění, 
a k zajištění jejího dalšího bezchybného chodu. 
50g  pro ČOV s kapacitou pro 4 –10 osob.  

1 balení – 200 Kč   

ČISTÉ ODPADY – bez chemie
SET PRO ODPADY*SIFONY
–  čistí šetrně bakteriemi a enzymy  
ucpaná potrubí a sifony, obnovuje 
bezchybný odtok v kuchyních, 
koupelnách, prádelnách. 1 balení je 
určeno pro čtyři sifony a následné 
potrubí. Nepoškozuje odpadní systém!  

1ks – 190 Kč   
PO

Vyrábí a dodává: SUBIO EKO s.r.o., Výstavní 30, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
596 634 677, 732 277 264, subio@subio.cz, www.subio.cz  Zasíláme i dobírkou! více na www.subio.cz

PŘED

ZKUSTE ŘEŠENÍ BEZ CHEMIE – NECHTE PRACOVAT PŘÍRODU

KUPÓN

po předložení č
i z

aslání to
hoto

 

kupónu 5% sleva na celý nákup!
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V kotli se zatápí už za rozbřesku
Nejšpinavější práci osádky parního 
vláčku úzkokolejky na Osoblažsku si 
vyzkoušel redaktor týdeníku 5+2 dny. 
Vstávat musel už brzy ráno, vyfasoval 
čepici, lopatu a začal přikládat.

RADEK VRÁBLÍK

Osoblažsko | Na Osob-
lažsku jezdí přes víkend 
výletní vozy tažené histo-

rickou parní lokomotivou. 
Vláček si to supí krajinou, 
z komína mašinky stoupá 
dým a v kopci srší i jiskry. 
Jako malý jsem si hrával 
s vláčkem, lokomotiva taky 
vypouštěla dým, ale na roz-
díl od té skutečné se dala 
rychle zprovoznit, byla to-
tiž na baterky. Kolik úsilí 
se musí vynaložit, než se 
dá do pohybu velká maši-
na na uhlí? Je to opravdu 
dřina přikládat do kotle? 
Je v kabině topiče horko?  
Na všechny otázky jsem si 
odpověděl jednu srpnovou 
neděli, kdy jsem si zkoušel 
nostalgii s lopatou.  

Do hlavního depa v Tře-
mešné ve Slezsku jsem měl 

nástup už v 5 hodin ráno, 
očekával mě tam topič Pa-
vel Schreier. Nejprve jsme 
museli úplně studenou lo-
komotivu rozehřát, ohněm 
vyrobit páru a mašince dát 
sílu. Osvědčily se mi tábor-
nické dovednosti, oheň pod 
kotlem se rozdělává úplně 
stejně, dřevem. 

„Jak se začíná zvedat tlak, 
přikládáme uhlí, ale musí 
se vše připravovat opravdu 
pomalu, aby nic nepopras-
kalo. V lokomotivě jsou ob-
rovské pohyby teplot. Ještě 
zkontrolujeme, jestli nejsou 
žádné technické závady, 
které bychom před jízdou 
museli rychle opravit,“ dává 
mi pokyny topič. Pak nalo-
žíme šest tun uhlí na tendr 
a načerpáme stejně tolik 
kubíků vody. Do provozu 
jsme s mým instruktorem 
vláček připravili po čtyřech 
hodinách pečlivého zatá-
pění. Před jízdou jsme taky 
museli lokomotivu pořádně 
promazat. Po úzkokolejce 
vyjíždíme s plnými vagonky 
cestujících. 

Pevná lopata je základ
Parní vláček míří z Tře-

mešné do Osoblahy ro-
mantickou krajinou. Celou 
cestu pravidelně přikládám 
a udržuji oheň v kotli. Dů-
ležitou pomůckou topiče je 
pevná uhelná lopata a háky 
k úpravě ohně. Dalšímu ná-
řadí, olejovým konvičkám, 
se raději vyhýbám, určitě 
bych se pořádně umazal. 
Černé pracovní montérky 
nevlastním a vlaková četa 
moji velikost na půjčení ne-
měla. Dostal jsem jen čepi-
ci a celou cestu jsem se bál, 
abych náhodou neshořel. 
Když jsem otevřel šedesát 
let starý kotel, dýchlo na mě 
děsné vedro. Během jízdy 
hlídám jako ostříž i dosta-
tek páry, aby lokomotiva 

správně fungovala a vyjela 
různé „stoupáky“ po dvace-
tikilometrové trase.

Vylepšení přišlo 
za osm let

Výletní vláček spolehlivě 
dopravíme do cílové stanice 
Osoblaha, kde pravidelně 
stojí přes tři hodiny. Topič 
musí opět zkontrolovat celý 
technický stav zařízení a do-
plnit vodu. Pomáhají mu 
místní dobrovolní hasiči. 
Svého instruktora cestou ob-
divuju. Nejenže naložil snad 
tuny uhlí, ale ještě zvedal 
do kabiny přes sto dětí. Kaž-
dé si chce zahoukat a stejně 
jako já jsou zvědavé na vnit-
řek lokomotivy. 

„Osm let jsme děti zve-
dali k píšťale, pak nás na-

padlo, že řetízek můžeme 
prodloužit a děti si samy vy-
lezou do kabiny a zapískají 
si. Prostě osm let nám tr-
valo, než jsme přišli na tak 
jednoduchou věc,“ přiznává 
topič.

Prvorepubliková zábava
Vydáváme se zpět, unave-

ný jsem nejen já a posádka 
vlaku, ale evidentně i cestu-
jící. Vše se mění po příjezdu 
do stanice Slezské Rudoltice. 
Čeká nás tam zábava ve sty-
lu první republiky, klauni, 
kejklíři a různé jarmareční 
postavy. Než jsme se pak 
vydali na další cestu, stihl 
jsem se i já pobavit u stoleč-
ku podvodníka s kartami. Na 
konci trasy se sice cestující 
rozcházejí, ale práce topiče 
nekončí. 

„Odstavíme do depa lo-
komotivu, kde bude poma-
lu chladnout. Jde o opačný 
postup než při roztápění. 
Teplota se musí snižovat 
postupně, aby se konstruk-
ce nesmrštila a neroztr-
hala,“ brzdí mě v odchodu 
topič Pavel Schreier. Úplně 
nakonec jsme mašinku ješ-
tě očistili. Teprve až pozdě 
večer jsem si mohl oddech-
nout. S jistotou teď vím, že 
při své fyzické konstituci 
bych se lopatou neuživil. 
V parní lokomotivě je to 
velká dřina.

5+2 DNY 
SI VYZKOUŠEL

Redaktor týdeníku 5+2 dny si vyzkoušel roli topiče parní lokomotivy 
na Osoblažské úzkokolejce.  Foto: 2x František Paštěka

Adrenalinové dobrodružství? To je Opičárna
V lanovém centru v Ostravici 
pod Lysou horou se vyřádí 
děti i dospělí. Pro nejmenší 
je určena nenáročná trasa, ti 
zdatnější se pořádně zapotí. 

JAN SMEKAL

Ostravice | Lanové cent-
rum Opičárna je i díky své-
mu umístění ideálním tipem 

na víkendový výlet. Nachází 
se v Ostravici asi kilometr od 
vlakového nádraží a chodí se 
kolem něj cestou na Lysou 
horu. Navíc v jeho blízkosti je 
i koupaliště Sluníčko, takže 
návštěvníci nemusí celý den 
trávit pouze ve větvích stro-
mů, ve kterých jsou zavěšené 

všelijaké překážky na dvou 
trasách různých obtížností. 

„Těm, kteří jsou v lano-
vém centru poprvé, dopo-
ručujeme snazší trasu. Má 

o čtyři překážky méně než 
ta náročnější. Navíc jsou 
více kotvené, takže se snad-
něji překonávají. Trasa kon-
čí dlouhou lanovkou, která 
je zaslouženou odměnou 
na závěr stejně jako u těžší 
varianty,“ přibližuje jeden 
z instruktorů lanového cen-
tra Opičárna Jakub Ružba-
šan.

Nejnáročnější skoky 
z plošiny na plošinu

Pro zkušenější nebo od-
vážnější návštěvníky mají 
na Opičárně připravenou 
těžší trasu, na které se musí 
vypořádat se záludnějšími 
překážkami.

„Největší lahůdkou je pře-
skok z jedné plošiny na dru-
hou. Tam se spousta lidí 
sekne, protože se ke skoku 
neodhodlá. Méně kotvené 
překážky se zase více hou-

pou. Mnozí si na nich hráb-
nou až na dno a někteří ra-
ději skončí, protože uznají, 
že jsou nad jejich síly,“ říká 
Ružbašan.

Vyhledavači nejextrem-
nějších výkonů si na své 
přijdou spíše v Tarzánii 
v Trojanovicích pod Pustev-
nami. Tamní lanové cent-
rum nabízí celkově pět tras. 
„Zdejší náročnější trasa je 
ještě poměrně snadná opro-
ti extrémní na Tarzánii. Bývá 
tam ale strašně moc lidí. Na 
Opičárně je atmosféra do-
máčtější,“ porovnává další 
instruktor Vojtěch Piska obě 
lanová centra.

Výška rozhoduje 
Návštěvníci, kteří si chtějí 

vyzkoušet jednu ze dvou tras 
na Opičárně, musí měřit ale-
spoň 130 centimetrů. „Děti 
s výškou od 130 do 140 cm 

se musí po trase pohybovat 
celou dobu v doprovodu do-
spělých. Kdo má 140 centi-
metrů a více, může se sám 
vydat na lehčí i těžší trasu,“ 
vysvětluje Ružbašan.

Jednodušší variantu si 
vyzkoušela například Vlas-
ta Rudlová, která už je sice 
v důchodu, ale mezi větve-
mi na Opičárně ukázala, že 
je pořád ve skvělé fyzické 
kondici. „Byla to moje prv-
ní zkušenost. Když mi mla-
dí řekli o Opičárně, vůbec 
jsem nevěděla, o co se jed-
ná. Řekli mi, že kdybych se 
k tomu odhodlala, museli 
by mě beztak sundat někde 
uprostřed trasy. Nedalo mi 
to, a tak jsem si řekla, že to 
zkusím. Nejtěžší byly hou-
pací překážky, ale dalo se to 
zvládnout. Příště jdeme rov-
nou náročnější trasu,“ hlásí 
odhodlaně Rudlová.

TIP NA VÝLET
Na pavučině. Vlasta Redlová 
právě přechází jednu z překá-
žek v první polovině jednodušší 
trasy lanového centra Opičárna 
na Ostravici.  Foto: Jan Smekal

Parta nespokojenců s místní kulturou 
udělala dva festivaly a má i další plány. 

ZDENĚK FIGURA

Hať | Říkají si občanské 
sdružení HaKultura, je jich 
patnáct, nejmladší má šest-
náct let, nejstaršímu je tři-

cet. Sní o stálém klubu ve své 
obci, v Hati u Hlučína. 

Motorem HaKultury je 
Jana Stočková, energická 
dvacetiletá rudovláska. Ne-
mohla chybět na druhém 
festivalu HaKultury v Dar-
kovicích, v sobotu 25. srpna. 
Přes rameno měla červenou 
kabelku ve tvaru kytary a ne-
ustále s někým jednala. 

„Vše začalo před zhru-
ba rokem a půl. Jako velký 

fanoušek hudby jsem byla 
nešťastná, že se v mém okolí 
nekonají koncerty ani fes-
tivaly, takže za nimi musím 
dojíždět do Ostravy nebo 
vzdálenějších měst. Na jed-
nom, v Karviné, jsem se se-
známila s Danielem Ciesla-
rem, předsedou tamního 
občanského sdružení Ini-
ciativa Dokořán, co pořádá 
koncerty a velký letní festi-
val. Šoklo mně, že několik let 
bydlí v Hati. Řekla jsem mu, 
že by nebylo špatné udělat 
nějakou menší akci i v naší 
obci,“ vypráví Stočková. 

Vše nabralo na obrátkách. 
K Janě a Danovi se přidali 
bratři Cimovi, Janina sestra 
a další nadšenci. „Plní elá-
nu jsme se do všeho pustili 
po hlavě a měsíc před urče-

ným datem jsme začali plá-
novat, to bylo loni v květnu.“ 

Jméno Hafest festival do-
stal po akci, která se v Hati 
konala v 80. letech 20. století.

„Na náš letní haťský festi-
val přišli mladší posluchači, 
i ti starší, kteří mnohdy dora-
zili ze zvědavosti a nostalgie.“ 

Hafest byl úspěšný, a to 
ten první i druhý ročník. 
Přibližně se ho pokaždé zú-
častnilo okolo 450 až 500 
návštěvníků. Ovšem bez pod-
pory místních podnikatelů, 
kteří přispěli  nančně, by se 
ho uspořádat nepodařilo.  

„Nebyli jsme moc organi-
zovaní, takže jsme začali brzy 
řešit problém nedostatku 
dobrovolníků. Navíc i kvůli 
byrokracii, třeba odvádění 
poplatků obci, jsme nakonec 
na přelomu let 2011 a 2012 
založili občanské sdružení 
Ha Kultura,“ doplňuje mladá 
energická žena. 

Organizace má patnáct 
členů, v radě je pět těch, kte-
ří mají největší zodpověd-
nost. Na samotném festivalu 
je ale zapotřebí mnohem víc 
pomocníků. „Původně jsme 
sdružení založili pouze kvůli 
Hafestu. Ale teď už děláme 
i jiné akce, třeba plesy, růz-
ně zaměřené diskotéky, kon-
certy, festivaly. Do budouc-
na přemýšlíme například 
i o obecních slavnostech, 
chtěli bychom vytvořit klub 
a pořádat v něm pravidelné 
sešlosti.“

A jak se Hafest dostal 
za hranice Hatě? Haťské dění 
se zalíbilo Tomáši Šimoníko-
vi, kterému muzika chyběla 
v nedalekých Darkovicích. 
Slovo dalo slovo a vznikla 
další podařená akce. O po-
sledním srpnovém víkendu ji 
navštívilo bezmála 300 lidí, 
na její přípravě se podílela 
dvacítka dobrovolníků.

Hafest je čím dál čilejší
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KLUBOVÁ SCÉNA

Největší úspěch na festivalu v Darkovicích měla skupina Kakaczech. Pětice kluků, kterým není dohromady ani sto let, hraje různé rokenrolové hity 
slavných interpretů. Publikum řádilo při fousatém šlágru Jahody mražený, jako kdyby vstal Jirka Schellinger z mrtvých.  Foto: Zdeněk Figura

KRÁTCE

FESTIVAL FULNEČKA
Fulnek | Blíží se netradiční 
přehlídka fulneckých kapel, 
kterou organizátoři opět 
pojali v nádražním duchu. 
V sobotu 8. září ve 13 hodin 
odstartuje na zahradě kul-
turního centra program roz-
vržený do dvou scén. Jedna 
patří dětem. Malé návštěvní-
ky čekají skákací hrady, ma-
lování na obličej, keramic-
ká dílna nebo minizoo. Na 
druhé scéně zahrají fulnec-
ké kapely jako Bluesquare, 
Sertes In uenze, HC3 nebo 
Jednoduše. V 20.30 hodin 
vystoupí hlavní host – sku-
pina Tata Bojs. (von)

GALERIE SLAVÍ 
NAROZENINY
Ostrava | Výtvarné cent-
rum Chagall si připomene 
dvaadvacet let své existence. 
Vystaví 22 nejvýznamněj-
ších autorů, kteří se v galerii 
představili. Ve čtvrtek 6. září 
se uskuteční od 17 hodin 
vernisáž. V prostoru Autor-
ské výstavní síně si mohou 
návštěvníci prohlédnout 
expozici až do 17. října. Síň 
je otevřena ve všední dny od 
9 do 19 hodin, v sobotu jen 
do 12 hodin. (von)

HAVÍŘOVSKÉ 
SLAVNOSTI
Havířov | Na ragbyovém 
hřišti městské sportovní 
haly Slávia vypuknou tento 
pátek Havířovské slavnosti. 
Zábava potrvá do neděle. 
Vystoupí více než dvacítka 
hudebních kapel, například 
Wanastowi Vjeci,  Žlutý pes, 
Chinaski, Helena Vondráč-
ková a další. Zahraje také 
maďarská skupina Omega, 
polská kapela Lady Pank 
nebo britský zpěvák Paul 
Young. Slavnosti zakončí 
skupina Čechomor. (von) 
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V kotli se zatápí už za rozbřesku
Nejšpinavější práci osádky parního 
vláčku úzkokolejky na Osoblažsku si 
vyzkoušel redaktor týdeníku 5+2 dny. 
Vstávat musel už brzy ráno, vyfasoval 
čepici, lopatu a začal přikládat.

RADEK VRÁBLÍK

Osoblažsko | Na Osob-
lažsku jezdí přes víkend 
výletní vozy tažené histo-

rickou parní lokomotivou. 
Vláček si to supí krajinou, 
z komína mašinky stoupá 
dým a v kopci srší i jiskry. 
Jako malý jsem si hrával 
s vláčkem, lokomotiva taky 
vypouštěla dým, ale na roz-
díl od té skutečné se dala 
rychle zprovoznit, byla to-
tiž na baterky. Kolik úsilí 
se musí vynaložit, než se 
dá do pohybu velká maši-
na na uhlí? Je to opravdu 
dřina přikládat do kotle? 
Je v kabině topiče horko?  
Na všechny otázky jsem si 
odpověděl jednu srpnovou 
neděli, kdy jsem si zkoušel 
nostalgii s lopatou.  

Do hlavního depa v Tře-
mešné ve Slezsku jsem měl 

nástup už v 5 hodin ráno, 
očekával mě tam topič Pa-
vel Schreier. Nejprve jsme 
museli úplně studenou lo-
komotivu rozehřát, ohněm 
vyrobit páru a mašince dát 
sílu. Osvědčily se mi tábor-
nické dovednosti, oheň pod 
kotlem se rozdělává úplně 
stejně, dřevem. 

„Jak se začíná zvedat tlak, 
přikládáme uhlí, ale musí 
se vše připravovat opravdu 
pomalu, aby nic nepopras-
kalo. V lokomotivě jsou ob-
rovské pohyby teplot. Ještě 
zkontrolujeme, jestli nejsou 
žádné technické závady, 
které bychom před jízdou 
museli rychle opravit,“ dává 
mi pokyny topič. Pak nalo-
žíme šest tun uhlí na tendr 
a načerpáme stejně tolik 
kubíků vody. Do provozu 
jsme s mým instruktorem 
vláček připravili po čtyřech 
hodinách pečlivého zatá-
pění. Před jízdou jsme taky 
museli lokomotivu pořádně 
promazat. Po úzkokolejce 
vyjíždíme s plnými vagonky 
cestujících. 

Pevná lopata je základ
Parní vláček míří z Tře-

mešné do Osoblahy ro-
mantickou krajinou. Celou 
cestu pravidelně přikládám 
a udržuji oheň v kotli. Dů-
ležitou pomůckou topiče je 
pevná uhelná lopata a háky 
k úpravě ohně. Dalšímu ná-
řadí, olejovým konvičkám, 
se raději vyhýbám, určitě 
bych se pořádně umazal. 
Černé pracovní montérky 
nevlastním a vlaková četa 
moji velikost na půjčení ne-
měla. Dostal jsem jen čepi-
ci a celou cestu jsem se bál, 
abych náhodou neshořel. 
Když jsem otevřel šedesát 
let starý kotel, dýchlo na mě 
děsné vedro. Během jízdy 
hlídám jako ostříž i dosta-
tek páry, aby lokomotiva 

správně fungovala a vyjela 
různé „stoupáky“ po dvace-
tikilometrové trase.

Vylepšení přišlo 
za osm let

Výletní vláček spolehlivě 
dopravíme do cílové stanice 
Osoblaha, kde pravidelně 
stojí přes tři hodiny. Topič 
musí opět zkontrolovat celý 
technický stav zařízení a do-
plnit vodu. Pomáhají mu 
místní dobrovolní hasiči. 
Svého instruktora cestou ob-
divuju. Nejenže naložil snad 
tuny uhlí, ale ještě zvedal 
do kabiny přes sto dětí. Kaž-
dé si chce zahoukat a stejně 
jako já jsou zvědavé na vnit-
řek lokomotivy. 

„Osm let jsme děti zve-
dali k píšťale, pak nás na-

padlo, že řetízek můžeme 
prodloužit a děti si samy vy-
lezou do kabiny a zapískají 
si. Prostě osm let nám tr-
valo, než jsme přišli na tak 
jednoduchou věc,“ přiznává 
topič.

Prvorepubliková zábava
Vydáváme se zpět, unave-

ný jsem nejen já a posádka 
vlaku, ale evidentně i cestu-
jící. Vše se mění po příjezdu 
do stanice Slezské Rudoltice. 
Čeká nás tam zábava ve sty-
lu první republiky, klauni, 
kejklíři a různé jarmareční 
postavy. Než jsme se pak 
vydali na další cestu, stihl 
jsem se i já pobavit u stoleč-
ku podvodníka s kartami. Na 
konci trasy se sice cestující 
rozcházejí, ale práce topiče 
nekončí. 

„Odstavíme do depa lo-
komotivu, kde bude poma-
lu chladnout. Jde o opačný 
postup než při roztápění. 
Teplota se musí snižovat 
postupně, aby se konstruk-
ce nesmrštila a neroztr-
hala,“ brzdí mě v odchodu 
topič Pavel Schreier. Úplně 
nakonec jsme mašinku ješ-
tě očistili. Teprve až pozdě 
večer jsem si mohl oddech-
nout. S jistotou teď vím, že 
při své fyzické konstituci 
bych se lopatou neuživil. 
V parní lokomotivě je to 
velká dřina.

5+2 DNY 
SI VYZKOUŠEL

Redaktor týdeníku 5+2 dny si vyzkoušel roli topiče parní lokomotivy 
na Osoblažské úzkokolejce.  Foto: 2x František Paštěka

Adrenalinové dobrodružství? To je Opičárna
V lanovém centru v Ostravici 
pod Lysou horou se vyřádí 
děti i dospělí. Pro nejmenší 
je určena nenáročná trasa, ti 
zdatnější se pořádně zapotí. 

JAN SMEKAL

Ostravice | Lanové cent-
rum Opičárna je i díky své-
mu umístění ideálním tipem 

na víkendový výlet. Nachází 
se v Ostravici asi kilometr od 
vlakového nádraží a chodí se 
kolem něj cestou na Lysou 
horu. Navíc v jeho blízkosti je 
i koupaliště Sluníčko, takže 
návštěvníci nemusí celý den 
trávit pouze ve větvích stro-
mů, ve kterých jsou zavěšené 

všelijaké překážky na dvou 
trasách různých obtížností. 

„Těm, kteří jsou v lano-
vém centru poprvé, dopo-
ručujeme snazší trasu. Má 

o čtyři překážky méně než 
ta náročnější. Navíc jsou 
více kotvené, takže se snad-
něji překonávají. Trasa kon-
čí dlouhou lanovkou, která 
je zaslouženou odměnou 
na závěr stejně jako u těžší 
varianty,“ přibližuje jeden 
z instruktorů lanového cen-
tra Opičárna Jakub Ružba-
šan.

Nejnáročnější skoky 
z plošiny na plošinu

Pro zkušenější nebo od-
vážnější návštěvníky mají 
na Opičárně připravenou 
těžší trasu, na které se musí 
vypořádat se záludnějšími 
překážkami.

„Největší lahůdkou je pře-
skok z jedné plošiny na dru-
hou. Tam se spousta lidí 
sekne, protože se ke skoku 
neodhodlá. Méně kotvené 
překážky se zase více hou-

pou. Mnozí si na nich hráb-
nou až na dno a někteří ra-
ději skončí, protože uznají, 
že jsou nad jejich síly,“ říká 
Ružbašan.

Vyhledavači nejextrem-
nějších výkonů si na své 
přijdou spíše v Tarzánii 
v Trojanovicích pod Pustev-
nami. Tamní lanové cent-
rum nabízí celkově pět tras. 
„Zdejší náročnější trasa je 
ještě poměrně snadná opro-
ti extrémní na Tarzánii. Bývá 
tam ale strašně moc lidí. Na 
Opičárně je atmosféra do-
máčtější,“ porovnává další 
instruktor Vojtěch Piska obě 
lanová centra.

Výška rozhoduje 
Návštěvníci, kteří si chtějí 

vyzkoušet jednu ze dvou tras 
na Opičárně, musí měřit ale-
spoň 130 centimetrů. „Děti 
s výškou od 130 do 140 cm 

se musí po trase pohybovat 
celou dobu v doprovodu do-
spělých. Kdo má 140 centi-
metrů a více, může se sám 
vydat na lehčí i těžší trasu,“ 
vysvětluje Ružbašan.

Jednodušší variantu si 
vyzkoušela například Vlas-
ta Rudlová, která už je sice 
v důchodu, ale mezi větve-
mi na Opičárně ukázala, že 
je pořád ve skvělé fyzické 
kondici. „Byla to moje prv-
ní zkušenost. Když mi mla-
dí řekli o Opičárně, vůbec 
jsem nevěděla, o co se jed-
ná. Řekli mi, že kdybych se 
k tomu odhodlala, museli 
by mě beztak sundat někde 
uprostřed trasy. Nedalo mi 
to, a tak jsem si řekla, že to 
zkusím. Nejtěžší byly hou-
pací překážky, ale dalo se to 
zvládnout. Příště jdeme rov-
nou náročnější trasu,“ hlásí 
odhodlaně Rudlová.

TIP NA VÝLET
Na pavučině. Vlasta Redlová 
právě přechází jednu z překá-
žek v první polovině jednodušší 
trasy lanového centra Opičárna 
na Ostravici.  Foto: Jan Smekal

Parta nespokojenců s místní kulturou 
udělala dva festivaly a má i další plány. 

ZDENĚK FIGURA

Hať | Říkají si občanské 
sdružení HaKultura, je jich 
patnáct, nejmladší má šest-
náct let, nejstaršímu je tři-

cet. Sní o stálém klubu ve své 
obci, v Hati u Hlučína. 

Motorem HaKultury je 
Jana Stočková, energická 
dvacetiletá rudovláska. Ne-
mohla chybět na druhém 
festivalu HaKultury v Dar-
kovicích, v sobotu 25. srpna. 
Přes rameno měla červenou 
kabelku ve tvaru kytary a ne-
ustále s někým jednala. 

„Vše začalo před zhru-
ba rokem a půl. Jako velký 

fanoušek hudby jsem byla 
nešťastná, že se v mém okolí 
nekonají koncerty ani fes-
tivaly, takže za nimi musím 
dojíždět do Ostravy nebo 
vzdálenějších měst. Na jed-
nom, v Karviné, jsem se se-
známila s Danielem Ciesla-
rem, předsedou tamního 
občanského sdružení Ini-
ciativa Dokořán, co pořádá 
koncerty a velký letní festi-
val. Šoklo mně, že několik let 
bydlí v Hati. Řekla jsem mu, 
že by nebylo špatné udělat 
nějakou menší akci i v naší 
obci,“ vypráví Stočková. 

Vše nabralo na obrátkách. 
K Janě a Danovi se přidali 
bratři Cimovi, Janina sestra 
a další nadšenci. „Plní elá-
nu jsme se do všeho pustili 
po hlavě a měsíc před urče-

ným datem jsme začali plá-
novat, to bylo loni v květnu.“ 

Jméno Hafest festival do-
stal po akci, která se v Hati 
konala v 80. letech 20. století.

„Na náš letní haťský festi-
val přišli mladší posluchači, 
i ti starší, kteří mnohdy dora-
zili ze zvědavosti a nostalgie.“ 

Hafest byl úspěšný, a to 
ten první i druhý ročník. 
Přibližně se ho pokaždé zú-
častnilo okolo 450 až 500 
návštěvníků. Ovšem bez pod-
pory místních podnikatelů, 
kteří přispěli  nančně, by se 
ho uspořádat nepodařilo.  

„Nebyli jsme moc organi-
zovaní, takže jsme začali brzy 
řešit problém nedostatku 
dobrovolníků. Navíc i kvůli 
byrokracii, třeba odvádění 
poplatků obci, jsme nakonec 
na přelomu let 2011 a 2012 
založili občanské sdružení 
Ha Kultura,“ doplňuje mladá 
energická žena. 

Organizace má patnáct 
členů, v radě je pět těch, kte-
ří mají největší zodpověd-
nost. Na samotném festivalu 
je ale zapotřebí mnohem víc 
pomocníků. „Původně jsme 
sdružení založili pouze kvůli 
Hafestu. Ale teď už děláme 
i jiné akce, třeba plesy, růz-
ně zaměřené diskotéky, kon-
certy, festivaly. Do budouc-
na přemýšlíme například 
i o obecních slavnostech, 
chtěli bychom vytvořit klub 
a pořádat v něm pravidelné 
sešlosti.“

A jak se Hafest dostal 
za hranice Hatě? Haťské dění 
se zalíbilo Tomáši Šimoníko-
vi, kterému muzika chyběla 
v nedalekých Darkovicích. 
Slovo dalo slovo a vznikla 
další podařená akce. O po-
sledním srpnovém víkendu ji 
navštívilo bezmála 300 lidí, 
na její přípravě se podílela 
dvacítka dobrovolníků.

Hafest je čím dál čilejší
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KLUBOVÁ SCÉNA

Největší úspěch na festivalu v Darkovicích měla skupina Kakaczech. Pětice kluků, kterým není dohromady ani sto let, hraje různé rokenrolové hity 
slavných interpretů. Publikum řádilo při fousatém šlágru Jahody mražený, jako kdyby vstal Jirka Schellinger z mrtvých.  Foto: Zdeněk Figura

KRÁTCE

FESTIVAL FULNEČKA
Fulnek | Blíží se netradiční 
přehlídka fulneckých kapel, 
kterou organizátoři opět 
pojali v nádražním duchu. 
V sobotu 8. září ve 13 hodin 
odstartuje na zahradě kul-
turního centra program roz-
vržený do dvou scén. Jedna 
patří dětem. Malé návštěvní-
ky čekají skákací hrady, ma-
lování na obličej, keramic-
ká dílna nebo minizoo. Na 
druhé scéně zahrají fulnec-
ké kapely jako Bluesquare, 
Sertes In uenze, HC3 nebo 
Jednoduše. V 20.30 hodin 
vystoupí hlavní host – sku-
pina Tata Bojs. (von)

GALERIE SLAVÍ 
NAROZENINY
Ostrava | Výtvarné cent-
rum Chagall si připomene 
dvaadvacet let své existence. 
Vystaví 22 nejvýznamněj-
ších autorů, kteří se v galerii 
představili. Ve čtvrtek 6. září 
se uskuteční od 17 hodin 
vernisáž. V prostoru Autor-
ské výstavní síně si mohou 
návštěvníci prohlédnout 
expozici až do 17. října. Síň 
je otevřena ve všední dny od 
9 do 19 hodin, v sobotu jen 
do 12 hodin. (von)

HAVÍŘOVSKÉ 
SLAVNOSTI
Havířov | Na ragbyovém 
hřišti městské sportovní 
haly Slávia vypuknou tento 
pátek Havířovské slavnosti. 
Zábava potrvá do neděle. 
Vystoupí více než dvacítka 
hudebních kapel, například 
Wanastowi Vjeci,  Žlutý pes, 
Chinaski, Helena Vondráč-
ková a další. Zahraje také 
maďarská skupina Omega, 
polská kapela Lady Pank 
nebo britský zpěvák Paul 
Young. Slavnosti zakončí 
skupina Čechomor. (von) 
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O mláďata nandu pečuje táta
Ostrava | Ostravská zoo se raduje z  nových přírůstků. Jsou jimi mláďata nandu pampového. 
Podobně jako u australského emu se o potomky stará samec, nikoli samice. Otec se páří s více 
samicemi, které pak snesou vejce do jednoho hnízda. Snůška vajec čítá obvykle 13 až 30 kusů 
a než se mláďata vylíhnou, uplyne 35 až 40 dní. V Zoo Ostrava tvoří rodinku nanduů jeden samec 
a tři samice. Ty do hnízda snesly celkem osm vajec. Pyšný otec se nyní stará o mladé a tato úloha 
mu zůstane až do doby, než dosáhnou věku šesti měsíců. Potravu si ale od prvních dní obstará-
vají mláďata sama. Nandu pampový je jihoamerický pták, který kvůli zakrnělým křídlům nelétá. 
Používá je ale k udržování rovnováhy při běhu a když chce prudce změnit směr nebo zastavit. 
Je také velice dobrým plavcem a výborným běžcem. V běhu dosahuje rychlosti až 60 kilometrů 
v hodině.  VILEMÍNA ONDRUŠOVÁ

Sedmileté Melisa Řeháková a Nikola 
Šugárková jsou spolužačky z 1. B Základní 
školy Npor. Loma z Příbora. Melisa se 
o prázdninách těšila nejvíce na pouť 
a kolotoče, Nikola na koupání v bazénu.

ŘŘ

ZA NEJHEZČÍ OBRÁZEK VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY 

Soutěž o nejhezčí kresbu na téma Moje báječné prázdniny vyhlašuje pro děti 

týdeník 5+2 dny. Autoři nejkrásnějšího a nejnápaditějšího obrázku v katego-

riích do pěti let, od šesti do deseti a od deseti do patnácti let dostanou volnou 

vstupenku do ostravské zoologické zahrady. Povedené prázdninové kresby 

budeme zveřejňovat až do konce září, takže si tímto způsobem ještě prodlou-

žíme volné léto. Posílat své výtvory nám mů-

žete do 10. září nejlépe ve formátu A4 buď 

na adresu redakce týdeníku 5+2 dny, ulice 

Mlýnská 12, Ostrava, 702 00, nebo mailem 

na redakce.ostrava@agfmedia.cz.  (šim)

5+2 dny
dětem

O mláďata nandu pampového se stará pilný otec. 
 Foto: Pavel Vlček 

POZVÁNKA DO OSTRAVSKÉ ZOO

20.00 Zrcadlo tvého Ïivota -
Lucie Bílá

21.15 Ano, ‰éfe!
Uvádí Z. Pohlreich

22.20 Show Jana Krause
23.25 Pod povrchem

Thriller USA (2000).
Hrají: M. Pfeifferová, H.
Ford, M. Ottová a dal‰í.
ReÏie R. Zemeckis

01.50 Zemû mrtv˘ch
Horor USA/Kan./Fr.
(2005). Hrají: S. Baker,
D. Hopper, J. Leguizamo
a dal‰í. ReÏie G. A.
Romero

03.30 Volejte Vû‰tce

20.00 Vyprávûj (1/16) (ST)
20.55 13. komnata Jana

Petránka (ST)
21.20 V‰echnopárty (ST)
22.05 Zpátky se Sobotou

Zábavn˘ pofiad (ST)
23.00 Kriminálka PafiíÏ

(19/62) (ST)
23.50 Mûsto Ïen II (4/22) (ST)
00.10 Co nám dûlá dokonalá

tûla? (20/39) (ST)
00.30 MI5 IV (8/10) (ST)
01.25 AZ-kvíz Speciál (ST)
01.55 Sama doma
03.25 Kavárniãka dfiíve

narozen˘ch (ST)
04.25 U nás doma (5/7) (ST)

20.00 Zázraãná planeta: JiÏní
Pacifik (2/6) (ST)

20.55 Vesmír: Slunce (1/31)
(ST)

21.40 Velikáni filmu: Nikita
Michalkov: Oãi ãerné

23.40 âT Live - bratfii
Ebenové

00.35 Q (ST)
01.05 Na stojáka (ST)
01.30 Laurel a Hardy: Na pile
01.50 PfieÏít! (ST)
02.40 ...danajsk˘ dar? (ST)
03.20 Klíã (ST)
03.50 Postfiehy odjinud (ST)
03.55 V zajetí Ïelezné opony
04.10 Pod pokliãkou

20.20 MasterChef (2)
22.25 Kámo‰ k pohledání

Romantická komedie
USA (2009). Hrají: P.
Rudd, R. Jonesová aj.
ReÏie J. Hamburg

00.35 Psychopat ze San
Franciska
Thriller USA (1990)

02.25 Novashopping
02.30 DO-RE-MI
03.55 Powder Park II (3)

Seriál N (2005)
04.40 V dobrém i zlém III (16)

Sitcom USA (2008)
05.05 Pfiátelé IV (23)
05.25 Novashopping

PRIMA LOVE
8.50 Nûkdo se dívá (112) 9.35
Teleshopping 9.50 Rosamunde
Pilcherová: âtyfii roãní období - Jaro
11.40 Hfií‰ná láska (196) 12.35
Ricardovy recepty 13.05 ChÛva k po-
hledání III (23) 13.35 Velmi kfiehké
vztahy II (71) 14.40 âarodûjky V (4)
15.35 Policejní divize IV (4) 16.30
Hfií‰ná láska (197) 17.30 Ricardovy re-
cepty 17.55 Prima tip na veãefii 18.00
JAG VI (21) 19.00 Léto s Italem 19.50
ChÛva k pohledání III (24) 20.20 Will &
Grace III (25) 20.45 Procházka v obla-
cích. Romant. film USA/Mex. (1995)
22.55 Ochrana svûdkÛ IV (5) 23.50
Famílie (9) 0.35 Policejní divize IV (4)

PRIMA COOL
8.45 Hvûzdná brána IV (2) 9.35
Teleshopping 9.55 Cleveland show
(10) 10.20 Akta X II (25) 11.15 Buffy,
pfiemoÏitelka upírÛ II (8) 12.10 Kdo
pfieÏije: Mikronésie (8) 13.10 Take‰iho
hrad II (79) 13.40 Xena IV (8) 14.35
Futurama VII (3) 15.05 Jak jsem po-
znal va‰i matku VII (17) 15.35 Akta
X III (1) 16.35 TûÏká dfiina 17.05 Elitní
komanda zblízka (1) 17.35 Hvûzdná
brána IV (3) 18.30 Simpsonovi IX (16,
17) 19.20 Kdo pfieÏije: Mikronésie (9)
20.15 Top Gear 2010 (4) 21.25
KravaÈáci (2) 22.25 Holky to chtûj taky.
Komedie N (2001) 0.20 Král bojovníkÛ.
Film Jap./N/USA (2010)

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 European
PGA Tour (35) 9.55 Formule 1 - VC
Itálie/Trénink 11.45 Vodáck  ̆závod
Budûjovice - Praha 12.05 Trans World
Sport (36) 13.00 Sport Expres 13.10
Mobil 1 - The Grid (26) 13.40 Element
(103) 13.55 Formule 1 - VC Itálie/
Trénink 15.35 Házená: SC Magdeburg
- HSV Hamburg 16.55 Rusko -
Severní Irsko 19.00 Sport Expres
19.10 America’s Cup Magazine (45)
19.45 Teleshop 20.00 Golf CS (13)
20.25 Fotbal: Nizozemsko - Turecko
22.35 Pokerová ‰kola (8) 23.00 Sport
Expres 23.10 European Poker Tour -
Season 7 (13) 23.55 Smackdown (6)

âT4
5.40 MS v jezdecké vytrvalosti Velká
Británie 6.00 Goalissimo 6.45 M âR
v boulderingu 2012 7.15 Paralympijské
hry 2012 8.15 Vuelta 2012 8.45 Spurt
9.10 âP v silniãní cyklistice 2012/Zlín
9.45 Golfmagazín 10.10 Memoriál
Jifiího Ra‰ky 10.35 Rallye âesko 11.00
SP ve stolním tenisu 2012/âesko
14.50 Samsung Diamond League
2012/Curych 16.50 V ‰achu 17.20
Total ragby 17.45 âeské ragby 18.00
Futsal: FK ERA-PACK Chrudim - KMF
Leotar Trebinje 20.00 Samsung
Diamond League 2012/Brusel 22.00
Vuelta 2012 22.30 Paralympijské hry
2012 23.30 PGA Tour 2012

NOVA CINEMA
7.55 Liga ·paãkÛ II (5) 8.25 Scooby-
Doo na stopû 8.45 Teleshopping 9.30
Powder Park (1) 10.30 Amazing Race:
O milion kolem svûta XIII (9) 11.15
Teleshopping 11.20 Druh  ̆Ïivot (72)
12.15 Teleshopping 12.40 PobfieÏní
hlídka VII (8) 13.55 ëábelsk  ̆dé‰È.
Katastrof. film Kan./USA (2007) 16.00
Dva machfii mezi nebem a peklem.
Komedie It. (1972) 17.55 Druh  ̆Ïivot
(73) 19.00 Amazing Race: O milion
kolem svûta XIII (10) 20.00 Svûtlu‰ky
v zahradû. Drama USA (2008) 22.00
Tfii. Thriller VB/Luc. (2005) 0.00
Diamanty (1). Minisérie JAR/VB/USA
(2008) 1.40 Diamanty (2)

FANDA
8.00 Moto GP - VC âR 9.05 KHL:
Dynamo Moskva - Avangard Omsk
11.10 Hvûzdná brána: Atlantida II (18)
11.55 Kobra 11 III (7) 12.45 ATP
Masters 1000 - Toronto 14.15 World of
Freesports 14.45 European Poker
Tour-Season 7 (9) 15.35 Showtime.
Akãní film USA (2002) 17.15 Hvûzdná
brána: Atlantida II (19) 18.10 Kobra 11
III (8) 19.05 Osudná hodina II (4) 20.05
Hartova válka. Váleãné drama USA
(2002) 22.15 Red News 22.25
Mûsteãko South Park III (9) 22.50
Smrtící váleãníci (7) 23.40 Konkurz pro
Playboy: San Diego (4) 0.05 European
Poker Tour-Season 7 (12)

18.00 Prostfieno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

PÁTEK 7. ZÁ¤Í
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
06.35 Knight Rider IV (4)
07.35 Kutil Tim V (15)
08.20 M.A.S.H. (3)
09.10 Prostfieno!
10.05 Diagnóza vraÏda III (12)
11.05 Big Ben (5) (ST)
13.05 MÛj pfiítel Monk VII (1)
14.05 VraÏdy v Kitzbühelu III

(3)
15.05 Námofiní vy‰etfiovací

sluÏba L. A. II (5)
Akãní krimiseriál USA
(2010) (ST)

16.05 Rosamunde
Pilcherová: Rodn˘
statek
Romantick˘ film N/Rak.
(2006). Hrají: I. Schoen-
herrová, S. Rauch
a dal‰í. ReÏie D. Keller

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 Letohrátky (46/52).
Animovan˘ seriál 09.25
McLeodovy dcery VIII (15/22).
Závûreãná fiada dobrodruÏného
seriálu Austr. (2008). Hrají: M.
Banasová, S. J. Mackinnonová, A.
Tuckerová a dal‰í 10.10 Toulavá
kamera vychutnává Slovensko
10.40 Na cestû po Vranovsku
11.10 Máte slovo s M. Jílkovou
12.00 Zprávy ve 12 12.20 BBV,
Pfiedpovûì poãasí, Události v re-
gionech plus 12.30 Sama doma
14.00 Mamba show. Úãinkují: T.
D. Pafiízek, V. Fofitík, A.
Hanychová a V. Paães 14.45
Televarieté 16.00 Bydlení je hra
16.30 AZ-kvíz Speciál 17.00 Malá
farma: Kanadská spojka 17.25
Besipky - Rady fiidiãÛm 17.30
âerné ovce 17.55 Poãasí

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Neobyãejné Ïe-
ny: Maria Montessori. Závûreãn˘
portrét z cyklu BBC 09.50
Architektura (32/45) 10.20 Rakev
na pfiání 11.15 Pfiíbûhy pfiedmûtÛ
11.40 Barvy Ïivota 12.35 Na plo-
várnû s Tomá‰em Sedláãkem
13.00 Jak se Ïije venkovsk˘m
kantorÛm podle Hany Pinkavové
13.15 Pohádka z kamene 13.45
Tajemství na dnû mofií (1/6). 2.
svûtová válka 14.40 DobrodruÏství
vûdy a techniky 15.25 Velk˘, vût-
‰í, nejvût‰í: Jaderná ponorka
Pennsylvania 16.15 Zemûloì plu-
je 16.45 Film o seriálu: Entent˘ky
17.00 Planeta YÓ 18.20 Kouzelná
‰kolka. Pohádky a povídání pro
nejmen‰í k podívání 18.45
Veãerníãek 18.55 Phineas a Ferb
II (13/39). Dost bylo králíkÛ/V láz-

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2234) (ST)
09.55 Dva machfii mezi

nebem a peklem
Komedie It. (1972) (ST)

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

12.35 Gilmorova dûvãata
V (7)

13.30 Dr. House II (3) (ST)
14.30 Sue Thomas: Agentka

FBI III (12) (ST)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly II (4)
16.30 Pfiátelé IV (23)
17.00 Odpolední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

17.30 Kriminálka Miami VIII
Krimiseriál Kan./USA

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (110)
06.05 ANIMÁâEK
08.10 EZO.TV
09.15 Druhá ‰ance II (12)
10.15 MacGyver (63)
11.30 Politická stfielnice
12.15 Îenská spravedlnost

IX (3, 4)
14.30 Tereza, Moric

a Konstantin (65)
15.35 Julie, cesta ke ‰tûstí

(19, 20) (ST)
17.30 Co bude dnes

k veãefii?
17.50 RYCHLÉ ZPRÁVY, Jak

bude
18.00 ANIMÁâEK
20.00 Návrat sedmi

stateãn˘ch
Western USA/·p. (1966)
(ST)

21.55 Rambo: Do pekla

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (110)
06.05 ANIMÁâEK
08.10 EZO.TV
09.15 Druhá ‰ance II (12)
10.15 MacGyver (63)
11.30 Politická stfielnice
12.15 Îenská spravedlnost

IX (3, 4)
14.30 Tereza, Moric

a Konstantin (65)
15.35 Julie, cesta ke ‰tûstí

(19, 20) (ST)
17.30 Co bude dnes

k veãefii?
17.50 RYCHLÉ ZPRÁVY, Jak

bude
18.00 ANIMÁâEK
20.00 Návrat sedmi

stateãn˘ch
Western USA/·p. (1966)
(ST)

21.55 Rambo: Do pekla
a zpût
Akãní film N/USA (2008)
(ST)

23.50 Steven Seagal - MuÏ
zákona II (3, 4)

00.35 Moonlighting III (10)
Seriál USA (1985) (ST)

01.25 EZO.TV
03.30 ·okující pfiíbûhy (5)

(ST)
04.15 MacGyver (63)

NOVA CINEMA
7.55 Liga ·paãkÛ II (5) 8.25 Scooby-
Doo na stopû 8.45 Teleshopping 9.30
Powder Park (1) 10.30 Amazing Race:
O milion kolem svûta XIII (9) 11.15
Teleshopping 11.20 Druh  ̆Ïivot (72)
12.15 Teleshopping 12.40 PobfieÏní
hlídka VII (8) 13.55 ëábelsk  ̆dé‰È.
Katastrof. film Kan./USA (2007) 16.00
Dva machfii mezi nebem a peklem.
Komedie It. (1972) 17.55 Druh  ̆Ïivot
(73) 19.00 Amazing Race: O milion
kolem svûta XIII (10) 20.00 Svûtlu‰ky
v zahradû. Drama USA (2008) 22.00
Tfii. Thriller VB/Luc. (2005) 0.00
Diamanty (1). Minisérie JAR/VB/USA
(2008) 1.40 Diamanty (2)

FANDA
8.00 Moto GP - VC âR 9.05 KHL:
Dynamo Moskva - Avangard Omsk
11.10 Hvûzdná brána: Atlantida II (18)
11.55 Kobra 11 III (7) 12.45 ATP
Masters 1000 - Toronto 14.15 World of
Freesports 14.45 European Poker
Tour-Season 7 (9) 15.35 Showtime.
Akãní film USA (2002) 17.15 Hvûzdná
brána: Atlantida II (19) 18.10 Kobra 11
III (8) 19.05 Osudná hodina II (4) 20.05
Hartova válka. Váleãné drama USA
(2002) 22.15 Red News 22.25
Mûsteãko South Park III (9) 22.50
Smrtící váleãníci (7) 23.40 Konkurz pro
Playboy: San Diego (4) 0.05 European
Poker Tour-Season 7 (12)

PÁTEK 7. ZÁ¤Í
âT1

05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 Letohrátky (46/52).
Animovan˘ seriál 09.25
McLeodovy dcery VIII (15/22).
Závûreãná fiada dobrodruÏného
seriálu Austr. (2008). Hrají: M.
Banasová, S. J. Mackinnonová, A.
Tuckerová a dal‰í 10.10 Toulavá
kamera vychutnává Slovensko
10.40 Na cestû po Vranovsku
11.10 Máte slovo s M. Jílkovou
12.00 Zprávy ve 12 12.20 BBV,
Pfiedpovûì poãasí, Události v re-
gionech plus 12.30 Sama doma
14.00 Mamba show. Úãinkují: T.
D. Pafiízek, V. Fofitík, A.
Hanychová a V. Paães 14.45
Televarieté 16.00 Bydlení je hra
16.30 AZ-kvíz Speciál 17.00 Malá
farma: Kanadská spojka 17.25
Besipky - Rady fiidiãÛm 17.30
âerné ovce 17.55 Poãasí
v Evropû 18.00 Události v regio-
nech 18.25 MÛÏeme dál? 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.50 Branky, bo-
dy, vtefiiny 19.59 ·Èastn˘ch deset

20.00 Vyprávûj (1/16) (ST)
20.55 13. komnata Jana

Petránka (ST)
21.20 V‰echnopárty (ST)
22.05 Zpátky se Sobotou

Zábavn˘ pofiad (ST)
23.00 Kriminálka PafiíÏ

(19/62) (ST)
23.50 Mûsto Ïen II (4/22) (ST)
00.10 Co nám dûlá dokonalá

tûla? (20/39) (ST)
00.30 MI5 IV (8/10) (ST)
01.25 AZ-kvíz Speciál (ST)
01.55 Sama doma
03.25 Kavárniãka dfiíve

narozen˘ch (ST)
04.25 U nás doma (5/7) (ST)

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Neobyãejné Ïe-
ny: Maria Montessori. Závûreãn˘
portrét z cyklu BBC 09.50
Architektura (32/45) 10.20 Rakev
na pfiání 11.15 Pfiíbûhy pfiedmûtÛ
11.40 Barvy Ïivota 12.35 Na plo-
várnû s Tomá‰em Sedláãkem
13.00 Jak se Ïije venkovsk˘m
kantorÛm podle Hany Pinkavové
13.15 Pohádka z kamene 13.45
Tajemství na dnû mofií (1/6). 2.
svûtová válka 14.40 DobrodruÏství
vûdy a techniky 15.25 Velk˘, vût-
‰í, nejvût‰í: Jaderná ponorka
Pennsylvania 16.15 Zemûloì plu-
je 16.45 Film o seriálu: Entent˘ky
17.00 Planeta YÓ 18.20 Kouzelná
‰kolka. Pohádky a povídání pro
nejmen‰í k podívání 18.45
Veãerníãek 18.55 Phineas a Ferb
II (13/39). Dost bylo králíkÛ/V láz-
ních. Seriál USA (2008) 19.25
Pfiíbûhy Alfreda Hitchcocka
(41/80). Milovníci zvífiat. Seriál
USA (1985-1989) 19.50 Zprávy
v ãeském znakovém jazyce 

20.00 Zázraãná planeta: JiÏní
Pacifik (2/6) (ST)

20.55 Vesmír: Slunce (1/31)
(ST)

21.40 Velikáni filmu: Nikita
Michalkov: Oãi ãerné

23.40 âT Live - bratfii
Ebenové

00.35 Q (ST)
01.05 Na stojáka (ST)
01.30 Laurel a Hardy: Na pile
01.50 PfieÏít! (ST)
02.40 ...danajsk˘ dar? (ST)
03.20 Klíã (ST)
03.50 Postfiehy odjinud (ST)
03.55 V zajetí Ïelezné opony
04.10 Pod pokliãkou

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2234) (ST)
09.55 Dva machfii mezi

nebem a peklem
Komedie It. (1972) (ST)

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

12.35 Gilmorova dûvãata
V (7)

13.30 Dr. House II (3) (ST)
14.30 Sue Thomas: Agentka

FBI III (12) (ST)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly II (4)
16.30 Pfiátelé IV (23)
17.00 Odpolední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

17.30 Kriminálka Miami VIII
Krimiseriál Kan./USA
(2009) (ST)

18.25 Ulice (2235) (ST)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny,
Poãasí

20.20 MasterChef (2)
22.25 Kámo‰ k pohledání

Romantická komedie
USA (2009). Hrají: P.
Rudd, R. Jonesová aj.
ReÏie J. Hamburg

00.35 Psychopat ze San
Franciska
Thriller USA (1990)

02.25 Novashopping
02.30 DO-RE-MI
03.55 Powder Park II (3)

Seriál N (2005)
04.40 V dobrém i zlém III (16)

Sitcom USA (2008)
05.05 Pfiátelé IV (23)
05.25 Novashopping

PRIMA LOVE
8.50 Nûkdo se dívá (112) 9.35
Teleshopping 9.50 Rosamunde
Pilcherová: âtyfii roãní období - Jaro
11.40 Hfií‰ná láska (196) 12.35
Ricardovy recepty 13.05 ChÛva k po-
hledání III (23) 13.35 Velmi kfiehké
vztahy II (71) 14.40 âarodûjky V (4)
15.35 Policejní divize IV (4) 16.30
Hfií‰ná láska (197) 17.30 Ricardovy re-
cepty 17.55 Prima tip na veãefii 18.00
JAG VI (21) 19.00 Léto s Italem 19.50
ChÛva k pohledání III (24) 20.20 Will &
Grace III (25) 20.45 Procházka v obla-
cích. Romant. film USA/Mex. (1995)
22.55 Ochrana svûdkÛ IV (5) 23.50
Famílie (9) 0.35 Policejní divize IV (4)

PRIMA COOL
8.45 Hvûzdná brána IV (2) 9.35
Teleshopping 9.55 Cleveland show
(10) 10.20 Akta X II (25) 11.15 Buffy,
pfiemoÏitelka upírÛ II (8) 12.10 Kdo
pfieÏije: Mikronésie (8) 13.10 Take‰iho
hrad II (79) 13.40 Xena IV (8) 14.35
Futurama VII (3) 15.05 Jak jsem po-
znal va‰i matku VII (17) 15.35 Akta
X III (1) 16.35 TûÏká dfiina 17.05 Elitní
komanda zblízka (1) 17.35 Hvûzdná
brána IV (3) 18.30 Simpsonovi IX (16,
17) 19.20 Kdo pfieÏije: Mikronésie (9)
20.15 Top Gear 2010 (4) 21.25
KravaÈáci (2) 22.25 Holky to chtûj taky.
Komedie N (2001) 0.20 Král bojovníkÛ.
Film Jap./N/USA (2010)

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 European
PGA Tour (35) 9.55 Formule 1 - VC
Itálie/Trénink 11.45 Vodáck  ̆závod
Budûjovice - Praha 12.05 Trans World
Sport (36) 13.00 Sport Expres 13.10
Mobil 1 - The Grid (26) 13.40 Element
(103) 13.55 Formule 1 - VC Itálie/
Trénink 15.35 Házená: SC Magdeburg
- HSV Hamburg 16.55 Rusko -
Severní Irsko 19.00 Sport Expres
19.10 America’s Cup Magazine (45)
19.45 Teleshop 20.00 Golf CS (13)
20.25 Fotbal: Nizozemsko - Turecko
22.35 Pokerová ‰kola (8) 23.00 Sport
Expres 23.10 European Poker Tour -
Season 7 (13) 23.55 Smackdown (6)

-

NÁŠ TIP
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O mláďata nandu pečuje táta
Ostrava | Ostravská zoo se raduje z  nových přírůstků. Jsou jimi mláďata nandu pampového. 
Podobně jako u australského emu se o potomky stará samec, nikoli samice. Otec se páří s více 
samicemi, které pak snesou vejce do jednoho hnízda. Snůška vajec čítá obvykle 13 až 30 kusů 
a než se mláďata vylíhnou, uplyne 35 až 40 dní. V Zoo Ostrava tvoří rodinku nanduů jeden samec 
a tři samice. Ty do hnízda snesly celkem osm vajec. Pyšný otec se nyní stará o mladé a tato úloha 
mu zůstane až do doby, než dosáhnou věku šesti měsíců. Potravu si ale od prvních dní obstará-
vají mláďata sama. Nandu pampový je jihoamerický pták, který kvůli zakrnělým křídlům nelétá. 
Používá je ale k udržování rovnováhy při běhu a když chce prudce změnit směr nebo zastavit. 
Je také velice dobrým plavcem a výborným běžcem. V běhu dosahuje rychlosti až 60 kilometrů 
v hodině.  VILEMÍNA ONDRUŠOVÁ

Sedmileté Melisa Řeháková a Nikola 
Šugárková jsou spolužačky z 1. B Základní 
školy Npor. Loma z Příbora. Melisa se 
o prázdninách těšila nejvíce na pouť 
a kolotoče, Nikola na koupání v bazénu.

ŘŘ

ZA NEJHEZČÍ OBRÁZEK VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY 

Soutěž o nejhezčí kresbu na téma Moje báječné prázdniny vyhlašuje pro děti 

týdeník 5+2 dny. Autoři nejkrásnějšího a nejnápaditějšího obrázku v katego-

riích do pěti let, od šesti do deseti a od deseti do patnácti let dostanou volnou 

vstupenku do ostravské zoologické zahrady. Povedené prázdninové kresby 

budeme zveřejňovat až do konce září, takže si tímto způsobem ještě prodlou-

žíme volné léto. Posílat své výtvory nám mů-

žete do 10. září nejlépe ve formátu A4 buď 

na adresu redakce týdeníku 5+2 dny, ulice 

Mlýnská 12, Ostrava, 702 00, nebo mailem 

na redakce.ostrava@agfmedia.cz.  (šim)

5+2 dny
dětem

O mláďata nandu pampového se stará pilný otec. 
 Foto: Pavel Vlček 

POZVÁNKA DO OSTRAVSKÉ ZOO

20.00 Zrcadlo tvého Ïivota -
Lucie Bílá

21.15 Ano, ‰éfe!
Uvádí Z. Pohlreich

22.20 Show Jana Krause
23.25 Pod povrchem

Thriller USA (2000).
Hrají: M. Pfeifferová, H.
Ford, M. Ottová a dal‰í.
ReÏie R. Zemeckis

01.50 Zemû mrtv˘ch
Horor USA/Kan./Fr.
(2005). Hrají: S. Baker,
D. Hopper, J. Leguizamo
a dal‰í. ReÏie G. A.
Romero

03.30 Volejte Vû‰tce

20.00 Vyprávûj (1/16) (ST)
20.55 13. komnata Jana

Petránka (ST)
21.20 V‰echnopárty (ST)
22.05 Zpátky se Sobotou

Zábavn˘ pofiad (ST)
23.00 Kriminálka PafiíÏ

(19/62) (ST)
23.50 Mûsto Ïen II (4/22) (ST)
00.10 Co nám dûlá dokonalá

tûla? (20/39) (ST)
00.30 MI5 IV (8/10) (ST)
01.25 AZ-kvíz Speciál (ST)
01.55 Sama doma
03.25 Kavárniãka dfiíve

narozen˘ch (ST)
04.25 U nás doma (5/7) (ST)

20.00 Zázraãná planeta: JiÏní
Pacifik (2/6) (ST)

20.55 Vesmír: Slunce (1/31)
(ST)

21.40 Velikáni filmu: Nikita
Michalkov: Oãi ãerné

23.40 âT Live - bratfii
Ebenové

00.35 Q (ST)
01.05 Na stojáka (ST)
01.30 Laurel a Hardy: Na pile
01.50 PfieÏít! (ST)
02.40 ...danajsk˘ dar? (ST)
03.20 Klíã (ST)
03.50 Postfiehy odjinud (ST)
03.55 V zajetí Ïelezné opony
04.10 Pod pokliãkou

20.20 MasterChef (2)
22.25 Kámo‰ k pohledání

Romantická komedie
USA (2009). Hrají: P.
Rudd, R. Jonesová aj.
ReÏie J. Hamburg

00.35 Psychopat ze San
Franciska
Thriller USA (1990)

02.25 Novashopping
02.30 DO-RE-MI
03.55 Powder Park II (3)

Seriál N (2005)
04.40 V dobrém i zlém III (16)

Sitcom USA (2008)
05.05 Pfiátelé IV (23)
05.25 Novashopping

PRIMA LOVE
8.50 Nûkdo se dívá (112) 9.35
Teleshopping 9.50 Rosamunde
Pilcherová: âtyfii roãní období - Jaro
11.40 Hfií‰ná láska (196) 12.35
Ricardovy recepty 13.05 ChÛva k po-
hledání III (23) 13.35 Velmi kfiehké
vztahy II (71) 14.40 âarodûjky V (4)
15.35 Policejní divize IV (4) 16.30
Hfií‰ná láska (197) 17.30 Ricardovy re-
cepty 17.55 Prima tip na veãefii 18.00
JAG VI (21) 19.00 Léto s Italem 19.50
ChÛva k pohledání III (24) 20.20 Will &
Grace III (25) 20.45 Procházka v obla-
cích. Romant. film USA/Mex. (1995)
22.55 Ochrana svûdkÛ IV (5) 23.50
Famílie (9) 0.35 Policejní divize IV (4)

PRIMA COOL
8.45 Hvûzdná brána IV (2) 9.35
Teleshopping 9.55 Cleveland show
(10) 10.20 Akta X II (25) 11.15 Buffy,
pfiemoÏitelka upírÛ II (8) 12.10 Kdo
pfieÏije: Mikronésie (8) 13.10 Take‰iho
hrad II (79) 13.40 Xena IV (8) 14.35
Futurama VII (3) 15.05 Jak jsem po-
znal va‰i matku VII (17) 15.35 Akta
X III (1) 16.35 TûÏká dfiina 17.05 Elitní
komanda zblízka (1) 17.35 Hvûzdná
brána IV (3) 18.30 Simpsonovi IX (16,
17) 19.20 Kdo pfieÏije: Mikronésie (9)
20.15 Top Gear 2010 (4) 21.25
KravaÈáci (2) 22.25 Holky to chtûj taky.
Komedie N (2001) 0.20 Král bojovníkÛ.
Film Jap./N/USA (2010)

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 European
PGA Tour (35) 9.55 Formule 1 - VC
Itálie/Trénink 11.45 Vodáck  ̆závod
Budûjovice - Praha 12.05 Trans World
Sport (36) 13.00 Sport Expres 13.10
Mobil 1 - The Grid (26) 13.40 Element
(103) 13.55 Formule 1 - VC Itálie/
Trénink 15.35 Házená: SC Magdeburg
- HSV Hamburg 16.55 Rusko -
Severní Irsko 19.00 Sport Expres
19.10 America’s Cup Magazine (45)
19.45 Teleshop 20.00 Golf CS (13)
20.25 Fotbal: Nizozemsko - Turecko
22.35 Pokerová ‰kola (8) 23.00 Sport
Expres 23.10 European Poker Tour -
Season 7 (13) 23.55 Smackdown (6)

âT4
5.40 MS v jezdecké vytrvalosti Velká
Británie 6.00 Goalissimo 6.45 M âR
v boulderingu 2012 7.15 Paralympijské
hry 2012 8.15 Vuelta 2012 8.45 Spurt
9.10 âP v silniãní cyklistice 2012/Zlín
9.45 Golfmagazín 10.10 Memoriál
Jifiího Ra‰ky 10.35 Rallye âesko 11.00
SP ve stolním tenisu 2012/âesko
14.50 Samsung Diamond League
2012/Curych 16.50 V ‰achu 17.20
Total ragby 17.45 âeské ragby 18.00
Futsal: FK ERA-PACK Chrudim - KMF
Leotar Trebinje 20.00 Samsung
Diamond League 2012/Brusel 22.00
Vuelta 2012 22.30 Paralympijské hry
2012 23.30 PGA Tour 2012

NOVA CINEMA
7.55 Liga ·paãkÛ II (5) 8.25 Scooby-
Doo na stopû 8.45 Teleshopping 9.30
Powder Park (1) 10.30 Amazing Race:
O milion kolem svûta XIII (9) 11.15
Teleshopping 11.20 Druh  ̆Ïivot (72)
12.15 Teleshopping 12.40 PobfieÏní
hlídka VII (8) 13.55 ëábelsk  ̆dé‰È.
Katastrof. film Kan./USA (2007) 16.00
Dva machfii mezi nebem a peklem.
Komedie It. (1972) 17.55 Druh  ̆Ïivot
(73) 19.00 Amazing Race: O milion
kolem svûta XIII (10) 20.00 Svûtlu‰ky
v zahradû. Drama USA (2008) 22.00
Tfii. Thriller VB/Luc. (2005) 0.00
Diamanty (1). Minisérie JAR/VB/USA
(2008) 1.40 Diamanty (2)

FANDA
8.00 Moto GP - VC âR 9.05 KHL:
Dynamo Moskva - Avangard Omsk
11.10 Hvûzdná brána: Atlantida II (18)
11.55 Kobra 11 III (7) 12.45 ATP
Masters 1000 - Toronto 14.15 World of
Freesports 14.45 European Poker
Tour-Season 7 (9) 15.35 Showtime.
Akãní film USA (2002) 17.15 Hvûzdná
brána: Atlantida II (19) 18.10 Kobra 11
III (8) 19.05 Osudná hodina II (4) 20.05
Hartova válka. Váleãné drama USA
(2002) 22.15 Red News 22.25
Mûsteãko South Park III (9) 22.50
Smrtící váleãníci (7) 23.40 Konkurz pro
Playboy: San Diego (4) 0.05 European
Poker Tour-Season 7 (12)

18.00 Prostfieno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

PÁTEK 7. ZÁ¤Í
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
06.35 Knight Rider IV (4)
07.35 Kutil Tim V (15)
08.20 M.A.S.H. (3)
09.10 Prostfieno!
10.05 Diagnóza vraÏda III (12)
11.05 Big Ben (5) (ST)
13.05 MÛj pfiítel Monk VII (1)
14.05 VraÏdy v Kitzbühelu III

(3)
15.05 Námofiní vy‰etfiovací

sluÏba L. A. II (5)
Akãní krimiseriál USA
(2010) (ST)

16.05 Rosamunde
Pilcherová: Rodn˘
statek
Romantick˘ film N/Rak.
(2006). Hrají: I. Schoen-
herrová, S. Rauch
a dal‰í. ReÏie D. Keller

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 Letohrátky (46/52).
Animovan˘ seriál 09.25
McLeodovy dcery VIII (15/22).
Závûreãná fiada dobrodruÏného
seriálu Austr. (2008). Hrají: M.
Banasová, S. J. Mackinnonová, A.
Tuckerová a dal‰í 10.10 Toulavá
kamera vychutnává Slovensko
10.40 Na cestû po Vranovsku
11.10 Máte slovo s M. Jílkovou
12.00 Zprávy ve 12 12.20 BBV,
Pfiedpovûì poãasí, Události v re-
gionech plus 12.30 Sama doma
14.00 Mamba show. Úãinkují: T.
D. Pafiízek, V. Fofitík, A.
Hanychová a V. Paães 14.45
Televarieté 16.00 Bydlení je hra
16.30 AZ-kvíz Speciál 17.00 Malá
farma: Kanadská spojka 17.25
Besipky - Rady fiidiãÛm 17.30
âerné ovce 17.55 Poãasí

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Neobyãejné Ïe-
ny: Maria Montessori. Závûreãn˘
portrét z cyklu BBC 09.50
Architektura (32/45) 10.20 Rakev
na pfiání 11.15 Pfiíbûhy pfiedmûtÛ
11.40 Barvy Ïivota 12.35 Na plo-
várnû s Tomá‰em Sedláãkem
13.00 Jak se Ïije venkovsk˘m
kantorÛm podle Hany Pinkavové
13.15 Pohádka z kamene 13.45
Tajemství na dnû mofií (1/6). 2.
svûtová válka 14.40 DobrodruÏství
vûdy a techniky 15.25 Velk˘, vût-
‰í, nejvût‰í: Jaderná ponorka
Pennsylvania 16.15 Zemûloì plu-
je 16.45 Film o seriálu: Entent˘ky
17.00 Planeta YÓ 18.20 Kouzelná
‰kolka. Pohádky a povídání pro
nejmen‰í k podívání 18.45
Veãerníãek 18.55 Phineas a Ferb
II (13/39). Dost bylo králíkÛ/V láz-

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2234) (ST)
09.55 Dva machfii mezi

nebem a peklem
Komedie It. (1972) (ST)

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

12.35 Gilmorova dûvãata
V (7)

13.30 Dr. House II (3) (ST)
14.30 Sue Thomas: Agentka

FBI III (12) (ST)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly II (4)
16.30 Pfiátelé IV (23)
17.00 Odpolední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

17.30 Kriminálka Miami VIII
Krimiseriál Kan./USA

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (110)
06.05 ANIMÁâEK
08.10 EZO.TV
09.15 Druhá ‰ance II (12)
10.15 MacGyver (63)
11.30 Politická stfielnice
12.15 Îenská spravedlnost

IX (3, 4)
14.30 Tereza, Moric

a Konstantin (65)
15.35 Julie, cesta ke ‰tûstí

(19, 20) (ST)
17.30 Co bude dnes

k veãefii?
17.50 RYCHLÉ ZPRÁVY, Jak

bude
18.00 ANIMÁâEK
20.00 Návrat sedmi

stateãn˘ch
Western USA/·p. (1966)
(ST)

21.55 Rambo: Do pekla

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (110)
06.05 ANIMÁâEK
08.10 EZO.TV
09.15 Druhá ‰ance II (12)
10.15 MacGyver (63)
11.30 Politická stfielnice
12.15 Îenská spravedlnost

IX (3, 4)
14.30 Tereza, Moric

a Konstantin (65)
15.35 Julie, cesta ke ‰tûstí

(19, 20) (ST)
17.30 Co bude dnes

k veãefii?
17.50 RYCHLÉ ZPRÁVY, Jak

bude
18.00 ANIMÁâEK
20.00 Návrat sedmi

stateãn˘ch
Western USA/·p. (1966)
(ST)

21.55 Rambo: Do pekla
a zpût
Akãní film N/USA (2008)
(ST)

23.50 Steven Seagal - MuÏ
zákona II (3, 4)

00.35 Moonlighting III (10)
Seriál USA (1985) (ST)

01.25 EZO.TV
03.30 ·okující pfiíbûhy (5)

(ST)
04.15 MacGyver (63)

NOVA CINEMA
7.55 Liga ·paãkÛ II (5) 8.25 Scooby-
Doo na stopû 8.45 Teleshopping 9.30
Powder Park (1) 10.30 Amazing Race:
O milion kolem svûta XIII (9) 11.15
Teleshopping 11.20 Druh  ̆Ïivot (72)
12.15 Teleshopping 12.40 PobfieÏní
hlídka VII (8) 13.55 ëábelsk  ̆dé‰È.
Katastrof. film Kan./USA (2007) 16.00
Dva machfii mezi nebem a peklem.
Komedie It. (1972) 17.55 Druh  ̆Ïivot
(73) 19.00 Amazing Race: O milion
kolem svûta XIII (10) 20.00 Svûtlu‰ky
v zahradû. Drama USA (2008) 22.00
Tfii. Thriller VB/Luc. (2005) 0.00
Diamanty (1). Minisérie JAR/VB/USA
(2008) 1.40 Diamanty (2)

FANDA
8.00 Moto GP - VC âR 9.05 KHL:
Dynamo Moskva - Avangard Omsk
11.10 Hvûzdná brána: Atlantida II (18)
11.55 Kobra 11 III (7) 12.45 ATP
Masters 1000 - Toronto 14.15 World of
Freesports 14.45 European Poker
Tour-Season 7 (9) 15.35 Showtime.
Akãní film USA (2002) 17.15 Hvûzdná
brána: Atlantida II (19) 18.10 Kobra 11
III (8) 19.05 Osudná hodina II (4) 20.05
Hartova válka. Váleãné drama USA
(2002) 22.15 Red News 22.25
Mûsteãko South Park III (9) 22.50
Smrtící váleãníci (7) 23.40 Konkurz pro
Playboy: San Diego (4) 0.05 European
Poker Tour-Season 7 (12)

PÁTEK 7. ZÁ¤Í
âT1

05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 Letohrátky (46/52).
Animovan˘ seriál 09.25
McLeodovy dcery VIII (15/22).
Závûreãná fiada dobrodruÏného
seriálu Austr. (2008). Hrají: M.
Banasová, S. J. Mackinnonová, A.
Tuckerová a dal‰í 10.10 Toulavá
kamera vychutnává Slovensko
10.40 Na cestû po Vranovsku
11.10 Máte slovo s M. Jílkovou
12.00 Zprávy ve 12 12.20 BBV,
Pfiedpovûì poãasí, Události v re-
gionech plus 12.30 Sama doma
14.00 Mamba show. Úãinkují: T.
D. Pafiízek, V. Fofitík, A.
Hanychová a V. Paães 14.45
Televarieté 16.00 Bydlení je hra
16.30 AZ-kvíz Speciál 17.00 Malá
farma: Kanadská spojka 17.25
Besipky - Rady fiidiãÛm 17.30
âerné ovce 17.55 Poãasí
v Evropû 18.00 Události v regio-
nech 18.25 MÛÏeme dál? 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.50 Branky, bo-
dy, vtefiiny 19.59 ·Èastn˘ch deset

20.00 Vyprávûj (1/16) (ST)
20.55 13. komnata Jana

Petránka (ST)
21.20 V‰echnopárty (ST)
22.05 Zpátky se Sobotou

Zábavn˘ pofiad (ST)
23.00 Kriminálka PafiíÏ

(19/62) (ST)
23.50 Mûsto Ïen II (4/22) (ST)
00.10 Co nám dûlá dokonalá

tûla? (20/39) (ST)
00.30 MI5 IV (8/10) (ST)
01.25 AZ-kvíz Speciál (ST)
01.55 Sama doma
03.25 Kavárniãka dfiíve

narozen˘ch (ST)
04.25 U nás doma (5/7) (ST)

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Neobyãejné Ïe-
ny: Maria Montessori. Závûreãn˘
portrét z cyklu BBC 09.50
Architektura (32/45) 10.20 Rakev
na pfiání 11.15 Pfiíbûhy pfiedmûtÛ
11.40 Barvy Ïivota 12.35 Na plo-
várnû s Tomá‰em Sedláãkem
13.00 Jak se Ïije venkovsk˘m
kantorÛm podle Hany Pinkavové
13.15 Pohádka z kamene 13.45
Tajemství na dnû mofií (1/6). 2.
svûtová válka 14.40 DobrodruÏství
vûdy a techniky 15.25 Velk˘, vût-
‰í, nejvût‰í: Jaderná ponorka
Pennsylvania 16.15 Zemûloì plu-
je 16.45 Film o seriálu: Entent˘ky
17.00 Planeta YÓ 18.20 Kouzelná
‰kolka. Pohádky a povídání pro
nejmen‰í k podívání 18.45
Veãerníãek 18.55 Phineas a Ferb
II (13/39). Dost bylo králíkÛ/V láz-
ních. Seriál USA (2008) 19.25
Pfiíbûhy Alfreda Hitchcocka
(41/80). Milovníci zvífiat. Seriál
USA (1985-1989) 19.50 Zprávy
v ãeském znakovém jazyce 

20.00 Zázraãná planeta: JiÏní
Pacifik (2/6) (ST)

20.55 Vesmír: Slunce (1/31)
(ST)

21.40 Velikáni filmu: Nikita
Michalkov: Oãi ãerné

23.40 âT Live - bratfii
Ebenové

00.35 Q (ST)
01.05 Na stojáka (ST)
01.30 Laurel a Hardy: Na pile
01.50 PfieÏít! (ST)
02.40 ...danajsk˘ dar? (ST)
03.20 Klíã (ST)
03.50 Postfiehy odjinud (ST)
03.55 V zajetí Ïelezné opony
04.10 Pod pokliãkou

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2234) (ST)
09.55 Dva machfii mezi

nebem a peklem
Komedie It. (1972) (ST)

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

12.35 Gilmorova dûvãata
V (7)

13.30 Dr. House II (3) (ST)
14.30 Sue Thomas: Agentka

FBI III (12) (ST)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly II (4)
16.30 Pfiátelé IV (23)
17.00 Odpolední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

17.30 Kriminálka Miami VIII
Krimiseriál Kan./USA
(2009) (ST)

18.25 Ulice (2235) (ST)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny,
Poãasí

20.20 MasterChef (2)
22.25 Kámo‰ k pohledání

Romantická komedie
USA (2009). Hrají: P.
Rudd, R. Jonesová aj.
ReÏie J. Hamburg

00.35 Psychopat ze San
Franciska
Thriller USA (1990)

02.25 Novashopping
02.30 DO-RE-MI
03.55 Powder Park II (3)

Seriál N (2005)
04.40 V dobrém i zlém III (16)

Sitcom USA (2008)
05.05 Pfiátelé IV (23)
05.25 Novashopping

PRIMA LOVE
8.50 Nûkdo se dívá (112) 9.35
Teleshopping 9.50 Rosamunde
Pilcherová: âtyfii roãní období - Jaro
11.40 Hfií‰ná láska (196) 12.35
Ricardovy recepty 13.05 ChÛva k po-
hledání III (23) 13.35 Velmi kfiehké
vztahy II (71) 14.40 âarodûjky V (4)
15.35 Policejní divize IV (4) 16.30
Hfií‰ná láska (197) 17.30 Ricardovy re-
cepty 17.55 Prima tip na veãefii 18.00
JAG VI (21) 19.00 Léto s Italem 19.50
ChÛva k pohledání III (24) 20.20 Will &
Grace III (25) 20.45 Procházka v obla-
cích. Romant. film USA/Mex. (1995)
22.55 Ochrana svûdkÛ IV (5) 23.50
Famílie (9) 0.35 Policejní divize IV (4)

PRIMA COOL
8.45 Hvûzdná brána IV (2) 9.35
Teleshopping 9.55 Cleveland show
(10) 10.20 Akta X II (25) 11.15 Buffy,
pfiemoÏitelka upírÛ II (8) 12.10 Kdo
pfieÏije: Mikronésie (8) 13.10 Take‰iho
hrad II (79) 13.40 Xena IV (8) 14.35
Futurama VII (3) 15.05 Jak jsem po-
znal va‰i matku VII (17) 15.35 Akta
X III (1) 16.35 TûÏká dfiina 17.05 Elitní
komanda zblízka (1) 17.35 Hvûzdná
brána IV (3) 18.30 Simpsonovi IX (16,
17) 19.20 Kdo pfieÏije: Mikronésie (9)
20.15 Top Gear 2010 (4) 21.25
KravaÈáci (2) 22.25 Holky to chtûj taky.
Komedie N (2001) 0.20 Král bojovníkÛ.
Film Jap./N/USA (2010)

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 European
PGA Tour (35) 9.55 Formule 1 - VC
Itálie/Trénink 11.45 Vodáck  ̆závod
Budûjovice - Praha 12.05 Trans World
Sport (36) 13.00 Sport Expres 13.10
Mobil 1 - The Grid (26) 13.40 Element
(103) 13.55 Formule 1 - VC Itálie/
Trénink 15.35 Házená: SC Magdeburg
- HSV Hamburg 16.55 Rusko -
Severní Irsko 19.00 Sport Expres
19.10 America’s Cup Magazine (45)
19.45 Teleshop 20.00 Golf CS (13)
20.25 Fotbal: Nizozemsko - Turecko
22.35 Pokerová ‰kola (8) 23.00 Sport
Expres 23.10 European Poker Tour -
Season 7 (13) 23.55 Smackdown (6)

-

NÁŠ TIP
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SOBOTA 8. ZÁ¤Í
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
06.55 Hero Factory: My

stavíme hrdiny (6)
07.25 Mistr Manny (9)
07.55 Hraãkování
08.30 Autosalon
09.45 Columbo

Detektivní seriál USA
(1971)

11.20 Pod dozorem
Komedie USA (2008).
Hrají: M. Lawrence,
Raven-Symoné, K.
Whitleyová a dal‰í (ST)

13.15 Zná ji jako sv˘ boty
Romantická komedie
USA (2005). Hrají: C.
Diazová, T. Colletteová
a dal‰í (ST)

16.00 VraÏdy v Midsomeru
VIII (ST)

18.00 Jak se staví sen
18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

20.00 Obchoìák (1, 2)
Právû otevíráme! Nov˘
rodinn˘ seriál (2012).
Hrají: T. Kostková,
P. KfiíÏ, D. Matásek

22.30 Bourneovo ultimátum
Akãní thriller USA
(2007). Hrají: M. Damon,
J. Stilesová, S. Glenn
a dal‰í (ST)

00.45 Let 93
Film USA (2006). ReÏie
P. Markle

02.25 Volejte Vû‰tce
04.10 Dutch aneb Bláznivá

cesta
Komedie USA (1991)

âT1
06.00 Mal˘ televizní kabaret 06.20
Finley, poÏární autíãko (9) 06.40
Kostiãky 06.50 Pátrání svûtlu‰ky
Lucie 07.05 A je tu Lola! Film
N (2010) 08.40 Kráska v rÛÏovém.
Romantická komedie USA (1986)
10.15 Zpráviãky 10.35 Svût âT
10.55 My v‰ichni ‰kolou povinní
(2/13). Seriál âR (1984). Hrají: M.
Vladyka, V. Îilková 12.00 Z me-
tropole, T̆ den v regionech 12.25
Hoby na‰í doby 12.50 Postfiehy
odjinud. ecko oãima Marthy
Elefteriadu - Kde sídlili bohové
13.00 Zprávy 13.05 Motanice.
Pohádka âR (1988). Hrají: P.
Kostka, J. Vinkláfi 14.15
Rukaviãka. Romantick˘ film âR
(1941). Hrají: N. Gollová, O.
Korbeláfi 16.00 Úsmûvy Radka
Brzobohatého 16.40 Operace
Corned Beef. Komedie Fr. (1990).
Hrají: J. Reno, Ch. Clavier 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za o-
kamÏik a poãasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vtefiiny 19.57
·Èastn˘ch deset a Euromiliony

20.00 Trapasy (ST)
21.05 Hitparáda televizní

zábavy (ST)
22.00 Tfii mu‰ket˘fii

Film USA/VB (1993) (ST)
23.45 Losování Euromiliony
23.50 Krev mojí krve

Thriller Fr./It. (2009) (ST)
01.20 Film o seriálu:

Zdivoãelá zemû IV (ST)
01.35 Zpátky se Sobotou(ST)
02.30 Malá farma: Kanadská

spojka (ST)
02.50 Bydlení je hra (ST)
03.20 Jsou urãité hranice

Film âR (1986) (ST)
04.50 Tak neváhej a toã! (ST)

âT2
06.00 Pût let na Marsu 06.50
Kdyby nastal soudn˘ den 07.45
Îivot s handicapem: Dana aneb
Uãitelka na vozíku 08.00
Panorama 08.30 Osobnost na
Dvojce 08.35 Ná‰ venkov 08.50
Folklorika 09.20 Za vesnick˘mi
muzikanty 09.45 Hranice bez hra-
nic (1/16) 10.15 Kultura.cz 10.40
Divadlo Ïije! 11.10 Babylon 11.40
Architektura (33/45) 12.05
Maratón. Film âR (1968). Hrají: J.
Hanzlík, J. Brejchová 13.50
Zázraãné studánky: V kraji menhi-
rÛ a kolébky na‰ich dûjin 14.10
Terra musica 15.05 Kamera na
cestách: Mauricius a Rodrigues
16.00 Zázraãná planeta: JiÏní
Pacifik (2/6) 16.55 Film o seriálu:
Vyprávûj 17.05 Ranã U Zelené
sedmy (33/42). Komediální seriál
âR (2005). Hrají: J. ·tûpánková,
M. Steinmasslová 17.35 O moud-
ré Sorfarinû. Italská pohádka âR
(1995). Hraje: M. Kuklová 18.45
Veãerníãek 18.55 Medúza 19.30
Moje rodina III (8/13) 

20.00 M˘ty a fakta historie:
Pyramidy? (3/5) (ST)

20.50 Dvofiákova Praha 2012
22.10 Iluzionista
23.25 âerven˘ trpaslík

(33/52) (ST)
23.55 Mighty Boosh III (3/6)
00.25 Pani Helene (ST)
01.30 Lumírova garáÏ
01.55 Ve stínu bohynû matky

zemû (ST)
02.50 Eli‰ka Junková
03.25 Laurel a Hardy
03.45 Porazily jsme Hitlera

aji Stalina
04.10 V zajetí Ïelezné opony
04.25 Pod pokliãkou (ST)

NOVA
06.05 Skippy (30)
06.30 Pepek námofiník
06.45 Co nového, Scooby-

Doo? III (3)
07.10 Avengers: Nejmocnûj‰í

hrdinové svûta (15)
07.40 TuãÀáci

z Madagaskaru II (3)
08.05 âarodûjka Tara (15)
08.35 Grilování

s Vodouchem (1)
09.10 Bravo Girls: V‰echno,

nebo nic
11.00 Kofiení
12.00 Volejte Novu
12.30 Hogo fogo Homolka

Komedie âR (1970) (ST)
14.15 ·éfe, jsem v tom!

Komedie USA (2009)
16.10 Jen ho nechte, aÈ se

bojí
Komedie âR (1978) (ST)

18.05 Babicovy dobroty
18.45 Hospoda (32) (ST)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny,
Poãasí

20.20 Harry Potter a Kámen
mudrcÛ
Film USA/VB (2001).
Hrají: D. Radcliffe, 
E. Watsonová, R. Grint a
dal‰í (ST)

23.25 Swordfish: Operace
Hacker
Film USA (2001)

01.25 Novashopping
01.35 Návnada 2: Svádûní

Horor Kan. (2007)
03.10 DO-RE-MI
04.45 V dobrém i zlém III (17,

18)
Sitcom USA (2008)

05.30 Novashopping

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (111)
06.15 ANIMÁâEK
08.45 Drtivá poráÏka (3)
09.50 Návrat sedmi

stateãn˘ch
Western USA/·p. (1966)
(ST)

12.00 Mailem, po‰tou,
mobilem

12.30 Recept na bohatství
14.00 âekání na lásku

Romant. film Fr. (2007)
(ST)

15.50 Îena zákona (11)
Krimiseriál Fr. (1996-
2008) (ST)

17.50 Jak bude
17.55 ANIMÁâEK
20.00 Sindibád (1)

Seriál VB (2012)
20.55 Barrandovsk˘

videostop
21.50 Prominenti - Hvûzdná

Noc
22.45 Catch .44

Krimifilm USA (2011)
(ST)

00.30 Satisfakce III (6)
Seriál Austr.

01.20 EZO.TV
03.35 Svût drog

Thriller N/USA/Braz.
(2006)

PRIMA LOVE
6.25 Leti‰tû (1) 7.20 Cesty domÛ (10)
8.20 Balírna 9.10 Hfií‰ná láska (197)
10.05 Ricardovy recepty 10.30 ChÛva
k pohledání III (24) 11.00 Super drbna
IV (15) 11.50 Glee II (21) 12.45
Amerika hledá topmodelku VI (1)
13.40 Velmi kfiehké vztahy II (72)
14.40 âarodûjky V (5) 15.35
Nemocnice Mercy (13) 16.30 Hfií‰ná
láska (198) 17.30 Ricardovy recepty
18.00 JAG VI (22) 18.50 TOP STAR
magazín 19.50 ChÛva k pohledání III
(25) 20.20 Nebezpeãné lÏi. Thriller
Kan. (2007) 22.25 Ve sluÏbách FBI III
(6) 23.20 Bod G III (1) 23.45 Dr.
Ludsky (10) 0.40 Bod G III (1)

PRIMA COOL
6.20 Teleshopping 7.20 Vítejte doma III
(33) 8.15 Cleveland Show III (16) 8.40
Stav beztíÏe (11) 9.30 Heuréka -
Mûsto divÛ V (1) 10.20 Faktor strachu
XI (13) 11.20 Magazín Ligy mistrÛ UE-
FA 11.50 Autosalon 13.05 RE-PLAY
13.35 Vítejte doma III (33) 14.35
Faktor strachu XI (13) 15.35
Dobyvatelé ztracené pravdy III (1)
16.35 Top Gear 2010 (4) 17.40 V uta-
jení (4) 18.30 Simpsonovi IX (18, 19,
20) 20.00 Na ostfií noÏe. Akãní film
USA (1997) 22.25 Pustina. Akãní sci-fi
film USA (2003) 0.10 Simpsonovi IX
(18, 19) 1.00 Za kaãku svlíkaãku 2.00
Na ostfií noÏe. Akãní film USA (1997)

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 KHL: CSKA
Moskva - Spartak Moskva 10.55
Formule 1 - VC Itálie/Trénink 12.05
Fotbal: Nizozemsko - Turecko 13.55
Formule 1 - VC Itálie/Kvalifikace 15.05
Sport Expres 15.15 Fotbal: Rusko -
Severní Irsko 16.55 Fotbal: Skotsko -
Srbsko 19.00 Sport Expres 19.10
MMâR v motokrosu (9) 19.45
Teleshop 20.00 Off-road Maraton (5)
20.30 Mobil 1 - The Grid (26) 21.00
Sport Expres 21.10 KHL 23.00 Sport
Expres 23.10 Formule 1 - VC
Itálie/Kvalifikace 0.10 Trans World
Sport (36) 1.00 Teleshop 1.15
Videotext 

âT4
5.15 Vuelta 2012 5.40 BBV po 25 le-
tech 6.00 PGA Tour 2012 9.00
Paralympijské hry 2012 10.00 Craft
1000 Miles Adventure 10.10 Fotbal:
FK Pardubice - FK Viktoria ÎiÏkov
12.05 Florbal: âesko - Norsko 13.45
Cyklotoulky 13.55 MS horsk˘ch kol
2012/Rakousko 16.00 Cena Jockey
clubu âeské republiky 17.15 Florbal:
âesko - ·v˘carsko 19.25 âtyfika 19.45
Goalissimo 20.35 Cristiano Ronaldo
21.30 PGA Tour 2012 0.00 Vuelta
2012 0.30 Paralympijské hry 2012
1.30 Samsung Diamond League
2012/Brusel 3.30 Cena Jockey clubu
âeské republiky 4.40 Vuelta 2012

NOVA CINEMA
8.05 Hfií‰n˘ tanec - koncert (2) 9.00
Teleshopping 9.40 Charlie Chaplin
9.45 Teleshopping 9.55 Amazing
Race: O milion kolem svûta XIII
(10) 10.40 Teleshopping 10.45
Druh˘ Ïivot (73) 11.40 Teleshopping
12.05 ëábelsk˘ dé‰È. Katastrof. film
Kan./USA (2007) 14.05 Svûtlu‰ky
v zahradû. Drama USA (2008)
16.15 DobrodruÏství malé pandy.
Film USA (1995) 18.05 Postel plná
rÛÏí. Romant. film USA (1996)
20.00 Dva muÏi hlásí pfiíchod.
Komedie âR (1975) 22.00 Silent
Hill. Horor Fr./Jap./USA (2006) 0.35
Zvût‰enina. Drama It./VB/USA

FANDA
8.00 Osudná hodina II (4) 8.55
Fotbal: FC Slovan Liberec - SK
Slavia Praha 10.55 Hvûzdná brá-
na: Atlantida II (19) 11.40 Kobra 11
III (8) 12.30 KHL: CSKA Moskva -
Spartak Moskva 14.35 World of
Freesports 15.30 European Poker
Tour-Season 7 (10) 16.20 Nosáãi.
Komedie N (1983) 18.00
Tuningové války (9) 18.55 Auto-
mag (28) 19.35 World of
Freesports 20.05 StráÏce pofiádku
(2) 20.55 Box: Vitalij Kliãko vs.
Manuel Charr 23.40 K.O.Night
Show (30/2012) 0.3 K. O. Night
Show (31/2012)

-
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Správné tipy pro školáky
Brány škol se otevřely a naši školáci se vrátili zpět do školních lavic. A nás opět den co den trápí otázka, co jim 
nabídnout ke svačině, aby jim chutnalo a přitom jedli zdravě. S příchodem sychravých podzimních dnů se zvy-
šuje i riziko onemocnění chřipkou či rýmou. Pro imunitu je důležitý nejen vitamín C, ale i další živiny, které dítěti 
dokáže dodat pouze pestrá a vyvážená strava. V ní má své místo chléb, sladké pečivo i například drůbeží šunka.

více na WWW.PENAM.CZ

Odbornice radí: Hlavně pestře

"Zdravá výživa je nezbytná pro růst 
a vývoj dítěte. Dostatečný přísun ener-
gie a živin třeba i na to, aby se dítě ve 
škole soustředilo a ve volném čase si 
dokázalo vychutnat sportovní aktivity, 
hru či kroužky, "vysvětluje odbornice 
na výživu MUDr. Katarína Babinská.
Jednou z nejdůležitějších zásad správné 
výživy je pestrost. Střídáním různých 
potravin dodáme dítěti potřebnou šká-
lu živin v přiměřeném množství. Jeho 
strava by měla obsahovat všechny hlav-
ní potraviny:
- Výrobky z obilovin. Ve výživě dětí 
mají své místo bílé  a grahamové vý-
robky (chléb, pečivo, těstoviny, rýže na-
tural, ovesné vločky apod.).
- Ovoce a zeleninu. Jsou zvláště boha-
té na hodnotné látky, proto se je snaž-
me zařadit do každého pokrmu.
- Mléko, mléčné výrobky, sýry. 
V množství 2-3 porce mají být každo-
denní součástí stravy dítěte. Školákům 
podáváme zejména polotučné druhy, 
které obsahují dostatek vápníku.
- Maso, masné výrobky. Do jídelníčku 
vybíráme druhy s nižším obsahem tuku 
- kuřecí, krůtí, kvalitní hovězí a vepřové 
maso.
- Ryby by děti měly sníst alespoň jed-
nou do týdne (v podobě teplého jídla 
nebo například domácí pomazánky.) 
- Tuky a oleje. Zde upřednostňujeme 
rostlinné tuky před živočišnými.
- Luštěniny jsou velmi hodnotné, v jí-
delníčku školáka by neměly chybět 2-3 
krát do týdne.

Tipy na snídaně:
  Rosický Toustový chléb

 Penam se sýrovou
 pomazánkou.

  Ovesné vločky Penam  
 s mlékem a ovocem,  
 bylinkový čaj.

 Ovesná kaše s ovocem  
 nebo zeleninou.

Pro organismus je důležitý průběžný 
přísun energie a živin. Děti by proto 
měly jíst pravidelně 5-6x denně.
Důležité je snídaně i svačina

Kompletní snídaně - to je pokrm i ná-
poj. Pokud dítě nesnídá, chybí mu 
energie. Hůře se pak soustředí na vy-
učování a hůře prospívá. Děti, které 
nesnídají, často jedí více večer a díky 
tomu mohou trpět obezitou.
Vhodným základem svačiny je chléb 
nebo pečivo s pomazánkou, sýrem či 
drůbeží šunkou. Samozřejmou součás-
tí má být ovoce či zelenina. Vhodný je 
i mléčný výrobek, sladkost by měla být 
pouze drobným doplňkem. Děti spíše 
snědí svačinu, pokud najdou v balíčku 

Tipy na svačinu
  Chléb Gurmán značky  

 Penam, tuňáková   
 pomazánka, rajče, jablko, čaj.

  Závinek něco na zub od   
 Penamu a pramenitá voda.

  Jogurt, grahamové pečivo,  
 hrozny.

každý den něco jiného.
Na oběd má dítě přijmout přibližně 
třetinu z denního množství energie. 
Školní obědy jsou dávkovány tak, aby 
polévka s druhým chodem splňovala 
tento požadavek. Děti ale často polév-
ku odmítají a pak si "baterky dobíjejí" 
potravinami z automatů či bufetů, kte-
ré většinou nabízejí kalorické bomby.
Nezapomínejme na pitný režim, ten 
závisí na věku a je přibližně 1 - 2 l na 
den. Vhodná je pitná voda, neochuce-
né pramenité vody, neslazený čaj, ob-
čas 100% džus ředěný vodou. Slazené 
nápoje raději vyřaďme.
Sladkosti nejsou nezbytné pro nor-
mální fungování organismu. Co ale 

  Doporučená denní dávka
 pro děti:
 7 - 10 let
 9 000 kJ / den
 11 - 14 let chlapci
 10 500 kJ / den
 11 - 14 let dívky
 10 000 kJ / den

dělat, když je děti tak milují! Nezou-
fejte, drobná sladkost se "vejde" i do 
zdravého jídelníčku. Lepší volbou jsou 
dobroty, které obsahují ovoce, jogurt, 
mléko, tvaroh, ořechy, mák, ovesné 
vločky, celozrnnou mouku a jsou jen 
jemně slazené.
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SOBOTA 8. ZÁ¤Í
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
06.55 Hero Factory: My

stavíme hrdiny (6)
07.25 Mistr Manny (9)
07.55 Hraãkování
08.30 Autosalon
09.45 Columbo

Detektivní seriál USA
(1971)

11.20 Pod dozorem
Komedie USA (2008).
Hrají: M. Lawrence,
Raven-Symoné, K.
Whitleyová a dal‰í (ST)

13.15 Zná ji jako sv˘ boty
Romantická komedie
USA (2005). Hrají: C.
Diazová, T. Colletteová
a dal‰í (ST)

16.00 VraÏdy v Midsomeru
VIII (ST)

18.00 Jak se staví sen
18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

20.00 Obchoìák (1, 2)
Právû otevíráme! Nov˘
rodinn˘ seriál (2012).
Hrají: T. Kostková,
P. KfiíÏ, D. Matásek

22.30 Bourneovo ultimátum
Akãní thriller USA
(2007). Hrají: M. Damon,
J. Stilesová, S. Glenn
a dal‰í (ST)

00.45 Let 93
Film USA (2006). ReÏie
P. Markle

02.25 Volejte Vû‰tce
04.10 Dutch aneb Bláznivá

cesta
Komedie USA (1991)

âT1
06.00 Mal˘ televizní kabaret 06.20
Finley, poÏární autíãko (9) 06.40
Kostiãky 06.50 Pátrání svûtlu‰ky
Lucie 07.05 A je tu Lola! Film
N (2010) 08.40 Kráska v rÛÏovém.
Romantická komedie USA (1986)
10.15 Zpráviãky 10.35 Svût âT
10.55 My v‰ichni ‰kolou povinní
(2/13). Seriál âR (1984). Hrají: M.
Vladyka, V. Îilková 12.00 Z me-
tropole, T̆ den v regionech 12.25
Hoby na‰í doby 12.50 Postfiehy
odjinud. ecko oãima Marthy
Elefteriadu - Kde sídlili bohové
13.00 Zprávy 13.05 Motanice.
Pohádka âR (1988). Hrají: P.
Kostka, J. Vinkláfi 14.15
Rukaviãka. Romantick˘ film âR
(1941). Hrají: N. Gollová, O.
Korbeláfi 16.00 Úsmûvy Radka
Brzobohatého 16.40 Operace
Corned Beef. Komedie Fr. (1990).
Hrají: J. Reno, Ch. Clavier 18.25
Kluci v akci 18.55 Události za o-
kamÏik a poãasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vtefiiny 19.57
·Èastn˘ch deset a Euromiliony

20.00 Trapasy (ST)
21.05 Hitparáda televizní

zábavy (ST)
22.00 Tfii mu‰ket˘fii

Film USA/VB (1993) (ST)
23.45 Losování Euromiliony
23.50 Krev mojí krve

Thriller Fr./It. (2009) (ST)
01.20 Film o seriálu:

Zdivoãelá zemû IV (ST)
01.35 Zpátky se Sobotou(ST)
02.30 Malá farma: Kanadská

spojka (ST)
02.50 Bydlení je hra (ST)
03.20 Jsou urãité hranice

Film âR (1986) (ST)
04.50 Tak neváhej a toã! (ST)

âT2
06.00 Pût let na Marsu 06.50
Kdyby nastal soudn˘ den 07.45
Îivot s handicapem: Dana aneb
Uãitelka na vozíku 08.00
Panorama 08.30 Osobnost na
Dvojce 08.35 Ná‰ venkov 08.50
Folklorika 09.20 Za vesnick˘mi
muzikanty 09.45 Hranice bez hra-
nic (1/16) 10.15 Kultura.cz 10.40
Divadlo Ïije! 11.10 Babylon 11.40
Architektura (33/45) 12.05
Maratón. Film âR (1968). Hrají: J.
Hanzlík, J. Brejchová 13.50
Zázraãné studánky: V kraji menhi-
rÛ a kolébky na‰ich dûjin 14.10
Terra musica 15.05 Kamera na
cestách: Mauricius a Rodrigues
16.00 Zázraãná planeta: JiÏní
Pacifik (2/6) 16.55 Film o seriálu:
Vyprávûj 17.05 Ranã U Zelené
sedmy (33/42). Komediální seriál
âR (2005). Hrají: J. ·tûpánková,
M. Steinmasslová 17.35 O moud-
ré Sorfarinû. Italská pohádka âR
(1995). Hraje: M. Kuklová 18.45
Veãerníãek 18.55 Medúza 19.30
Moje rodina III (8/13) 

20.00 M˘ty a fakta historie:
Pyramidy? (3/5) (ST)

20.50 Dvofiákova Praha 2012
22.10 Iluzionista
23.25 âerven˘ trpaslík

(33/52) (ST)
23.55 Mighty Boosh III (3/6)
00.25 Pani Helene (ST)
01.30 Lumírova garáÏ
01.55 Ve stínu bohynû matky

zemû (ST)
02.50 Eli‰ka Junková
03.25 Laurel a Hardy
03.45 Porazily jsme Hitlera

aji Stalina
04.10 V zajetí Ïelezné opony
04.25 Pod pokliãkou (ST)

NOVA
06.05 Skippy (30)
06.30 Pepek námofiník
06.45 Co nového, Scooby-

Doo? III (3)
07.10 Avengers: Nejmocnûj‰í

hrdinové svûta (15)
07.40 TuãÀáci

z Madagaskaru II (3)
08.05 âarodûjka Tara (15)
08.35 Grilování

s Vodouchem (1)
09.10 Bravo Girls: V‰echno,

nebo nic
11.00 Kofiení
12.00 Volejte Novu
12.30 Hogo fogo Homolka

Komedie âR (1970) (ST)
14.15 ·éfe, jsem v tom!

Komedie USA (2009)
16.10 Jen ho nechte, aÈ se

bojí
Komedie âR (1978) (ST)

18.05 Babicovy dobroty
18.45 Hospoda (32) (ST)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny,
Poãasí

20.20 Harry Potter a Kámen
mudrcÛ
Film USA/VB (2001).
Hrají: D. Radcliffe, 
E. Watsonová, R. Grint a
dal‰í (ST)

23.25 Swordfish: Operace
Hacker
Film USA (2001)

01.25 Novashopping
01.35 Návnada 2: Svádûní

Horor Kan. (2007)
03.10 DO-RE-MI
04.45 V dobrém i zlém III (17,

18)
Sitcom USA (2008)

05.30 Novashopping

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (111)
06.15 ANIMÁâEK
08.45 Drtivá poráÏka (3)
09.50 Návrat sedmi

stateãn˘ch
Western USA/·p. (1966)
(ST)

12.00 Mailem, po‰tou,
mobilem

12.30 Recept na bohatství
14.00 âekání na lásku

Romant. film Fr. (2007)
(ST)

15.50 Îena zákona (11)
Krimiseriál Fr. (1996-
2008) (ST)

17.50 Jak bude
17.55 ANIMÁâEK
20.00 Sindibád (1)

Seriál VB (2012)
20.55 Barrandovsk˘

videostop
21.50 Prominenti - Hvûzdná

Noc
22.45 Catch .44

Krimifilm USA (2011)
(ST)

00.30 Satisfakce III (6)
Seriál Austr.

01.20 EZO.TV
03.35 Svût drog

Thriller N/USA/Braz.
(2006)

PRIMA LOVE
6.25 Leti‰tû (1) 7.20 Cesty domÛ (10)
8.20 Balírna 9.10 Hfií‰ná láska (197)
10.05 Ricardovy recepty 10.30 ChÛva
k pohledání III (24) 11.00 Super drbna
IV (15) 11.50 Glee II (21) 12.45
Amerika hledá topmodelku VI (1)
13.40 Velmi kfiehké vztahy II (72)
14.40 âarodûjky V (5) 15.35
Nemocnice Mercy (13) 16.30 Hfií‰ná
láska (198) 17.30 Ricardovy recepty
18.00 JAG VI (22) 18.50 TOP STAR
magazín 19.50 ChÛva k pohledání III
(25) 20.20 Nebezpeãné lÏi. Thriller
Kan. (2007) 22.25 Ve sluÏbách FBI III
(6) 23.20 Bod G III (1) 23.45 Dr.
Ludsky (10) 0.40 Bod G III (1)

PRIMA COOL
6.20 Teleshopping 7.20 Vítejte doma III
(33) 8.15 Cleveland Show III (16) 8.40
Stav beztíÏe (11) 9.30 Heuréka -
Mûsto divÛ V (1) 10.20 Faktor strachu
XI (13) 11.20 Magazín Ligy mistrÛ UE-
FA 11.50 Autosalon 13.05 RE-PLAY
13.35 Vítejte doma III (33) 14.35
Faktor strachu XI (13) 15.35
Dobyvatelé ztracené pravdy III (1)
16.35 Top Gear 2010 (4) 17.40 V uta-
jení (4) 18.30 Simpsonovi IX (18, 19,
20) 20.00 Na ostfií noÏe. Akãní film
USA (1997) 22.25 Pustina. Akãní sci-fi
film USA (2003) 0.10 Simpsonovi IX
(18, 19) 1.00 Za kaãku svlíkaãku 2.00
Na ostfií noÏe. Akãní film USA (1997)

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 KHL: CSKA
Moskva - Spartak Moskva 10.55
Formule 1 - VC Itálie/Trénink 12.05
Fotbal: Nizozemsko - Turecko 13.55
Formule 1 - VC Itálie/Kvalifikace 15.05
Sport Expres 15.15 Fotbal: Rusko -
Severní Irsko 16.55 Fotbal: Skotsko -
Srbsko 19.00 Sport Expres 19.10
MMâR v motokrosu (9) 19.45
Teleshop 20.00 Off-road Maraton (5)
20.30 Mobil 1 - The Grid (26) 21.00
Sport Expres 21.10 KHL 23.00 Sport
Expres 23.10 Formule 1 - VC
Itálie/Kvalifikace 0.10 Trans World
Sport (36) 1.00 Teleshop 1.15
Videotext 

âT4
5.15 Vuelta 2012 5.40 BBV po 25 le-
tech 6.00 PGA Tour 2012 9.00
Paralympijské hry 2012 10.00 Craft
1000 Miles Adventure 10.10 Fotbal:
FK Pardubice - FK Viktoria ÎiÏkov
12.05 Florbal: âesko - Norsko 13.45
Cyklotoulky 13.55 MS horsk˘ch kol
2012/Rakousko 16.00 Cena Jockey
clubu âeské republiky 17.15 Florbal:
âesko - ·v˘carsko 19.25 âtyfika 19.45
Goalissimo 20.35 Cristiano Ronaldo
21.30 PGA Tour 2012 0.00 Vuelta
2012 0.30 Paralympijské hry 2012
1.30 Samsung Diamond League
2012/Brusel 3.30 Cena Jockey clubu
âeské republiky 4.40 Vuelta 2012

NOVA CINEMA
8.05 Hfií‰n˘ tanec - koncert (2) 9.00
Teleshopping 9.40 Charlie Chaplin
9.45 Teleshopping 9.55 Amazing
Race: O milion kolem svûta XIII
(10) 10.40 Teleshopping 10.45
Druh˘ Ïivot (73) 11.40 Teleshopping
12.05 ëábelsk˘ dé‰È. Katastrof. film
Kan./USA (2007) 14.05 Svûtlu‰ky
v zahradû. Drama USA (2008)
16.15 DobrodruÏství malé pandy.
Film USA (1995) 18.05 Postel plná
rÛÏí. Romant. film USA (1996)
20.00 Dva muÏi hlásí pfiíchod.
Komedie âR (1975) 22.00 Silent
Hill. Horor Fr./Jap./USA (2006) 0.35
Zvût‰enina. Drama It./VB/USA

FANDA
8.00 Osudná hodina II (4) 8.55
Fotbal: FC Slovan Liberec - SK
Slavia Praha 10.55 Hvûzdná brá-
na: Atlantida II (19) 11.40 Kobra 11
III (8) 12.30 KHL: CSKA Moskva -
Spartak Moskva 14.35 World of
Freesports 15.30 European Poker
Tour-Season 7 (10) 16.20 Nosáãi.
Komedie N (1983) 18.00
Tuningové války (9) 18.55 Auto-
mag (28) 19.35 World of
Freesports 20.05 StráÏce pofiádku
(2) 20.55 Box: Vitalij Kliãko vs.
Manuel Charr 23.40 K.O.Night
Show (30/2012) 0.3 K. O. Night
Show (31/2012)

-
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Správné tipy pro školáky
Brány škol se otevřely a naši školáci se vrátili zpět do školních lavic. A nás opět den co den trápí otázka, co jim 
nabídnout ke svačině, aby jim chutnalo a přitom jedli zdravě. S příchodem sychravých podzimních dnů se zvy-
šuje i riziko onemocnění chřipkou či rýmou. Pro imunitu je důležitý nejen vitamín C, ale i další živiny, které dítěti 
dokáže dodat pouze pestrá a vyvážená strava. V ní má své místo chléb, sladké pečivo i například drůbeží šunka.

více na WWW.PENAM.CZ

Odbornice radí: Hlavně pestře

"Zdravá výživa je nezbytná pro růst 
a vývoj dítěte. Dostatečný přísun ener-
gie a živin třeba i na to, aby se dítě ve 
škole soustředilo a ve volném čase si 
dokázalo vychutnat sportovní aktivity, 
hru či kroužky, "vysvětluje odbornice 
na výživu MUDr. Katarína Babinská.
Jednou z nejdůležitějších zásad správné 
výživy je pestrost. Střídáním různých 
potravin dodáme dítěti potřebnou šká-
lu živin v přiměřeném množství. Jeho 
strava by měla obsahovat všechny hlav-
ní potraviny:
- Výrobky z obilovin. Ve výživě dětí 
mají své místo bílé  a grahamové vý-
robky (chléb, pečivo, těstoviny, rýže na-
tural, ovesné vločky apod.).
- Ovoce a zeleninu. Jsou zvláště boha-
té na hodnotné látky, proto se je snaž-
me zařadit do každého pokrmu.
- Mléko, mléčné výrobky, sýry. 
V množství 2-3 porce mají být každo-
denní součástí stravy dítěte. Školákům 
podáváme zejména polotučné druhy, 
které obsahují dostatek vápníku.
- Maso, masné výrobky. Do jídelníčku 
vybíráme druhy s nižším obsahem tuku 
- kuřecí, krůtí, kvalitní hovězí a vepřové 
maso.
- Ryby by děti měly sníst alespoň jed-
nou do týdne (v podobě teplého jídla 
nebo například domácí pomazánky.) 
- Tuky a oleje. Zde upřednostňujeme 
rostlinné tuky před živočišnými.
- Luštěniny jsou velmi hodnotné, v jí-
delníčku školáka by neměly chybět 2-3 
krát do týdne.

Tipy na snídaně:
  Rosický Toustový chléb

 Penam se sýrovou
 pomazánkou.

  Ovesné vločky Penam  
 s mlékem a ovocem,  
 bylinkový čaj.

 Ovesná kaše s ovocem  
 nebo zeleninou.

Pro organismus je důležitý průběžný 
přísun energie a živin. Děti by proto 
měly jíst pravidelně 5-6x denně.
Důležité je snídaně i svačina

Kompletní snídaně - to je pokrm i ná-
poj. Pokud dítě nesnídá, chybí mu 
energie. Hůře se pak soustředí na vy-
učování a hůře prospívá. Děti, které 
nesnídají, často jedí více večer a díky 
tomu mohou trpět obezitou.
Vhodným základem svačiny je chléb 
nebo pečivo s pomazánkou, sýrem či 
drůbeží šunkou. Samozřejmou součás-
tí má být ovoce či zelenina. Vhodný je 
i mléčný výrobek, sladkost by měla být 
pouze drobným doplňkem. Děti spíše 
snědí svačinu, pokud najdou v balíčku 

Tipy na svačinu
  Chléb Gurmán značky  

 Penam, tuňáková   
 pomazánka, rajče, jablko, čaj.

  Závinek něco na zub od   
 Penamu a pramenitá voda.

  Jogurt, grahamové pečivo,  
 hrozny.

každý den něco jiného.
Na oběd má dítě přijmout přibližně 
třetinu z denního množství energie. 
Školní obědy jsou dávkovány tak, aby 
polévka s druhým chodem splňovala 
tento požadavek. Děti ale často polév-
ku odmítají a pak si "baterky dobíjejí" 
potravinami z automatů či bufetů, kte-
ré většinou nabízejí kalorické bomby.
Nezapomínejme na pitný režim, ten 
závisí na věku a je přibližně 1 - 2 l na 
den. Vhodná je pitná voda, neochuce-
né pramenité vody, neslazený čaj, ob-
čas 100% džus ředěný vodou. Slazené 
nápoje raději vyřaďme.
Sladkosti nejsou nezbytné pro nor-
mální fungování organismu. Co ale 

  Doporučená denní dávka
 pro děti:
 7 - 10 let
 9 000 kJ / den
 11 - 14 let chlapci
 10 500 kJ / den
 11 - 14 let dívky
 10 000 kJ / den

dělat, když je děti tak milují! Nezou-
fejte, drobná sladkost se "vejde" i do 
zdravého jídelníčku. Lepší volbou jsou 
dobroty, které obsahují ovoce, jogurt, 
mléko, tvaroh, ořechy, mák, ovesné 
vločky, celozrnnou mouku a jsou jen 
jemně slazené.
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NEDùLE 9. ZÁ¤Í
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
07.10 Hero Factory: My

stavíme hrdiny (7)
07.40 Mistr Manny (10)
08.10 Tajemství 2. svûtové

války (7)
09.20 Prima SVùT
09.55 Zloãiny v zahradách (2)

Krimiseriál VB (ST)
11.00 Partie
12.05 Receptáfi prima

nápadÛ
13.20 Nedûlní receptáfi extra
13.45 Honba za klenotem

Nilu
DobrodruÏn˘ film USA
(1985)

16.00 VraÏdy v Midsomeru
VIII
Krimiseriál VB (2004)
(ST)

18.00 âesko na talífii
18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

20.00 âESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT

22.10 Armageddon
Akãní sci-fi thriller USA
(1998). Hrají: B. Willis, L.
Tylerová, B. Affleck
a dal‰í. ReÏie M. Bay

01.15 Sbûratelé kostí II (13)
Krimiseriál USA (2006).
Hrají: E. Deschanelová,
D. Boreanaz, M.
Conlinová a dal‰í (ST)

02.10 Volejte Vû‰tce
03.55 Tajemství 2. svûtové

války (7)
Seriál VB (1998)

04.50 Miláãci

âT1
06.00 Zajímavosti z regionÛ 06.25
Hurá na my‰i. Animovaná
grosteska (1987) 06.30 Tancuj,
tancuj (8/26) 06.45 Franklin 07.05
Záhady starovûkého ¤íma (4/20).
DobrodruÏn˘ seriál VB (2007)
07.35 Studio Kamarád 09.45
Kalendárium 10.00 Toulavá
kamera 10.30 Objektiv 11.00
Sváteãní slovo faráfie Bogdana
Stepieƒa 11.05 O zvífiatech
a lidech (10/13). Seriál âR (1994)
12.00 Otázky Václava Moravce
13.00 Zprávy 13.05 Kdo hledá,
najde. Humorná pohádka âR
(2007) 14.05 SÀatky z rozumu
(2/5). Seriál âR (1968) 15.45
Pfiípady detektiva Murdocha IV
(1/13). Krimiseriál VB/Kan. (2011)
16.35 Noãní jezdci. DobrodruÏn˘
film SR/âR (1980). Hrají: R.
Brzobohat˘, M. Doãolomansk˘
18.00 Pfiíbûhy slavn˘ch - Povolání:
Vladimír Dvofiák 18.55 Události za
okamÏik a poãasí 19.00 Události
19.45 Branky, body, vtefiiny 19.57
·Èastn˘ch deset a Sportka 

20.00 Ztracená brána (1/3)
(ST)

21.10 168 hodin (ST)
21.40 Hfií‰ní lidé Mûsta

praÏského (12) (ST)
22.25 Losování Sportky

a ·ance
22.30 Komisafi Moulin (ST)
23.55 ManéÏ Bolka Polívky
01.25 Auto Moto Revue (ST)
01.50 Zahrada pod lupou(ST)
02.10 Zahrada je hra (ST)
02.35 Rekordy a kuriozity

Dokument (1998) (ST)
02.45 Angelika (ST)
03.05 Tak neváhej a toã! (ST)
03.25 Bolkoviny (ST)

âT2
06.00 Cesty víry: Klá‰ter na
ostrovû 06.25 Ushuaia (13/26)
06.55 Barvy Ïivota 07.45 Laurel
a Hardy: Pan Smith 08.00 Pano-
rama 08.30 Osobnost na Dvojce
08.35 âeskoslovensk˘ filmov˘
t˘deník 1962 (902/2379) 08.50
Hledání ztraceného ãasu 09.05
Svût oãima Hanzelky a Zikmunda
(11/13) 09.30 Design pro Ïivot
(3/6) 10.25 Kultura.cz 10.55 Pfiidej
se 11.05 Nedej se 11.20
Ochránce 11.55 Chcete mû?
12.10 Návnada 13.30 Va‰e mofie,
na‰e mofie 13.55 Tajemství na dnû
mofií (2/6) 14.50 KfiesÈansk˘
magazín 15.15 Uchem jehly 15.40
Cesty víry: Spolu 16.10 Neznámí
hrdinové 16.40 Film o seriálu:
Entent˘ky 16.55 Ze ZOO do ZOO
17.20 Království divoãiny: Bobfii
17.50 Tintinova dobrodruÏství
(33/39) 18.15 Oveãka Shaun
18.20 Vãelka Mája (98/104) 18.45
Veãerníãek 18.55 âerven˘ trpaslík
(33/52). Sitcom VB (1993) 19.30
Moje rodina III (9/13) 

20.05 Na divokém severu -
·luknovsko 2011-2012
(ST)

21.00 âerná zmije (1/6) (ST)
21.25 Na plovárnû s Randy

Breckerem (ST)
22.00 Borgiové - moc

a vá‰eÀ (1/9) (ST)
22.50 Dokumentární klub:

Armadillo (ST)
00.30 Milenci luny
02.10 Na forbínû TM (ST)
02.50 Folklorika (ST)
03.15 Praha, mûsto vûÏí

(1/16) (ST)
03.35 Teleapatyka (ST)
03.40 Diagnóza (ST)

NOVA
06.10 Pepek námofiník
06.25 Sylvester a Tweety IV
06.40 Senzaãní Spiderman

(25)
07.05 Avengers: Nejmocnûj‰í

hrdinové svûta (16)
07.35 TuãÀáci

z Madagaskaru II (4)
08.05 Flash Gordon (11)
08.50 MÛj pfiítel Monk VIII

(14)
09.45 Smrt talentovaného

‰evce
Film âR (1982) (ST)

11.40 Kaãenka a stra‰idla
Komedie âR/N (1992)

13.30 Velká cena Itálie
16.00 11. záfií - KdyÏ spadly

vûÏe
17.00 Odpolední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

17.30 Rady ptáka Loskutáka
18.45 Hospoda (33) (ST)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny,
Poãasí

20.20 Kawasakiho rÛÏe
Film âR (2009). Hrají: D.
Koláfiová, L. Vlasáková,
M. Mikulãík, A. Kra-
tochvíl a dal‰í(ST)

22.35 Stfiepiny
23.10 Tropická boufie

Akãní komedie
USA/N (2008)

01.15 Novashopping
01.25 Mûsteãko Eastwick (5)
02.05 Îivot je stres

Komedie USA (2008)
03.35 Volejte Novu
04.35 V dobrém i zlém IV 

(1, 2)
05.20 Novashopping

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (112)

Telenovela Arg. (2002)
06.10 ANIMÁâEK
08.40 Drtivá poráÏka (4)
09.45 Obfií ryby Amazonky
10.55 Pfiehlídce velím já

Komedie âR (1969) (ST)
12.20 Mailem, po‰tou,

mobilem
12.45 Vtip za stovku!
14.05 Bavorské pralinky

Komedie N (2010) (ST)
16.00 Vinnetou a mí‰enka

Apanaãi
Dobr. film N/It. (1966)
(ST)

17.50 Jak bude
17.55 ANIMÁâEK
20.00 Nech mého muÏe!

Îivotop. drama Kan.
(2011)

21.45 Politická stfielnice (ST)
22.30 Zákon a pofiádek:

Útvar pro zvlá‰tní obûti
IV (18)
Krimiseriál USA (ST)

23.20 Hlavní podezfiel˘ (9)
Krimiseriál VB (1991-
1996)

01.10 EZO.TV
03.35 Penthouse

Komedie USA (2010)
(ST)

PRIMA LOVE
6.20 Leti‰tû (2) 7.15 Cesty domÛ (11)
8.10 Balírna 9.05 Hfií‰ná láska (198)
10.05 Ricardovy recepty 10.30 ChÛva
k pohledání III (25) 11.00 Super drbna
IV (16) 11.50 Glee II (22) 12.45
Amerika hledá topmodelku VI (2)
13.40 Velmi kfiehké vztahy II (73)
14.40 âarodûjky V (6) 15.35
Nemocnice Mercy (14) 16.30 Hfií‰ná
láska (199) 17.30 Ricardovy recepty
18.00 JAG VI (23) 18.50 TOP STAR
magazín 19.50 ChÛva k pohledání III
(26) 20.20 Listopadová romance.
Romant. film USA (2001) 22.55 Láska
je Láska V (7) 23.55 Bod G III (2) 0.20
The L Word V (7) 1.10 Bod G III (2)

PRIMA COOL
7.20 Vítejte doma III (34) 8.10
Cleveland Show III (17) 8.35 Stav bez-
tíÏe (12) 9.25 Heuréka - Mûsto divÛ
V (2) 10.15 Faktor strachu XI (14)
11.15 V utajení (4) 12.05 Ewan
McGregor: Na ma‰inû kolem svûta (1)
13.05 Criss Angel: Extrémní magie II
(7) 13.35 Vítejte doma III (34) 14.35
Faktor strachu XI (14) 15.35
Dobyvatelé ztracené pravdy III (2)
16.35 Top Gear 2008 (6) 17.40 V uta-
jení (5) 18.30 Simpsonovi IX (21, 22,
23) 20.00 Sám doma. Rodinná kome-
die USA (1990) 22.10 PfieÏít! II (3)
23.20 Mûsto ztracen˘ch (11) 0.10
Simpsonovi IX (21, 22) 1.00 PfieÏít! II

NOVA SPORT
8.00 Teleshop 9.00 Sport Expres
9.10 Fotbal: Skotsko - Srbsko
11.00 Sport Expres 11.10 Formule
1 - VC Itálie/Kvalifikace 12.10
Teleshop 12.15 KHL 14.00
European Poker Tour - Season 7
(13) 15.00 Sport Expres 15.10
Barca TV 17.00 Sport Expres
17.10 Teleshop 17.25 Házená: TU-
SEM Essen - Füchse Berlin 19.05
NFL 22.00 Evropské trucky (9)
22.10 Off-road Maraton (5) 22.30
MMâR v motokrosu (9) 23.00
Sport Expres 23.10 Smackdown (6)
0.05 NBA: Indiana - Phoenix 2.15
Teleshop 2.30 Videotext

âT4
6.40 MS horsk˘ch kol 2012/Rakousko
8.45 Paralympijské hry 2012 9.45
Vuelta 2012 10.10 âtyfika 10.30
Házená: TJ Cement Hranice - HC
Dukla Praha 12.05 Památná utkání
Wimbledonu 12.35 Lewis Hamilton
13.30 Florbal: âesko - Slovensko
15.40 Dostihy v âR 17.00 SP ve vod-
ním slalomu 2012/Slovensko 17.25
Magazín ligy mistrÛ UEFA 17.50 Pavel
Verbífi ã. 9 18.30 Barum Czech Rally
Zlín 2012 19.15 GP Skandinávie na
ploché dráze 2012 21.00 Vuelta 2012
21.30 Studio fotbal - Dohráno 22.00
Paralympijské hry 2012 23.00 PGA
Tour 2012 2.00 Házená

NOVA CINEMA
7.00 Teleshopping 7.30 Svût Nova
Cinema 8.00 Teleshopping 9.10
Postel plná rÛÏí. Romant. film USA
(1996) 10.40 Teleshopping 11.10
Dva muÏi hlásí pfiíchod. Komedie
âR (1975) 12.50 Kofiení 13.50 ·é-
fe, jsem v tom! Komedie USA
(2009) 15.40 Film o filmu: Ve stínu
16.00 Patnáctka z PafiíÏe. Komedie
Fr. (2008) 17.55 OdloÏené pfiípady
III (23) 18.55 Vrchní sestra (1)
20.00 Truman Show. Komedie USA
(1998) 22.00 Slzy slunce. Akãní
film USA (2003) 0.35 Îhavé koãky
(3) 1.05 Poslední tanec Salome.
Drama VB (1988)                           

FANDA
8.00 Auto-mag (28) 8.35 Outdoor
(36) 9.05 Nosáãi. Komedie
N (1983) 10.35 Tuningové války (9)
11.25 World of Freesports 11.55
World of Freesports 12.20 Element
(103) 12.35 Vitalij Kliãko vs. Manuel
Charr 15.25 European Poker Tour-
Season 7 (11) 16.15 V zajetí vln.
Film USA (1998) 18.05 Letecké ka-
tastrofy III (3) 19.00 Akta Z (9)
19.35 Sportovní spoty (12) 20.05
Kriminálka New York V (9) 20.50
24 hodin VII (11, 12) 22.30
Rukojmí. Akãní film USA/Rus.
(2000) 0.10 K. O. Night Show (32)
1.10 K. O. Night Show (33)
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Už popáté se věnujeme nahlédnutí do historie 
společnosti Precheza. Tento díl končí rokem 1906, 
který odstartoval velký rozvoj a výstavbu nových 
výrobních zařízení.

Vedení podniku se vedle zajištění plynulého 
chodu výroby a  včasných dodávek surovin za-
bývalo i  péčí o  své zaměstnance. S  Moravskou 
zemskou životní pojišťovnou v Brně bylo uzavře-
no penzijní pojištění úředníků pro případ penze. 
Zpočátku činil roční příspěvek továrny pro je-
denáct úředníků přes 1 600 korun. Během let se 
měnil počet pojištěných i výše příspěvku. Dělníci 
odcházející do důchodu vždy obdrželi za dlouho-
leté služby finanční odměnu.

Každoročně byl rovněž zhodnocován majetek 
podniku a upravováno pojištění všech továrních 
objektů, výrobního zařízení včetně zásob surovin 
i hotových produktů.

Od roku 1908 byla továrna i zásoby pojištěny 
u  Svazu průmyslníků rakouských ve Vídni. Na 
jednání 13. 12. 1913 bylo stanoveno, že pojištění 
proti ohni bude od roku 1918 uzavřeno v pojiš-
ťovně Moldavia v Praze.

Pozůstalí získávali výpomoc

V případě úmrtí zaměstnance továrny byla po-
zůstalým poskytována finanční výpomoc. Když 
v  roce 1905 zemřel tovární sluha Petřivalský, 
obdržela vdova 60 korun k úhradě pohřebného 
a 100 korun jako „odbytné“. Jelikož měl zemře-
lý vůči továrně dluh, byla z  odbytného sražena 
částka 89 korun. O místo po zemřelém sluhovi 
se ucházelo dvanáct uchazečů, z nichž byl vybrán 
Alois Janáč.

Byl přijat i  nový úředník František Omasta, 
který doposud pracoval u firmy Hermann Altar 
v Prostějově.

Během let se též měnil počet členů správní 

rady. Na zasedání dne 12. 8. 1905 byl za zemřelé-
ho člena Františka Vyplela zvolen novým členem 
František Tropper, starosta Přerova. Dalšími členy 
vedle předsedy Jana Adamce byli pánové Neoral, 
Benyšek, Drápal, Kostelka, Maňas, Fuksa,Holu-
bec, Zavadil, Zedníček, Harna, Mlčoch, Vykou-
kal, Horníček, Rozkošný, Ostrčil a Uherek.

Akcionáři získali slevu na produkty

V roce 1905 byla akcionářům při odběru hnojiv 
v továrně poskytnuta sleva ve výši 4 %. Hospoda-
ření správního roku 1904-1905 skončilo ziskem. 
Podobně jako v letech minulých a posléze i násle-
dujících bylo ze zisku odepisováno na amortiza-
ci 5 % z původní ceny budov, 10 % z původních 
budov pro výrobu kyseliny sírové, 7 % ze strojů,  
10 % ze zařízení na výrobu kyseliny sírové, 5 % 
ze zařízení kancelářského, 10 % z ceny inventáře,  
5 % bylo přiděleno rezervnímu fondu. Předsedovi, 
revizorům účtů a úředníkům byla vyplacena od-
měna v celkové výši 6 400 korun, na dividendu 
připadlo z akciového kapitálu 6 %, zbytek zisku 
byl použit k utvoření fondu pro případné ztráty.

Vedení se nezabývalo pouze výrobními a per-
sonálními záležitostmi, ale občas řešilo i stížnosti, 
týkající se továrny. Majitel mlýnu Libosvár, pan 
Horák, si stěžoval na továrnu, která prý protipráv-
ně odebírala vodu z příkopu Severní dráhy. Tato 
stížnost byla neoprávněná, což potvrdilo Okres-
ní hejtmanství výnosem ze dne 14. 10. 1905,  
č. 16 698.

Další stížnost, týkající se odporného zápachu, 
který údajně unikal z továrny od jejího založení 
při zpracování surovin, podali majitelé cukrovaru 
bratři Skenové. Tento plyn prý obtěžoval oby-
vatele města a způsoboval jim často bolest hlavy 
a  jiné potíže. Místopředseda Jan Rozkošný ale 
argumentoval: „ …Tvrzení je nepravdivé, že při 

zpracování surovin je smrad obtěžuje, neboť není 
možné, aby plyny při výrobě hnojiv na vzdálenost 
několika set metrů na čich lidský působily. Jelikož 
pak také zařízení na výrobu kyseliny sírové jest 
nejmoderněji zařízené a plyny při výrobě té po-
vstalé se všemi doposud známými prostředky ničí. 
Bolení hlavy mívají lidé na celém světě i takoví, 
kteří továrnu na hnojiva ve svém životě neviděli 
a příčiny výjevu toho mohou býti i docela jiné než 
smrad z továrny na hnojiva“.

V  té době předseda Adamec jednal s  firmou  
E. Hartmann a  F. Benker, Wiesbaden-Paris, 
ohledně zdokonalení výroby kyseliny sírové a po-
žadoval, aby „žádné plyny neunikaly a vše se v to-
várně zužitkovalo, co se zužitkovati dá...“.

Voda z továrny tekla příkopem do Bečvy

Představitelé továrny jednali též s  městem 
o povolení odvádět vodu z továrny příkopem do 
Bečvy. Moravské místodržitelství Brno (MM) 
povolilo zavedení vodovodu „ze škarpi“ Severní 
dráhy do továrny s podmínkou bezpečného od-
vádění odpadkové vody. Za vypracování projektů 
vodovodu i  rozšíření vlečné dráhy obdržel pan 
Istvan, inženýr Severní dráhy, odměnu ve výši  
300 korun. Provedení těchto prací bylo zadáno 
panu Vránovi. Veškeré práce byly dokončeny po-
čátkem roku 1905.

Akcionáři získali dividendu ve výši 6 %

Pro rok 1906 byla naplánována stavba skladu 
na kyzy, rozšíření skladiště pro hotové výrobky, 
doplnění stavby komor a pecí kyseliny sírové a též 
zajištění nových místností pro kanceláře.

Z  čistého zisku správního roku 1905 - 1906 
(celkově 37 934 korun) byla vyplacena dividenda 
ve výši 6 %. Správní rada se zabývala otázkou na-
výšení akciového kapitálu.

V polovině roku 1906 obdržel 
místopředseda Jan Rozkošný

Nejvyšší vyznamenání Rytířský 
kříž řádu železné koruny.

Koncem roku 1906 došlo k dalším personál-
ním změnám. Na uvolněné místo po technickém 
adjunktovi A. Jeřábkovi byl počátkem roku 1907 
přijat Josef Dlabola, úředník z cukrovaru v Poho-
řelicích, výpomocným úředníkem při saldokontu 
se stal Jan Bačák.

HISTORIE SPOLEČNOSTI PRECHEZA ZAČALA PŘED 118 LETY 

Další informace na
www.precheza.cz 
Pokračování 13. 9. 2012 
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PONDùLÍ 10. ZÁ¤Í
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
06.50 Knight Rider IV (5)
07.50 Kutil Tim V (16)
08.35 M.A.S.H. (4)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda III (13)

Detektivní seriál (ST)
11.15 Big Ben (6) (ST)
13.15 MÛj pfiítel Monk VII (2)
14.15 VraÏdy v Kitzbühelu III

(4)
15.15 Námofiní vy‰etfiovací

sluÏba L. A. II (6) (ST)
16.10 Rosamunde

Pilcherová:
Cornwallská romance
Romantick˘ film
N (2006). Hrají: 
A. Kruseová, A.
Knauerová, W. Kreye
a dal‰í (ST)

18.00 Prostfieno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

20.00 Cesty domÛ (136)
Rodinn˘ seriál (ST)

21.30 Základka (3)
Komediální seriál âR

22.05 Partiãka
22.45 Predátor

Akãní horor USA (1987).
Hrají: A. Schwar-
zenegger, C. Weathers,
E. Carrilloová, B. Duke
a dal‰í

00.55 My‰lenky zloãince (6)
01.45 Volejte Vû‰tce
03.30 Sbûratelé kostí (6)

Krimiseriál USA (2005)
(ST)

04.15 Autosalon

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 Letohrátky (47/52).
Hvedaãi ztvaceného pokvadu.
Animovan˘ seriál 09.25
Rukaviãka. Romantick˘ film âR
(1941). Hrají: N. Gollová, O.
Korbeláfi, V. Fabianová a dal‰í
ReÏieJ. A. Holman 11.10 Film
o seriálu: Zdivoãelá zemû IV
11.30 168 hodin 12.00 Zprávy ve
12 12.20 BBV, Pfiedpovûì poãasí,
Události v regionech plus 12.30
Sama doma 14.00 Banánové ry-
biãky. Ttentokrát na téma „jak pfie-
Ïít poku‰ení“. Spoluúãinkují: J.
Kirschner a P. Hapka 14.30
Televarieté. Úãinkují: M. Rottrová,
Z. Francini, M. David, Moravanka,
Duo Berosini, Duo Jürgens a dal‰í
16.05 Cestománie. Panama -
Zemû vodní cesty 16.30 AZ-kvíz
17.00 V‰echnopárty 17.45 âerné
ovce 18.00 Události v regionech
18.25 MÛÏeme dál? 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.50 Branky, bo-
dy, vtefiiny 19.59 ·Èastn˘ch deset

20.00 Zdivoãelá zemû IV
(2/13) (ST)

21.00 Na cestû po Izmiru (ST)
21.25 Reportéfii âT (ST)
22.05 Tûlo jako dÛkaz (2/13)
22.50 Na stopû
23.15 MI5 IV (9/10) (ST)
00.05 Film o seriálu:

Entent˘ky
00.20 Kluci v akci (ST)
00.45 Toulavá kamera (ST)
01.20 Z metropole, T˘den

v regionech (ST)
01.45 AZ-kvíz (ST)
02.10 Stopy, fakta, tajemství
02.40 Vykladaã snÛ (ST)
03.20 Banánové rybiãky

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Klíã 09.25 Ze
zoo do zoo 09.55 Kamera na
cestách: Mauricius a Rodrigues
10.45 Postfiehy odjinud 10.50
Zázraãné studánky: V kraji menhi-
rÛ a kolébky na‰ich dûjin 11.10
Pût let na Marsu 12.05 Ná‰ ven-
kov 12.20 KfiesÈansk˘ magazín
12.45 Uchem jehly 13.15 Rakev
na pfiání 14.10 âeskoslovensk˘ fil-
mov˘ t˘deník 1962 (902/2379)
14.25 Neznámí hrdinové. Strmá
cesta Vojtûcha Preissiga 14.50
Kronika III. fií‰e (2/4) 15.45 M˘ty
a fakta historie: Pyramidy? (3/5)
16.30 Ushuaia (14/26) 17.00
Planeta YÓ 18.20 Kouzelná ‰kol-
ka 18.45 Veãerníãek. Vosa
Marcelka 18.55 Phineas a Ferb II
(14/39). Kvantové hrátky
Phinease a Ferba. Seriál USA
(2008) 19.25 Pfiíbûhy Alfreda
Hitchcocka (42/80). Úhel pohledu.
Seriál USA (1985-1989) 19.50
Zprávy v ãeském znakovém jazy-
ce

20.00 Kronika III. fií‰e (3/4)
(ST)

20.55 Velk˘, vût‰í, nejvût‰í:
Pfiehrada Tfii soutûsky
v âLR (ST)

21.50 Velikáni filmu: Peter
Weir - Gallipoli (ST)

23.40 Mighty Boosh III (4/6)
00.10 Withnail a já

Komedie VB (1986)
01.55 âT Live - bratfii

Ebenové
Záznam koncertu (2004)

02.55 Na stojáka (ST)
03.20 Q (ST)
03.45 Babylon (ST)
04.15 Slávek Volav˘ (ST)

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2235) (ST)
09.55 Bûsnící peklo

Akãní film Kan. (2008)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

12.35 Gilmorova dûvãata
V (8)

13.30 Dr. House II (4) (ST)
14.30 Sue Thomas: Agentka

FBI III (13) (ST)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly II (5)
16.30 Pfiátelé IV (24)
17.00 Odpolední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

17.30 Kriminálka Miami VIII
Krimiseriál Kan./USA
(2009) (ST)

18.25 Ulice (2236)
Seriál âR (ST)

19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny,
Poãasí

20.20 Gympl s (r)uãením
omezen˘m (3)
Nov˘ komediální seriál
(2012) (ST)

21.45 Helena (16)
Nov˘ komediální seriál
TV Nova (2012) (ST)

22.10 Comeback (20) (ST)
22.55 Noãní Televizní noviny,

Sportovní noviny,
Poãasí

23.30 Mr. & Mrs. Bloom (9)
00.15 Big game (1)
01.15 Novashopping
01.20 Huff II (5)
02.25 NejÏádanûj‰í (2)
05.20 Novashopping

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (113)
06.05 ANIMÁâEK
08.10 EZO.TV
09.15 Druhá ‰ance II (13)
10.10 MacGyver (64)
11.25 Záhada letu 447 (ST)
12.45 âekání na lásku

Romant. film Fr. (2007)
(ST)

14.40 Tereza, Moric
a Konstantin (66)
Seriál N (2011)

15.40 Julie, cesta ke ‰tûstí
(21, 22)
Romant. seriál N (ST)

17.30 Co bude dnes
k veãefii?

17.50 RYCHLÉ ZPRÁVY, Jak
bude

18.00 ANIMÁâEK
20.00 Recept na bohatství
21.15 Tajemství Radoslava

Brzobohatého
22.00 Oddechov˘ ãas

Film âR (1977) (ST)
23.55 Malé dûjiny jedné

rodiny (22, 23)
Televizní seriál âR
(1989)

00.50 EZO.TV
02.50 ·okující pfiíbûhy (6)

(ST)
04.15 MacGyver (64)

PRIMA LOVE
9.25 Teleshopping 9.45 Rosamunde
Pilcherová: Rodn  ̆statek. Romant. pfií-
bûh N/Rak. (2006) 11.20 Hfií‰ná láska
(199) 12.15 Ricardovy recepty 12.40
ChÛva k pohledání III (26) 13.10 Will &
Grace III (25) 13.40 Velmi kfiehké vzta-
hy II (74) 14.45 âarodûjky V (7) 15.35
Policejní divize IV (5) 16.30 Hfií‰ná lás-
ka (200) 17.30 Ricardovy recepty
17.55 Prima tip na veãefii 18.00 JAG
VI (24) 19.00 Jak se staví sen 19.50
ChÛva k pohledání IV (1) 20.20 Will &
Grace IV (1) 20.45 Fantastické dorty
(2) 21.50 Zhubni, nebo pfiiber! II (1)
22.50 Sex ve mûstû III (8) 23.30 TOP
STAR magazín 0.35 Sex ve mûstû III

PRIMA COOL
7.55 Xena IV (8) 8.45 Hvûzdná brána
IV (3) 9.35 Teleshopping 9.55
Cleveland show (11) 10.20 Akta X III
(1) 11.15 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ II
(9) 12.10 Kdo pfieÏije: Mikronésie (9)
13.10 Take‰iho hrad II (80) 13.40
Xena IV (9) 14.35 Top Gear 2008 (6)
15.35 Akta X III (2) 16.35 V utajení (5)
17.35 Hvûzdná brána IV (4) 18.30
Simpsonovi IX (24, 25) 19.20 Kdo pfie-
Ïije: Mikronésie (10) 20.15 Americk˘
chopper II (11) 21.15 Futurama VII (4)
21.45 Jak jsem poznal va‰i matku VII
(18) 22.15 Îiví mrtví (5) 23.15 Zprávy
TV Onion. Komedie USA (2008) 1.05
Simpsonovi IX (24, 25)

NOVA SPORT
8.00 Teleshop 9.00 Sport Expres 9.10
TUSEM Essen - Füchse Berlin 10.35
Off-road Maraton (5) 11.00 Sport
Expres 11.10 Evropské trucky (9)
11.25 America’s Cup Magazine (44)
11.55 Teleshop 12.00 Trans World
Sport (36) 13.00 Sport Expres 13.10
Teleshop 13.15 NFL 15.00 Sport
Expres 15.10 Fotbal: Skotsko - Srbsko
17.00 Sport Expres 17.10 Teleshop
17.25 Hokej: CSKA Moskva - Dinamo
Riga 19.45 Teleshop 20.00 Magazín
HBL (3) 20.30 Auto-mag (28) 21.00
Sport Expres 21.10 Chelsea TV 23.00
Sport Expres 23.10 Chelsea TV 0.45
Teleshop 1.00 Videotext

âT4
9.30 Paralympijské hry 2012 10.30
Vuelta 2012 11.00 Cyklotoulky 11.10
FIFA magazín MS 2014 11.35 Total
ragby 12.00 âeské ragby 12.10 M âR
v atletice do 22 let 12.45 Cena Jockey
clubu âeské republiky 13.55 Samsung
Diamond League 2012/Brusel 15.55
Magazín ligy mistrÛ UEFA 16.25
Studio fotbal - Dohráno 17.00
Kvalifikace ME ve fotbalu do 21 let:
âesko - Wales 19.30 Fotbal ve svûtû
19.55 Sport ve svûtû 20.45 âeské klu-
sácké derby 21.45 Ruské jedniãky
22.40 Paralympijské hry 2012 23.40
Kvalifikace ME ve fotbalu do 21 let:
âesko - Wales 2.10 Fotbal ve svûtû

NOVA CINEMA
6.45 Svût Nova Cinema 7.00
Teleshopping 7.50 Liga ·paãkÛ II (6)
8.20 Scooby-Doo na stopû 8.45
Teleshopping 9.25 Teleshopping 9.30
Patnáctka z PafiíÏe. Komedie Fr.
(2008) 11.00 Teleshopping 11.05
Truman Show. Komedie USA (1998)
13.10 Teleshopping 13.35 Powder
Park (2) 14.45 Kawasakiho rÛÏe. Film
âR (2009) 16.55 Gilmorova dûvãata
(17) 17.55 Druh  ̆Ïivot (74) 19.00
Amazing Race: O milion kolem svûta
XIII (11) 20.00 Michael. Komedie USA
(1996) 22.05 Nûm  ̆svûdek. Thriller
USA (1994) 0.10 Îhavé koãky (4) 0.45
Nûm  ̆svûdek. Thriller USA (1994)

FANDA
8.50 Salavat Julajev Ufa - Severstal
âerepovec 10.45 World of Freesports
11.10 European Poker Tour - Season
7 (12) 12.00 Letecké katastrofy III (3)
13.00 Indiana Fever - Phoenix
Mercury 15.05 World of Freesports
15.30 V zajetí vln. Film USA (1998)
17.20 Hvûzdná brána: Atlantida II
(20) 18.10 Kobra 11 III (9) 19.05
Outdoor (37) 19.35 Oãima policie (8)
20.05 Hranice nemoÏného II (9)
20.50 „V“ (9) 21.35 Zniãeno ve vtefii-
nû 22.00 Red News 22.10 Mûsteãko
South Park III (10) 22.35 Námofiní
hlídka (5) 23.20 K. O. Night Show
(34) 0.20 European Poker Tour

 
-

-

NÁŠ TIP
MICHAEL 

2626



PONDùLÍ 10. ZÁ¤Í
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
06.50 Knight Rider IV (5)
07.50 Kutil Tim V (16)
08.35 M.A.S.H. (4)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda III (13)

Detektivní seriál (ST)
11.15 Big Ben (6) (ST)
13.15 MÛj pfiítel Monk VII (2)
14.15 VraÏdy v Kitzbühelu III

(4)
15.15 Námofiní vy‰etfiovací

sluÏba L. A. II (6) (ST)
16.10 Rosamunde

Pilcherová:
Cornwallská romance
Romantick˘ film
N (2006). Hrají: 
A. Kruseová, A.
Knauerová, W. Kreye
a dal‰í (ST)

18.00 Prostfieno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

20.00 Cesty domÛ (136)
Rodinn˘ seriál (ST)

21.30 Základka (3)
Komediální seriál âR

22.05 Partiãka
22.45 Predátor

Akãní horor USA (1987).
Hrají: A. Schwar-
zenegger, C. Weathers,
E. Carrilloová, B. Duke
a dal‰í

00.55 My‰lenky zloãince (6)
01.45 Volejte Vû‰tce
03.30 Sbûratelé kostí (6)

Krimiseriál USA (2005)
(ST)

04.15 Autosalon

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 Letohrátky (47/52).
Hvedaãi ztvaceného pokvadu.
Animovan˘ seriál 09.25
Rukaviãka. Romantick˘ film âR
(1941). Hrají: N. Gollová, O.
Korbeláfi, V. Fabianová a dal‰í
ReÏieJ. A. Holman 11.10 Film
o seriálu: Zdivoãelá zemû IV
11.30 168 hodin 12.00 Zprávy ve
12 12.20 BBV, Pfiedpovûì poãasí,
Události v regionech plus 12.30
Sama doma 14.00 Banánové ry-
biãky. Ttentokrát na téma „jak pfie-
Ïít poku‰ení“. Spoluúãinkují: J.
Kirschner a P. Hapka 14.30
Televarieté. Úãinkují: M. Rottrová,
Z. Francini, M. David, Moravanka,
Duo Berosini, Duo Jürgens a dal‰í
16.05 Cestománie. Panama -
Zemû vodní cesty 16.30 AZ-kvíz
17.00 V‰echnopárty 17.45 âerné
ovce 18.00 Události v regionech
18.25 MÛÏeme dál? 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.50 Branky, bo-
dy, vtefiiny 19.59 ·Èastn˘ch deset

20.00 Zdivoãelá zemû IV
(2/13) (ST)

21.00 Na cestû po Izmiru (ST)
21.25 Reportéfii âT (ST)
22.05 Tûlo jako dÛkaz (2/13)
22.50 Na stopû
23.15 MI5 IV (9/10) (ST)
00.05 Film o seriálu:

Entent˘ky
00.20 Kluci v akci (ST)
00.45 Toulavá kamera (ST)
01.20 Z metropole, T˘den

v regionech (ST)
01.45 AZ-kvíz (ST)
02.10 Stopy, fakta, tajemství
02.40 Vykladaã snÛ (ST)
03.20 Banánové rybiãky

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Klíã 09.25 Ze
zoo do zoo 09.55 Kamera na
cestách: Mauricius a Rodrigues
10.45 Postfiehy odjinud 10.50
Zázraãné studánky: V kraji menhi-
rÛ a kolébky na‰ich dûjin 11.10
Pût let na Marsu 12.05 Ná‰ ven-
kov 12.20 KfiesÈansk˘ magazín
12.45 Uchem jehly 13.15 Rakev
na pfiání 14.10 âeskoslovensk˘ fil-
mov˘ t˘deník 1962 (902/2379)
14.25 Neznámí hrdinové. Strmá
cesta Vojtûcha Preissiga 14.50
Kronika III. fií‰e (2/4) 15.45 M˘ty
a fakta historie: Pyramidy? (3/5)
16.30 Ushuaia (14/26) 17.00
Planeta YÓ 18.20 Kouzelná ‰kol-
ka 18.45 Veãerníãek. Vosa
Marcelka 18.55 Phineas a Ferb II
(14/39). Kvantové hrátky
Phinease a Ferba. Seriál USA
(2008) 19.25 Pfiíbûhy Alfreda
Hitchcocka (42/80). Úhel pohledu.
Seriál USA (1985-1989) 19.50
Zprávy v ãeském znakovém jazy-
ce

20.00 Kronika III. fií‰e (3/4)
(ST)

20.55 Velk˘, vût‰í, nejvût‰í:
Pfiehrada Tfii soutûsky
v âLR (ST)

21.50 Velikáni filmu: Peter
Weir - Gallipoli (ST)

23.40 Mighty Boosh III (4/6)
00.10 Withnail a já

Komedie VB (1986)
01.55 âT Live - bratfii

Ebenové
Záznam koncertu (2004)

02.55 Na stojáka (ST)
03.20 Q (ST)
03.45 Babylon (ST)
04.15 Slávek Volav˘ (ST)

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2235) (ST)
09.55 Bûsnící peklo

Akãní film Kan. (2008)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

12.35 Gilmorova dûvãata
V (8)

13.30 Dr. House II (4) (ST)
14.30 Sue Thomas: Agentka

FBI III (13) (ST)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly II (5)
16.30 Pfiátelé IV (24)
17.00 Odpolední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

17.30 Kriminálka Miami VIII
Krimiseriál Kan./USA
(2009) (ST)

18.25 Ulice (2236)
Seriál âR (ST)

19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny,
Poãasí

20.20 Gympl s (r)uãením
omezen˘m (3)
Nov˘ komediální seriál
(2012) (ST)

21.45 Helena (16)
Nov˘ komediální seriál
TV Nova (2012) (ST)

22.10 Comeback (20) (ST)
22.55 Noãní Televizní noviny,

Sportovní noviny,
Poãasí

23.30 Mr. & Mrs. Bloom (9)
00.15 Big game (1)
01.15 Novashopping
01.20 Huff II (5)
02.25 NejÏádanûj‰í (2)
05.20 Novashopping

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (113)
06.05 ANIMÁâEK
08.10 EZO.TV
09.15 Druhá ‰ance II (13)
10.10 MacGyver (64)
11.25 Záhada letu 447 (ST)
12.45 âekání na lásku

Romant. film Fr. (2007)
(ST)

14.40 Tereza, Moric
a Konstantin (66)
Seriál N (2011)

15.40 Julie, cesta ke ‰tûstí
(21, 22)
Romant. seriál N (ST)

17.30 Co bude dnes
k veãefii?

17.50 RYCHLÉ ZPRÁVY, Jak
bude

18.00 ANIMÁâEK
20.00 Recept na bohatství
21.15 Tajemství Radoslava

Brzobohatého
22.00 Oddechov˘ ãas

Film âR (1977) (ST)
23.55 Malé dûjiny jedné

rodiny (22, 23)
Televizní seriál âR
(1989)

00.50 EZO.TV
02.50 ·okující pfiíbûhy (6)

(ST)
04.15 MacGyver (64)

PRIMA LOVE
9.25 Teleshopping 9.45 Rosamunde
Pilcherová: Rodn  ̆statek. Romant. pfií-
bûh N/Rak. (2006) 11.20 Hfií‰ná láska
(199) 12.15 Ricardovy recepty 12.40
ChÛva k pohledání III (26) 13.10 Will &
Grace III (25) 13.40 Velmi kfiehké vzta-
hy II (74) 14.45 âarodûjky V (7) 15.35
Policejní divize IV (5) 16.30 Hfií‰ná lás-
ka (200) 17.30 Ricardovy recepty
17.55 Prima tip na veãefii 18.00 JAG
VI (24) 19.00 Jak se staví sen 19.50
ChÛva k pohledání IV (1) 20.20 Will &
Grace IV (1) 20.45 Fantastické dorty
(2) 21.50 Zhubni, nebo pfiiber! II (1)
22.50 Sex ve mûstû III (8) 23.30 TOP
STAR magazín 0.35 Sex ve mûstû III

PRIMA COOL
7.55 Xena IV (8) 8.45 Hvûzdná brána
IV (3) 9.35 Teleshopping 9.55
Cleveland show (11) 10.20 Akta X III
(1) 11.15 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ II
(9) 12.10 Kdo pfieÏije: Mikronésie (9)
13.10 Take‰iho hrad II (80) 13.40
Xena IV (9) 14.35 Top Gear 2008 (6)
15.35 Akta X III (2) 16.35 V utajení (5)
17.35 Hvûzdná brána IV (4) 18.30
Simpsonovi IX (24, 25) 19.20 Kdo pfie-
Ïije: Mikronésie (10) 20.15 Americk˘
chopper II (11) 21.15 Futurama VII (4)
21.45 Jak jsem poznal va‰i matku VII
(18) 22.15 Îiví mrtví (5) 23.15 Zprávy
TV Onion. Komedie USA (2008) 1.05
Simpsonovi IX (24, 25)

NOVA SPORT
8.00 Teleshop 9.00 Sport Expres 9.10
TUSEM Essen - Füchse Berlin 10.35
Off-road Maraton (5) 11.00 Sport
Expres 11.10 Evropské trucky (9)
11.25 America’s Cup Magazine (44)
11.55 Teleshop 12.00 Trans World
Sport (36) 13.00 Sport Expres 13.10
Teleshop 13.15 NFL 15.00 Sport
Expres 15.10 Fotbal: Skotsko - Srbsko
17.00 Sport Expres 17.10 Teleshop
17.25 Hokej: CSKA Moskva - Dinamo
Riga 19.45 Teleshop 20.00 Magazín
HBL (3) 20.30 Auto-mag (28) 21.00
Sport Expres 21.10 Chelsea TV 23.00
Sport Expres 23.10 Chelsea TV 0.45
Teleshop 1.00 Videotext

âT4
9.30 Paralympijské hry 2012 10.30
Vuelta 2012 11.00 Cyklotoulky 11.10
FIFA magazín MS 2014 11.35 Total
ragby 12.00 âeské ragby 12.10 M âR
v atletice do 22 let 12.45 Cena Jockey
clubu âeské republiky 13.55 Samsung
Diamond League 2012/Brusel 15.55
Magazín ligy mistrÛ UEFA 16.25
Studio fotbal - Dohráno 17.00
Kvalifikace ME ve fotbalu do 21 let:
âesko - Wales 19.30 Fotbal ve svûtû
19.55 Sport ve svûtû 20.45 âeské klu-
sácké derby 21.45 Ruské jedniãky
22.40 Paralympijské hry 2012 23.40
Kvalifikace ME ve fotbalu do 21 let:
âesko - Wales 2.10 Fotbal ve svûtû

NOVA CINEMA
6.45 Svût Nova Cinema 7.00
Teleshopping 7.50 Liga ·paãkÛ II (6)
8.20 Scooby-Doo na stopû 8.45
Teleshopping 9.25 Teleshopping 9.30
Patnáctka z PafiíÏe. Komedie Fr.
(2008) 11.00 Teleshopping 11.05
Truman Show. Komedie USA (1998)
13.10 Teleshopping 13.35 Powder
Park (2) 14.45 Kawasakiho rÛÏe. Film
âR (2009) 16.55 Gilmorova dûvãata
(17) 17.55 Druh  ̆Ïivot (74) 19.00
Amazing Race: O milion kolem svûta
XIII (11) 20.00 Michael. Komedie USA
(1996) 22.05 Nûm  ̆svûdek. Thriller
USA (1994) 0.10 Îhavé koãky (4) 0.45
Nûm  ̆svûdek. Thriller USA (1994)

FANDA
8.50 Salavat Julajev Ufa - Severstal
âerepovec 10.45 World of Freesports
11.10 European Poker Tour - Season
7 (12) 12.00 Letecké katastrofy III (3)
13.00 Indiana Fever - Phoenix
Mercury 15.05 World of Freesports
15.30 V zajetí vln. Film USA (1998)
17.20 Hvûzdná brána: Atlantida II
(20) 18.10 Kobra 11 III (9) 19.05
Outdoor (37) 19.35 Oãima policie (8)
20.05 Hranice nemoÏného II (9)
20.50 „V“ (9) 21.35 Zniãeno ve vtefii-
nû 22.00 Red News 22.10 Mûsteãko
South Park III (10) 22.35 Námofiní
hlídka (5) 23.20 K. O. Night Show
(34) 0.20 European Poker Tour
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20.00 VIP PROST¤ENO!
21.35 Obchoìák (3)

PÛvodní rodinn˘ seriál
âR (2012)

22.45 Sbûratelé kostí VI (20)
Krimiseriál USA (ST)

23.45 My‰lenky zloãince:
Chování podezfiel˘ch
(5)
Krimiseriál USA (2011)

00.45 Anatomie lÏi II (18)
Krimiseriál USA (ST)

01.40 Volejte Vû‰tce
03.30 Anatomie lÏi II (17)

Krimiseriál USA (2010).
(ST)

04.15 Prima SVùT

20.00 Nejlep‰í Bakaláfii:
V hlavní roli Tatiana
Vilhelmová (ST)

21.05 Toulavá kamera
vychutnává Slovensko

21.40 Komici na jedniãku(ST)
22.30 Sobota (ST)
00.00 Losování Euromiliony
00.05 Californication IV

(11/12) (ST)
00.35 TísÀová linka (ST)
01.00 Kalendárium (ST)
01.15 Po stopách (ST)
01.30 Zajímavosti z regionÛ
01.55 AZ-kvíz (ST)
02.20 Malá farma: Kanadská

spojka (ST)

20.00 Tajné sluÏby a 11. záfií
(ST)

21.00 PfieÏít! (ST)
21.50 Polo‰ero - Tajemná

místa (ST)
22.20 Mal˘ velk˘ muÏ (ST)
00.35 James Taylor
01.30 Divadlo Ïije! (ST)
01.55 Kultura.cz (ST)
02.20 Kultura.cz - Osatrava

(ST)
02.45 Intolerance (ST)
03.15 O vûdû a vûdcích (ST)
03.35 Kvarteto (ST)
04.05 Chcete je? (ST)
04.10 âtení na dobrou noc -

O svobodû

20.20 Ordinace v rÛÏové
zahradû 2 (355) (ST)

21.50 Víkend
22.45 Noãní Televizní noviny,

Sportovní noviny,
Poãasí

23.15 Zákon a pofiádek:
Útvar pro zvlá‰tní obûti
X (13)

00.05 Nikita (1)
01.00 Novashopping
01.10 Rady ptáka Loskutáka
02.05 Babicovy dobroty
02.40 Áãko
03.45 Powder Park II (4)
04.35 V dobrém i zlém IV (3)
04.55 Pfiátelé V (1)

PRIMA LOVE
8.50 Nûkdo se dívá (114) 9.30
Teleshopping 9.50 Rosamunde
Pilcherová: Cornwallská romance.
11.25 Hfií‰ná láska (200) 12.20
Ricardovy recepty 12.45 ChÛva k po-
hledání IV (1) 13.10 Will & Grace IV (1)
13.40 Velmi kfiehké vztahy II (75)
14.45 âarodûjky V (8) 15.35 Policejní
divize IV (6) 16.30 Hfií‰ná láska (201)
17.30 Ricardovy recepty 18.00 JAG
VII (1) 19.00 S Italem v kuchyni 19.50
ChÛva k pohledání IV (2) 20.20 Will &
Grace IV (2) 20.45 Kouzla filmov˘ch
maskérÛ (3) 21.50 Zhubni, nebo pfii-
ber! II (2) 22.50 Sex ve mûstû III (9)
23.30 Chirurgové VI (4) 0.25 Sex ve

û tû

PRIMA COOL
8.45 Hvûzdná brána IV (4) 9.35
Teleshopping 9.55 Cleveland show
(12) 10.20 Akta X III (2) 11.15 Buffy,
pfiemoÏitelka upírÛ II (10) 12.10 Kdo
pfieÏije: Mikronésie (10) 13.10
Take‰iho hrad II (81) 13.40 Xena IV
(10) 14.35 Futurama VII (4) 15.05 Jak
jsem poznal va‰i matku VII (18) 15.35
Akta X III (3) 16.35 Americk  ̆chopper
II (11) 17.35 Hvûzdná brána IV (5)
18.30 Simpsonovi X (1, 2) 19.20 Kdo
pfieÏije: Mikronésie (11) 20.15
Konspiraãní teorie 21.15 Futurama VII
(5) 21.45 Jak jsem poznal va‰i matku
VII (19) 22.15 Dexter IV (10) 23.25
Brubaker. Film USA (1980)

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 Hokej: CSKA
Moskva - Dinamo Riga 11.00 Sport
Expres 11.10 Auto-mag (28) 11.35
MMâR v motokrosu 12.00 Teleshop
12.05 Red Bull MotoGP Rookies Cup
13.00 Sport Expres 13.10 Teleshop
13.15 Chelsea TV 15.00 Sport Expres
15.10 Chelsea TV 17.00 Sport Expres
17.10 Teleshop 17.30 Magazín HBL
(3) 18.00 Trans World Sport (36) 19.00
Sport Expres 19.10 Outdoor speciál
(37) 19.45 Teleshop 20.00 European
Poker Tour - Season 7 (13) 20.55
Fotbal: Anglie - Ukrajina 23.00 Sport
Expres 23.10 Fotbal: Bulharsko -
Arménie 0.45 Teleshop 1.00 Videotext

âT4
8.05 Vertikal 8.30 Barum Czech
Rally Zlín 2012 9.10 Házená: TJ
Cement Hranice - HC Dukla Praha
10.50 Paralympijské hry 2012
11.50 Sport ve svûtû 12.40 Fotbal
ve svûtû 13.00 Kvalifikace ME ve
fotbalu do 21 let: âesko - Wales
15.35 âP horsk˘ch kol
2012/Teplice nad Metují 16.00
M âR v atletice druÏstev 16.30 Turf
17.00 Na slovíãko 17.30 Fotbal:
âesko - Finsko 20.10 Prague Open
2012 I 21.10 Svût motorÛ 22.00
Shaquille O’Neal 22.45 âeská po-
kerová tour 23.25 GP Skandinávie
na ploché dráze 2012 

NOVA CINEMA
7.15 Teleshopping 7.50 Liga ·paãkÛ II
(7) 8.20 Scooby-Doo na stopû 8.45
Teleshopping 9.30 Powder Park (2)
10.20 Teleshopping 10.25 Amazing
Race: O milion kolem svûta XIII (11)
11.10 Teleshopping 11.15 Druh  ̆Ïivot
(74) 12.10 Teleshopping 12.35
PobfieÏní hlídka VII (9) 13.35 Powder
Park (3) 14.45 Popelky. Komedie
Kan./USA (2010) 16.55 Gilmorova
dûvãata (18) 17.55 Druh  ̆Ïivot (75)
19.00 Amazing Race: O milion kolem
svûta XIV (1) 20.00 Jaguár. Dobr. film
Fr. (1996) 22.00 Stín zabijáka. Thriller
USA (2005) 0.10 Îhavé koãky (5) 0.45
Stín zabijáka. Thriller USA (2005)

FANDA
8.55 Vitalij Kliãko - Manuel Charr 10.35
Hvûzdná brána: Atlantida II (20) 11.20
Kobra 11 III (9) 12.10 Teleshopping
12.15 CSKA Moskva - Dinamo Riga
14.10 European Poker Tour - Season
7 (13) 15.00 Námofiní hlídka (5) 15.45
Hranice nemoÏného II (9) 16.25 „V“ (9)
17.15 Teleshopping 17.25 Hvûzdná
brána: Atlantida III (1) 18.15 Kobra 11
III (10) 19.05 Megatransporty III (2)
20.05 World Trade Center. Katastrof.
film USA (2006) 22.20 Red News
22.25 Mûsteãko South Park III (11)
22.50 Námofiní hlídka (6) 23.40 K. O.
Night Show (35) 0.35 European Poker
Tour - Season 7 (14)

18.00 Prostfieno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

ÚTER¯ 11. ZÁ¤Í
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
06.50 Knight Rider IV (6)
07.50 Kutil Tim V (17)
08.35 M.A.S.H. (5)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda III (14)

(ST)
11.15 Big Ben (7)

Seriál N (1996) (ST)
13.15 MÛj pfiítel Monk VII (3)
14.15 VraÏdy v Kitzbühelu III

(5)
15.15 Námofiní vy‰etfiovací

sluÏba L. A. II (7) (ST)
16.10 Rosamunde

Pilcherová: Nad oblaky
Romantick˘ film
N (2006). Hrají: Ch.
Beyerhausová, M.
Gertsch, K. Kiehling
a dal‰í (ST)

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 Letohrátky (48/52).
Animovan˘ seriál 09.25 McLeodo-
vy dcery VIII (16/22). Závûreãná
fiada dobrodruÏného seriálu Austr.
(2008). Hrají: M. Banasová, S. J.
Mackinnonová, A. Tuckerová
a dal‰í 10.10 Film o seriálu: Vyprá-
vûj 10.20 13. komnata Jana Pet-
ránka 10.50 Na cestû po Izmiru
11.20 Reportéfii âT 12.00 Zprávy
ve 12 12.20 BBV, Pfiedpovûì po-
ãasí, Události v regionech plus
12.30 Sama doma 14.00 Banáno-
vé rybiãky. Tentokrát na téma „jak
vyuÏít ohroÏení“. Spoluúãinkují: Z.
Fialová a M. Macek 14.30 Televa-
rieté. Úãinkují: V. Preiss, V. Kr‰ka,
L. Filipová, P. Kotvald, S. HloÏek,
T. Hanták, sestry Asterovy a dal‰í
16.05 Cestománie 16.30 AZ-kvíz
16.55 V‰echnopárty 17.45 âerné

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Ochránce 09.30
Pfiíbûhy pfiedmûtÛ 10.00 Tajemství
na dnû mofií (2/6) 10.55 Chcete
je? 11.00 âerná zmije (1/6).
Sitcom VB (1983). Hrají: R.
Atkinson, E. Grayová, T.
McInnerny a dal‰í 11.35 Velk˘,
vût‰í, nejvût‰í: Pfiehrada Tfii
soutûsky v âLR 12.25 Vesmír:
Slunce (1/31) 13.10 Va‰e mofie,
na‰e mofie 13.30 DobrodruÏství
vûdy a techniky 14.15 Kdyby
nastal soudn˘ den 15.05 Moje 20.
století. Jak proÏily tfii moudré,
bystré a tvofiivé Ïeny, Adriena
·imotová, Lenka Reinerová a
SoÀa âervená vzru‰ující a
dramatickou epochu? 16.05 Pln˘
signál 17.00 Planeta YÓ 18.20
Kouzelná ‰kolka 18.45 Veãerníãek
18.55 Phineas a Ferb II (15/39).

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2236) (ST)
09.55 Popelky

Komedie Kan./USA
(2010)

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

12.35 Gilmorova dûvãata
V (9)

13.35 Dr. House II (5) (ST)
14.35 Beze stopy (1)

Krimiseriál USA (ST)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly II (6)
16.30 Pfiátelé V (1)

Komediální seriál USA
(1998)

17.00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (114)
06.05 ANIMÁâEK
08.10 EZO.TV
09.15 Druhá ‰ance II (14)
10.10 MacGyver (65)
11.20 PfieÏili jsme 11. záfií
12.15 Îivot se lvy
12.45 Bavorské pralinky

Komedie N (2010) (ST)
14.45 Tereza, Moric

a Konstantin (67)
Seriál N (2011)

15.45 Julie, cesta ke ‰tûstí
(23, 24)
Romant. seriál N (2005-
2009) (ST)

17.35 Co bude dnes
k veãefii?

17.55 RYCHLÉ ZPRÁVY, Jak
bude

18.00 ANIMÁâEK
20.00 Proroctví zkázy

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (114)
06.05 ANIMÁâEK
08.10 EZO.TV
09.15 Druhá ‰ance II (14)
10.10 MacGyver (65)
11.20 PfieÏili jsme 11. záfií
12.15 Îivot se lvy
12.45 Bavorské pralinky

Komedie N (2010) (ST)
14.45 Tereza, Moric

a Konstantin (67)
Seriál N (2011)

15.45 Julie, cesta ke ‰tûstí
(23, 24)
Romant. seriál N (2005-
2009) (ST)

17.35 Co bude dnes
k veãefii?

17.55 RYCHLÉ ZPRÁVY, Jak
bude

18.00 ANIMÁâEK
20.00 Proroctví zkázy

Katastrof. film Kan.
(2011)

21.45 Poprava
Thriller USA (1998)

23.55 Profil vraha (13)
Krimiseriál VB (2002-
2007) (ST)

01.30 EZO.TV
03.30 Keeganova promûna

(1) (ST)
04.45 Îivot se lvy

NOVA CINEMA
7.15 Teleshopping 7.50 Liga ·paãkÛ II
(7) 8.20 Scooby-Doo na stopû 8.45
Teleshopping 9.30 Powder Park (2)
10.20 Teleshopping 10.25 Amazing
Race: O milion kolem svûta XIII (11)
11.10 Teleshopping 11.15 Druh  ̆Ïivot
(74) 12.10 Teleshopping 12.35
PobfieÏní hlídka VII (9) 13.35 Powder
Park (3) 14.45 Popelky. Komedie
Kan./USA (2010) 16.55 Gilmorova
dûvãata (18) 17.55 Druh  ̆Ïivot (75)
19.00 Amazing Race: O milion kolem
svûta XIV (1) 20.00 Jaguár. Dobr. film
Fr. (1996) 22.00 Stín zabijáka. Thriller
USA (2005) 0.10 Îhavé koãky (5) 0.45
Stín zabijáka. Thriller USA (2005)

FANDA
8.55 Vitalij Kliãko - Manuel Charr 10.35
Hvûzdná brána: Atlantida II (20) 11.20
Kobra 11 III (9) 12.10 Teleshopping
12.15 CSKA Moskva - Dinamo Riga
14.10 European Poker Tour - Season
7 (13) 15.00 Námofiní hlídka (5) 15.45
Hranice nemoÏného II (9) 16.25 „V“ (9)
17.15 Teleshopping 17.25 Hvûzdná
brána: Atlantida III (1) 18.15 Kobra 11
III (10) 19.05 Megatransporty III (2)
20.05 World Trade Center. Katastrof.
film USA (2006) 22.20 Red News
22.25 Mûsteãko South Park III (11)
22.50 Námofiní hlídka (6) 23.40 K. O.
Night Show (35) 0.35 European Poker
Tour - Season 7 (14)

ÚTER¯ 11. ZÁ¤Í
âT1

05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 Letohrátky (48/52).
Animovan˘ seriál 09.25 McLeodo-
vy dcery VIII (16/22). Závûreãná
fiada dobrodruÏného seriálu Austr.
(2008). Hrají: M. Banasová, S. J.
Mackinnonová, A. Tuckerová
a dal‰í 10.10 Film o seriálu: Vyprá-
vûj 10.20 13. komnata Jana Pet-
ránka 10.50 Na cestû po Izmiru
11.20 Reportéfii âT 12.00 Zprávy
ve 12 12.20 BBV, Pfiedpovûì po-
ãasí, Události v regionech plus
12.30 Sama doma 14.00 Banáno-
vé rybiãky. Tentokrát na téma „jak
vyuÏít ohroÏení“. Spoluúãinkují: Z.
Fialová a M. Macek 14.30 Televa-
rieté. Úãinkují: V. Preiss, V. Kr‰ka,
L. Filipová, P. Kotvald, S. HloÏek,
T. Hanták, sestry Asterovy a dal‰í
16.05 Cestománie 16.30 AZ-kvíz
16.55 V‰echnopárty 17.45 âerné
ovce 18.00 Události v regionech
18.25 MÛÏeme dál? 18.55 Událos-
ti za okamÏik a poãasí 19.00 Udá-
losti 19.50 Branky, body, vtefiiny
19.59 ·Èastn˘ch deset a Euromiliony

20.00 Nejlep‰í Bakaláfii:
V hlavní roli Tatiana
Vilhelmová (ST)

21.05 Toulavá kamera
vychutnává Slovensko

21.40 Komici na jedniãku(ST)
22.30 Sobota (ST)
00.00 Losování Euromiliony
00.05 Californication IV

(11/12) (ST)
00.35 TísÀová linka (ST)
01.00 Kalendárium (ST)
01.15 Po stopách (ST)
01.30 Zajímavosti z regionÛ
01.55 AZ-kvíz (ST)
02.20 Malá farma: Kanadská

spojka (ST)

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Ochránce 09.30
Pfiíbûhy pfiedmûtÛ 10.00 Tajemství
na dnû mofií (2/6) 10.55 Chcete
je? 11.00 âerná zmije (1/6).
Sitcom VB (1983). Hrají: R.
Atkinson, E. Grayová, T.
McInnerny a dal‰í 11.35 Velk˘,
vût‰í, nejvût‰í: Pfiehrada Tfii
soutûsky v âLR 12.25 Vesmír:
Slunce (1/31) 13.10 Va‰e mofie,
na‰e mofie 13.30 DobrodruÏství
vûdy a techniky 14.15 Kdyby
nastal soudn˘ den 15.05 Moje 20.
století. Jak proÏily tfii moudré,
bystré a tvofiivé Ïeny, Adriena
·imotová, Lenka Reinerová a
SoÀa âervená vzru‰ující a
dramatickou epochu? 16.05 Pln˘
signál 17.00 Planeta YÓ 18.20
Kouzelná ‰kolka 18.45 Veãerníãek
18.55 Phineas a Ferb II (15/39).
Hudební hitparáda Phinease a
Ferba 19.25 Pfiíbûhy Alfreda
Hitchcocka (43/80). Ukradené
srdce 19.50 Zprávy v ãeském
znakovém jazyce 

20.00 Tajné sluÏby a 11. záfií
(ST)

21.00 PfieÏít! (ST)
21.50 Polo‰ero - Tajemná

místa (ST)
22.20 Mal˘ velk˘ muÏ (ST)
00.35 James Taylor
01.30 Divadlo Ïije! (ST)
01.55 Kultura.cz (ST)
02.20 Kultura.cz - Osatrava

(ST)
02.45 Intolerance (ST)
03.15 O vûdû a vûdcích (ST)
03.35 Kvarteto (ST)
04.05 Chcete je? (ST)
04.10 âtení na dobrou noc -

O svobodû

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2236) (ST)
09.55 Popelky

Komedie Kan./USA
(2010)

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

12.35 Gilmorova dûvãata
V (9)

13.35 Dr. House II (5) (ST)
14.35 Beze stopy (1)

Krimiseriál USA (ST)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly II (6)
16.30 Pfiátelé V (1)

Komediální seriál USA
(1998)

17.00 Odpolední Televizní
noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

17.30 Kriminálka Miami VIII
18.25 Ulice (2237) (ST)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny,
Poãasí

20.20 Ordinace v rÛÏové
zahradû 2 (355) (ST)

21.50 Víkend
22.45 Noãní Televizní noviny,

Sportovní noviny,
Poãasí

23.15 Zákon a pofiádek:
Útvar pro zvlá‰tní obûti
X (13)

00.05 Nikita (1)
01.00 Novashopping
01.10 Rady ptáka Loskutáka
02.05 Babicovy dobroty
02.40 Áãko
03.45 Powder Park II (4)
04.35 V dobrém i zlém IV (3)
04.55 Pfiátelé V (1)

PRIMA LOVE
8.50 Nûkdo se dívá (114) 9.30
Teleshopping 9.50 Rosamunde
Pilcherová: Cornwallská romance.
11.25 Hfií‰ná láska (200) 12.20
Ricardovy recepty 12.45 ChÛva k po-
hledání IV (1) 13.10 Will & Grace IV (1)
13.40 Velmi kfiehké vztahy II (75)
14.45 âarodûjky V (8) 15.35 Policejní
divize IV (6) 16.30 Hfií‰ná láska (201)
17.30 Ricardovy recepty 18.00 JAG
VII (1) 19.00 S Italem v kuchyni 19.50
ChÛva k pohledání IV (2) 20.20 Will &
Grace IV (2) 20.45 Kouzla filmov˘ch
maskérÛ (3) 21.50 Zhubni, nebo pfii-
ber! II (2) 22.50 Sex ve mûstû III (9)
23.30 Chirurgové VI (4) 0.25 Sex ve

û tû

PRIMA COOL
8.45 Hvûzdná brána IV (4) 9.35
Teleshopping 9.55 Cleveland show
(12) 10.20 Akta X III (2) 11.15 Buffy,
pfiemoÏitelka upírÛ II (10) 12.10 Kdo
pfieÏije: Mikronésie (10) 13.10
Take‰iho hrad II (81) 13.40 Xena IV
(10) 14.35 Futurama VII (4) 15.05 Jak
jsem poznal va‰i matku VII (18) 15.35
Akta X III (3) 16.35 Americk  ̆chopper
II (11) 17.35 Hvûzdná brána IV (5)
18.30 Simpsonovi X (1, 2) 19.20 Kdo
pfieÏije: Mikronésie (11) 20.15
Konspiraãní teorie 21.15 Futurama VII
(5) 21.45 Jak jsem poznal va‰i matku
VII (19) 22.15 Dexter IV (10) 23.25
Brubaker. Film USA (1980)

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 Hokej: CSKA
Moskva - Dinamo Riga 11.00 Sport
Expres 11.10 Auto-mag (28) 11.35
MMâR v motokrosu 12.00 Teleshop
12.05 Red Bull MotoGP Rookies Cup
13.00 Sport Expres 13.10 Teleshop
13.15 Chelsea TV 15.00 Sport Expres
15.10 Chelsea TV 17.00 Sport Expres
17.10 Teleshop 17.30 Magazín HBL
(3) 18.00 Trans World Sport (36) 19.00
Sport Expres 19.10 Outdoor speciál
(37) 19.45 Teleshop 20.00 European
Poker Tour - Season 7 (13) 20.55
Fotbal: Anglie - Ukrajina 23.00 Sport
Expres 23.10 Fotbal: Bulharsko -
Arménie 0.45 Teleshop 1.00 Videotext

-
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ST¤EDA 12. ZÁ¤Í
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
06.50 Knight Rider IV (7)
07.50 Kutil Tim V (18)
08.35 M.A.S.H. (6)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda III (15)

(ST)
11.15 Big Ben (8) (ST)
13.15 MÛj pfiítel Monk VII (4)
14.15 VraÏdy v Kitzbühelu III

(6)
15.15 Námofiní vy‰etfiovací

sluÏba L. A. II (8) (ST)
16.10 Rosamunde

Pilcherová: Kouzelné
léto
Romantick˘ film N/Rak.
(2006). Hrají: M.
Boetker, M. Schloo, S.
Kellnerová a dal‰í. ReÏie
D. Kehler (ST)

18.00 Prostfieno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

20.00 Cesty domÛ (137)
Rodinn˘ seriál (ST)

21.30 TOP STAR magazín
22.35 Castle na zabití IV (2)

Krimiseriál USA (2011).
Hrají: N. Fillion, S.
Katicová, J. Huertas
a dal‰í

23.35 Sbûratelé kostí IV (19)
Krimiseriál USA (2009)
(ST)

00.30 My‰lenky zloãince (7)
Krimiseriál USA (2005)

01.25 Volejte Vû‰tce
03.20 Sbûratelé kostí (7)

(ST)
04.05 âesko na talífii

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 Letohrátky (49/52).
Animovan˘ seriál 09.30 Komici na
jedniãku 10.25 Sobota. Komedie
âR (1944). Hrají: O. Nov˘, H. Víto-
vá, F. Hanus, A. Mandlová, L. Bo-
háã, J. ·tûpniãková, R. ·lemrová
a dal‰í ReÏieV. Wasserman 12.00
Zprávy ve 12 12.20 BBV, Pfied-
povûì poãasí, Události v regio-
nech plus 12.30 Sama doma
14.00 Banánové rybiãky. Tntokrát
na téma „jak pfieÏít nespokoje-
nost“. Spoluúãinkují: I. Hlas a P.
Ulrych 14.30 Televarieté. Úãinkují:
R. Gecco, N. Urbánková, L. Altieri,
P. Bfiínková, Duo Vargas, Franci a
dal‰í. Doprovází orchestr V. Hyb‰e
16.00 Cestománie. Chile - Hork˘
sever, chladn˘ jih 16.30 AZ-kvíz
16.55 V‰echnopárty 17.45 âerné
ovce 18.00 Události v regionech
18.25 MÛÏeme dál? 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.50 Branky,
body, vtefiiny 19.59 ·Èastn˘ch
deset a Sportka

20.00 Entent˘ky (2/15) (ST)
21.00 Po‰ta pro tebe (ST)
21.55 Stopy, fakta, tajemství

(ST)
22.25 Pfiípady detektiva

Murdocha IV (1/13)(ST)
23.10 Bratfii a sestry II (10/16)

USA (2007-2008) (ST)
23.55 Losování Sportky

a ·ance
00.00 Sex zabíjí (ST)
01.25 Film o seriálu:

Vyprávûj (ST)
01.35 Na stopû
02.00 AZ-kvíz (ST)
02.25 Sváteãní slovo faráfie

Bogdana Stepieƒa

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Ushuaia (14/26)
09.30 Království divoãiny: Bobfii
10.00 Na divokém severu -
·luknovsko 2011-2012 10.55
PfieÏít! 11.45 Film o seriálu:
Entent˘ky 12.00 Krásn˘ ztráty. U
pfiíleÏitosti narozenin zpûvaãky
Hany Zagorové uvádíme její
setkání s divadelním reÏisérem a
zakladatelem Klubu
angaÏovan˘ch nestraníkÛ Milo‰em
Horansk˘m v baru u Michala
Prokopa 12.25 Chcete mû? 12.40
Svût oãima Hanzelky a Zikmunda
(11/13) 13.05 Na forbínû TM 13.45
Babylon 14.15 Hranice bez hranic
(1/16) 14.40 Architektura (33/45)
15.10 Zemûloì pluje 15.35 Evropa
dnes 16.05 Design pro Ïivot (3/6)
17.00 Planeta YÓ 18.20 Kouzelná
‰kolka 18.45 Veãerníãek 18.55
Phineas a Ferb II (16/39). Seriál
USA (2008) 19.25 Pfiíbûhy Alfreda
Hitchcocka (44/80). Seriál USA
(1985-1989) 19.50 Zprávy
v ãeském znakovém jazyce

20.00 Kamera na cestách:
Provence (ST)

21.00 Intolerance (ST)
21.30 Krásn˘ ztráty (ST)
22.00 Na stojáka (ST)
22.30 Fandíme divadlu!
22.35 Slavíci v kleci (ST)
00.10 Film point:

Woman’s Day
00.12 Pohádka o princeznû

Îravûnû
00.20 Cecílie
00.25 Vesmír: Slunce (1/31)
01.10 Tajné sluÏby a 11. záfií
02.00 DobrodruÏství vûdy

a techniky (ST)
02.45 Moje rodina III (8/13)

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2237) (ST)
09.55 OdváÏná novináfika

Komedie USA/Kan.
(2008)

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

12.35 Gilmorova dûvãata
V (10)

13.35 Dr. House II (6) (ST)
14.35 Beze stopy (2) (ST)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly II (7)
16.30 Pfiátelé V (2)
17.00 Odpolední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

17.30 Kriminálka Miami VIII
Krimiseriál Kan./USA
(2009) (ST)

18.25 Ulice (2238)
Seriál âR (ST)

19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny,
Poãasí

20.20 Gympl s (r)uãením
omezen˘m (4) (ST)

21.45 Na vlastní oãi aneb Co
byste jinak nikdy
nevidûli

22.40 Noãní Televizní noviny,
Sportovní noviny,
Poãasí

23.15 Cestující
Film Kan./USA (2008)

01.10 Zvlá‰tní poldové (9)
02.00 Novashopping
02.05 Kofiení
02.45 Stfiepiny
03.25 Powder Park II (5)
04.15 V dobrém i zlém IV 

(4, 5)

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (115)
06.05 ANIMÁâEK
08.15 EZO.TV
09.15 Druhá ‰ance II (15)
10.15 MacGyver (66)
11.30 Tajemství Radoslava

Brzobohatého
12.35 Proroctví zkázy

Katastrof. film Kan.
(2011) (ST)

14.40 Tereza, Moric
a Konstantin (68)

15.40 Julie, cesta ke ‰tûstí
(25, 26)
Romant. seriál N (2005-
2009) (ST)

17.30 Co bude dnes
k veãefii?

17.50 RYCHLÉ ZPRÁVY, Jak
bude

18.00 ANIMÁâEK
20.00 Vtip za stovku!
21.05 Vûfite nevûfite (12)

Seriál USA (1997-2002)
22.00 Varan vs. kobra

Sci-fi horor USA (2005)
(ST)

00.00 Moonlighting III (10)
Seriál USA (1985) (ST)

00.45 EZO.TV
02.50 Keeganova promûna

(2) (ST)
04.15 MacGyver (66)

PRIMA LOVE
8.50 Nûkdo se dívá (115) 9.30
Teleshopping 9.50 Rosamunde
Pilcherová: Nad oblaky 11.25 Hfií‰ná
láska (201) 12.20 Ricardovy recepty
12.45 ChÛva k pohledání IV (2) 13.10
Will & Grace IV (2) 13.40 Velmi kfiehké
vztahy II (76) 14.45 âarodûjky V (9)
15.35 Policejní divize IV (7) 16.30
Hfií‰ná láska (202) 17.30 Ricardovy re-
cepty 17.55 Prima tip na veãefii 18.00
JAG VII (2) 19.00 MÛÏu u vás pfie-
spat? 19.50 ChÛva k pohledání IV (3)
20.20 Will & Grace IV (3) 20.45 âeká-
me ‰esterãata 21.50 Zhubni, nebo pfii-
ber! II (3) 22.50 Sex ve mûstû III (10)
23.30 Láska bolí (2)

PRIMA COOL
9.55 Cleveland show (13) 10.20 Akta
X III (3) 11.15 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ
II (11) 12.10 Kdo pfieÏije: Mikronésie
(11) 13.10 Take‰iho hrad II (82) 13.40
Xena IV (11) 14.35 Futurama VII (5)
15.05 Jak jsem poznal va‰i matku VII
(19) 15.35 Akta X III (4) 16.35
Konspiraãní teorie 17.35 Hvûzdná brá-
na IV (6) 18.30 Simpsonovi X (3, 4)
19.20 Kdo pfieÏije: Mikronésie (12)
20.15 Nejvût‰í bitvy II. svûtové války
(26) 20.45 Futurama VIII (2) 21.15
Futurama VII (6) 21.45 Jak jsem po-
znal va‰i matku VII (20) 22.15 Dexter
IV (11) 23.25 Noãní dravci. Akãní film
USA (1981) 1.20 Simpsonovi X (3, 4)

NOVA SPORT
9.10 Fotbal: Anglie - Ukrajina 11.00
Sport Expres 11.10 Borec mûsíce
11.25 Outdoor speciál 12.00 Trans
World Sport 13.00 Sport Expres 13.15
Hokej: CSKA Moskva - Dinamo Riga
15.00 Sport Expres 15.10 Fotbal:
Bulharsko - Arménie 17.00 Sport
Expres 17.10 Teleshop 17.30 MM âR
v motokrosu 18.00 Element 18.10
Vodáck  ̆závod Budûjovice - Praha
18.35 America’s Cup Magazine  19.00
Sport Expres 19.10 Auto-mag (28)
20.00 Magazín ATP World Tour (37)
20.30 Pokerová ‰kola (7) 21.00 Sport
Expres 21.10 Barca TV 23.00 Sport
Expres 23.10 Formule 1 - VC Itálie

âT4
10.25 Svût motorÛ 11.20 M âR
v atletice druÏstev 11.50 Na slovíã-
ko 12.15 Turf 12.45 Zlat˘ pohár EÎ
14.10 Fotbal: âesko - Finsko 16.50
BBV po 25 letech 17.05 Beskydská
7 17.35 SP v raftingu 2012/âesko
18.00 MM âR supermoto
2012/Písek 18.20 Vertikal 18.45
MATTONI Grand Prix Praha 2012
19.15 LifeInLine Tour/Opava 20.00
Tisková konference s ãesk˘mi pa-
ralympioniky 20.20 Svéráz sovût-
ského hokeje 21.10 Svéráz sovût-
ského hokeje 22.05 Goalissimo
22.55 Finále KMK/Zduchovice
23.25 Beskydská 7

NOVA CINEMA
8.20 Scooby-Doo na stopû 8.45
Teleshopping 9.30 Powder Park (3)
10.20 Teleshopping 10.25 Amazing
Race: O milion kolem svûta XIV (1)
11.10 Teleshopping 11.20 Druh  ̆Ïivot
(75) 12.05 Teleshopping 12.35
PobfieÏní hlídka VII (10) 13.35 Powder
Park (4) 14.45 Jaguár. Dobr. film Fr.
(1996) 16.55 Gilmorova dûvãata (19)
17.55 Druh  ̆Ïivot (76) 19.00 Amazing
Race: O milion kolem svûta XIV (2)
20.00 Zlatokopka (1). Krimifilm USA
(2009) 21.50 Zlatokopka (2). Krimifilm
USA (2009) 23.45 Îhavé koãky (6)
0.15 Zlatokopka (1). Krimifilm USA
(2009) 1.45 Zlatokopka (2)

FANDA
8.00 Megatransporty III (2) 8.50 Fotbal:
Anglie - Ukrajina 10.45 Hvûzdná brá-
na: Atlantida III (1) 11.30 Kobra 11 III
(10) 12.25 Moto GP - VC âR 13.30
European Poker Tour - Season 7 (14)
14.25 Námofiní hlídka (6) 15.10 World
Trade Center. Katastrof. film USA
(2006) 17.30 Hvûzdná brána: Atlantida
III (2) 18.20 Kobra 11 III (11) 19.10
PfieÏil jsem 20.05 Mûsto ‰ílencÛ. Film
USA (1997) 22.05 Red News 22.15
Mûsteãko South Park III (12) 22.40
Námofiní hlídka (7) 23.30 K. O. Night
Show (36) 0.25 European Poker Tour -
Season 7 (15) 1.15 Mûsteãko South
Park III (12)
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ST¤EDA 12. ZÁ¤Í
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
06.50 Knight Rider IV (7)
07.50 Kutil Tim V (18)
08.35 M.A.S.H. (6)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda III (15)

(ST)
11.15 Big Ben (8) (ST)
13.15 MÛj pfiítel Monk VII (4)
14.15 VraÏdy v Kitzbühelu III

(6)
15.15 Námofiní vy‰etfiovací

sluÏba L. A. II (8) (ST)
16.10 Rosamunde

Pilcherová: Kouzelné
léto
Romantick˘ film N/Rak.
(2006). Hrají: M.
Boetker, M. Schloo, S.
Kellnerová a dal‰í. ReÏie
D. Kehler (ST)

18.00 Prostfieno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

20.00 Cesty domÛ (137)
Rodinn˘ seriál (ST)

21.30 TOP STAR magazín
22.35 Castle na zabití IV (2)

Krimiseriál USA (2011).
Hrají: N. Fillion, S.
Katicová, J. Huertas
a dal‰í

23.35 Sbûratelé kostí IV (19)
Krimiseriál USA (2009)
(ST)

00.30 My‰lenky zloãince (7)
Krimiseriál USA (2005)

01.25 Volejte Vû‰tce
03.20 Sbûratelé kostí (7)

(ST)
04.05 âesko na talífii

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 Letohrátky (49/52).
Animovan˘ seriál 09.30 Komici na
jedniãku 10.25 Sobota. Komedie
âR (1944). Hrají: O. Nov˘, H. Víto-
vá, F. Hanus, A. Mandlová, L. Bo-
háã, J. ·tûpniãková, R. ·lemrová
a dal‰í ReÏieV. Wasserman 12.00
Zprávy ve 12 12.20 BBV, Pfied-
povûì poãasí, Události v regio-
nech plus 12.30 Sama doma
14.00 Banánové rybiãky. Tntokrát
na téma „jak pfieÏít nespokoje-
nost“. Spoluúãinkují: I. Hlas a P.
Ulrych 14.30 Televarieté. Úãinkují:
R. Gecco, N. Urbánková, L. Altieri,
P. Bfiínková, Duo Vargas, Franci a
dal‰í. Doprovází orchestr V. Hyb‰e
16.00 Cestománie. Chile - Hork˘
sever, chladn˘ jih 16.30 AZ-kvíz
16.55 V‰echnopárty 17.45 âerné
ovce 18.00 Události v regionech
18.25 MÛÏeme dál? 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.50 Branky,
body, vtefiiny 19.59 ·Èastn˘ch
deset a Sportka

20.00 Entent˘ky (2/15) (ST)
21.00 Po‰ta pro tebe (ST)
21.55 Stopy, fakta, tajemství

(ST)
22.25 Pfiípady detektiva

Murdocha IV (1/13)(ST)
23.10 Bratfii a sestry II (10/16)

USA (2007-2008) (ST)
23.55 Losování Sportky

a ·ance
00.00 Sex zabíjí (ST)
01.25 Film o seriálu:

Vyprávûj (ST)
01.35 Na stopû
02.00 AZ-kvíz (ST)
02.25 Sváteãní slovo faráfie

Bogdana Stepieƒa

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Ushuaia (14/26)
09.30 Království divoãiny: Bobfii
10.00 Na divokém severu -
·luknovsko 2011-2012 10.55
PfieÏít! 11.45 Film o seriálu:
Entent˘ky 12.00 Krásn˘ ztráty. U
pfiíleÏitosti narozenin zpûvaãky
Hany Zagorové uvádíme její
setkání s divadelním reÏisérem a
zakladatelem Klubu
angaÏovan˘ch nestraníkÛ Milo‰em
Horansk˘m v baru u Michala
Prokopa 12.25 Chcete mû? 12.40
Svût oãima Hanzelky a Zikmunda
(11/13) 13.05 Na forbínû TM 13.45
Babylon 14.15 Hranice bez hranic
(1/16) 14.40 Architektura (33/45)
15.10 Zemûloì pluje 15.35 Evropa
dnes 16.05 Design pro Ïivot (3/6)
17.00 Planeta YÓ 18.20 Kouzelná
‰kolka 18.45 Veãerníãek 18.55
Phineas a Ferb II (16/39). Seriál
USA (2008) 19.25 Pfiíbûhy Alfreda
Hitchcocka (44/80). Seriál USA
(1985-1989) 19.50 Zprávy
v ãeském znakovém jazyce

20.00 Kamera na cestách:
Provence (ST)

21.00 Intolerance (ST)
21.30 Krásn˘ ztráty (ST)
22.00 Na stojáka (ST)
22.30 Fandíme divadlu!
22.35 Slavíci v kleci (ST)
00.10 Film point:

Woman’s Day
00.12 Pohádka o princeznû

Îravûnû
00.20 Cecílie
00.25 Vesmír: Slunce (1/31)
01.10 Tajné sluÏby a 11. záfií
02.00 DobrodruÏství vûdy

a techniky (ST)
02.45 Moje rodina III (8/13)

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2237) (ST)
09.55 OdváÏná novináfika

Komedie USA/Kan.
(2008)

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

12.35 Gilmorova dûvãata
V (10)

13.35 Dr. House II (6) (ST)
14.35 Beze stopy (2) (ST)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly II (7)
16.30 Pfiátelé V (2)
17.00 Odpolední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

17.30 Kriminálka Miami VIII
Krimiseriál Kan./USA
(2009) (ST)

18.25 Ulice (2238)
Seriál âR (ST)

19.30 Televizní noviny,
Sportovní noviny,
Poãasí

20.20 Gympl s (r)uãením
omezen˘m (4) (ST)

21.45 Na vlastní oãi aneb Co
byste jinak nikdy
nevidûli

22.40 Noãní Televizní noviny,
Sportovní noviny,
Poãasí

23.15 Cestující
Film Kan./USA (2008)

01.10 Zvlá‰tní poldové (9)
02.00 Novashopping
02.05 Kofiení
02.45 Stfiepiny
03.25 Powder Park II (5)
04.15 V dobrém i zlém IV 

(4, 5)

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (115)
06.05 ANIMÁâEK
08.15 EZO.TV
09.15 Druhá ‰ance II (15)
10.15 MacGyver (66)
11.30 Tajemství Radoslava

Brzobohatého
12.35 Proroctví zkázy

Katastrof. film Kan.
(2011) (ST)

14.40 Tereza, Moric
a Konstantin (68)

15.40 Julie, cesta ke ‰tûstí
(25, 26)
Romant. seriál N (2005-
2009) (ST)

17.30 Co bude dnes
k veãefii?

17.50 RYCHLÉ ZPRÁVY, Jak
bude

18.00 ANIMÁâEK
20.00 Vtip za stovku!
21.05 Vûfite nevûfite (12)

Seriál USA (1997-2002)
22.00 Varan vs. kobra

Sci-fi horor USA (2005)
(ST)

00.00 Moonlighting III (10)
Seriál USA (1985) (ST)

00.45 EZO.TV
02.50 Keeganova promûna

(2) (ST)
04.15 MacGyver (66)

PRIMA LOVE
8.50 Nûkdo se dívá (115) 9.30
Teleshopping 9.50 Rosamunde
Pilcherová: Nad oblaky 11.25 Hfií‰ná
láska (201) 12.20 Ricardovy recepty
12.45 ChÛva k pohledání IV (2) 13.10
Will & Grace IV (2) 13.40 Velmi kfiehké
vztahy II (76) 14.45 âarodûjky V (9)
15.35 Policejní divize IV (7) 16.30
Hfií‰ná láska (202) 17.30 Ricardovy re-
cepty 17.55 Prima tip na veãefii 18.00
JAG VII (2) 19.00 MÛÏu u vás pfie-
spat? 19.50 ChÛva k pohledání IV (3)
20.20 Will & Grace IV (3) 20.45 âeká-
me ‰esterãata 21.50 Zhubni, nebo pfii-
ber! II (3) 22.50 Sex ve mûstû III (10)
23.30 Láska bolí (2)

PRIMA COOL
9.55 Cleveland show (13) 10.20 Akta
X III (3) 11.15 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ
II (11) 12.10 Kdo pfieÏije: Mikronésie
(11) 13.10 Take‰iho hrad II (82) 13.40
Xena IV (11) 14.35 Futurama VII (5)
15.05 Jak jsem poznal va‰i matku VII
(19) 15.35 Akta X III (4) 16.35
Konspiraãní teorie 17.35 Hvûzdná brá-
na IV (6) 18.30 Simpsonovi X (3, 4)
19.20 Kdo pfieÏije: Mikronésie (12)
20.15 Nejvût‰í bitvy II. svûtové války
(26) 20.45 Futurama VIII (2) 21.15
Futurama VII (6) 21.45 Jak jsem po-
znal va‰i matku VII (20) 22.15 Dexter
IV (11) 23.25 Noãní dravci. Akãní film
USA (1981) 1.20 Simpsonovi X (3, 4)

NOVA SPORT
9.10 Fotbal: Anglie - Ukrajina 11.00
Sport Expres 11.10 Borec mûsíce
11.25 Outdoor speciál 12.00 Trans
World Sport 13.00 Sport Expres 13.15
Hokej: CSKA Moskva - Dinamo Riga
15.00 Sport Expres 15.10 Fotbal:
Bulharsko - Arménie 17.00 Sport
Expres 17.10 Teleshop 17.30 MM âR
v motokrosu 18.00 Element 18.10
Vodáck  ̆závod Budûjovice - Praha
18.35 America’s Cup Magazine  19.00
Sport Expres 19.10 Auto-mag (28)
20.00 Magazín ATP World Tour (37)
20.30 Pokerová ‰kola (7) 21.00 Sport
Expres 21.10 Barca TV 23.00 Sport
Expres 23.10 Formule 1 - VC Itálie

âT4
10.25 Svût motorÛ 11.20 M âR
v atletice druÏstev 11.50 Na slovíã-
ko 12.15 Turf 12.45 Zlat˘ pohár EÎ
14.10 Fotbal: âesko - Finsko 16.50
BBV po 25 letech 17.05 Beskydská
7 17.35 SP v raftingu 2012/âesko
18.00 MM âR supermoto
2012/Písek 18.20 Vertikal 18.45
MATTONI Grand Prix Praha 2012
19.15 LifeInLine Tour/Opava 20.00
Tisková konference s ãesk˘mi pa-
ralympioniky 20.20 Svéráz sovût-
ského hokeje 21.10 Svéráz sovût-
ského hokeje 22.05 Goalissimo
22.55 Finále KMK/Zduchovice
23.25 Beskydská 7

NOVA CINEMA
8.20 Scooby-Doo na stopû 8.45
Teleshopping 9.30 Powder Park (3)
10.20 Teleshopping 10.25 Amazing
Race: O milion kolem svûta XIV (1)
11.10 Teleshopping 11.20 Druh  ̆Ïivot
(75) 12.05 Teleshopping 12.35
PobfieÏní hlídka VII (10) 13.35 Powder
Park (4) 14.45 Jaguár. Dobr. film Fr.
(1996) 16.55 Gilmorova dûvãata (19)
17.55 Druh  ̆Ïivot (76) 19.00 Amazing
Race: O milion kolem svûta XIV (2)
20.00 Zlatokopka (1). Krimifilm USA
(2009) 21.50 Zlatokopka (2). Krimifilm
USA (2009) 23.45 Îhavé koãky (6)
0.15 Zlatokopka (1). Krimifilm USA
(2009) 1.45 Zlatokopka (2)

FANDA
8.00 Megatransporty III (2) 8.50 Fotbal:
Anglie - Ukrajina 10.45 Hvûzdná brá-
na: Atlantida III (1) 11.30 Kobra 11 III
(10) 12.25 Moto GP - VC âR 13.30
European Poker Tour - Season 7 (14)
14.25 Námofiní hlídka (6) 15.10 World
Trade Center. Katastrof. film USA
(2006) 17.30 Hvûzdná brána: Atlantida
III (2) 18.20 Kobra 11 III (11) 19.10
PfieÏil jsem 20.05 Mûsto ‰ílencÛ. Film
USA (1997) 22.05 Red News 22.15
Mûsteãko South Park III (12) 22.40
Námofiní hlídka (7) 23.30 K. O. Night
Show (36) 0.25 European Poker Tour -
Season 7 (15) 1.15 Mûsteãko South
Park III (12)
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20.00 VIP PROST¤ENO!
21.35 Obchoìák (4)

PÛvodní rodinn˘ seriál
âR (2012)

22.45 Rizzoli & Isles: VraÏdy
na pitevnû (2)
Krimiseriál USA (2010)

23.45 Anatomie lÏi III (11)
Krimiseriál USA (2011)
(ST)

00.40 Zákon a pofiádek: Los
Angeles (11)
Krimiseriál USA (2011)

01.30 TOP STAR magazín
02.25 Volejte Vû‰tce
04.10 Receptáfi prima

nápadÛ

20.00 Nejlep‰í Bakaláfii: Dûti
umí potû‰it (ST)

21.00 Okno do hfibitova (ST)
21.30 Máte slovo s M.

Jílkovou
22.15 TísÀová linka (ST)
22.45 Podfukáfii VI (6/6) (ST)
23.40 Pilot (ST)
01.30 Stopy, fakta, tajemství

Dokument (ST)
02.00 AZ-kvíz (ST)
02.25 Sváteãní slovo faráfie

Bogdana Stepieƒa
02.30 Zajímavosti z regionÛ

(ST)
03.20 Bydlení je hra (ST)
03.45 Kaleidoskop

20.00 Perly ãeského
dokumentu: Kristova
léta, dámy... (ST)

21.05 Na forbínû TM (ST)
21.45 Kanadská soda
22.10 ¤ím (2/12) (ST)
23.00 Artmix (ST)
23.55 Fandíme divadlu!
00.00 Pravá krev III (9/12)

(ST)
01.00 Polo‰ero - Tajemná

místa (ST)
01.25 James Taylor
02.20 Moje rodina III (9/13)

(ST)
02.50 Evropa dnes (ST)
03.15 Uchem jehly (ST)

20.20 Ordinace v rÛÏové
zahradû 2 (356) (ST)

21.50 Kriminálka Miami IX (3)
Krimiseriál Kan./USA (ST)

22.45 Noãní Televizní noviny,
Sportovní noviny,
Poãasí

23.20 Peklo
Thriller Rus./USA (2003)
(ST)

01.15 Novashopping
01.25 Zvlá‰tní poldové (10)
02.10 Na vlastní oãi aneb Co

byste jinak nikdy
nevidûli

02.55 Áãko
03.45 Powder Park II (6)

PRIMA LOVE
8.50 Nûkdo se dívá (116) 9.30
Teleshopping 9.50 Rosamunde
Pilcherová: Kouzelné léto 11.20 Hfií‰ná
láska (202) 12.15 Ricardovy recepty
12.40 ChÛva k pohledání IV (3) 13.10
Will & Grace IV (3) 13.40 Velmi kfiehké
vztahy II (77) 14.45 âarodûjky V (10)
15.35 Policejní divize IV (8) 16.30
Hfií‰ná láska (203) 17.30 Ricardovy re-
cepty 17.55 Prima tip na veãefii 18.00
JAG VII (3) 19.00 âesko na talífii 19.50
ChÛva k pohledání IV (4) 20.20 Will &
Grace IV (4) 20.45 TOP STAR Love
21.20 neohroÎENY 21.50 Zhubni, ne-
bo pfiiber! II (4) 22.50 Sex ve mûstû III
(11) 23.30 Dobrá manÏelka II (22)

PRIMA COOL
10.20 Akta X III (4) 11.15 Buffy, pfiemo-
Ïitelka upírÛ II (12) 12.10 Kdo pfieÏije:
Mikronésie (12) 13.10 Take‰iho hrad:
To nejlep‰í (1) 13.40 Xena IV (12)
14.35 Futurama VII (6) 15.05 Jak jsem
poznal va‰i matku VII (20) 15.35 Akta
X III (5) 16.35 Nejvût‰í bitvy II. svûtové
války (26) 17.05 Futurama VIII (2)
17.35 Hvûzdná brána IV (7) 18.30
Simpsonovi X (5, 6) 19.20 Kdo pfieÏije:
Mikronésie (13) 20.15 TûÏká dfiina
20.45 Elitní komanda zblízka (2) 21.15
Futurama VII (7) 21.45 Jak jsem po-
znal va‰i matku VII (21) 22.15 COOL-
MEN 22.50 Dexter IV (12) 23.55 Fifth
Gear XVIII (5) 0.25 Simpsonovi X

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 Fotbal:
Bulharsko - Arménie 11.00 Sport
Expres 11.10 Element (104) 11.30
Magazín ATP World Tour (37) 12.00
Pokerová ‰kola (8) 12.30 Auto-mag
(28) 13.00 Sport Expres 13.10 Fotbal:
Nizozemsko - Turecko 15.00 Sport
Expres 15.10 Barca TV 17.00 Sport
Expres 17.10 Teleshop 17.30 Golf CS
(13) 18.00 Mobil 1 - The Grid (28)
18.30 European PGA Tour (36) 19.00
Sport Expres 19.10 Outdoor speciál
(37) 19.45 Teleshop 20.00 Trans
World Sport (37) 21.00 Sport Expres
21.10 Chelsea TV 23.00 Sport Expres
23.10 Fotbal: Anglie - Ukrajina

âT4
12.40 M âR v atletice druÏstev
13.10 Tahaãe 2012 - Mistrovství
Evropy 13.30 SP ve vodním slalomu
2012 Slovensko/Bratislava 13.55
âeské klusácké derby 14.55 Prague
Open 2012 I 15.55 BBV po 25 letech
16.10 Sport v regionech 16.45
Fortuna extraliga ve florbalu 19.00
Hokej: Piráti Chomutov - HC Kometa
Brno 21.40 Skokov˘ pohár âeské
poji‰Èovny 201/ PlzeÀ 22.25 ME juni-
orÛ a mlad˘ch jezdcÛ 22.40 Auto-ral-
lye-cross 23.10 Golfmagazín 23.35
Fortuna extraliga ve florbalu 1.45
Hokej: Piráti Chomutov - HC Kometa
Brno 4.25 Sport v regionech

NOVA CINEMA
7.50 Liga ·paãkÛ II (9) 8.20 Scooby-
Doo na stopû 8.45 Teleshopping 9.30
Powder Park (4) 10.20 Teleshopping
10.30 Amazing Race: O milion kolem
svûta XIV (2) 11.15 Teleshopping
11.20 Druh  ̆Ïivot (76) 12.10
Teleshopping 12.35 PobfieÏní hlídka VII
(11) 13.35 Powder Park (5) 14.45 Îa-
bákova dobrodruÏství. Dobr. animova-
n  ̆film VB (2006) 16.55 Gilmorova
dûvãata (20) 17.55 Druh  ̆Ïivot (77)
19.00 Amazing Race: O milion kolem
svûta XIV (3) 20.00 OdloÏené pfiípady
VII (9) 20.55 OdloÏené pfiípady VII (10)
21.55 âerná kniha. Váleãn  ̆thriller
Niz./Belg. (2006) 0.55 Îhavé koãky (7)

FANDA
8.00 World of Freesports 8.25 Outdoor
(37) 9.00 Gambrinus liga: FK Teplice -
FK Baumit Jablonec 11.05 Hvûzdná
brána: Atlantida III (2) 11.50 Kobra 11
III (11) 12.35 Teleshopping 12.40 Moto
GP - VC âeské republiky 13.55
European Poker Tour - Season 7 (15)
14.45 Námofiní hlídka (7) 17.25
Teleshopping 17.35 Hvûzdná brána:
Atlantida III (3) 18.25 Kobra 11 III (12)
19.15 PfieÏil jsem 20.05 G. I. Jane.
Akãní film USA (1997) 22.10 Red
News 22.20 Mûsteãko South Park III
(13) 22.45 Námofiní hlídka (8) 23.35 K.
O. Night Show (37) 0.30 European
Poker Tour - Season 7 (16)

18.00 Prostfieno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

âTVRTEK 13. ZÁ¤Í
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
06.50 Knight Rider IV (8)
07.50 Kutil Tim V (19)
08.35 M.A.S.H. (7)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda III (16)

(ST)
11.15 Big Ben (9) (ST)
13.15 MÛj pfiítel Monk VII (5)
14.15 VraÏdy v Kitzbühelu IV

(1)
15.15 Námofiní vy‰etfiovací

sluÏba L. A. II (9) (ST)
16.10 Rosamunde

Pilcherová: Kde zaãala
láska
Romantick˘ film
N (2006). Hrají: B.
Wussowová, H. Duryn,
B. Herzsprung a dal‰í.
ReÏie D. Kehler (ST)

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 Letohrátky (50/52).
Animovan˘ seriál 09.20 McLeodo-
vy dcery VIII (17/22). Závûreãná
fiada dobrodruÏného seriálu Austr.
(2008). Hrají: M. Banasová, S. J.
Mackinnonová, A. Tuckerová
a dal‰í 10.05 Film o seriálu: En-
tent˘ky 10.20 V‰echnopárty 11.05
Po‰ta pro tebe 12.00 Zprávy ve
12 12.20 BBV, Pfiedpovûì poãasí,
Události v regionech plus 12.30
Sama doma 14.00 Mamba show.
Úãinkují: Ch. Poullain, Z. Crkven-
ja‰, Z. Czendlik a J. Cempíre
14.45 Televarieté. Úãinkují: M.
Rottrová, K. âernoch, 2 Wicky, M.
Hauffová a K. D. Henkler, M.
Dauerová, F. Slováãek a dal‰í
16.00 Cestománie 16.30 AZ-kvíz
16.55 Zahrada pod lupou 17.20
Auto Moto Styl 17.45 âerné ovce

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Folklorika 09.30
Zázraãné studánky: V kraji menhi-
rÛ a kolébky na‰ich dûjin 09.50
M˘ty a fakta historie: Pyramidy?
(3/5) 10.35 Putování za vínem:
Nov˘ Zéland II 11.05 Praha, mûs-
to vûÏí (2/16) 11.25 Za vesnick˘mi
muzikanty 11.50 Ze zoo do zoo
12.15 O vûdû a vûdcích. Cyklus
portrétÛ ãesk˘ch vûdcÛ 12.40
Chcete je? 12.45 Cesty víry:
Spolu 13.10 Intolerance 13.40
Mrtvá a Ïivá. Film USA (1940)
15.45 Îivot s handicapem: Dana
aneb Uãitelka na vozíku 16.00
Mrtvice je rychlá. A Vy? 16.05
Teleapatyka 16.15 Na pomoc Ïi-
votu - znamení kÛÏe 16.30
Televizní klub nesly‰ících 17.00
Planeta YÓ 18.20 Kouzelná ‰kol-
ka 18.45 Veãerníãek 18.55

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2238) (ST)
09.55 Má matka ‰pionka

Komedie USA (2000)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

12.35 Gilmorova dûvãata
V (11)

13.35 Dr. House II (7)
Seriál USA (2005) (ST)

14.35 Beze stopy (3)
Krimiseriál USA (ST)

15.30 Zákon a pofiádek:
Zloãinné úmysly II (8)
Krimiseriál USA (2001)

16.30 Pfiátelé V (3)
17.00 Odpolední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

17.30 Kriminálka Miami VIII

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (116)
06.10 ANIMÁâEK
08.15 EZO.TV
09.20 Druhá ‰ance II (16)
10.15 MacGyver (67)
11.30 Barrandovsk˘

videostop
12.35 Îenská spravedlnost

IX (5, 6)
14.45 Tereza, Moric

a Konstantin (69)
Seriál N (2011)

15.40 Julie, cesta ke ‰tûstí
(27, 28)
Romant. seriál N (2005-
2009) (ST)

17.30 Co bude dnes
k veãefii?

17.50 RYCHLÉ ZPRÁVY, Jak
bude

18.00 ANIMÁâEK
20.00 Inga Lindström: Léto

BARRANDOV
05.25 Darované srdce (116)
06.10 ANIMÁâEK
08.15 EZO.TV
09.20 Druhá ‰ance II (16)
10.15 MacGyver (67)
11.30 Barrandovsk˘

videostop
12.35 Îenská spravedlnost

IX (5, 6)
14.45 Tereza, Moric

a Konstantin (69)
Seriál N (2011)

15.40 Julie, cesta ke ‰tûstí
(27, 28)
Romant. seriál N (2005-
2009) (ST)

17.30 Co bude dnes
k veãefii?

17.50 RYCHLÉ ZPRÁVY, Jak
bude

18.00 ANIMÁâEK
20.00 Inga Lindström: Léto

na ostrovû
Romant. film N (2005)
(ST)

21.50 Velkolepé století (72)
Seriál Tur. (2011) (ST)

23.00 VraÏdy podle uãebnice
Thriller It. (2009) (ST)

01.00 EZO.TV
03.00 Keeganova promûna

(3) (ST)
04.15 MacGyver (67)

NOVA CINEMA
7.50 Liga ·paãkÛ II (9) 8.20 Scooby-
Doo na stopû 8.45 Teleshopping 9.30
Powder Park (4) 10.20 Teleshopping
10.30 Amazing Race: O milion kolem
svûta XIV (2) 11.15 Teleshopping
11.20 Druh  ̆Ïivot (76) 12.10
Teleshopping 12.35 PobfieÏní hlídka VII
(11) 13.35 Powder Park (5) 14.45 Îa-
bákova dobrodruÏství. Dobr. animova-
n  ̆film VB (2006) 16.55 Gilmorova
dûvãata (20) 17.55 Druh  ̆Ïivot (77)
19.00 Amazing Race: O milion kolem
svûta XIV (3) 20.00 OdloÏené pfiípady
VII (9) 20.55 OdloÏené pfiípady VII (10)
21.55 âerná kniha. Váleãn  ̆thriller
Niz./Belg. (2006) 0.55 Îhavé koãky (7)

FANDA
8.00 World of Freesports 8.25 Outdoor
(37) 9.00 Gambrinus liga: FK Teplice -
FK Baumit Jablonec 11.05 Hvûzdná
brána: Atlantida III (2) 11.50 Kobra 11
III (11) 12.35 Teleshopping 12.40 Moto
GP - VC âeské republiky 13.55
European Poker Tour - Season 7 (15)
14.45 Námofiní hlídka (7) 17.25
Teleshopping 17.35 Hvûzdná brána:
Atlantida III (3) 18.25 Kobra 11 III (12)
19.15 PfieÏil jsem 20.05 G. I. Jane.
Akãní film USA (1997) 22.10 Red
News 22.20 Mûsteãko South Park III
(13) 22.45 Námofiní hlídka (8) 23.35 K.
O. Night Show (37) 0.30 European
Poker Tour - Season 7 (16)

âTVRTEK 13. ZÁ¤Í
âT1

05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 Letohrátky (50/52).
Animovan˘ seriál 09.20 McLeodo-
vy dcery VIII (17/22). Závûreãná
fiada dobrodruÏného seriálu Austr.
(2008). Hrají: M. Banasová, S. J.
Mackinnonová, A. Tuckerová
a dal‰í 10.05 Film o seriálu: En-
tent˘ky 10.20 V‰echnopárty 11.05
Po‰ta pro tebe 12.00 Zprávy ve
12 12.20 BBV, Pfiedpovûì poãasí,
Události v regionech plus 12.30
Sama doma 14.00 Mamba show.
Úãinkují: Ch. Poullain, Z. Crkven-
ja‰, Z. Czendlik a J. Cempíre
14.45 Televarieté. Úãinkují: M.
Rottrová, K. âernoch, 2 Wicky, M.
Hauffová a K. D. Henkler, M.
Dauerová, F. Slováãek a dal‰í
16.00 Cestománie 16.30 AZ-kvíz
16.55 Zahrada pod lupou 17.20
Auto Moto Styl 17.45 âerné ovce
18.00 Události v regionech 18.25
MÛÏeme dál? 18.55 Události za o-
kamÏik a poãasí 19.00 Události
19.50 Branky, body, vtefiiny 19.59
·Èastn˘ch deset

20.00 Nejlep‰í Bakaláfii: Dûti
umí potû‰it (ST)

21.00 Okno do hfibitova (ST)
21.30 Máte slovo s M.

Jílkovou
22.15 TísÀová linka (ST)
22.45 Podfukáfii VI (6/6) (ST)
23.40 Pilot (ST)
01.30 Stopy, fakta, tajemství

Dokument (ST)
02.00 AZ-kvíz (ST)
02.25 Sváteãní slovo faráfie

Bogdana Stepieƒa
02.30 Zajímavosti z regionÛ

(ST)
03.20 Bydlení je hra (ST)
03.45 Kaleidoskop

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Folklorika 09.30
Zázraãné studánky: V kraji menhi-
rÛ a kolébky na‰ich dûjin 09.50
M˘ty a fakta historie: Pyramidy?
(3/5) 10.35 Putování za vínem:
Nov˘ Zéland II 11.05 Praha, mûs-
to vûÏí (2/16) 11.25 Za vesnick˘mi
muzikanty 11.50 Ze zoo do zoo
12.15 O vûdû a vûdcích. Cyklus
portrétÛ ãesk˘ch vûdcÛ 12.40
Chcete je? 12.45 Cesty víry:
Spolu 13.10 Intolerance 13.40
Mrtvá a Ïivá. Film USA (1940)
15.45 Îivot s handicapem: Dana
aneb Uãitelka na vozíku 16.00
Mrtvice je rychlá. A Vy? 16.05
Teleapatyka 16.15 Na pomoc Ïi-
votu - znamení kÛÏe 16.30
Televizní klub nesly‰ících 17.00
Planeta YÓ 18.20 Kouzelná ‰kol-
ka 18.45 Veãerníãek 18.55
Phineas a Ferb II (17/39). Seriál
USA (2008) 19.25 Pfiíbûhy Alfreda
Hitchcocka (45/80). Seriál USA
(1985-1989) 19.50 Zprávy v ães-
kém znakovém jazyce 

20.00 Perly ãeského
dokumentu: Kristova
léta, dámy... (ST)

21.05 Na forbínû TM (ST)
21.45 Kanadská soda
22.10 ¤ím (2/12) (ST)
23.00 Artmix (ST)
23.55 Fandíme divadlu!
00.00 Pravá krev III (9/12)

(ST)
01.00 Polo‰ero - Tajemná

místa (ST)
01.25 James Taylor
02.20 Moje rodina III (9/13)

(ST)
02.50 Evropa dnes (ST)
03.15 Uchem jehly (ST)

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2238) (ST)
09.55 Má matka ‰pionka

Komedie USA (2000)
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

12.35 Gilmorova dûvãata
V (11)

13.35 Dr. House II (7)
Seriál USA (2005) (ST)

14.35 Beze stopy (3)
Krimiseriál USA (ST)

15.30 Zákon a pofiádek:
Zloãinné úmysly II (8)
Krimiseriál USA (2001)

16.30 Pfiátelé V (3)
17.00 Odpolední Televizní

noviny, Sportovní
noviny, Poãasí

17.30 Kriminálka Miami VIII
(ST)

18.25 Ulice (2239) (ST)
19.30 Televizní noviny,

Sportovní noviny,
Poãasí

20.20 Ordinace v rÛÏové
zahradû 2 (356) (ST)

21.50 Kriminálka Miami IX (3)
Krimiseriál Kan./USA (ST)

22.45 Noãní Televizní noviny,
Sportovní noviny,
Poãasí

23.20 Peklo
Thriller Rus./USA (2003)
(ST)

01.15 Novashopping
01.25 Zvlá‰tní poldové (10)
02.10 Na vlastní oãi aneb Co

byste jinak nikdy
nevidûli

02.55 Áãko
03.45 Powder Park II (6)

PRIMA LOVE
8.50 Nûkdo se dívá (116) 9.30
Teleshopping 9.50 Rosamunde
Pilcherová: Kouzelné léto 11.20 Hfií‰ná
láska (202) 12.15 Ricardovy recepty
12.40 ChÛva k pohledání IV (3) 13.10
Will & Grace IV (3) 13.40 Velmi kfiehké
vztahy II (77) 14.45 âarodûjky V (10)
15.35 Policejní divize IV (8) 16.30
Hfií‰ná láska (203) 17.30 Ricardovy re-
cepty 17.55 Prima tip na veãefii 18.00
JAG VII (3) 19.00 âesko na talífii 19.50
ChÛva k pohledání IV (4) 20.20 Will &
Grace IV (4) 20.45 TOP STAR Love
21.20 neohroÎENY 21.50 Zhubni, ne-
bo pfiiber! II (4) 22.50 Sex ve mûstû III
(11) 23.30 Dobrá manÏelka II (22)

PRIMA COOL
10.20 Akta X III (4) 11.15 Buffy, pfiemo-
Ïitelka upírÛ II (12) 12.10 Kdo pfieÏije:
Mikronésie (12) 13.10 Take‰iho hrad:
To nejlep‰í (1) 13.40 Xena IV (12)
14.35 Futurama VII (6) 15.05 Jak jsem
poznal va‰i matku VII (20) 15.35 Akta
X III (5) 16.35 Nejvût‰í bitvy II. svûtové
války (26) 17.05 Futurama VIII (2)
17.35 Hvûzdná brána IV (7) 18.30
Simpsonovi X (5, 6) 19.20 Kdo pfieÏije:
Mikronésie (13) 20.15 TûÏká dfiina
20.45 Elitní komanda zblízka (2) 21.15
Futurama VII (7) 21.45 Jak jsem po-
znal va‰i matku VII (21) 22.15 COOL-
MEN 22.50 Dexter IV (12) 23.55 Fifth
Gear XVIII (5) 0.25 Simpsonovi X

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 Fotbal:
Bulharsko - Arménie 11.00 Sport
Expres 11.10 Element (104) 11.30
Magazín ATP World Tour (37) 12.00
Pokerová ‰kola (8) 12.30 Auto-mag
(28) 13.00 Sport Expres 13.10 Fotbal:
Nizozemsko - Turecko 15.00 Sport
Expres 15.10 Barca TV 17.00 Sport
Expres 17.10 Teleshop 17.30 Golf CS
(13) 18.00 Mobil 1 - The Grid (28)
18.30 European PGA Tour (36) 19.00
Sport Expres 19.10 Outdoor speciál
(37) 19.45 Teleshop 20.00 Trans
World Sport (37) 21.00 Sport Expres
21.10 Chelsea TV 23.00 Sport Expres
23.10 Fotbal: Anglie - Ukrajina

-
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6. září 201230 | Moravskoslezský kraj

Mobilní hospic ulehčí lidem umírání
Slezská diakonie se pouští do pro-
jektu, spojeného s tabu. Se smrtí.

JIŘÍ TOMÍČEK 

Český Těšín, Karvin-
sko | Přestárlým a těžce 
nemocným lidem se poku-
sí pomoci v jejich utrpení 
dobrovolníci, kteří už dnes 
navštěvují své klienty pří-
mo v jejich domovech.

„Cílem Mobilního hos-
picu je vytvoření služby 
doprovázení pro umírající 
a jejich rodinné příslušníky 
jako nezdravotnické služ-
by,“ vysvětluje manažerka 
projektu Hana Adamčíková 
ze Slezské diakonie.

Školení dobrovolníci bu-
dou docházet nejen k umí-

rajícím a jejich rodinným 
př íslušníkům do rodin, 
ale rovněž do pobytových, 
zdravotnických a sociálních 
služeb. „Tedy do nemocnic, 
domovů pro seniory a po-
dobně. Kvalifikovaní pra-
covníci v sociálních služ-
bách si absolvováním kurzu 
mohou rozšířit své dosa-
vadní vzdělání,“ doplňuje 
koordinátorka projektu 
Urszula Szromková.

Jedním z dobrovolníků 
je pětačtyřicetiletá Yvona 
Guznarová, která je civil-
ním zaměstnáním pasto-
rační pracovnicí v nemoc-
nici. „Vede mě k tomu láska 

k lidem. Ráda bych nabídla 
smysluplné doprovázení, 
přinášení pokoje a naděje. 
Chtěla bych být užitečnou 
v tomto nepokojném svě-
tě,“ vysvětluje Guznarová 
své pohnutky, proč se dala 
do služeb mobilního hos-
picu.

Dále ji k projektu přived-
la pokora a víra, že smrtí 
nic nekončí. „Cítím respekt. 
Každý z nás tímto projít 
musí a v této nejdůležitější 
chvíli je pak darem nebýt 
sám,“ dodává Guznarová.

V Ostravě existuje již del-
ší dobu podobný projekt 
s názvem Mobilní hospic 
Ondrášek. Jedním z dobro-
volníků je také třiačtyřice-
tiletý lékař Jaroslav Hájek. 
Důvodů, proč se vydal tou-
to cestou, bylo více. Jeden 
z nich byl ale velmi osobní, 
silný a bezprostřední. Těž-

ké onemocnění jeho vlastní 
dcery.

Nemohl s její chorobou 
nic dělat, jen prosit za její 
uzdravení. Proto si řekl, že 
pokud nemůže pomoci jí, 
tak alespoň druhým.

„Když jezdím za svými 
pacienty domů a vidím, jak 
jsou doma spokojení, tak 
to mne opravdu naplňuje. 
Jasně, všichni nakonec ze-
mřou, ale já se mohu aspoň 
trochu zasadit o to, aby je-
jich konec života byl důstoj-
ný,“ vyznává se lékař.

„Jsem navíc zapřisáhlým 
nepřítelem euthanasie,“ 
prohlašuje nekompromisně 
a dodává tím poslední mo-
tiv ke své dobrovolné práci. 
„Nejhorší ovšem je, když 
umírají děti anebo mladí 
lidé. To je pak opravdu ně-
kdy hodně těžké,“ uzavírá 
lékař.

Na své poslední cestě by člověk neměl být sám.  Foto: 2x Pavel Zuchnický

Škodí Nečasova vláda pravici v kraji?
Před krajskými volbami to 
v Moravskoslezském kraji – 
alespoň na základě průzku-

mů agentur - vypadá s pra-
vicí poněkud bledě. Vedou 
sociální demokraté a v ne-
patrném závěsu za nimi 
jsou komunisté. Opět se 
tak ukazuje, že nejlepšími 
agitátory politických stran 
a bojovníky za jejich voleb-
ní úspěch jsou právě jejich 
přímí protivníci, kteří měli 

tu smůlu, že nějakou dobu 
v zemi vládli, aniž by doká-
zali utajit svou tragikomic-
kou neschopnost. 

Tento model se v politice 
periodicky opakuje. K vládě 
v zemi se dostane koalice 
stran určitého zaměření 
v rámci spektra. Ta se kru-
tě „historicky znemožní“ 
(viz císař Rudolf II. v po-
dání Jana Wericha), čímž 
vytvoří dojem, že „ti druzí“ 
budou vládnout lépe. Voliči 
tedy zapomenou na to, jak 
„ti druzí“ vládli, když ještě 
vládli, a opět jim dají svůj 

hlas. A tak to jde stále doko-
lečka. Vláda – malér – od-
chod vlády – příchod opozi-
ce do pozice – malér opozice 
v pozici – odchod – opětov-
ný návrat těch, kteří se his-
toricky znemožnili předtím, 
ale jimž bylo díky skleróze 
voličů již odpuštěno. 

Na nižš ích úrovních, 
v krajích a obcích, veřejné 
zostuzení a znemožnění ce-
lostátních vládních koalic 
pochopitelně působí také, 
nicméně zde přece jenom 
zůstává prostor pro variabi-
litu danou speci ckými pod-

mínkami v místě. Obecně 
ale, bohužel, platí, že žádná 
politická strana by v Česku 
nedokázala sama, bez gi-
gantické podpory přímých 
soupeřů, získat voličskou 
oblibu. Vyloženo na smutně 
aktuálním případu, kdyby 
nebylo Nečase, Kalouska 
a dalších expertů na odstřel 
budovy liberalismu, pak by 
se levici v kraji asi neved-
lo tak dobře, tedy alespoň 
z hlediska předvolebních 
průzkumů. 

Z jiného úhlu pohledu 
je ale dobrá předvoleb-

ní pozice levice v Morav-
skoslezském kraji logická 
vzhledem k situaci oby-
vatelstva. Není totiž dost 
dobře pochopitelné, proč 
by lidé, kteří jsou akutně 
nebo potenciálně ohroženi 
nezaměstnaností, nízkými 
příjmy a na jejichž hlavy 
dopadají nejrůznější vlád-
ní škrty Nečasova kabi-
netu, měli volit - byť i jen 
na úrovni kraje - strany, 
které jim tuto jejich nejis-
tou (prekérní) situaci na ce-
lostátní úrovni činí jistou až 
k pláči. IVO ŠEBESTÍK

KOMENTÁŘ

Zaměstnanci hospicu si ke svým klientům vytváří osobní a přátelské vztahy. Navzdory komplikovaným 
a vážným situacím neztrácejí povzbuzující úsměvy.  

Letní prázdniny skončily a škol-
ní lavice přivítaly nové i již zběh-
lé školáčky. Aby měli dostatek správné 
energie na vstřebávání spousty nových in-
formací, je velmi důležité pravidelně svačit.
Na adrese www.penam.cz/forum/ se 
nachází specializované fórum, 
kde naleznete spoustu otá-
zek a odpovědí nejen na 
téma svačinek. A pokud ne-
najdete, co jste hledali, můžete 
se sami aktivně zeptat. Odpovídat 
vám budou odborníci na slovo vzatí. 

A nyní  malá ,,ochutnávka“ z fóra 
odborníků:

„Dobrý den, moje děti nechtějí svačit. Já 
sama nesvačím a jím jen hlavní jídla. Ne-
jedná se jen o módní „svačinový“ trend?“

Děti potřebují mít dostatek energie po celý 
den. Pokud dítě nesnídá a zároveň nevhodně 

svačí, dochází ke kolísání hladiny 
cukru v krvi, děti 
jsou pak 

unavené 
a nesoustře-

děné.  Mnohdy se 
stane, že vynechají snídani 

i svačinu, oběd ve školní jídelně 
jim nechutná, a tak se domů vracejí 

hladové, kde sáhnou po něčem „sladkém“ co 
je zasytí, ale jen na chvíli. Nevyvážená strava 
pak přispívá k mnoha zdravotním potížím, 

snižuje imunitu, vyvolává a prohlubuje psy-
chické problémy, vede k nadváze, bolestem 

hlavy a rozvoji akné. Ideální svačina ob-
sahuje vyvážený poměr všech základ-

ních výživových prvků, jako jsou 
komplexní sacharidy (např. celo-

zrnné pečivo), bílkoviny (např. 
sýr cottage, tvaroh), zdravých 
a pro tělo prospěšných tuků 

(např. nesolené a nepražené 
oříšky), vitamínů, minerálů a vlákni-

ny (zelenina). Při výběru pečiva pro dospí-
vající upřednostňujte celozrnné. (tip: Celo-
zrnný chléb pochoutkový od Penamu) pro 
jeho obsah vlákniny a tělo si z něj dokáže brát 
energii postupně a déle.  Zelenina je pro svoji 
nízkokalorickou hodnotu velmi vhodná sva-
činka. Na takové nastrouhané mrkvi s kous-
kem jablíčka si jistě s dětmi pochutnají i rodiče.

Svačinky pro děti – fórum odborníků radí

Více informací naleznete WWW.PENAM.CZ
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Mobilní hospic ulehčí lidem umírání
Slezská diakonie se pouští do pro-
jektu, spojeného s tabu. Se smrtí.

JIŘÍ TOMÍČEK 

Český Těšín, Karvin-
sko | Přestárlým a těžce 
nemocným lidem se poku-
sí pomoci v jejich utrpení 
dobrovolníci, kteří už dnes 
navštěvují své klienty pří-
mo v jejich domovech.

„Cílem Mobilního hos-
picu je vytvoření služby 
doprovázení pro umírající 
a jejich rodinné příslušníky 
jako nezdravotnické služ-
by,“ vysvětluje manažerka 
projektu Hana Adamčíková 
ze Slezské diakonie.
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rajícím a jejich rodinným 
př íslušníkům do rodin, 
ale rovněž do pobytových, 
zdravotnických a sociálních 
služeb. „Tedy do nemocnic, 
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dobně. Kvalifikovaní pra-
covníci v sociálních služ-
bách si absolvováním kurzu 
mohou rozšířit své dosa-
vadní vzdělání,“ doplňuje 
koordinátorka projektu 
Urszula Szromková.
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k lidem. Ráda bych nabídla 
smysluplné doprovázení, 
přinášení pokoje a naděje. 
Chtěla bych být užitečnou 
v tomto nepokojném svě-
tě,“ vysvětluje Guznarová 
své pohnutky, proč se dala 
do služeb mobilního hos-
picu.

Dále ji k projektu přived-
la pokora a víra, že smrtí 
nic nekončí. „Cítím respekt. 
Každý z nás tímto projít 
musí a v této nejdůležitější 
chvíli je pak darem nebýt 
sám,“ dodává Guznarová.

V Ostravě existuje již del-
ší dobu podobný projekt 
s názvem Mobilní hospic 
Ondrášek. Jedním z dobro-
volníků je také třiačtyřice-
tiletý lékař Jaroslav Hájek. 
Důvodů, proč se vydal tou-
to cestou, bylo více. Jeden 
z nich byl ale velmi osobní, 
silný a bezprostřední. Těž-

ké onemocnění jeho vlastní 
dcery.

Nemohl s její chorobou 
nic dělat, jen prosit za její 
uzdravení. Proto si řekl, že 
pokud nemůže pomoci jí, 
tak alespoň druhým.

„Když jezdím za svými 
pacienty domů a vidím, jak 
jsou doma spokojení, tak 
to mne opravdu naplňuje. 
Jasně, všichni nakonec ze-
mřou, ale já se mohu aspoň 
trochu zasadit o to, aby je-
jich konec života byl důstoj-
ný,“ vyznává se lékař.

„Jsem navíc zapřisáhlým 
nepřítelem euthanasie,“ 
prohlašuje nekompromisně 
a dodává tím poslední mo-
tiv ke své dobrovolné práci. 
„Nejhorší ovšem je, když 
umírají děti anebo mladí 
lidé. To je pak opravdu ně-
kdy hodně těžké,“ uzavírá 
lékař.

Na své poslední cestě by člověk neměl být sám.  Foto: 2x Pavel Zuchnický
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mů agentur - vypadá s pra-
vicí poněkud bledě. Vedou 
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patrném závěsu za nimi 
jsou komunisté. Opět se 
tak ukazuje, že nejlepšími 
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a bojovníky za jejich voleb-
ní úspěch jsou právě jejich 
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v zemi vládli, aniž by doká-
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v zemi se dostane koalice 
stran určitého zaměření 
v rámci spektra. Ta se kru-
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(viz císař Rudolf II. v po-
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ale jimž bylo díky skleróze 
voličů již odpuštěno. 
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zůstává prostor pro variabi-
litu danou speci ckými pod-
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nedokázala sama, bez gi-
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soupeřů, získat voličskou 
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nebylo Nečase, Kalouska 
a dalších expertů na odstřel 
budovy liberalismu, pak by 
se levici v kraji asi neved-
lo tak dobře, tedy alespoň 
z hlediska předvolebních 
průzkumů. 

Z jiného úhlu pohledu 
je ale dobrá předvoleb-

ní pozice levice v Morav-
skoslezském kraji logická 
vzhledem k situaci oby-
vatelstva. Není totiž dost 
dobře pochopitelné, proč 
by lidé, kteří jsou akutně 
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nezaměstnaností, nízkými 
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energie na vstřebávání spousty nových in-
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ních výživových prvků, jako jsou 
komplexní sacharidy (např. celo-
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a pro tělo prospěšných tuků 

(např. nesolené a nepražené 
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ny (zelenina). Při výběru pečiva pro dospí-
vající upřednostňujte celozrnné. (tip: Celo-
zrnný chléb pochoutkový od Penamu) pro 
jeho obsah vlákniny a tělo si z něj dokáže brát 
energii postupně a déle.  Zelenina je pro svoji 
nízkokalorickou hodnotu velmi vhodná sva-
činka. Na takové nastrouhané mrkvi s kous-
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KVALITA POTVRZENÁ ODBORNÍKY, 
aneb ve VINIUM ví, jak na to...
VINIUM a.s. Velké Pavlovice je dy-

namická vinařská rma, která je 
následníkem a pokračovatelem těch 
nejlepších staletých tradic pěstování 
a výroby vína na jižní Moravě. 
Firma, která má kořeny hluboko v minu-
losti, ale také rma moderní a dynamická, 
která pěstuje a vyrábí víno nejmoderněj-
šími metodami a jejíž  víno je symbolem 
kvality, exklusivity ale také přírody.

Víno mají opravdu skvělé. Pokud 
víno chutná nám běžným konzu-

mentům, je to dobré. Pokud kvalitu 
vína potvrdí i jedni z největších  od-
borníků, je to výborné. A přesně takové  
špičkové a kvalitní víno ve VINIUM 
vyrábí. To nám svým výběrem potvr-
zují opravdoví znalci a odborníci vín, 
kteří hodnotí víno na národních i me-
zinárodních soutěžích.

Během několika posledních let získalo 
víno z této společnosti několik sto-

vek ocenění. V roce 2010 získalo ocenění 
z největších,  Merlot  pozdní sběr ročníku 
2009 bylo vybráno jako druhé nejlepší 
červené víno v České republice a tím bylo 
pasováno do Salonu vín. V roce 2010 zís-
kala dokonce 65 medailí a ocenění.
A čím nás VINIUM překvapilo tento 
rok? Výjimečný ročník 2011 je oprav-

du výjimečný. Tento rok získalo víno 
z VINIUM již 47 medailí a ocenění a to 
ještě zdaleka není rok u konce. Víno je 
sluncem naplněné, díky sladění kyse-
lin a vyššího zbytkového cukru je kon-
zumace vína ročníku 2011 z VINIUM  
opravdu skvělý zážitek.

Takové Chardonnay výběr z hroznů 
ročníku 2011 se pyšní hned několi-

ka medailemi – zlatou medailí z Wein-
parade v Poysdorfu, další zlatou medailí 
z Festwine. Cabernet Sauvignon rosé 
pozdní sběr ročniku 2011 si odneslo zla-
tou ze soutěže Vinum Superbum a dal-
ší zlatou v soutěži Víno Bojnice. Mezi 
dalšími oceněnými víny je  také Sauvi-
gnon výběr z hroznů ročníku 2011, víno, 
které získalo zlatou medaili na soutěži 
Festwine. A tak bychom mohli ve výčtu 
oceněných vín pokračovat.

VINIUM a.s., Hlavní 666, 691 06  Velké Pavlovice, Tel.: 519 403 111, mobil: 724 019 466, fax: 519 428 670, e-mail: vinium@vinium.cz, www.vinium.cz, GPS: 48°53'51.141»N, 16°49'14.419»E
Víno můžete objednat na stránkách www.vinium.cz či zakoupit v nové prodejně v sídle společnosti.

Jaký tajný recept na takové 
víno pavlovičtí mají? 
Kvalitní vinná réva, přírodní 
zpracování a lidé, opravdoví odborníci 
ve svém oboru, to je to nejdůležitější. 
Za poslední rok skupina koncernu 
PROSPERITA nakoupila další vini-
ce, aby technologové mohli ovlivnit 
kvalitu hroznů vlastní péčí již při 
pěstování. Velmi důležité  pro školení 
vína  je šetrné zpracování, aby ve víně 
bylo zachováno co nejvíce přírodních 
látek. A v neposlední řadě jsou to lidé, 
kteří mají k vinařství velmi dobrý 
vztah a byť se  jedná o velkou rmu,  
přístup zde je téměř rodinný. 
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S amazonkou ve znaku

Někomu se při vyslovení jména spo-
lečnosti Amazone vybaví nejprve in-
ternetový obchod Amazon, ale známý 
německý výrobce zemědělské techniky 
Amazone má s tímto portálem pramálo 
společného. 

Firmu Amazonen-Wer-
ke založil v roce 1883 pan 
Heinrich Dreyer v Hasber-
gen-Gaste u Osnabrücku. 
Rodina Dreyerových se 
zabývala výrobou zeměděl-
ských strojů v té době už 
po několik generací a pro 
dobré nápady nechodila 
nikdy moc daleko. V roce 
1891 získala jejich nová 
čistička zrní s označením 
Amazone bronzovou me-
daili na výstavě v Brémách. 
Název čističky se ukázal 
být vyloženě účinný pro 
dobrou reklamu, takže 
se v roce 1915 celá firma 
přejmenovala na Amazo-
nen-Werke a její produkty 
zamířily i do zámoří. Pan 
Dreyer měl už od samot-

ného počátku jasno v tom, 
že stroje Amazone musí 
i do světa. Skupina závodů 
Amazone v současné době 
zahrnuje sedm výrobních 
středisek v Německu, Fran-
cii a v Rusku.  V čele pod-
niku stojí již čtvrtá gene-
race rodiny Dreyerů, která 
vede rodinný podnik s více 
než 1 500 zaměstnanci.  
Firma Amazone je dnes 
vnímána jako dodavatel 
moderních zemědělských 
strojů pro  ,,inteligentní 
rostlinnou výrobu“.  Podíl 
exportu na celkovém obra-
tu firmy činí už přes 80 %. 
Díky dobře propracované 
prodejní a servisní síti je 
skupina podniků Amazo-
ne aktivní po celém světě 
a spolupracuje s více než 
70ti dovozci. Kromě neu-
stálé péče o evropské trhy 

se firma stále snaží otevírat 
nové trhy, například v Afri-
ce nebo Asii. 
Již od založení firmy se 
společnost AMAZONE 
neustále prezentovala jako 
průkopník v oblasti nových 
produktů a inovačních 
technologií. Odborná způ-
sobilost, výkonnost a vy-
nikající kvalita vydobyly 
společnosti AMAZONE 
v celoevropském měřítku 
uznávané renomé mezi vý-
robci zemědělské techniky. 
V oblasti výroby rozme-
tadel minerálních hnojiv, 
nářadí na přípravu půdy, 
secích strojů, komunál-
ních strojů a postřikovačů 
zaujímá vedoucí postavení 
na trhu. Z hodnocení an-
kety sledující image firem 
pro rok 2010 vypisova-
né společností Deutsche 

Landwirtschafts-Gesell-
schaft (DLG) vyšla spo-
lečnost AMAZONE jako 
jednička mezi středně 
velkými podniky. AMA-
ZONE je dle tohoto hod-
nocení již léta nejlepším 
výrobcem neseného země-
dělského nářadí. Celkově 
se AMAZONE mezi vše-
mi výrobci zemědělských 
strojů umístnila na 4. místě 
a nechala za sebou spous-
tu renomovaných výrobců. 
Finální odběratelé země-
dělské a komunální tech-
niky jsou jak malé, středně 
velké tak i velké zemědělské 

podniky, zemědělská druž-
stva, podnikatelé nabízející 
služby, zprostředkovatelé 
strojů, obce a města atd. 
Hlavní snahou společnosti 
AMAZONE je navázá-
ní dlouhodobé partnerské 
spolupráce se zákazníky 
na bázi vzájemné důvěry. 
Stroje Amazone jsou ve své 
oranžově zelené kombi-
naci nepřehlédnutelné. 
Pan Dreyer měl správnou 
vizi. Stroje s amazonkou 
ve znaku dělají svým jme-
novkyním dobré jméno, 
jsou rychlé, odolné a inte-
ligentní.

www.zavesnatechnika.cz

NOVÁK MARTIN

Krásné amazonky byly inspirací pro zakladatele společnosti Amazone.

Samojízdný postřikovač Amazone Pantera je vlaj-
kovou lodí strojů Amazone nabitý nejmodernějšími 
technologiemi.
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Víno můžete objednat na stránkách www.vinium.cz či zakoupit v nové prodejně v sídle společnosti.
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pro rok 2010 vypisova-
né společností Deutsche 
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jednička mezi středně 
velkými podniky. AMA-
ZONE je dle tohoto hod-
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výrobcem neseného země-
dělského nářadí. Celkově 
se AMAZONE mezi vše-
mi výrobci zemědělských 
strojů umístnila na 4. místě 
a nechala za sebou spous-
tu renomovaných výrobců. 
Finální odběratelé země-
dělské a komunální tech-
niky jsou jak malé, středně 
velké tak i velké zemědělské 

podniky, zemědělská druž-
stva, podnikatelé nabízející 
služby, zprostředkovatelé 
strojů, obce a města atd. 
Hlavní snahou společnosti 
AMAZONE je navázá-
ní dlouhodobé partnerské 
spolupráce se zákazníky 
na bázi vzájemné důvěry. 
Stroje Amazone jsou ve své 
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naci nepřehlédnutelné. 
Pan Dreyer měl správnou 
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ve znaku dělají svým jme-
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Podle statistik skutečně patříme v 
mezinárodním měřítku mezi nejčilejší 
jedlíky kuřat a v dlouhodobém srovnání nás 
neustále přibývá. Zatímco v roce 1948 činila 
roční spotřeba cca 2 kg na osobu, dnes 
každý obyvatel Česka zkonzumuje přibližně 
25 kg drůbežího masa za rok. Co už, 
bohužel, tolik neřešíme, je kvalita masa.                            
V obchodech se často řídíme spíše výhod-
nou cenou než tím, odkud maso pochází       
a jak bylo zpracováno.

České či zahraniční
Podmínky chovu a správné zpracování jsou 
pro chuť a přítomnost cenných živin v 
jakémkoli mase klíčové. To u kuřecího 
masa, které klade mnohem větší nároky na 
rychlost zpracování a má omezenější dobu 
trvanlivosti, platí dvojnásob. 
Česká produkce si však
v tomto ohledu stojí        
i díky přísné 
legislativě 
velmi 
dobře. 

Pravidelné 
veterinární a hygienické 
kontroly, způsob chlazení a krátká doba 
dopravy výrobků na pulty obchodů  jsou 
hlavním důvodem, proč bychom měli dávat 
přednost českým kuřatům před těmi 
dováženými. Právě způsob chlazení může 
výslednou kvalitu a nezávadnost velmi 
významně ovlivnit. Zatímco čeští zpracova-
telé chladí vzduchem, kuřata dovážená 
například ze sousedního Polska jsou běžně 
chlazená vodou, což představuje vyšší riziko 
kontaminace nebezpečnými bakteriemi         
i negativní dopad na kvalitu masa.

4x PRO kuřecí maso
          Je bohaté na bílkoviny, 
čímž pomáhá stavbě svalové 
hmoty a tím zrychluje  
metabolismus. 

          Obsahuje 
vysoký poměr 
vitamínů 
skupiny B, 
dodávající 
našemu 
tělu 
energii 
během 
metabolických 
přeměn sacharidů, 
tuků a bílkovin.

         Minimální množství nasycených tuků 
(100g se rovná cca 430 kJ) z něj dělá 
vhodného pomocníka při redukčních 
dietách, je velmi lehce stravitelné.

    Nabízí téměř neomezenou možnost úprav 
pro zdravé  a zároveň chutné stravování.

Tradice z Vodňan
Největším zpracovatelem kuřecího masa v 
České republice je společnost Vodňanská 
drůbež, a.s., která dodává na trh své výrobky 
pod značkou Vodňanské kuře. Ve svých 
závodech zpracovává kuřata pocházející 
výhradně z českých uzavřených chovů z 
vlastních farem nebo od českých smluvních 
partnerů. Celý výrobní proces je přísně 
kontrolován, od přípravy krmných směsí 
přes vylíhnutí kuřat a jejich výkrm až po 
konečné zpracování. 
Jako spotřebitelé 
můžeme mít 
tedy jistotu, 
že se nám 
na stůl 
dostane 
kvalitní české
a   hlavně čerstvé 
maso odpovídající
všem předpisům.

Máte rádi kuřecí maso?  
Vsaďte na to české.
Kuřecí maso patří v našich kuchyních k těm nejoblíbenějším. Aby 
také ne, připravuje se snadno, rychle a ze zdravotního hlediska 
je jeho konzumace v mnohém pozitivní. Abychom si ale 
na kuřeti skutečně pochutnali, je třeba pečlivě vybírat. 
Nevíte, po kterém sáhnout a jak poznat kvalitu? 
Poradíme vám. 

Jak vybírat kuřecí maso

 Při nákupu dejte na svůj vizuální dojem. Porcované kuřecí maso by mělo mít 
přirozenou růžovou barvu.  

 Čtěte informace na etiketách, u pultového prodeje se neostýchejte obsluhy zeptat, 
odkud maso pochází.

 Pokud se jednotlivé balíčky masa v chladícím pultu od sebe značně liší, nelze vyloučit, 
že byly čerstvé smíchány se staršími. Sledujte údaj o spotřebě, zvláště pokud je maso za „akční 
cenu“.

 U zmrazeného masa, určeného k pozdější spotřebě, sledujte zda-li není na balíčku 
silná námraza a není-li deformována miska. V takovém případě mohlo dojít k jeho předchozímu 
rozmrazení a tím snížení kvality. 

www.vodnanskekure.cz
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záchranného sboru (HZSP) 
byl sedmadvacetiletý Aleš 

-
-

(2011).

-

-

-

-

Aleš Navrátil je všestran-

-

Navrátila o sport opravdu 
-

-
prezentanta Aleše Navrátila 

Aleši, můžete nám, 
prosím, přiblížit, jak jste 
se probojoval do české 
reprezentace?

Tato cesta je docela 

který skládá tým na repre-

Hasiči soutěží v mnoha 
různých disciplínách. 
Ty však mají jedno spo-
lečné. Všechny souvisejí 
s činnostmi při skuteč-
ném zásahu. Vaší „vel-
kou“ disciplínou je T. F. A. 
Co to znamená?

-

-

 
Mohl byste vysvětlit,   
o co v této disciplíně 
jde?

 

-

obratnost a to vše podtrh-

-

Když jsme se spolu 
naposled setkali, vrátil 
jste se právě z New Yorku 
ze Světových her hasičů 
a policistů. Změnilo se od 
té doby něco?

Tak pokud máte na mysli 

Jak tomu mám rozumět?

-

-

Co vás k tomu vedlo?

(pozn.: 

 samotné 
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-

-

 
Mohl byste vysvětlit,   
o co v této disciplíně 
jde?

 

-

obratnost a to vše podtrh-

-

Když jsme se spolu 
naposled setkali, vrátil 
jste se právě z New Yorku 
ze Světových her hasičů 
a policistů. Změnilo se od 
té doby něco?

Tak pokud máte na mysli 

Jak tomu mám rozumět?

-

-

Co vás k tomu vedlo?

(pozn.: 

 samotné 
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V bakalářském programu 
jste vystudoval obor tre-
nérství. Právě u vás bych 
předpokládala, že nedo-
jde k žádné fatální chybě, 
co se týká trénování, 
regenerace, popř. stravy.

-
-

v roce 2010 do reprezen-

-

v Austrálii vysnil. A ten sen 

A je nějaké riziko, že by 
to nemuselo vyjít?

-

 

-

-

-
rých se od minulého roku 

sáhne do rezerv a jezdit 

Pomohly vám znalosti 
nabyté ve škole v přípra-
vě? 

-

Při sportu je důležité 
stravování. Je to velká 
věda. Musíte dodržovat 
nějaká pravidla?

zrovna snadno.

Vzpomněl jste, že se 
nacházíte mezi dvěma 
rolemi, takže vy i někoho 
trénujete?

roku spolupracuji ve svém 
volnu se Sborem dobrovol-

-

na sezonu 2012.

Má vaše spolupráce 
s dobrovolnými hasiči 
nějaké výsledky?

-

samotného tréninku kolikrát 

-

pohybového aparátu apod.

Nedávno se konaly 
v Klimkovicích poprvé 
v ČR mezinárodní zá-
vody hasičů v silniční 
cyklistice, kterých jste 
se zúčastnil. Jak jste se 
umístil? Jaká byla atmo-
sféra závodů? Můžete je 
trochu přiblížit?

váhou a zkušenostmi se 
-

dojel. Bylo z toho naprosto 
-

-

-

Začíná nový školní rok, 
máte před sebou po-
slední, závěrečný ročník 
studia. Jaký obor jste si 
vybral v magisterském 
programu? Už víte, čím 
se budete zabývat ve své 
diplomové práci?

-

-

-

-

Na začátku rozhovoru 
jste se zmínil, že jste 
upravil trénink a chys-
táte se na sportovní 
vrchol. O jaký vrchol se 
jedná?

Můžete nám, prosím, na 
závěr prozradit, jaké jsou 
vaše plány do budoucna?

Moje plány jsou pri-

studia a to chci jednou 

seberealizovat. Co se týká 

-

Hodně štěstí. Děkuji za 
rozhovor.
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Dárkové balení 
trvanlivých salámu 

pro jakoukoli  

Nemusí být skladované
 při chladírenských teplotách

Dárková balení zakoupíte v e-shopu na www.kmotr.cz.
Pro firmy vypracujeme speciální cenovou nabídku. Poptávky zasílejte na darkovebaleni@kmotr.cz
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díla, která putují 
po výstavách nejen 
v naší republice.

 - Její um loni obdi-
-

-

-

-
-
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Recept na víkend 

S batohem na zádech

1)

2)
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• Své tipy do kulturního servisu 
posílejte nejméně se 14denním 
předstihem na e-mailovou adresu:
redakce.servismsk@agfmedia.cz

KINA
KARVINÁ-MIZEROV
KINO CENTRUM
• 6. 9.–10. 9. Norman a duchové, 17.45; 
Expendables: Postradatelní 2, 20.00
• 7. 9.–9. 9. Norman a duchové, 15.30
• 11. 9.–12. 9. Sněhurka a lovec, 17.45; 
Prometheus, 3D, 20.00
KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO
KINO EX
• 12. 9. PRO SENIORY: Líbáš jako ďábel, 
15.00
BOHUMÍN
KINO K3
• 6. 9.–7. 9. Expendables: Postradatel-
ní 2, 19.00
• 8. 9. Let´s Dance: Revolution, 3D, 19.00
• 9. 9. PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI: Rebelka, 10.00
• 9. 9. The Amazing Spider-Man, 19.00
FRÝDEK-MÍSTEK
NOVÁ SCÉNA VLAST
• 7. 9.–8. 9. Doba ledová 4: Země
v pohybu, 3D, 17.00; Méďa, 19.00
• 9. 9. Doba ledová 3: Úsvit dino-
saurů, 3D, 17.00; Monstra oceánů 3D 
- Pravěké dobrodružství, 19.00
• 10. 9. FILMOVÝ KLUB: Cesta na Měsíc & 
Neobyčejná cesta, 19.00
• 11. 9. FILMOVÝ KLUB: Ozvěny LFŠ: Faust, 19.00
• 12. 9. Svatá čtveřice, 19.00
ORLOVÁ
KINO VESMÍR
• 6. 9.–9. 9. Útěk z MS-1, 17.45, 20.00
• 8. 9.–9. 9. Kletba Měsíčního údolí, 
10.00, 15.30
OSTRAVA
MULTIPLEX CINESTAR, Futurum
• informace o programech: 595 699 998–9
premiéry:
• 6. 9. Expendables: Postradatelní 2; 
Váňa; Norman a duchové
• 13. 9. Resident Evil: Odveta, 3D;
Ve stínu; Druhá šance
CINEMA CITY, Nová Karolína
• informace o programech: 255 742 021
premiéry:
• 6. 9. Expendables: Postradatelní 2
• 13. 9. Ve stínu; Norman a duchové
KINO ART, DK města Ostravy
• 6. 9. Věra 68, KND, 17.00, 19.30
• 7. 9.–9. 9. Prometheus, 17.00, 19.30
• 10. 9.–12. 9. Muži v černém 3, 17.00, 19.30
MINIKINO
• 6. 9.–9. 9. 7 dní v Havaně, 17.00, 19.30
• 8. 9.–9. 9. HRAJEME PRO DĚTI: Rebelka, 15.00
• 10. 9.–12. 9. Nedotknutelní, 17.00, 19.30
• 12. 9. KINO SENIOR: Až vyjde měsíc, 15.00
STUDIO KAREL, 28. října
(v prostorách kavárny Stará Aréna)
Filmy Larse Von Triera:
• 6. 9. Manderlay, 19.00
• 10. 9. Kdo je tady ředitel?, 19.00
• 13. 9. Antikrist, 19.00
KINO LUNA
• 6. 9.–9. 9. Expendables: Postradatel-
ní 2, 19.30
• 8. 9. Hurvínek na scéně, 15.00
• 9. 9. Hurvínek na scéně, 3D, 15.00
• 11. 9. Expendables: Postradatelní 2, 
19.30
• 12. 9. Klip, 19.30

BÍLOVEC
KINO RADOST
• 5. 9.–6. 9. Méďa, 19.00
• 7. 9.–8. 9. Temný rytíř povstal, 19.00
• 12. 9.–13. 9. Bourneův odkaz, 19.00
NOVÝ JIČÍN
KINO KVĚTEN
• 6. 9.–9. 9. The Amazing Spider-man, 
18.00
• 6. 9.–7. 9. Líbáš jako ďábel, 20.30
• 8. 9. SLAVNOSTI MĚSTA: Čertova nevěsta, 
14.00 a 16.00, vstup zdarma
• 9. 9. Líbáš jako ďábel, 20.30
• 10. 9.–12. 9. Méďa, 18.00;
7 dní v Havaně, 20.15

DIVADLA
OSTRAVA
DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA
• 9. 9. Slavnostní galavečer, 18.30, mimo
DIVADLO JIŘÍHO MYRONA
• 10. 9. Můj boj, 18.30, mimo
• 10. 9. Moskva–Petušky, 19.00, Divadelní 
klub, mimo
• 11. 9. Můj boj, 18.30, mimo
• 12. 9. Balada pro banditu, 18.30, sk. II.
• 13. 9. Divotvorný hrnec, 18.30, mimo
DIVADLO PETRA BEZRUČE
• 13. 9. Na větrné hůrce, 19.00, mimo
KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA
• 7. 9. Pension pro svobodné pány, 
18.30, mimo
• 12. 9. S nadějí i bez ní, 18.30, mimo
DIVADLO LOUTEK
• 10. 9. Z deniku Ostravaka, 18.00

KLUBY
OSTRAVA
KLUB PARNÍK
CKV, Sokolská tř. 26
• 6. 9. Dana Vrchovská & Jiří Urbánek 
Band – jazz, 19.00
• 7. 9. Moribundus
koncert ostravské kapely, 20.00
• 12. 9. Pepa Streichl – sólový koncert, 20.00
• 13. 9. Joe After Trio – jazz, 20.00
KLUB ATLANTIK
CKV, Čs. legií 7
• 6. 9. Albánie – země orlů, 18.00
• 11. 9. Český rozhlas live, 17.00
• 12. 9. MediCafé, 18.00
HUDEBNÍ BAZAR
Nádražní 138a (v areálu galerie Mlejn)
• 7. 9. QZH Blues
• 14. 9. Café Industrial

AKCE, KONCERTY
HAVÍŘOV
AREÁL MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALY
• 7. 9.–9. 9. HAVÍŘOVSKÉ SLAVNOSTI
v pátek 7. 9. od 17.00, v sobotu a v neděli 8. a 9. 9. 
od 13.00, pořádá MKS Havířov, bližší informace o 
programu na: www.mkshavirov.cz
NOVÝ JIČÍN
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, RADNICE, 
PAMÁTKOVÉ OBJEKTY, KINO KVĚTEN...
• 8. 9. Slavnost města Nový Jičín
 tradiční akce s pestrým doprovodným programem, 
od 9.30
FULNEK
KOSTEL sv. JOSEFA
• 12. 9. Tibet „země exilu“, přednáší Tereza 
Natálie Mročková, 17.00
FRÝDEK-MÍSTEK
HOSPŮDKA U ARNOŠTA
Těšínská ul. (areál TJ Slezan)

• 6. 9. Jam Session – každý sudý týden 
pravidelné SVOBODNÉ jamování, od 20.00
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
RADNIČNÍ VĚŽ, OBŘADNÍ SÍŇ, MUZEUM
• 8. 9.–9. 9. Dny evropského dědictví
prohlídky zdarma – prohlídky radniční věže a obřadní 
síně v 9.00, 10.00 a 11.00
KINO
• 12. 9. Radůza – koncert, 19.00
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
• 8. 9. Den obce Kunčice pod Ond-
řejníkem – sportovní klání, vystoupení dětí, 
aktivity místních spolků a sdružení, dobré jídlo
a pítí - vše zakončí taneční zábava.
HUKVALDY
HRAD
• 8. 9. Pověsti ožívají
Hradní pověsti ožívají v podání rytířů – O zazděném 
preclíkáři, zbojník Ondráš a jiní
TROPIC HUKVALDY
• Exotické rostliny a zvířata
otevírací doba: út–ne 9.00–18.00
OSTRAVA
SPOLEČENSKÝ SÁL DKMO
• 6. 9. a 7. 9. Zahájení 59. sezony, účinkuje 
Václav Hudeček – housle, Janáčkova fi lharmonie 
Ostrava, Petr Vronský – dirigent, 19.00
ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA
Nádražní 30
• 6. 9. a 7. 9. Sympozium KRAJINA
 akce je volně přístupná veřejnosti, 9.00–17.00
OSTRAVA-ZÁBŘEH
KINO LUNA
• 10. 9. Čechomor - Kooperativa Tour 
2012 - koncert, 19.00
OSTRAVA-HRABŮVKA
KD K-TRIO, ul. Dr. Martínka
• Taneční večery se skupinou DOMINO, 
každou neděli od 17.00
OSTRAVA-VÍTKOVICE
Autoburza Jeremenko, Místecká 95
8. 9. Flora trhy – prodej a nákup zahradnického 
sortimentu, 8.00–12.00
KLIMKOVICE
KAPLE sv. TROJICE
• 6. 9. Bubnování v kapli sv. Trojice 18.00, 19.30
• 7. 9. Předjarmareční průvod, od 19.15
• 8. 9. JARMARK – trhy, hudba, tanec,
turnajové klání a další atrakce, od 8.00
BUDIŠOVICE
HŘIŠTĚ A PŘILEHLÁ PROSTRANSTVÍ
• 8. 9. DEN OBCE – oslavy 730 let vzniku
bohatý program zakončený ohňostrojem a noční 
diskotékou, občerstvení zajištěno, slosovatelné 
vstupenky, od 14.30
FAJNÉ LÉTO
OSTRAVA-PŘÍVOZ, Zákrejsova 53/3
• 8. 9. Hasičské muzeum města Ostravy 
ukázky unikátní historické hasičské techniky v akci, 
doprovodný program, 14.00–17.00
HLUČÍN-DARKOVIČKY
• 9. 9. Areál čs. opevnění
mimořádně budou zpřístupněny i další objekty 
opevnění, ukázky práce Policie ČR, výcvik psů, 
soutěže, celá akce je v rytmu swingu a duchu 30. 
let, 13.00–17.00
CHARITA OSTRAVA
• Hospic sv. Lukáše a lidi v závěru života podpoříte 
zasláním DMS HOSPICLUKAS
na číslo 87 777
• Charitní dům sv. Františka a lidi bez přístřeší 
podpoříte zasláním DMS AZYLFRANTISEK 
na číslo 87 777
Cena jedné SMS je 30 Kč, ze zaslané částky obdrží 
vybraný projekt 27 Kč. DĚKUJEME!

VÝSTAVY
OSTRAVA
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
• Do 16. 9. Čestmír Suška / Inside Outsice
• Do 16. 9. Napříč krajinou / Duša, Filla, 
Kupka, Navrátil, Slavíček, Zrzavý
• Do 16. 9. Hommage à Wittlich
PŘÍBOR
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA
• 9. 9. Vzácné muzejní památky
z časů příborských náboženských 
poutí a procesí – jednodenní výstava pořá-
daná v rámci příborské pouti, 9.00–17.00
FULNEK
KOSTEL sv. JOSEFA
• Do 16. 9. Porcelán, keramika a sklo
ze sbírek Muzea Novojičínska
otevřeno: út–pá, ne 9.00–12.00, 13.00–16.00

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
• Dospělí
HAVÍŘOV
Nemocnice s poliklinikou, Dělnická 1132/24
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
telefon: 596 812 444
KARVINÁ
Nemocnice s polikl. Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
• telefon: 596 311 218
ORLOVÁ - LUTYNĚ
Nemocnice, Masarykova 900
ordinační/provozní doba: nepřetržitě
telefon: 596 583 111
TŘINEC
 Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
• telefon: 558 309 403, 558 309 304
• Děti
HAVÍŘOV
Nemocnice s poliklinikou, Dělnická 1132/24
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
• telefon: 596 812 555
KARVINÁ
Nemocnice s polikl. Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
• telefon: 596 311 113
TŘINEC
 Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
• telefon: 558 309 214
ZUBNÍ POHOTOVOST
HAVÍŘOV
Nemocnice s poliklinikou, Dělnická 969/26
ordinační/provozní doba:
dny pracovního klidu: 8.00–13.00
telefon: 596 802 411 
KARVINÁ
Nemocnice s polikl. Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5
ordinační/provozní doba: 
dny pracovního klidu: 8.00–13.00
telefon: 596 383 484
TŘINEC
Nemocnice Třinec, p. o., Kaštanová 268
ordinační/provozní doba: 
dny pracovního klidu: 8.00–13.00
telefon: 558 309 909

NEVZDÁVEJTE TO!
S BIOPALIVY UŠETŘÍTE

Nevzdávejte se svého auta kvůli vysokým cenám 

paliv! Teď můžete tankovat kvalitní biopaliva a ušetřit 

až 10 Kč na litru u benzínu a více než 3 Kč u nafty. 

Navštivte síť čerpacích stanic EuroOil.

Svoji nejbližší čerpací stanici s biopalivy naleznete 

na www.nevzdavejteto.cz.
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INZERCENaděje porostou 
na novém hřišti

Orlovské děti se mohou radovat. 
Hřiště dostaly především ony.

PETR WOJNAR

Orlová | Orlovští mají od 
minulého týdne k dispozi-
ci o jeden zelený pažit více. 
Dočkají se především malí 
fotbalisté, kterým majite-
lé škol Dakol otevřeli nové 
hřiště v areálu místní školy 
v Orlové na Výhodě. 

Areál bude ale samozřej-
mě sloužit i studentům Da-
kolu v rámci hodin tělesné 
výchovy. Travnatý plac po-
křtily příznačně děti z orlov-
ské fotbalové přípravky FK 
Slavia Orlová-Lutyně. Slav-
nostního aktu se zúčastnili 
zástupci školy, radní a ne-
chyběl ani bývalý vrcholový 
fotbalista Radek Slončík. 

„Přejeme si, aby i na tomto 
hřišti rostli nadějní sportov-
ci, jako byl právě pan Slon-

čík,“ uvedl jednatel firmy 
Dakol a zároveň výkonný ře-
ditel Slávie Orlová Vladimír 
Kolder. 

Ten také vyjádřil naději, 
že hřiště zde bude stát i za 
pár let, přičemž narážel 
na plánovanou těžbu uhlí 
pod Výhodou. 

Nové hřiště by mělo slou-
žit především k přípravě 
mladých fotbalistů. „Vzhle-
dem k tomu, že máme hod-
ně  mládežnických muž-
stev a samozřejmě i týmy 
dospělých, tak jen vítáme 
možnost, že mohou tre-
néři vést a rozvíjet týmy 
mladých nadějí i tady. Na 
trénincích už nebude orlov-
ským fotbalistům různých 
kategorií tak těsno,“ těší 
předsedu klubu Radislava 
Mojžíška.

Kvalitu nového povrchu hned otestovali mladí fotbalisté.
 Foto: 2x Petr Wojnar 

Na otevření nového hřiště nechyběl ani bývalý špičkový fotbalista 
Radek Slončík
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• Své tipy do kulturního servisu 
posílejte nejméně se 14denním 
předstihem na e-mailovou adresu:
redakce.servismsk@agfmedia.cz

KINA
KARVINÁ-MIZEROV
KINO CENTRUM
• 6. 9.–10. 9. Norman a duchové, 17.45; 
Expendables: Postradatelní 2, 20.00
• 7. 9.–9. 9. Norman a duchové, 15.30
• 11. 9.–12. 9. Sněhurka a lovec, 17.45; 
Prometheus, 3D, 20.00
KARVINÁ-NOVÉ MĚSTO
KINO EX
• 12. 9. PRO SENIORY: Líbáš jako ďábel, 
15.00
BOHUMÍN
KINO K3
• 6. 9.–7. 9. Expendables: Postradatel-
ní 2, 19.00
• 8. 9. Let´s Dance: Revolution, 3D, 19.00
• 9. 9. PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI: Rebelka, 10.00
• 9. 9. The Amazing Spider-Man, 19.00
FRÝDEK-MÍSTEK
NOVÁ SCÉNA VLAST
• 7. 9.–8. 9. Doba ledová 4: Země
v pohybu, 3D, 17.00; Méďa, 19.00
• 9. 9. Doba ledová 3: Úsvit dino-
saurů, 3D, 17.00; Monstra oceánů 3D 
- Pravěké dobrodružství, 19.00
• 10. 9. FILMOVÝ KLUB: Cesta na Měsíc & 
Neobyčejná cesta, 19.00
• 11. 9. FILMOVÝ KLUB: Ozvěny LFŠ: Faust, 19.00
• 12. 9. Svatá čtveřice, 19.00
ORLOVÁ
KINO VESMÍR
• 6. 9.–9. 9. Útěk z MS-1, 17.45, 20.00
• 8. 9.–9. 9. Kletba Měsíčního údolí, 
10.00, 15.30
OSTRAVA
MULTIPLEX CINESTAR, Futurum
• informace o programech: 595 699 998–9
premiéry:
• 6. 9. Expendables: Postradatelní 2; 
Váňa; Norman a duchové
• 13. 9. Resident Evil: Odveta, 3D;
Ve stínu; Druhá šance
CINEMA CITY, Nová Karolína
• informace o programech: 255 742 021
premiéry:
• 6. 9. Expendables: Postradatelní 2
• 13. 9. Ve stínu; Norman a duchové
KINO ART, DK města Ostravy
• 6. 9. Věra 68, KND, 17.00, 19.30
• 7. 9.–9. 9. Prometheus, 17.00, 19.30
• 10. 9.–12. 9. Muži v černém 3, 17.00, 19.30
MINIKINO
• 6. 9.–9. 9. 7 dní v Havaně, 17.00, 19.30
• 8. 9.–9. 9. HRAJEME PRO DĚTI: Rebelka, 15.00
• 10. 9.–12. 9. Nedotknutelní, 17.00, 19.30
• 12. 9. KINO SENIOR: Až vyjde měsíc, 15.00
STUDIO KAREL, 28. října
(v prostorách kavárny Stará Aréna)
Filmy Larse Von Triera:
• 6. 9. Manderlay, 19.00
• 10. 9. Kdo je tady ředitel?, 19.00
• 13. 9. Antikrist, 19.00
KINO LUNA
• 6. 9.–9. 9. Expendables: Postradatel-
ní 2, 19.30
• 8. 9. Hurvínek na scéně, 15.00
• 9. 9. Hurvínek na scéně, 3D, 15.00
• 11. 9. Expendables: Postradatelní 2, 
19.30
• 12. 9. Klip, 19.30

BÍLOVEC
KINO RADOST
• 5. 9.–6. 9. Méďa, 19.00
• 7. 9.–8. 9. Temný rytíř povstal, 19.00
• 12. 9.–13. 9. Bourneův odkaz, 19.00
NOVÝ JIČÍN
KINO KVĚTEN
• 6. 9.–9. 9. The Amazing Spider-man, 
18.00
• 6. 9.–7. 9. Líbáš jako ďábel, 20.30
• 8. 9. SLAVNOSTI MĚSTA: Čertova nevěsta, 
14.00 a 16.00, vstup zdarma
• 9. 9. Líbáš jako ďábel, 20.30
• 10. 9.–12. 9. Méďa, 18.00;
7 dní v Havaně, 20.15

DIVADLA
OSTRAVA
DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA
• 9. 9. Slavnostní galavečer, 18.30, mimo
DIVADLO JIŘÍHO MYRONA
• 10. 9. Můj boj, 18.30, mimo
• 10. 9. Moskva–Petušky, 19.00, Divadelní 
klub, mimo
• 11. 9. Můj boj, 18.30, mimo
• 12. 9. Balada pro banditu, 18.30, sk. II.
• 13. 9. Divotvorný hrnec, 18.30, mimo
DIVADLO PETRA BEZRUČE
• 13. 9. Na větrné hůrce, 19.00, mimo
KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA
• 7. 9. Pension pro svobodné pány, 
18.30, mimo
• 12. 9. S nadějí i bez ní, 18.30, mimo
DIVADLO LOUTEK
• 10. 9. Z deniku Ostravaka, 18.00

KLUBY
OSTRAVA
KLUB PARNÍK
CKV, Sokolská tř. 26
• 6. 9. Dana Vrchovská & Jiří Urbánek 
Band – jazz, 19.00
• 7. 9. Moribundus
koncert ostravské kapely, 20.00
• 12. 9. Pepa Streichl – sólový koncert, 20.00
• 13. 9. Joe After Trio – jazz, 20.00
KLUB ATLANTIK
CKV, Čs. legií 7
• 6. 9. Albánie – země orlů, 18.00
• 11. 9. Český rozhlas live, 17.00
• 12. 9. MediCafé, 18.00
HUDEBNÍ BAZAR
Nádražní 138a (v areálu galerie Mlejn)
• 7. 9. QZH Blues
• 14. 9. Café Industrial

AKCE, KONCERTY
HAVÍŘOV
AREÁL MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALY
• 7. 9.–9. 9. HAVÍŘOVSKÉ SLAVNOSTI
v pátek 7. 9. od 17.00, v sobotu a v neděli 8. a 9. 9. 
od 13.00, pořádá MKS Havířov, bližší informace o 
programu na: www.mkshavirov.cz
NOVÝ JIČÍN
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, RADNICE, 
PAMÁTKOVÉ OBJEKTY, KINO KVĚTEN...
• 8. 9. Slavnost města Nový Jičín
 tradiční akce s pestrým doprovodným programem, 
od 9.30
FULNEK
KOSTEL sv. JOSEFA
• 12. 9. Tibet „země exilu“, přednáší Tereza 
Natálie Mročková, 17.00
FRÝDEK-MÍSTEK
HOSPŮDKA U ARNOŠTA
Těšínská ul. (areál TJ Slezan)

• 6. 9. Jam Session – každý sudý týden 
pravidelné SVOBODNÉ jamování, od 20.00
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
RADNIČNÍ VĚŽ, OBŘADNÍ SÍŇ, MUZEUM
• 8. 9.–9. 9. Dny evropského dědictví
prohlídky zdarma – prohlídky radniční věže a obřadní 
síně v 9.00, 10.00 a 11.00
KINO
• 12. 9. Radůza – koncert, 19.00
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM
• 8. 9. Den obce Kunčice pod Ond-
řejníkem – sportovní klání, vystoupení dětí, 
aktivity místních spolků a sdružení, dobré jídlo
a pítí - vše zakončí taneční zábava.
HUKVALDY
HRAD
• 8. 9. Pověsti ožívají
Hradní pověsti ožívají v podání rytířů – O zazděném 
preclíkáři, zbojník Ondráš a jiní
TROPIC HUKVALDY
• Exotické rostliny a zvířata
otevírací doba: út–ne 9.00–18.00
OSTRAVA
SPOLEČENSKÝ SÁL DKMO
• 6. 9. a 7. 9. Zahájení 59. sezony, účinkuje 
Václav Hudeček – housle, Janáčkova fi lharmonie 
Ostrava, Petr Vronský – dirigent, 19.00
ANTIKVARIÁT A KLUB FIDUCIA
Nádražní 30
• 6. 9. a 7. 9. Sympozium KRAJINA
 akce je volně přístupná veřejnosti, 9.00–17.00
OSTRAVA-ZÁBŘEH
KINO LUNA
• 10. 9. Čechomor - Kooperativa Tour 
2012 - koncert, 19.00
OSTRAVA-HRABŮVKA
KD K-TRIO, ul. Dr. Martínka
• Taneční večery se skupinou DOMINO, 
každou neděli od 17.00
OSTRAVA-VÍTKOVICE
Autoburza Jeremenko, Místecká 95
8. 9. Flora trhy – prodej a nákup zahradnického 
sortimentu, 8.00–12.00
KLIMKOVICE
KAPLE sv. TROJICE
• 6. 9. Bubnování v kapli sv. Trojice 18.00, 19.30
• 7. 9. Předjarmareční průvod, od 19.15
• 8. 9. JARMARK – trhy, hudba, tanec,
turnajové klání a další atrakce, od 8.00
BUDIŠOVICE
HŘIŠTĚ A PŘILEHLÁ PROSTRANSTVÍ
• 8. 9. DEN OBCE – oslavy 730 let vzniku
bohatý program zakončený ohňostrojem a noční 
diskotékou, občerstvení zajištěno, slosovatelné 
vstupenky, od 14.30
FAJNÉ LÉTO
OSTRAVA-PŘÍVOZ, Zákrejsova 53/3
• 8. 9. Hasičské muzeum města Ostravy 
ukázky unikátní historické hasičské techniky v akci, 
doprovodný program, 14.00–17.00
HLUČÍN-DARKOVIČKY
• 9. 9. Areál čs. opevnění
mimořádně budou zpřístupněny i další objekty 
opevnění, ukázky práce Policie ČR, výcvik psů, 
soutěže, celá akce je v rytmu swingu a duchu 30. 
let, 13.00–17.00
CHARITA OSTRAVA
• Hospic sv. Lukáše a lidi v závěru života podpoříte 
zasláním DMS HOSPICLUKAS
na číslo 87 777
• Charitní dům sv. Františka a lidi bez přístřeší 
podpoříte zasláním DMS AZYLFRANTISEK 
na číslo 87 777
Cena jedné SMS je 30 Kč, ze zaslané částky obdrží 
vybraný projekt 27 Kč. DĚKUJEME!

VÝSTAVY
OSTRAVA
GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
• Do 16. 9. Čestmír Suška / Inside Outsice
• Do 16. 9. Napříč krajinou / Duša, Filla, 
Kupka, Navrátil, Slavíček, Zrzavý
• Do 16. 9. Hommage à Wittlich
PŘÍBOR
MUZEUM A PAMĚTNÍ SÍŇ S. FREUDA
• 9. 9. Vzácné muzejní památky
z časů příborských náboženských 
poutí a procesí – jednodenní výstava pořá-
daná v rámci příborské pouti, 9.00–17.00
FULNEK
KOSTEL sv. JOSEFA
• Do 16. 9. Porcelán, keramika a sklo
ze sbírek Muzea Novojičínska
otevřeno: út–pá, ne 9.00–12.00, 13.00–16.00

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI
• Dospělí
HAVÍŘOV
Nemocnice s poliklinikou, Dělnická 1132/24
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
telefon: 596 812 444
KARVINÁ
Nemocnice s polikl. Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
• telefon: 596 311 218
ORLOVÁ - LUTYNĚ
Nemocnice, Masarykova 900
ordinační/provozní doba: nepřetržitě
telefon: 596 583 111
TŘINEC
 Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
• telefon: 558 309 403, 558 309 304
• Děti
HAVÍŘOV
Nemocnice s poliklinikou, Dělnická 1132/24
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
• telefon: 596 812 555
KARVINÁ
Nemocnice s polikl. Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
• telefon: 596 311 113
TŘINEC
 Nemocnice Třinec, p.o., Kaštanová 268
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
• telefon: 558 309 214
ZUBNÍ POHOTOVOST
HAVÍŘOV
Nemocnice s poliklinikou, Dělnická 969/26
ordinační/provozní doba:
dny pracovního klidu: 8.00–13.00
telefon: 596 802 411 
KARVINÁ
Nemocnice s polikl. Karviná-Ráj, Vydmuchov 399/5
ordinační/provozní doba: 
dny pracovního klidu: 8.00–13.00
telefon: 596 383 484
TŘINEC
Nemocnice Třinec, p. o., Kaštanová 268
ordinační/provozní doba: 
dny pracovního klidu: 8.00–13.00
telefon: 558 309 909

NEVZDÁVEJTE TO!
S BIOPALIVY UŠETŘÍTE

Nevzdávejte se svého auta kvůli vysokým cenám 

paliv! Teď můžete tankovat kvalitní biopaliva a ušetřit 

až 10 Kč na litru u benzínu a více než 3 Kč u nafty. 

Navštivte síť čerpacích stanic EuroOil.

Svoji nejbližší čerpací stanici s biopalivy naleznete 

na www.nevzdavejteto.cz.
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INZERCENaděje porostou 
na novém hřišti

Orlovské děti se mohou radovat. 
Hřiště dostaly především ony.

PETR WOJNAR

Orlová | Orlovští mají od 
minulého týdne k dispozi-
ci o jeden zelený pažit více. 
Dočkají se především malí 
fotbalisté, kterým majite-
lé škol Dakol otevřeli nové 
hřiště v areálu místní školy 
v Orlové na Výhodě. 

Areál bude ale samozřej-
mě sloužit i studentům Da-
kolu v rámci hodin tělesné 
výchovy. Travnatý plac po-
křtily příznačně děti z orlov-
ské fotbalové přípravky FK 
Slavia Orlová-Lutyně. Slav-
nostního aktu se zúčastnili 
zástupci školy, radní a ne-
chyběl ani bývalý vrcholový 
fotbalista Radek Slončík. 

„Přejeme si, aby i na tomto 
hřišti rostli nadějní sportov-
ci, jako byl právě pan Slon-

čík,“ uvedl jednatel firmy 
Dakol a zároveň výkonný ře-
ditel Slávie Orlová Vladimír 
Kolder. 

Ten také vyjádřil naději, 
že hřiště zde bude stát i za 
pár let, přičemž narážel 
na plánovanou těžbu uhlí 
pod Výhodou. 

Nové hřiště by mělo slou-
žit především k přípravě 
mladých fotbalistů. „Vzhle-
dem k tomu, že máme hod-
ně  mládežnických muž-
stev a samozřejmě i týmy 
dospělých, tak jen vítáme 
možnost, že mohou tre-
néři vést a rozvíjet týmy 
mladých nadějí i tady. Na 
trénincích už nebude orlov-
ským fotbalistům různých 
kategorií tak těsno,“ těší 
předsedu klubu Radislava 
Mojžíška.

Kvalitu nového povrchu hned otestovali mladí fotbalisté.
 Foto: 2x Petr Wojnar 

Na otevření nového hřiště nechyběl ani bývalý špičkový fotbalista 
Radek Slončík
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Osvobození 24, 763 21  Slavičín 
Mobil: +420 608 878 917,

fax: +420 226 728 015 
E-mail: info@naradi-vitek.cz

Ze staré krabice
- kartonová fixace

SKARTOVAČE
KARTONU.

www.kartonova-fixace.cz k5
00
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INZERCE Hlavně se vyhnout sestupu
Kopřivnice | Tohle není 
pro kopřivnické házenkáře 
los snů. Venku proti Zubří, 
doma derby s Hranicemi, 
poté cesta do Jičína, který 
loni skončil v extralize čtvrtý. 
Manažer a trenér Miroslav 
Bartoň přesto věří, že to mla-
dý tým zvládne. 

„Tak příznivé jako loni, 
kdy jsme byli po třech kolech 
první, to není. Ale na druhou 
stranu Hranice, i když nebyly 
kompletní, jsme v přípravě 
porazili, a pokud chcete ně-
kdy zaskočit Zubří, tak jedině 

z kraje soutěže. Můžeme jen 
získat,“ řekl Bartoň.

Loni skončila Kopřivnice 
jedenáctá, což by letos zna-
menalo přímý sestup. „Po-
slední tým padá přímo, desá-
tý hraje baráž. Těmto postům 
se chceme vyhnout a budovat 
tým z mladých odchovanců,“ 
řekl Bartoň.

Právě k nim před letošní 
sezonou dlouholetý kouč 
mužů přešel. Bude ale nové 
trenérské dvojici, kterou tvo-
ří Ivo Vávra a Daniel Prepsl, 
pomáhat. „Byl jsem u mužů 

s přestávkami jedenáct let. 
Chtěli jsme udělat změnu 
a dát týmu nový impuls,“ 
řekl Bartoň. Do hlavního 
týmu bude dodávat nadějné 
hráče.

K velkým změnám v kádru 
v létě nedošlo. „Chtěli jsme 
leváka. Jsem rád, že jsme 
získali Daniela Hojníka, jenž 
hrál loni v Polsku. Do Zubří 
jsme vyměnili Borise Aspri-
dise za Lukáše Měchýře,“ po-
psal manažer klubu. Do sezo-
ny mužstvo vstoupí v sobotu 
8. září duelem v Zubří.  (tom)

Derby zpestří úvodní kolo
O víkendu začíná házenkářská extraliga 
mužů. Hned na úvod je na programu 
regionální derby mezi Frýdkem-
Místkem a karvinským Baníkem.

JAN SMEKAL

Frýdek-Místek | Baník 
Karviná, Frýdek-Místek 
a Kopřivnice. To je trio, 
které tradičně reprezentuje 
zdejší region v házenkářské 
extralize mužů. Navíc prv-
ní dvě zmíněná družstva se 
utkají ve vzájemném střet-
nutí už v neděli 9. září, kdy 
Frýdek-Místek přivítá Kar-
vinou. Zápas slibuje zajíma-
vou podívanou také díky vý-
měně čtyř hráčů mezi oběma 
celky. Od této sezony budou 
karvinský dres nově oblékat 
bratři Ondřej a Roman Me-
cové a mladý, talentovaný 
brankář Vít Pyško. Opač-
ným směrem putoval zkuše-
ný pivot David Kalous, který 
s Frýdkem-Místkem slavil 
v roce 2004 mistrovský titul.

„Za tu dobu, co jsem zde 
nebyl, se změnila spousta 
věcí. Největší rozdíl je v tom, 
že dneska je to poloprofesi-
onální tým. Všichni hráči 
chodí do práce nebo studují, 
takže trénujeme jen jednou 
denně. Ohromný rozdíl je 
v platových podmínkách. 
Kdysi brali frýdecko-místeč-
tí házenkáři mnohem větší 
peníze než dnes,“ porovná-
vá minulost se současností 
David Kalous.

Frýdek-Místek měl o vaše 
služby zájem už před dvěma 
roky, že?

Ano. Začal jsem tady letní 
přípravu, ale po jejím skon-

čení mi v Karviné nabídli 
smlouvu. Řekl jsem si, že 
si ještě prodloužím život 
profesionálního házenkáře 
a na poslední chvíli odešel 
do Karviné, kde jsem ode-
hrál poslední dvě sezony. 
Novou smlouvu jsem nedo-
stal, protože tým začal sázet 
na mladé hráče.

První soutěžní zápas ode-
hrajete právě proti Karviné. 
Bude pro vás prestižnější 
než ostatní utkání?

Regionální derby bývají 
vždycky více vyhecované. 
Doufám, že Karvinou po-
trápíme. Bude v roli jasného 
favorita, ale loni s Frýdkem 
prohrála. Tenkrát mě to ne-
těšilo, ale kdyby se zrodil 
stejný výsledek i letos, vůbec 
bych se nezlobil. Každopád-
ně my můžeme jenom pře-
kvapit. Karviná bude v roli 
týmu, který musí vyhrát.

Kromě bratrů Mecových 
a Víta Pyška odešli i pivoti 
Jan Holbein a Leoš Petrov-
ský. Richard Hladký ukončil 
kariéru. Troufnete si odhad-
nout na jaké umístění má 
současné mužstvo Frýdku-
-Místku?

Přípravné zápasy jsme 
hráli jen s týmy z okolí, tak-
že těžko říct, protože ostatní 
celky nesleduju. Každopád-
ně počítám s tím, že extrali-
ga bude letos vyrovnanější, 
než loni. Silné týmy spíše 
oslabily a ty relativně slabší 

zase posílily, takže mezi nej-
lepšími celky a těmi ze stře-
du tabulky by neměly být tak 
velké rozdíly. Od nás hrála 
spousta kluků  loni ještě 
v dorostu, tak uvidíme, jak 
zvládnou tíhu mistrovských 
utkání.

Vyzkoušel jste si i  zahra-
niční soutěže. Půl roku jste 
si zahrál v Řecku, rok a půl 
v Maďarsku a dva roky jste 
působil i v německém tře-
tiligovém týmu Pirna. Na 
kterou ze zahraničních štací 
vzpomínáte nejraději?

Na tu poslední. V Pirně 
jsme utvořili pětičlennou 
českou enklávu. Sice jsme 
nepatřili mezi nejsilnější 
týmy soutěže, ale byla to za-

jímavá zkušenost. Každému 
bych přál, aby si mohl zahrát 
třeba i čtvrtou nebo pátou 
ligu v Německu. Lidé tam 
totiž házenou žijí. Na každý 
zápas bývá vyprodáno, ať už 
se hraje kdekoliv.

Potom jste ještě strávil rok 
v Lovosicích, že?

V Německu mi nepro-
dloužili smlouvu, tak jsem 
se domluvil s trenérem Voj-
těchem Srbou, se kterým 
jsem kdysi hrál ve Frýdku. 
Budovali tam ambiciózní 
mužstvo, ale bohužel nám 
sezona nevyšla podle před-
stav. Skončili jsme pátí. 
Další rok už měli povede-
nější, ale to už jsem působil 
v Karviné.

David Kalous se po letech vrací do Frýdku-Místku. A hned v úvodním 
kole ho čeká derby s Karvinou, kde ještě loni hrával. 

Foto: Jan Smekal

Oslabili, ale 
chtějí uspět
Karviná | Již o víkendu 
čeká karvinské házenkáře 
vstup do dalšího ročníku 
extraligy. Půjdou do něj 
tentokrát s oslabeným tý-
mem, bez velkých ambicí, 
ale s touhou překvapit. 

Po odchodu mnoha dů-
ležitých hráčů  nemohou 
karvinští funkcionáři ani 
hovořit jinak. Ekonomická 
situace klubu není dobrá, 
a tak se bude sázet přede-
vším na mladé talenty kar-
vinské líhně. 

Tým si před startem ligy 
ještě  odskočil  na turnaj 
do Lucemburska. Tam se 
utkal s kvalitními evrop-
skými týmy. Ze tří zápa-
sů vyhrál pouze s týmem 
Handbal Esch. Týmy Ivry 
a hlavně Porta byly nad síly 
karvinských hráčů. V neděli 
je čeká duel ve Frýdku-Míst-
ku. Karvinští budou chtít 
dobře odstartovat soutěž. 
Dovede je nový kouč Dan 
Michajlík k úspěchu? „Cí-
lem je první šestka, cokoliv 
navíc bude fajn,“ prohlásil 
kouč. Nechme se překvapit, 
letos lze jen těžko cokoliv 
předvídat.  (woj)

PROGRAM ÚVODNÍHO 
KOLA EXTRALIGY
sobota 8. září
Zubří – KH Kopřivnice 
(18.00)

neděle 9. září
SKP Frýdek-Místek – Ba-
ník Karviná (17.00)

Poznámka: Termíny jed-
notlivých utkání se mo-
hou měnit kvůli televiz-
ním přenosům. 



Stolní tenisté získali juniorské stříbro

České naděje zvládly letošní juniorské 
mistrovství Evropy ve stolním tenise 
na jedničku. Ondřej Bajger a Tamara 
Tomanová odjížděli z rakouského 
Schwechatu s medailí na krku.

PETR BIDZINSKI

Ostrava | Ondřej Bajger 
a Tamara Tomanová sice hájí 
barvy TJ Ostrava, nicméně 
ve smíšené čtyřhře na mist-
rovství Evropy juniorů spolu 
nastoupili poprvé. A hned 
jejich vzájemná spolupráce 
přinesla stříbrnou medaili. 
„Je to náš  největší úspěch,“ 
shodují se oba středoškoláci.
Če s k ý  p á r  v s t u p o v a l 

do soutěže jako devátý nasa-
zený. Po šesti výhrách však 

našel přemožitele až ve fi-
nále. Favorizované němec-
ké dvojici Jost – Soljaová 
podlehl 1:3 na sety. „Myslím 
si, že jsme se kolo od kola 
zlepšovali, a postupně jsme 
poráželi čím dál kvalitnější 
soupeře,“ přemítá Bajger 
nad hlavním důvodem, kte-
rý podle něj rozhodl o jejich 
senzačním výsledku.

Tomanová na jeho slova 
navazuje: „Před turnajem 
jsem největší šanci na me-
daili viděla v mixu. Nicméně 

v prvním kole nás čekali vel-
mi nepříjemní Srbové, a ta 
Srbka na nás v družstvech 
udělala dva body. Naštěstí 
jsme je porazili.“

Bajger také velmi ocenil 
diváckou podporu. „Šam-
pionát se konal kousek od 
domova a povzbuzovalo nás 
hodně českých fanoušků. 
Bylo to velmi příjemné,“ 
konstatuje student Sportov-
ního gymnázia Dany a Emila 
Zátopkových.

Zatímco v mixu získali me-
daili, v ostatních kategoriích 
se jim už tolik nevedlo. Mezi 
jednotlivci nepřešel ani jeden 
brány osmifinále. Družstvo 
juniorek skončilo deváté, ju-
nioři dokonce až čtrnáctí.

Oba reprezentanti si ov-
šem uvědomují, že cesta 
k dalším úspěchům bude 
těžká. „Abychom se nadá-
le zlepšovali, musíme tré-
novat, trénovat a trénovat. 
Jiná možnost asi nepřichází 
v úvahu,“ má jasno Bajger, 
který se zúčastnil už šesté-
ho mistrovství Evropy, při-
čemž mezi kadety získal dva 
bronzy. Tomanová startovala 
na evropském šampionátu 
potřetí.

Zajímavostí je, že oba se 
stolnímu tenisu věnují stej-
nou dobu, a to dvanáct let. 
„Rodiče chtěli, abych dělala 
nějaký sport, takže mě kaž-
dý rok přihlašovali do jiného 
oddílu. Nakonec jsem zůsta-
la u ping-pongu i proto, že 
jsem ty sporty už nechtěla 

pořád střídat,“ směje se To-
manová. „U mě to bylo jed-
nodušší. K ping-pongu mě 
přivedli taťka s dědou, kteří 
jsou dlouholetí trenéři. Baví 
mě to, o jiném sportu jsem 

neuvažoval,“ říká na závěr 
Bajger.

Oba hráči také věří, že si 
vybojují nominaci na junior-
ské mistrovství světa, které 
se koná letos v prosinci.
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CERTIFIKOVANÝ
KOMÍN
12 636 Kč s DPH
8 m, průměr 160

13 926 Kč s DPH
8 m, průměr 200

Cena včetně dopravy

www.sk-komin.cz
obchod@sk-komin.cz, tel.: +420 774 406 765
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STOP DLUHŮM A EXEKUCÍM
Oddlužení a sjednocení splátek zákonnou
cestou formou OSOBNÍHO BANKROTU

Volejte ZDARMA 800 41 40 10
www.clevermoney.cz

INZERCE

INZERCE

Medailová odměna. Junioři Ondřej Bajger a Tamara Tomanová ob-
sadili na mistrovství Evropy skvělé druhé místo.   Foto: Petr Bidzinski

Začněte svůj den aktivně! 
Vyzkoušejte nový bílý probiotický jogurt 

Florian Active s müsli a ovocem. 

www.olma.cz | www.florian-active.cz

FLORIAN ACTIVE

MÜSLI!
JE ČAS ŽÍT
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10KLIKŮ 
PRO SPORTOVCE

9. 9. 2012 v 15:00

10 KLIKŮ ZA 10 MEDAILÍ - ZAPIŠTE SE S NÁMI DO KNIHY REKORDŮ
VYSTUPUJÍ: MANDRAGE, PŘEDKAPELA: MARCEL BAND
PROGRAMEM PROVÁZÍ MARTIN DEJDAR A ALEŠ HÁMA

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 1

BÁRA ŠPOTÁKOVÁ
A OLYMPIONICI V PRAZE

více na www.agrofert.cz

slavnostní odhalení 

klikujícího 

double deckeru

VÁS ZVE NA AKCI:
07-0531
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