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TV 
program 

na 
celý týden

Hotel Praha už patří 
Novému Jičínu. Dokáže mu 
město vrátit zašlou slávu? 
STRANA 4

Fotograf Petr Šesták 
zrovnoprávňuje mužskou 
a ženskou nahotu
STRANA 6

Voda dům minula, zničil ho ale oheň
Rodině po požáru nezbylo vůbec 
nic. Lidé chtějí pomoci sbírkou.

IVA JALŮVKOVÁ

Žilina u Nového Jičí-
na | Před třemi lety se jim 
takřka jako jediným z obce 
vyhnuly ničivé záplavy. Měli 
štěstí, bydlí na kopci. I tak 

je ale potkal podobný osud 
jako ostatní obyvatele Žiliny 
u Nového Jičína. Během pár 
chvil přišli téměř o všechno. 
Zaúřadoval jiný živel. Oheň.

Bylo úterý 30. října kolem 
druhé hodiny v noci, když 

obyvatele domku probudilo 
bušení na dveře a křik sou-
seda. Těsně předtím než 
šel spát, uslyšel, jak ve ve-
dlejším domě od plamenů 
praskají trámy. Okamžitě 
běžel sousedy varovat. „Sta-
čil jsem na sebe hodit jen 
tepláky a už jsme běželi ven. 
Střecha byla prohořelá, roz-
žhavené tašky lítaly do vzdu-

chu,“ vzpomíná majitel sho-
řelého domu Jiří Mikulenka. 

On i jeho manželka a syn 
vyvázli ještě se psem z domu 
bez zranění. V plamenech 
ale uhynulo několik krůt, 
slepic a prasat, které měli 
v hospodářské budově. Pří-
činou požáru byla závada 
na elektroinstalaci. „Ve špaj-
zu jsme měli mrazák, který 

byl zapojený do prodlužo-
vačky. A tam zřejmě došlo 
ke zkratu,“ říká muž.

Dům několik let svépo-
mocí opravoval. Z nedávno 
zrekonstruovaného obýváku 
a koupelny nezbylo nic. Celý 
objekt bude muset zbourat. 
S žádnou finanční pomocí 
ale počítat nemůže. 
�Pokračování�na�straně�2

V rockový koncert  
se změní setkání školy 
ve Frýdku-Místku
STRANA 18

Neuvěřitelný 
příběh o cestě 
1. Hradecké 
zemědělské a.s. 
od insolvence 
k ocenění 
STRANA 10

Při karatistické disciplíně kata musí soutěžící co nejlépe předvést soustavu předepsaných cviků proti imaginárnímu soupeři. Přesně jak to předváděli sportovci na Silesia cup 
2012. Více se o mezinárodním turnaji v karate dočtete na straně 45.  Foto: Barbora Fialová

Odry patřily 
karatistům 
a karatistkám
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GLOSA

Týdeník 5+2 dny můžete 
na Novojičínsku zdarma získat 
v prodejnách JEDNOTA:
Albrechtičky 231  Bartošovice 33  
Bartošovice 184  Výškovice 61, Bílovec  
Lubojaty, Bílovec  Stará Ves 196, Bílovec 
 Bítov 8  Bordovice 136  Stachovice 
104, Fulnek  Vlkovice 103, Fulnek  Děrné 
85, Fulnek  Masarykova 304, Fulnek  
Hladké Životice 108  Hodslavice 22  
Hostašovice 51  Jeseník nad Odrou 166 
 Jistebník 14  Kateřinice 141  Vlčovice 
152, Kopřivnice  Kunín, 55  Libhošť 
77  Lichnov 371  Horní 4, Mořkov  
Mořkov 511  Mošnov 208  Straník 148  
 Starojická Lhota 94  Bernatice nad 
Odrou 196  Loučka u Nového Jičína, Za 

Potokem 23  Smetanovy sady 3, Nový 
Jičín  K Nemocnici 2113, Nový Jičín  
Petřvald 282  Jičínská 1524, Příbor  
Rybí 6  Sedlnice 119  Sedlnice 183  
Slatina 153  Náměstí 133, Starý Jičín  
Nová Horka 26, Studénka  2. května 750, 
Studénka  Komenského 140, Suchdol 
nad Odrou  Malá Strana 19, Suchdol nad 
Odrou  Tichá 444  Tísek 13  Trnávka 200 
 Velké Albrechtice 155  Veřovice 487  
Veřovice 249  Závišice 207  Ženklava 111 
 Ženklava 194

...a také na těchto místech:
• Frenštát pod Radhoštěm

Kino, Tyršova 1071
Městský úřad, Náměstí míru 1, 
MěKS - Dům kultury, Dr. Parmy 254

• Nový Jičín
Kino KVĚTEN, Havlíčkova 6
Nemocnice, Purkyňova 2138
Návštěvnické centrum městského 
úřadu, Masarykovo náměstí 45/29
Městská radnice, Masarykovo 
náměstí 1.1
Budova obecního úřadu, Divadelní 1
Schrom Farms spol. s r.o., Velké 
Albrechtice 327

• Příbor
Městský úřad, nám. S. Freuda 19

• Kopřivnice
Kulturní dům, Obránců míru 368

• Studénka
Městský úřad, nám. Republiky 762

KDE NAJDETE NAŠE STOJANY?

Rodina Mikulenkových z Žiliny u Nového Jičína přišla během pár chvil o všechno.  Foto: Iva Jalůvková

Voda dům minula, zničil ho ale oheň
Dokončení�ze�strany�1

„Dům nebyl pojištěný. 
Chtěli jsme ho pojistit až 
po rekonstrukci,“ vysvětluje 
Mikulenka, který je momen-
tálně vážně nemocný. 

Rodina tak přišla o všech-
no. Naštěstí se našli ochotní 
sousedé, kteří nabídli stře-
chu nad hlavou. „Ubytova-
li jsme je v přízemí domu, 
rodiče, kteří tam bydleli, se 
přestěhovali k nám nahoru,“ 
dodává soused Jan Zimula. 

Lidé, kteří jsou v Žilině 
od povodní zvyklí držet po-
hromadě, neváhali a hned 
se pustili také do organiza-
ce finanční sbírky. „Někteří 
členové osadního výboru 
se okamžitě začali skládat 
na pomoc rodině. Chtě-
li jsme tedy založit sbírku 
s tím, že si ji pan Mikulen-
ka sám zapečetí a následně 
rozpečetí. Bláhově jsme si 
mysleli, že když chceme po-

moci, tak prostě můžeme. 
Jak mne ale informovali 
zástupci města, musíme 
nejdřív požádat o povolení 
na kraji. Naštěstí nám s tím 
město pomůže,“ nastiňuje 
předseda osadního výboru 
Žiliny, místní části Nového 
Jičína, Jaroslav Perútka. 

Město rodině poskytlo 
hmotnou pomoc. Zaplatilo 
kontejnery na odpad a služby 
kafilérie na odvoz uhynulých 
zvířat. „Z podnětu osadního 
výboru momentálně vyřizuje-
me registraci sbírky. Krajský 
úřad má na její povolení tři-
cet dní,“ dodává mluvčí No-
vého Jičína Marie Machková. 

Děti pomohly řešit dopravu
Odry |  Bezpečná cesta 
do školy pěšky i na kole. To 
je cíl, kterého chtějí dosáh-
nout na základní škole Ko-
menského v Odrách. Rizi-
ková místa na cestě do školy 
přitom pomohly vytipovat 
samotné děti. Společně s ro-
diči a veřejností nedávno 
veškerá úskalí zmapovali 
a předali je odborníkovi. Ten 
vypracoval dopravní studii, 
na jejímž základě teď navr-
žená opatření chtějí uvést 
do praxe.

Jaké problémy budou mu-
set v Odrách vyřešit? Nejzá-

važnější jsou rychlost pro-
jíždějících vozidel a špatné 
rozhledové poměry při pře-
cházení dvou silnic v oko-
lí školy. „Dopravní studie 
navrhuje několik možností 
řešení této situace, napří-
klad zvětšení vzdálenosti 
mezi parkujícími automo-
bily a přechodem nejméně 
o deset, optimálně však 
až o patnáct metrů, posun 
autobusové zastávky nebo 
instalaci zpomalovacích 
prahů,“ vypočetl konkrétní 
návrhy studie pedagog Ra-
dek Hendrych.

Dodal, že na jaře příštího 
roku by se žáci měli dočkat 
také kolárny. „Požádali jsme 
o stavbu přístřešku pro pa-
desát kol,“ řekl s tím, že 
město jejich podněty vzalo 
vážně a řešením jedné kři-
žovatky už se tamní radní 
zabývali.

Novinky jim pomáhá fi-
nancovat Nadace Partner-
ství z grantu Na zelenou, 
jehož cílem je zlepšit do-
pravní situace v okolí škol 
a seznámit děti s proble-
matikou silničního provo-
zu.   ( jav)

Důvod�
k�zamyšlení
Pohled�na�dům�zpustošený�
ohněm�je�hrůzyplný.�Jak�
působí�na�samotné�majitele�
domu�raději�ani�nedomýš-
let.�Léta�práce�přišly�vniveč.�
Z�útulného�domova�se�během�
pár�chvil�stala�ruina.�Miku-
lenkovi�tak�musí�začít�znovu,�
zase�úplně�od�začátku.�Bude�
to�hodně�těžké.�Snad�k�tomu�
ale�najdou�dostatek�sil,�pe-
něz�i�odvahy.
Nejhorší�je,�že�si�člověk�

ani�nepřipouští,�že�by�tech-
nika�mohla�selhat�a�způsobit�
takovou�pohromu.�Jak�nám�
ale�připomínají�hasiči,�elek-
trospotřebiče�představují�
riziko,�které�bychom�neměli�
podceňovat.�„Předměty,�kte-
ré�fungovaly�léta,�mohou�na-
jednou�zradit.�Není�náhodou�
nějaký�kabel�nalomený�nebo�
zpuchřelý?�Často�k�takovým�
případům�dochází�například�
při�stěhování.�Přemisťujeme�
nábytek�a�nevšimneme�si,�že�
jsme�přitom�přelomili�kabel.�
Dobré�není�ani�zapojovat�
vše�do�jedné�zásuvky,�hrozí�
přetížení,“�upozorňuje�na�ně-
které�z�bezpečnostních�zásad�
mluvčí�hasičů�Petr�Kůdela.�
 IVA JALŮVKOVÁ
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Kino KVĚTEN, Havlíčkova 6
Nemocnice, Purkyňova 2138
Návštěvnické centrum městského 
úřadu, Masarykovo náměstí 45/29
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KDE NAJDETE NAŠE STOJANY?

Rodina Mikulenkových z Žiliny u Nového Jičína přišla během pár chvil o všechno.  Foto: Iva Jalůvková

Voda dům minula, zničil ho ale oheň
Dokončení�ze�strany�1

„Dům nebyl pojištěný. 
Chtěli jsme ho pojistit až 
po rekonstrukci,“ vysvětluje 
Mikulenka, který je momen-
tálně vážně nemocný. 

Rodina tak přišla o všech-
no. Naštěstí se našli ochotní 
sousedé, kteří nabídli stře-
chu nad hlavou. „Ubytova-
li jsme je v přízemí domu, 
rodiče, kteří tam bydleli, se 
přestěhovali k nám nahoru,“ 
dodává soused Jan Zimula. 

Lidé, kteří jsou v Žilině 
od povodní zvyklí držet po-
hromadě, neváhali a hned 
se pustili také do organiza-
ce finanční sbírky. „Někteří 
členové osadního výboru 
se okamžitě začali skládat 
na pomoc rodině. Chtě-
li jsme tedy založit sbírku 
s tím, že si ji pan Mikulen-
ka sám zapečetí a následně 
rozpečetí. Bláhově jsme si 
mysleli, že když chceme po-

moci, tak prostě můžeme. 
Jak mne ale informovali 
zástupci města, musíme 
nejdřív požádat o povolení 
na kraji. Naštěstí nám s tím 
město pomůže,“ nastiňuje 
předseda osadního výboru 
Žiliny, místní části Nového 
Jičína, Jaroslav Perútka. 

Město rodině poskytlo 
hmotnou pomoc. Zaplatilo 
kontejnery na odpad a služby 
kafilérie na odvoz uhynulých 
zvířat. „Z podnětu osadního 
výboru momentálně vyřizuje-
me registraci sbírky. Krajský 
úřad má na její povolení tři-
cet dní,“ dodává mluvčí No-
vého Jičína Marie Machková. 

Děti pomohly řešit dopravu
Odry |  Bezpečná cesta 
do školy pěšky i na kole. To 
je cíl, kterého chtějí dosáh-
nout na základní škole Ko-
menského v Odrách. Rizi-
ková místa na cestě do školy 
přitom pomohly vytipovat 
samotné děti. Společně s ro-
diči a veřejností nedávno 
veškerá úskalí zmapovali 
a předali je odborníkovi. Ten 
vypracoval dopravní studii, 
na jejímž základě teď navr-
žená opatření chtějí uvést 
do praxe.

Jaké problémy budou mu-
set v Odrách vyřešit? Nejzá-

važnější jsou rychlost pro-
jíždějících vozidel a špatné 
rozhledové poměry při pře-
cházení dvou silnic v oko-
lí školy. „Dopravní studie 
navrhuje několik možností 
řešení této situace, napří-
klad zvětšení vzdálenosti 
mezi parkujícími automo-
bily a přechodem nejméně 
o deset, optimálně však 
až o patnáct metrů, posun 
autobusové zastávky nebo 
instalaci zpomalovacích 
prahů,“ vypočetl konkrétní 
návrhy studie pedagog Ra-
dek Hendrych.

Dodal, že na jaře příštího 
roku by se žáci měli dočkat 
také kolárny. „Požádali jsme 
o stavbu přístřešku pro pa-
desát kol,“ řekl s tím, že 
město jejich podněty vzalo 
vážně a řešením jedné kři-
žovatky už se tamní radní 
zabývali.

Novinky jim pomáhá fi-
nancovat Nadace Partner-
ství z grantu Na zelenou, 
jehož cílem je zlepšit do-
pravní situace v okolí škol 
a seznámit děti s proble-
matikou silničního provo-
zu.   ( jav)

Důvod�
k�zamyšlení
Pohled�na�dům�zpustošený�
ohněm�je�hrůzyplný.�Jak�
působí�na�samotné�majitele�
domu�raději�ani�nedomýš-
let.�Léta�práce�přišly�vniveč.�
Z�útulného�domova�se�během�
pár�chvil�stala�ruina.�Miku-
lenkovi�tak�musí�začít�znovu,�
zase�úplně�od�začátku.�Bude�
to�hodně�těžké.�Snad�k�tomu�
ale�najdou�dostatek�sil,�pe-
něz�i�odvahy.
Nejhorší�je,�že�si�člověk�

ani�nepřipouští,�že�by�tech-
nika�mohla�selhat�a�způsobit�
takovou�pohromu.�Jak�nám�
ale�připomínají�hasiči,�elek-
trospotřebiče�představují�
riziko,�které�bychom�neměli�
podceňovat.�„Předměty,�kte-
ré�fungovaly�léta,�mohou�na-
jednou�zradit.�Není�náhodou�
nějaký�kabel�nalomený�nebo�
zpuchřelý?�Často�k�takovým�
případům�dochází�například�
při�stěhování.�Přemisťujeme�
nábytek�a�nevšimneme�si,�že�
jsme�přitom�přelomili�kabel.�
Dobré�není�ani�zapojovat�
vše�do�jedné�zásuvky,�hrozí�
přetížení,“�upozorňuje�na�ně-
které�z�bezpečnostních�zásad�
mluvčí�hasičů�Petr�Kůdela.�
 IVA JALŮVKOVÁ
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POLICIE HLEDÁ 
SVĚDKY NEHODY
Příbor | Dopravní nehoda, 
kterou nepřežil 24letý řidič 
osobního auta Fiat Punto, se 
stala v Příboře u autobusové 
zastávky Točna. Z dosud ne-
zjištěných příčin přejel v úte-
rý 6. listopadu v 14.45 hodin 
mladý řidič do protisměru, 
kde se střetl s projíždějícím 
nákladním autem značky Ive-
co. Policie vyzývá svědky ne-
hody, aby ji kontaktovali.  (baf)

POPLATEK ZA ODPADY 
BUDE VYŠŠÍ
Nový Jičín, Frenštát p. 
R. | Obyvatelé Nového Ji-
čína i Frenštátu pod Rad-
hoštěm si od nového roku 
připlatí na poplatku za svoz 
a likvidaci komunálního od-
padu. V Novém Jičíně lidé 
zaplatí 552 korun, což je 
o 96 korun více než v sou-
čanosti. Ve Frenštátě bude 
částka ještě o něco vyšší – 
600 korun oproti dosavad-
ním 500.  (baf, jav)

NEMOCNICE SE 
NECHCE VZDÁT LŮŽEK
Odry | Pojišťovny trvají 
na zrušení třetiny akutních 
lůžek v oderské nemocni-
ci. S Městskou nemocnicí 
v Odrách uzavřely jako s je-
dinou v kraji pouze takzva-
nou střednědobou smlouvu, 
neboli smlouvu na dva až tři 
roky. Do té doby pojišťovny 
požadují zrušení až 14 lůžek. 
Nemocnice o menším počtu 
rušených lůžek s pojišťovna-
mi stále jedná.  (baf )

KRÁTCE Hotel Praha už patří městu
Navzdory kritice opozice město 
nakonec převezme historickou budovu 
hotelu Praha do svého vlastnictví.

IVA JALŮVKOVÁ

Nový Jičín | Unáhlené 
rozhodnutí a příliš velké ri-
ziko. Tak vidí opoziční ODS 
rozhodnutí města převzít od 
Moravskoslezského kraje ho-
tel Praha. Město jej od kraje 
získalo darem. Na oplátku 
věnuje kraji areál Mendelovy 
střední školy. Převod minulý 
týden odhlasovali novojičínští 
zastupitelé. 

Současné vedení radnice 
si od získání hotelu naopak 
slibuje záchranu památky. 
Hotel je totiž jednou z pa-
mátkově chráněných budov 
v centru, která byla ozdobou 
celého regionu. „Honosnou 
kavárnu a restauraci posta-
vil v roce 1899 restauratér 
Heinrich Hohl. Scházely se 
v ní významné osobnosti ne-
jen z města, ale i okolí,“ říká 
historik Muzea Novojičínska 
Radek Polách. 

Kavárna ukončila provoz 
letos v létě poté, co ji opusti-
li studenti Střední školy ho-
telnictví a gastronomie. Od 
té doby je uzavřena. Město 
současně dostalo od kraje 
nabídku na výměnu budov 
a zanedlouho na ni kývlo. 
„Je to majetkoprávní záměr, 
který je po roce 1989 nejzá-
sadnější v historii města. My 
nejsme apriori proti. Ale do-

mníváme se, že nebyl řádně 
prodiskutován, analýza je 
nedostatečná. Když jsme 
dělali náměstí, projednávalo 
se to asi čtyři roky, dělaly se 
různé studie, ankety s obča-
ny,“ míní zastupitel a býva-
lý starosta Ivan Týle (ODS) 
a dodává, že u budov školy 
mělo být například zřízeno 
věcné břemeno, které by 
zaručovalo, že objekt bude 
po určitou dobu využíván 
pro potřeby školství, veřej-
né správy, kultury či jinou 
neziskovou sféru. Zastupi-
telé ODS tak nakonec v této 
otázce nehlasovali vůbec.

Vedení města je přesvěd-
čeno, že výměna je správ-
ným krokem. „Projednávali 
jsme to už potřetí, materiály 
dostali zastupitelé v do-
statečném předstihu. Ne-
chceme, aby to s hotelem 
dopadlo jako s Hückelo-
vými vilami, které Morav-
skoslezský kraj prodal před 
čtyřmi lety soukromému 
vlastníkovi v dražbě a ony 
teď nezadržitelně chátrají,“ 
říká starosta města Jaroslav 
Dvořák (ČSSD). 

Město se nyní snaží co 
nejrychleji najít nového pro-
vozovatele historické části 
budovy. „Víme, že stará bu-
dova i přístavba potřebují 
rekonstrukci. Chceme však, 

aby se znovu otevřela alespoň 
restaurace či kavárna a uby-
tovací prostory. Náš majetek 
nemůže zůstat ladem a chát-
rat,“ dodává Dvořák. Podle 
něj by se provoz mohl znovu 
rozjet už zkraje příštího roku. 
„Zájemci se mohou hlásit 
na bytovém odboru. Součástí 
jejich nabídky by měl být ná-
stin jejich podnikatelského 
záměru,“ doplňuje mluvčí 
města Marie Machková.

Časem by se měly zrekon-
struovat obě části budovy, 
jak ta cenná historická, tak 
přístavba ze 70. let. „No-
vou část ponecháme taky, 
chceme tam kulturní dům. 
V současnosti hledáme, zda 
bychom mohli využít nějaké 
dotace,“ konstatuje Dvořák.

Současně s hotelem získal 
Nový Jičín i pozemky, na kte-
rých chce vybudovat odpo-
činkovou zónu pro seniory. 

Hotel Praha je jednou z nejvýznamnějších budov města.
  Foto: Iva Jalůvková

Černých odběrů elektřiny v okrese neubývá
Novojičínsko | Policisté 
z okresu Nový Jičín vyšet-
řují další případy neopráv-
něných odběrů elektřiny. 
Vynalézavost zlodějů je po-
dle mluvčího novojičínské 
policie Petra Gřese neko-
nečná. „Jeden například vy-
užil blízkosti pouliční lampy 
u svého rodinného domu 
a pomocí elektrického ka-
belu na ni napojil elektric-
ké spotřebiče. Muž ve věku 
sedmatřicet let elektřinu 
používal střídavě k vytápě-
ní, ohřevu, vaření i svícení 
v domě,“ popsal Gřes jeden 
z posledních odhalených 
případů nelegálního odběru 
elektrické energie.

Na území Moravskoslez-
ského kraje odhalili energe-

tici od ledna do konce října 
tohoto roku přes 350 neo-
právněných odběrů elektři-
ny. Škoda, kterou Skupině 
ČEZ moravskoslezští černí 
odběratelé způsobili, je přes 
20 milionů korun. „Počet 
zjištěných neoprávněných 
odběrů neklesá. V minulém 
roce jsme ve stejné oblasti 
objevili přes čtyři sta neo-
právněných odběrů,“ uvedla 
mluvčí ČEZ Alice Lutišano-
vá. Přibližně každá druhá 
kontrola najde například 
zásahy do neměřených částí 
elektrických rozvodů nebo 
zásahy do elektroměrů, 
po nichž měřící zařízení od-
běr nezaznamenávají vůbec, 
anebo jej zaznamenávají 
špatně. „Za letošní rok jsme 

dokonce provedli na celém 
zásobovacím území Skupiny 
ČEZ bezmála šest tisíc kont-
rol. V asi třech tisících přípa-
dů jsme zjistili neoprávněný 
odběr,“ sdělila Lutišanová.

Na Novojičínsku letos za-
tím policie vyšetřuje čtrnáct 
nelegálních odběratelů elek-
třiny. „Stále máme značný 
počet podnětů k řešení. Jsou 
z vlastní systematické činnos-
ti našich kontrolorů, montérů, 
odečítačů a zjištění výrazných 
výkyvů ve spotřebě konkrétní-
ho odběrného místa, i z infor-
mací třetích stran, například 
policie,“ řekla Lutišanová. 
Kromě škod, které zloději způ-
sobují poskytovateli elektrické 
energie, ale ohrožují také sami 
sebe a spolubydlící. „Při neod-

borném zapojení hrozí vážné 
úrazy. Lidé tak navíc riskují 
zničení spotřebičů nebo požár 
budovy,“ upozornil policejní 
mluvčí Petr Gřes.

V roce 2010 byla průměr-
ná cena za roční spotřebu 
bez DPH a daně u největší 
skupiny zákazníků ČEZu 
něco málo přes 9 tisíc ko-
run. O rok později zaplatili 
zákazníci používající elek-
třinu ke svícení a k napá-
jení domácích spotřebičů, 
jejichž spotřeba se pohybo-
vala kolem 2,2 MWh elek-
třiny za rok, o zhruba tisíc 
korun více. Cena elektřiny 
se zvýšila i letos. Nejčastější 
zákazník ČEZu zaplatí o 500 
korun více než v roce minu-
lém. BARBORA FIALOVÁ

Zloději elektřiny nejčastěji zasa-
hují do neměřených částí elek-
trických rozvodů nebo manipu-
lují přímo s elektroměry.
  Foto: archiv Policie ČR
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AGROTEC a. s., Brněnská 74, 691 03 Hustopeče
� 519 402 198, fax: 519 402 194, e-mail: nesvadba@agrotec.cz

www.eagrotec.cz/dealerskasit

T4 PowerStar je klasický TRAKTOR. Disponuje výkony od 55 do 75 hp, standardním tříbodovým závě-
sem, vývodovou hřídelí s 540 ot/min, výkonnou hydraulikou a vzduchovými brzdami. Je určený pro široký 
okruh uživatelů. Ideálně se hodí pro zimní a letní údržbu obcí, parků, průmyslových a sportovních areálů 
nebo lehčí práce v lesnictví a zemědělství. Právě proto je koncipován tak, aby jej mohli používat i méně 
zkušení uživatelé, třeba i s řidičským oprávněním skupiny B.

KOMFORT, OVLÁDÁNÍ A SVIŽNÁ JÍZDA JAKO U OSOBNÍHO AUTOMOBILU

Za 9.050 Kč měsíčně je váš včetně záruky 4 roky!*

� +420 800 641 111

*Při akontaci 10 %, době splácení 82 měsíců a úrokové sazbě 3,99 %.
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BYDLENÍ PŘÍBOR 
 

PRŮZKUM ZÁJMU O BYDLENÍ VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE 
 

V souvislosti s připravovanými projektovými záměry v oblasti rozšíření bytového fondu 
na území města vyhlašuje město Příbor průzkum zájmu o bydlení ve městě Příboře    
 

“Bydlení Příbor“. 
 

Průzkum se vztahuje k nájemnímu bydlení s možností odkoupení bytu do soukromého 
vlastnictví (viz. objekty na obrázku č. 1 a č. 2) a k výstavbě rodinných a bytových domů 
v lokalitě „Za školou Npor. Loma“ (obrázek č. 3). 
 

Podrobnější informace k průzkumu zájmu o bydlení v Příboře získáte na stránkách města:   
www.pribor.eu /bytová problematika/průzkum zájmu o bydlení 

 
1. Objekt č. p. 586 na ulici Masarykova  2. Objekt č.p. 1346 na ulici Dukelská   3. Lokalita „Za školou Npor. Loma“ 
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Mužská nahota vadí více
Ve frenštátské knihovně je k vidění 
téměř čtyřicítka mužských aktů. 
Autorem výstavy Chlapci a chlapi 
je fotograf Petr Šesták.

BARBORA FIALOVÁ

Frenštát p. R. | Nahé muž-
ské tělo pohoršuje a dráždí, 
s ženskou nahotou se denně 
setkáváme v reklamách i mé-
diích, zkrátka všude. Neměla 
by se ale předpokládaná rov-
nost mezi ženami a muži tý-
kat i rovnosti ve vyobrazování 

a pojímání nahoty? O změnu 
postoje lidí se snaží i Petr 
Šesták, který bude ve spo-
lupráci s knihovnou bourat 
stereotypy o mužské nahotě 
do konce měsíce listopadu.

Je mezi focením 
mužů a žen rozdíl?

Co se týká náročnosti, tak to 
výrazně odlišné není. Ale vní-
mání nahého mužského a žen-
ského těla rozdílné je. A nejen 
v Česku. Třeba v Americe zna-
mená problém i nahý mužský 
zadek. Když mám na inter-
netu fotky, kde model ukáže 
trochu víc, tak už to prostě 
vadí. Ženské tělo je pro širší 
spektrum lidí fotogeničtější, 
zajímavější a je na něj zvyklé. 
Mužské tělo je na hraně.

Fotíte pouze s modely?
Ne. Fotím i lidi z ulice. Zná-

mé kamarádů, které jsem už 

fotil a podobně. Ale samozřej-
mě některé modely i oslovuji 
na modelingových serverech. 
Praha má větší potenciál, ne-
chá se tam fotit více lidí, než 
v Českých Budějovicích odkud 
pocházím. Malá města mají 
s nahotou docela problém, 
a protože já fotím více muže, 
tak s tím je ještě větší problém.

Je nutné, aby fotografové 
aktů fotili pouze skupinu, 
která je přitahuje?

U uměleckých fotografů 
je to podle mě lepší. Měli by 
k osobám, které fotí, něco 
cítit. Dívat se na ně s tím, že 
se jim na nich něco líbí. Musí 
je na modelu nebo modelce 
něco zaujmout, a pak se sna-
žit to na fotografii zachytit. 
Ne že vám někdo dodá ma-
teriál a ty se starej. Takové 
fotografie nejsou pěkné.

Kde je pro vás hranice mezi 
uměním a pornografií?

Hranice se mění s jednot-
livými modely a modelka-
mi. Je to o pocitu každého 
modela zvlášť, kdy se v tom 
ještě cítí a kdy už ne. I fo-

tografie s erekcí může být 
umělecká a ne pornografic-
ká. Na fotografii musí být ale 
příběh, atmosféra. Nemůže 
to být jak z poučného atlasu, 
náhled, jak to funguje.

PETR ŠESTÁK
Narodil se 4. 11. 1975 a po-
chází z Českých Budějovic, 
kde vystudoval Gymnázium 
J. V. Jirsíka a Vyšší odbornou 
školu. Před 7 lety se přestě-
hoval do Prahy, kde pracuje 
jako projektový kontrolér. 
K fotografování, které se sta-
lo jeho celoživotním koníč-
kem, jej přivedl otec. Věnuje 
se především ateliérovému 
focení mužů. Fotografie 
s mužskými portréty a akty 
vystavoval v Praze i v Brně, 
se svou fotografií se dostal 
i do knihy Homosexualita 
v umění.

 Foto: 2× archiv Petra Šestáka

HAVELKA NAVŠTÍVÍ 
BESKYDSKÉ DIVADLO
Nový Jičín | Ondřej Ha-
velka spolu s orchestrem 
Melody makers  zahraj í 
v  Beskydském divadle . 
V úterý 20. listopadu v 19 
hodin odstartuje koncert, 
na jehož programu jsou 
n e j z n á m ě j š í  a m e r i c k é 
a české swingové písně 
z 30. a 40. let minulého 
století. Vstupné se pohybu-
je v rozmezí od 260 do 320 
korun.  (von) 

KOPŘIVNICE 
ŽIJE TANCEM
Kopřivnice | Kopřivnický 
kulturní dům bude v sobotu 
17. listopadu hostit prestižní 
postupovou taneční soutěž 
standardních a latinskoame-
rických tanců skupin a do-
spělých tanečníků. Soutěž 
je rozdělena na odpolední 
program, který začíná ve 14 
hodin, a galavečer, jehož 
začátek je naplánován na 
19 hodin. Vstupenky za 150 
a 300 korun je možné za-
koupit v předprodeji v kop-
řivnickém informačním cen-
tru.  (jav)

KRÁTCE
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KOMERČNÍ PREZENTACE

Většina lidí si dosud neuvědomi-
la, že pokud se na stáří nezajistí 
sami, nikdo jiný to za ně neudě-
lá. Spoléhají na státní důchody, 
ačkoliv podle nedávné studie je 
zřejmé, že je čeká strmý propad 
(viz tabulka). „Stát na vyšší dů-
chody mít nebude a propad výše 
penzí musejí očekávat i ti, kteří 
do důchodu právě odcházejí,“ 
upozorňuje Karel Svoboda, ge-
nerální ředitel ČSOB Penzijního 
fondu Stabilita. 

Poslední šance
Optimální částka, kterou by si 
člověk měl odkládat do různých 
spořicích produktů, aby si zajistil 
důstojné stáří, je podle odborníků 
zhruba deset procent příjmu od 
doby nástupu do prvního zaměst-
nání. Základem spoření na penzi 
by mělo být penzijní připojištění. 
Jen do konce listopadu je možné 
sjednat si ho za stávajících výhod-
ných podmínek. Těmi jsou záruka 
minimálně nulového zhodnocení 
(zákon stanovuje, že i v případě 
propadu trhů dostanete minimál-
ně vámi naspořené prostředky
a státní příspěvky!) a možnost 
čerpání výsluhové penze (po
15 letech je možné vybrat polovi-
nu naspořených fi nančních pro-
středků). Kdo tedy dosud nemá 
uzavřené penzijní připojištění, 
měl by tak do konce listopadu 
učinit.  

Kolik si spořit?
Podle Svobody by však i ti, kteří 
penzijko mají, měli zvážit, zda je 

Penzijní reforma. 
Jak se na ni připravit?
Jen do konce listopadu je možné získat penzijní 
připojištění za stávajících výhodných podmínek.
Od ledna začnou platit nové parametry.

Pojištění schopnosti spořit!
Pro případ, že by se někdo dostal do situace, kdy si nemů-
že spořit, je tu novinka v rámci životního pojištění – ČSOB 
Penze Pro. Jde o tzv. pojištění schopnosti spořit. V případě, 
že se pojištěný následkem nemoci nebo úrazu stane plně 
invalidním, bude za něj pojišťovna hradit životní pojištění, 
penzijní připojištění nebo pravidelné investice do fondů až 
do konce pojistné doby. Sjednat si ho může každý ve věku 
18–60 let. Více na www.csob.cz.

Podle studie renomovaného institutu CERGE-EI se státní důchody propadnou ze současných 46 % náhradového 
poměru na 25 % v roce 2050. Zatímco dnes lidé s průměrnou mzdou 25 tisíc korun berou penzi 11 240 Kč, dnešní 
třicátníci dostanou od státu 6 500 Kč.  Zdroj: ČSÚ a CERGE-EI.

Státní důchody čeká propad

Průměrné měsíční výdaje rodiny
Bydlení 8 225 Kč
Potraviny 7 416 Kč
Doprava 4 036 Kč
Odívání 1 922 Kč
Zdraví 1 044 Kč
Ostatní zboží a služby  4 185 Kč

2012

5. listopad

Důchod

11 240,-

2050

5. listopad

205020502050205020502050

Důchod

6 500,-

výše jejich měsíčního příspěvku 
dostatečná. „Od nového roku do-
chází ke změně podmínek připi-
sování státního příspěvku. Nově 
na něj dosáhnou jen ti, kteří spoří 
více než 300 korun měsíčně. Kdo 
bude spořit měsíčně tisíc korun
a více, dostane od státu každý mě-
síc 230 korun oproti stávajícím
150 korunám. Ročně tak získá až 
2 760 korun,“ vysvětluje Karel 
Svoboda. 

A co dál? 
Vedle státního důchodu (I. pilíř) 
a  penzi jního  př ipoj iš tění
(III. pilíř) je nejčastěji zmiňo-
vaný tzv. II. pilíř. Ten spočívá 

v tom, že si 3 % z hrubé mzdy 
směřující do I. pilíře vyvedete do 
soukromých fondů ve II. pilíři 
a ještě k nim přidáte 2 % z vlast-
ních prostředků. Díky tomu 
si můžete na důchod naspořit 
vyšší částku, navíc naspořené 
peníze jsou předmětem dědic-
tví. Ačkoliv vstoupit do II. pilíře 
lze až od ledna 2013, už nyní je 
možné si zajít do pobočky ČSOB 
a poradit se o stávajících mož-
nostech zajištění na penzi. „Pa-
rametry penzijní reformy nemusí 
být každému zcela srozumitelné, 
proto je dobré poradit se o výběru 
vhodného zajištění na stáří s fi-
nančními experty,“ uzavírá Karel 
Svoboda. 

Češi si často stěžují, že nema-
jí z čeho šetřit. 
Řada domácností skutečně žije od 
výplaty k výplatě. Podle statistik ČNB 
však Čechům leží na běžných účtech 
v průměru 90 tisíc korun. Dokonce 
celá pětina z nás na ně ukládá více 
než pět tisíc měsíčně s mylným 
přesvědčením, že spoří.
A nespoří?
Bohužel ne. Když si budete odkládat 
měsíčně po dobu deseti let na běžný 
účet tisíc korun, výsledkem bude 
120 tisíc a pár korun navíc. A když 
započítáme infl aci, vaše peníze se ve 
skutečnosti znehodnotily. Stačí ale, 
když začnete po pětisetkoruně spořit 
na penzijním připojištění a stavebním 
spoření, tedy na státem podporova-
ných produktech, a získáte za deset 
let více než 30 tisíc korun navíc!
Jak se tedy dostatečně zajis-
tit nejen na penzi?
Základní pravidla rozumného zachá-
zení s úsporami jsou jednoduchá. Za 
prvé – na běžném nebo spořicím účtu 
bychom měli držet částku nezbytnou 
pro pokrytí provozních výdajů do-
mácnosti a rezervu. Za druhé – část 
úspor je dobré ukládat na produkty 
se státní podporou, jako jsou penzijní 
připojištění nebo životní pojištění. Od 
ledna lze doporučit II. pilíř penzijní 
reformy – samozřejmě podle věku, 
příjmu a konkrétní situace klienta. No 
a zbytek pak zhodnocovat ve fon-
dech a na spořicích účtech. Důležité 
je peníze rozložit do více nástrojů, 
abychom čerpali maximum výhod
a rozložili riziko. 
Mohou lidé někde zjistit, jak 
své úspory správně rozvrh-
nout?
Jednoduchá a srozumitelná kalkulač-
ka je například na webové adrese
www.plannapenzi.cz. Osobně dopo-
ručuji zajít za odborníkem. Čas strá-
vený rozhovorem s některým z mých 
kolegů v kterékoli pobočce ČSOB se 
bohatě vyplatí. Naši osobní bankéři 
jsou schopni nabídnout řešení šité na 
míru možnostem a přáním každého 
z nás.

MARCELA 
SUCHÁNKOVÁ
výkonná manažerka 
segmentu Spoření 
a investice ČSOB

jak rozumně spořit 

„Z podstaty slovního spojení důchodové pojištění by 
člověk usuzoval na to, že by přispíváním do tohoto 
systému měl být člověk pojištěn. Bohužel realita je 
jiná, a tak nám nezbývá nic jiného, než si spořit sám 
a věřit, že se nám v průběhu života podaří ušetřit 
tolik, aby to na spokojený důchod vystačilo. Ale obá-
vám se, že bude nezbytné pracovat a vydělávat do té 
doby, dokud člověk bude mít síly.“

Zdeněk Mahdal, herec, 52 let

Kdo by se o vás měl ve stáří postarat?
Stát, rodina nebo vy sám? 
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•�havarované, nepojízdné, 
v jakémkoliv stavu, včetně vozů USA
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•�přívěsné vozíky, karavany, motocykly

•�EKOLOGICKÁ LIKVIDACE  
AUTOVRAKŮ 
– odvoz ZDARMA

VÝKUP AUT

Volejte kdykoliv i So, Ne, svátky !

Tel.: 604 632 555
mmharik@seznam.cz

PŘIJEDU!

AUTO I MOTO VETERÁNY

Peníze 
ihned!

Platíme až 5 000 Kč 
za vrak
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Viewegh besedoval ve Fulneku
Fulnek | O svém  životě 
a díle přišel ve čtvrtek 8. 
listopadu do oratoře kostela 
svatého Josefa ve Fulneku 
povyprávět spisovatel Mi-
chal Viewegh.

Autor velice známých knih 
na úvod přečetl povídku, 
poté  následovala  debata 
o jeho soukromém životě, 
politických názorech i třeba 
náhledech na vzdělávání, 
protože autor je bývalým pe-
dagogem. Fulnek se mu líbil, 
má tady známé, takže bese-
du spojil s jejich návštěvou. 
Na akci přišlo přes osm-

desát návštěvníků a vládla 
dobrá nálada. Byla to druhá 
beseda, kterou jsme v tomto 
prostoru pořádali a máme 
v plánu jich do budoucna 
dělat více. 

VĚRA LOŠÁKOVÁ, pracovnice 
pobočky Muzea Novojičínska 

v kostele sv. Josefa ve Fulneku Návštěvníky besedy Vieweghova povídka velmi pobavila.  Foto: Věra Lošáková

NAPIŠTE NÁM
Pozvěte nás na akce, které pořádáte, pošlete nám z nich fotografie nebo o nich na-
pište. Rádi vaše příspěvky zveřejníme. Informujte nás o tom, co vás trápí, co vám dělá 
radost. Mailujte na adresu redakce.novyjicin@agfmedia.cz, volejte na tel. 702 021 669 
nebo 725 128 517.

NAPSALI JSTE

Frenštát oslavoval hudbou 
Tak velké hudební těleso, jako je 
Janáčkova filharmonie, hostil Frenštát 
po několika desítkách let poprvé.
Frenštát p. R. | „Tento 
koncert je výjimečný, a to 
hned ze dvou důvodů. Tím 
prvním důvodem je skuteč-
nost, že se náš koncert koná 
u příležitosti významného 
výročí Frenštátu pod Rad-
hoštěm. 

Ano,  je  to  právě  630  let 
od první písemné zmínky 
o  tomto krásném městě. 
Tím druhým důvodem je, 
že to bude do jisté míry vy-
stoupení netradiční. Spo-
lečně  se  totiž  vypravíme 
do světa filmu, tedy přes-
něji  řečeno, do světa  fil-
mové hudby“. Těmito slovy 
přivítal zcela vyprodaný sál 

frenštátského kina dirigent 
Petr Šumník. Je úterý, 30. 
října večer, krátce po deva-
tenácté hodině a společně 
s dirigentem je na pódiu 
68 filharmoniků Janáčkovy 
filharmonie Ostrava. Diri-
gent se otáčí směrem k or-
chestru,  rozpřáhne  ruce 
a sálem se rozezní ústřední 
hudební motiv z Hvězdných 
válek. Koncert Pocta městu 
začíná.
Takhle „husto“ na zdej-

ším pódiu snad ještě neby-
lo. Frenštát hostil takto vel-
ké hudební těleso poprvé 
po několika desítkách let. 
„Dostat Janáčkovu filhar-
monii  se  všemi  nástroji 
do frenštátského kina vy-
žadovalo důkladnou pří-
pravu, ale myslím si, že se 

toto úsilí nakonec vyplatilo. 
Jsem si  jistá, že plné ná-
strojové obsazení přineslo 
posluchačům  ten  pravý 
hudební zážitek,“ konsta-
tovala hned po vystoupe-
ní manažerka Janáčkovy 
Filharmonie Alena Hube-
rová. A že  to byl zážitek, 
o tom nebylo pochyb. 
Janáčkova  filharmonie 

Ostrava „přitáhla“ do fren-
štátského kina stovky po-
sluchačů a desítky z nich si 
hned po koncertě koupili, 
nebo rezervovali abonentní 
vstupenky na celou Koncert-
ní sezonu 2013. Koncert Po-
cta městu byl důstojným za-
vršením letošních oslav 630. 
výročí města. Velkou přida-
nou hodnotou této akce je 
také to, že se klasická hudba 
do Frenštátu vrací a získává 
si početné publikum. 

MARIAN ŽÁRSKÝ, vedoucí 
Městského kulturního střediska 

Frenštát pod Radhoštěm

TADY ŽIJEME

Festival pro 
dobrou věc
Štramberk | Promítáním 
dokumentárního  sním-
ku Z popelnice do lednice 
pokračuje v neděli 18. lis-
topadu v chatě Dr. Hrstky 
ve Štramberku filmový fes-
tival Otevři oči aneb hrstka 
pomoci pro člověka v tísni. 
Snímek předkládá znepo-
kojivá a alarmující  fakta 
o  našem  vztahu  k  jídlu. 
Film začíná v 15.30 hodin 
a vstup je zdarma. Festi-
val je pořádán na podporu 
aktivit organizace Člověk 
v tísni.   (jav)

Televizím 
z okresu
se dařilo
Kopřivnice | V obřadní 
síni města Kopřivnice se 
v soutěži tvorby regionál-
ních a malých televizních 
studií Kafka 2012 utkalo 
20 regionálních televi-
zí  z Česka  i Slovenska 
s téměř 60 různorodými 
snímky. Oceněna byla 
3.  listopadu i  televizní 
studia z Novojičínska. 
Cenu poroty za nejlepší-
ho moderátora si odnesla 
Renáta Eleonora Orlíko-
vá z novojičínské TV Po-
lar, čestné uznání získala 
Pidi TV ze Studénky a 1. 
cenu v kategorii Reklama 
obdržela příborská LTV. 
 (baf )
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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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Viewegh besedoval ve Fulneku
Fulnek | O svém  životě 
a díle přišel ve čtvrtek 8. 
listopadu do oratoře kostela 
svatého Josefa ve Fulneku 
povyprávět spisovatel Mi-
chal Viewegh.

Autor velice známých knih 
na úvod přečetl povídku, 
poté  následovala  debata 
o jeho soukromém životě, 
politických názorech i třeba 
náhledech na vzdělávání, 
protože autor je bývalým pe-
dagogem. Fulnek se mu líbil, 
má tady známé, takže bese-
du spojil s jejich návštěvou. 
Na akci přišlo přes osm-

desát návštěvníků a vládla 
dobrá nálada. Byla to druhá 
beseda, kterou jsme v tomto 
prostoru pořádali a máme 
v plánu jich do budoucna 
dělat více. 

VĚRA LOŠÁKOVÁ, pracovnice 
pobočky Muzea Novojičínska 

v kostele sv. Josefa ve Fulneku Návštěvníky besedy Vieweghova povídka velmi pobavila.  Foto: Věra Lošáková

NAPIŠTE NÁM
Pozvěte nás na akce, které pořádáte, pošlete nám z nich fotografie nebo o nich na-
pište. Rádi vaše příspěvky zveřejníme. Informujte nás o tom, co vás trápí, co vám dělá 
radost. Mailujte na adresu redakce.novyjicin@agfmedia.cz, volejte na tel. 702 021 669 
nebo 725 128 517.

NAPSALI JSTE

Frenštát oslavoval hudbou 
Tak velké hudební těleso, jako je 
Janáčkova filharmonie, hostil Frenštát 
po několika desítkách let poprvé.
Frenštát p. R. | „Tento 
koncert je výjimečný, a to 
hned ze dvou důvodů. Tím 
prvním důvodem je skuteč-
nost, že se náš koncert koná 
u příležitosti významného 
výročí Frenštátu pod Rad-
hoštěm. 

Ano,  je  to  právě  630  let 
od první písemné zmínky 
o  tomto krásném městě. 
Tím druhým důvodem je, 
že to bude do jisté míry vy-
stoupení netradiční. Spo-
lečně  se  totiž  vypravíme 
do světa filmu, tedy přes-
něji  řečeno, do světa  fil-
mové hudby“. Těmito slovy 
přivítal zcela vyprodaný sál 

frenštátského kina dirigent 
Petr Šumník. Je úterý, 30. 
října večer, krátce po deva-
tenácté hodině a společně 
s dirigentem je na pódiu 
68 filharmoniků Janáčkovy 
filharmonie Ostrava. Diri-
gent se otáčí směrem k or-
chestru,  rozpřáhne  ruce 
a sálem se rozezní ústřední 
hudební motiv z Hvězdných 
válek. Koncert Pocta městu 
začíná.
Takhle „husto“ na zdej-

ším pódiu snad ještě neby-
lo. Frenštát hostil takto vel-
ké hudební těleso poprvé 
po několika desítkách let. 
„Dostat Janáčkovu filhar-
monii  se  všemi  nástroji 
do frenštátského kina vy-
žadovalo důkladnou pří-
pravu, ale myslím si, že se 

toto úsilí nakonec vyplatilo. 
Jsem si  jistá, že plné ná-
strojové obsazení přineslo 
posluchačům  ten  pravý 
hudební zážitek,“ konsta-
tovala hned po vystoupe-
ní manažerka Janáčkovy 
Filharmonie Alena Hube-
rová. A že  to byl zážitek, 
o tom nebylo pochyb. 
Janáčkova  filharmonie 

Ostrava „přitáhla“ do fren-
štátského kina stovky po-
sluchačů a desítky z nich si 
hned po koncertě koupili, 
nebo rezervovali abonentní 
vstupenky na celou Koncert-
ní sezonu 2013. Koncert Po-
cta městu byl důstojným za-
vršením letošních oslav 630. 
výročí města. Velkou přida-
nou hodnotou této akce je 
také to, že se klasická hudba 
do Frenštátu vrací a získává 
si početné publikum. 

MARIAN ŽÁRSKÝ, vedoucí 
Městského kulturního střediska 

Frenštát pod Radhoštěm

TADY ŽIJEME

Festival pro 
dobrou věc
Štramberk | Promítáním 
dokumentárního  sním-
ku Z popelnice do lednice 
pokračuje v neděli 18. lis-
topadu v chatě Dr. Hrstky 
ve Štramberku filmový fes-
tival Otevři oči aneb hrstka 
pomoci pro člověka v tísni. 
Snímek předkládá znepo-
kojivá a alarmující  fakta 
o  našem  vztahu  k  jídlu. 
Film začíná v 15.30 hodin 
a vstup je zdarma. Festi-
val je pořádán na podporu 
aktivit organizace Člověk 
v tísni.   (jav)

Televizím 
z okresu
se dařilo
Kopřivnice | V obřadní 
síni města Kopřivnice se 
v soutěži tvorby regionál-
ních a malých televizních 
studií Kafka 2012 utkalo 
20 regionálních televi-
zí  z Česka  i Slovenska 
s téměř 60 různorodými 
snímky. Oceněna byla 
3.  listopadu i  televizní 
studia z Novojičínska. 
Cenu poroty za nejlepší-
ho moderátora si odnesla 
Renáta Eleonora Orlíko-
vá z novojičínské TV Po-
lar, čestné uznání získala 
Pidi TV ze Studénky a 1. 
cenu v kategorii Reklama 
obdržela příborská LTV. 
 (baf )
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Hradecký kolchoz ušel těžkou pouť 
Před pár lety se vydrápali z insolvence, letos dostali ocenění za fi nanční zdraví 

IVANA GRAČKOVÁ

Hradec n. M. | Dluhy, 
hrozba exekucí a nakonec 
tříměsíční insolvence. Tak 
ještě na přelomu století vy-
padala situace v 1. Hradecké 
zemědělské a.s., společnos-
ti, která vznikla z místního 
družstva a hospodařila pod 
svým původním vedením od 
deseti k pěti. Tehdy si ještě 
mladá absolventka technické 
univerzity v oboru hornictví 
a geologie Jana Ulbricho-
vá jako čerstvá sekretářka 
hleděla svého. Ale do práce 
ve firmě pronikala čím dál 
hlouběji. 

Když se po mateřské vráti-
la, pro ni nečekaně do funkce 
ekonomky, odmítla se smířit 
s rolí pasivní pozorovatelky. 
Na zasedání představenstva 
řekla nahlas, v jaké  nanční 
krizi se společnost nachází. 
Tehdejšímu řediteli se sice 
odbojnou pracovnici podaři-
lo odsunout stranou, ale zou-
falí členové představenstva 
ji stejně nakonec jmenovali 

do svého čela. Tak se Jana 
Ulbrichová stala nejprve 
předsedkyní představenstva 
a nakonec také ředitelkou 
zemědělského podniku, kte-
rý podle všech ekonomických 
ukazatelů spěl k záhubě. 

„Psal se rok 2000 a  rma 
neměla ani na výplaty. Začala 
jsem objíždět věřitele, vysvět-
lovat, co chceme podniknout 
pro záchranu. Čekalo nás 
několik děsných let, kdy byl 
každý den boj,“ vzpomíná 
Ulbrichová. Na rovinu řekla 
chlapům, že nerozumí ži-
vočišné výrobě, že neví nic 
o agronomii. Že když budou 
chtít, můžou ji vodit za nos. 
Nebo se můžou společnými 
silami pokusit postavit  rmu 
na nohy a zachránit tak sobě 
i všem ostatním práci. 

„Někteří pochopili. Další 
se nikdy nesmířili s tím, že 
jim velí ženská. Ti už tu ne-
jsou,“ vypráví. Mužští z opav-
ské agrární komory, kde byla 
tehdy jedinou ženou, se mezi 
sebou sázeli, jak dlouho Hra-
decká a Ulbrichová vydrží. 

Nakonec se podařilo za-
platit všechny dluhy a zůstal 
jediný věřitel, se kterým se 
Jana Ulbrichová nedokázala 
na ničem dohodnout. „Pohle-
dávka přecházela z jednoho 

věřitele na jiného a nikdo se 
mnou nechtěl komunikovat. 
A pak nás, z ničeho nic,  rma 
poslala do insolvence,“ vzpo-
míná Ulbrichová s tím, že vě-
řitel měl nejspíš zálusk na ex-

celentní stádo krav. Soud 
nakonec Hradecká vyhrála, 
ale tři měsíce insolvence ji 
 nančně zcela vykrvácely. 

„Platili jsme jak hodinky, 
ale na investice nezůstala ani 
koruna,“ vysvětluje ředitelka. 

Do společnosti  tehdy 
vstoupil Agrofert. Nepřinesl 
balík peněz na rozhazování, 
ale zainvestoval nákup tolik 
potřebné techniky. Pro pod-
nik to znamenalo obrat k lep-
šímu. Dnes má tisícovku krav 
a telat, hospodaří na dvou ti-
sících hektarech. Ulbrichová 
je totiž přesvědčena, že i když 
jsou na zatravněné plochy 
větší dotace, někdo přece 
musí také vyrábět. Podnik 
pěstuje řepku, neboť je z ní 
bohužel stále nejvyšší výtě-
žek, ale také pšenici, ječmen 
a kukuřici. A minulý týden 
dostala 1. Hradecká země-
dělská a.s. ocenění nejlepší 
zemědělec za rok 2012 v Mo-
ravskoslezském kraji. Společ-
nost Profi press ho uděluje 
podle ukazatelů finančního 
zdraví  rmy. 

Jana Ulbrichová je ředitelkou do kostýmu, když míří na minister-
stvo, i do gumáků, když kontroluje provoz.  Foto: Ivana Gračková
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KONTAKTUJTE NAŠEHO PRODEJCE.
AGROTEC a. s., Divize IVECO Moravia,
Hustopeče, � 519 402 300
Olomouc, � 585 312 733 | Horní Suchá, � 596 499 411
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NEW 
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U vybraných vozidel cenové zvýhodnění

až 100.000 Kč*
Navíc možnost výhodného fi nancování IVECO CAPITAL s úrokovou sazbou 2,99%.

*do vyprodání zásob

-100 °C



Silnice je jako společnost
Podle jednoho sice nejmeno-
vaného, nicméně sarkasticky 
kousavého šéfa autoškoly 
na severní Moravě jsou nej-

nebezpečnějšími řidiči páno-
vé, nacházející se za volantem 
v toporné pozici, s kloboukem 
na hlavě. V těsném závěsu 
za nimi pak dámy s pečlivě 
vyčesanými účesy, nejlépe až 
ke střeše kabiny. Vskutku vr-
cholné nebezpečí pro všechny 
účastníky silničního provozu 
pak ovšem představují vozi-
dla s karvinskou poznávací 
značkou…

Na tohoto dobrého muže 
jsem si vzpomněl, když jsem 

se dočetl, že podle průzkumu 
České pojišťovny, v rámci pro-
jektu ČP Index bezpečnosti, 
obsadila právě Karviná v ka-
tegorii okresních měst Morav-
skoslezského kraje poslední 
příčku. Ovšem dnes, po změ-
ně poznávacích značek, už 
„Karviňáka“ za volantem ni-
kdo tak snadno nerozezná. 
Leda podle stylu jízdy, ale ten 
je celorepublikově otřesný. 
Lidé se zkušenostmi z většiny 
zemí západní a severní Evro-
py potvrdí, že tamní řidiči si 
s sebou za volant zpravidla 
neberou agresivitu a za léta 
nahromaděné křivdy. A obe-
jdou se i bez potřeby atakovat 
či nejapně blikáním, troube-
ním a najížděním zezadu „vy-
učovat“ ostatní.

Pokud tedy Karviná „bo-
duje“ mezi okresními městy, 

Ostrava jako metropole kraje 
na tom není o nic lépe. V té-
mže výzkumu zaujala „hezké“ 
předpolední místo, před Čes-
kými Budějovicemi. Problém 
bezpečnosti na silnicích je jen 
částečně důsledkem nezkuše-
nosti řidičů a jejich nepatrné 
ochoty zdokonalit schopnost 
ovládat vozidlo v kritických 
situacích. Ve způsobu jízdy 
se, bohužel, viditelně odráží 
vývoj současné společnos-
ti. Zrcadlí se v něm všechny 
škodlivé atributy. Bezohled-
nost, dravost, agresivita, neú-
cta k životu a zdraví ostatních 
lidí, spěch, frustrace, nespo-
kojenost, ukřivděnost, zloba, 
vztek. 

Nebezpečné silnice jsou 
důsledkem nebezpečné spo-
lečnosti. Ne naopak.

 IVO ŠEBESTÍK
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KOMENTÁŘ

Novák hejtmanem
Ostrava | Čtyřiadvacet so-
ciálních demokratů, dvacet 
komunistů a pět nezávislých 
zastupitelů zvolilo 9. listopa-
du novým hejtmanem Mo-
ravskoslezského kraje Miro-
slava Nováka z ČSSD. Novák 
vystřídal ve funkci Jaroslava 
Palase. Zástupcem hejtmana 
bude komunista a neuvolně-
ný náměstek Josef Babka. 
Koalice ČSSD a KSČM obsa-
dila 11 výborů z 12. Kontrol-
ní výbor bude řídit opoziční 
David Sventek z ODS.  (jsr) 

Miroslav Novák (vpravo) povýšil z náměstka pro dopravu a životní 
prostředí na šéfa kraje.  Foto: Radek Vráblík 

KRÁTCE

NEZAMĚSTNANOST 
MÍRNĚ VZROSTLA
Moravskoslezský kraj | 
Nezaměstnanost v kraji 
mírně vzrostla. Úřady práce 
evidovaly v říjnu o 234 ucha-
zečů, více než v září. Celko-
vě si hledá práci 75 419 lidí. 
Zatímco na Opavsku a Kar-
vinsku se počet uchazečů 
o zaměstnání o sedm desí-
tek snížil, na Novojičínsku 
a v okrese Frýdek-Místek 
přibylo do evidence více než 
200 lidí.  (jsr)

POKRAČUJE 
EPIDEMIE ÚPLAVICE
Ostrava, Karviná | Úpla-
vice se dále šíří Ostravskem 
a Kravinskem. Od poloviny 
srpna až do začátku listopa-
du už hygienici evidují 104 
případů nakažení, z toho 

v 77 případech šlo o děti. 
Podle lékařů se onemocnění 
týká zejména sociálně slab-
ších rodin s nižším hygie-
nickým standardem. Šíření 
úplavice bohužel pomáhá, že 
nemocní nedodržují pokyny 
hygieniků a chodí na návště-
vy.  (jsr)

METHYL MÁ 
DVANÁCTOU OBĚŤ
Třiašedesátiletý muž, kte-
rý měsíc bojoval o život 
pravděpodobně po otravě 
methylakoholem, zemřel 
v neděli 11. listopadu ve frý-
decko-místecké nemocnici. 
V Moravskoslezském kraji 
se tak jedná o dvanáctou 
oběť pančovaného alkoholu. 
V celé České republice už 
po požití závadného alkoho-
lu zemřelo 33 lidí.  (iga)
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Den se strážníky: požár a lupiči
Redaktor týdeníku 5+2 dny
vyzkoušel, co obnáší rozporuplné
povolání, a na dvanáct hodin 
se stal městským policistou.

JAN ŠTĚPÁN

Krnov | Kontrolují, jak par-
kujeme, nasazují nám botič-
ky, roznášejí obsílky. Nutí 
nás mít osvětlená kola, psa 
na vodítku, trvají na tom, 
abychom dodržovali i ne-
populární pravidla. Nechuť 
k jejich práci platí však jen 
do chvíle, než potřebujeme 
pomoc.

Na Městské policii v Kr-
nově se hlásím v 7 hodin, 

venku je ještě šero. Stráž-
níci jsou už v uniformách 
a vybaveni  vys í lačkou, 
obuškem, pouty a zbraní. 

Unavená noční směna se těší 
do postele, měli prý celkem 
normální službu. Kromě ji-
ného se dohadovali v baru 

s hostem, který odmítal pla-
tit útratu, a pozvraceného 
opilce, co si na cestě k do-
movu pádem ublížil, odvezli 
na pohotovost. Jako bonus 
pak po něm čistili auto. 
„Podobné věci, a k tomu 
třeba rozjívené a hulákající 
vandaly, řešíme hlavně o ví-
kendu,“ vysvětluje zástupce 
velitele Jaroslav Hlaváček. 
Někdy to bývá i horší. Snad 
bude denní hlídka klidnější, 
nejsem Steven Segal, být 
akčním hrdinou netoužím. 
Slibuji, že pokud dojde k ne-
bezpečné situaci, ztratím se 
z dosahu. 

Zůstávám v teple 
služebny

Směna má šest mužů , 
jeden zůstává na služeb-
ně. Dva sedají do auta, tři 
vyrážejí po svých. Mohu si 
vybrat, ke komu se přidám. 
Venku mrholí, je tam zima, 
pěšky šlapat nejdu. Volím 
služebnu. Budu pomáhat 
sledovat kamery a pozorovat 
práci dispečera. Motohlíd-
ka už vyrazila, pěší dvojice 
také. Lichý strážník nejprve 
roznese obálky s modrým 
pruhem, pokud se mu poda-
ří adresáta vypátrat. Někdy 
je to úplná detektivní práce. 
A pak taky půjde „na pro-
cházku“.

Zvoní telefon, z jedné 
čtvrti prý stoupá černý kouř. 
Motohlídka dostala pokyn 
a jede na místo, venku ně-
kdo pálil kabely. Pachatel 

zmizel, ale důvod je jasný. 
Mezi doutnající gumou na-
šli strážníci barevný kov. 
„Ohniště uhašeno a zbytky 
předány na ztráty a nálezy. 
Úřednice se vesele netváři-
la,“ slyším pak hlášení .

Kamery pomáhají 
„Podívej, už jsou tam zase,“ 

hlásí dispečer, zvětšuje obraz 
na monitoru a okamžitě smě-
ruje hlídku k uzavřené slé-
várně. Zloději kovu se vydali 
za kořistí. Sedám do svého 
auta a jedu také, budou pěk-
né fotky. Jenže chmatáci jsou 
dobře organizovaní, rychlá 

hláška partičce pomohla včas 
zmizet. „To je přesně situace, 
která se opakuje i několikrát 
denně, hlavně po setmění. 
Kluci pak inkriminovaná 
místa procházejí s baterka-
mi. Mizí kovové nosníky, po-
klopy do šachet, což může být 
nebezpečné,“ přiznává Jarek 
Hlaváček. Jednoho zloděje 
chytnou, na jeho místo na-
stoupí dva další.

Celkem jsme řešili mimo 
běžné povinnosti asi pět 
dalších případů, třeba bez-
domovce okupující nádraž-
ní halu. Prý úplně normální, 
pokojný den. 
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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.: +420 603 334 262

VYROBENÁ TRADIČNÍM
MÁSLAŘSKÝM ZPŮSOBEM

ZLATÁ HANÁ K NAMAZÁNÍ 300 g
Lahodný rostlinný tuk, který lze snadno rozetřít, ale také použít
v mnoha aplikacích studené a teplé kuchyně. Zdroj cenných
omega -3- mastných kyselin. Vyvážený poměr omega -3-
a omega -6- mastných kyselin.

www.olma.cz
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Sledovat celou směnu jen kamery zabírající části po městě je kupo-
divu celkem vyčerpávající.  Foto: Dita Voznicová

5+2 DNY 
SI VYZKOUŠEL
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Psycholožka je i cukrářkou
I dorty, které peče psycholožka, 
mohou být božskou pochoutkou.

PAVEL KUBNÝ

Opava | Většina Opava-
nů zná Pavlínu Němcovou 
jako energickou a cílevědo-
mou ředitelku centra Elim. 
A někteří také ze sloupku 
s psychologickou poradnou 
v našem týdeníku. 

Po profesní pauze na ma-
teřské dovolené se vrátila 
do funkce a k tomu si na-
víc otevřela vlastní kavárnu 
a cukrářkou výrobu. „Částeč-
ně zůstávám u povolání psy-
choložky, přičemž se zaměřuji 
hlavně na malé děti. Během 
mateřské jsem si ale všimla, 
že v Opavě není zrovna hod-
ně míst, kam by si mohli lidé 
s dítětem zajít. Koukla jsem 
se, jak to dělají v zahraničí, 
založila jsem rodinnou kavár-

nu Mrňouskov,“ popisuje za-
čátky v podnikání Němcová. 

Kavárna, kde se děti vyřá-
dí a rodiče si mohou dopřát 
oddych, nabízí také kroužky, 
poradenství nebo domácí 
dorty a zákusky. „Chtěli jsme 
nabízet kvalitní dorty, z neši-
zených surovin. A těch moc 
k dostání není. Teď jsme se 
pustili i do pečení. Jsme 
schopni vytvořit jakýkoli dort 
v různých podobách. Zatím si 
je zákazníci pochvalují. Oce-
ňují kvalitu i originalitu,“ 
pokračuje Němcová s tím, že 
základy cukrářského řemesla 
se musela naučit sama. „Za-
městávám dvě profesionálky, 
ale sama jsem se chtěla ales-
poň základy naučit. Jsem už 
taková, mám nápad, vrhnu 
se do něj po hlavě a pak dřu 
na těch praktických záležitos-
tech,“ říká Němcová.

V cukrářské dílně vznikají 
unikáty, od sladkého zele-
ninového koše až po jedlé 
pohádkové postavy. „Zatím 

nejtěžší byl dort v podobě te-
rénního auta. Ten jsem dělala 
osobně a strávila jsem u toho 
asi dvanáct hodin,“ doplňuje 
Němcová. Bohatou nabídku, 
čítající americké či svatební 
dorty, nízkokalorické zákusky 
nebo 200 druhů cheesecaků 
plánuje podnikatelka rozšířit. 

„Začínáme se zaměřovat také 
na slané zákusky nebo specia-
litu, tvarůžkový dort,“ dodává. 
Sladká díla Pavlíny Němcové 
jsou k vidění na stránkách 
www.rajkolacu.cz, nebo pří-
mo k ochutnání v kavárně 
Mrňouskov na Náměstí Svaté 
Hedivky v Opavě. 

Pavlína Němcová se synem Kryštofem u obrovského dortu, který 
upekla v rodinné kavárně Mrňouskov.  Foto: Jan Šindler

TVÁŘ Z VAŠÍ 
ULICE

Posílejte
své miláčky

Radost chce svým čtená-
řům udělat týdeník 5+2 dny. 
Proto připravuje do vánoční-
ho dvojčísla stránky s foto-
gra emi domácích mazlíčků. 
Posílejte nám jejich snímky, 
třeba i s vámi, napište pár 
řádků, proč je máte rádi. 
Snímky zasílejte nejpozději 
do 12. prosince na adresu 
Mlýnská 12, 702 00 Ostrava, 
nebo mailem na redakce.ost-
rava@agfmedia.cz.  (red)



Den se strážníky: požár a lupiči
Redaktor týdeníku 5+2 dny
vyzkoušel, co obnáší rozporuplné
povolání, a na dvanáct hodin 
se stal městským policistou.

JAN ŠTĚPÁN

Krnov | Kontrolují, jak par-
kujeme, nasazují nám botič-
ky, roznášejí obsílky. Nutí 
nás mít osvětlená kola, psa 
na vodítku, trvají na tom, 
abychom dodržovali i ne-
populární pravidla. Nechuť 
k jejich práci platí však jen 
do chvíle, než potřebujeme 
pomoc.

Na Městské policii v Kr-
nově se hlásím v 7 hodin, 

venku je ještě šero. Stráž-
níci jsou už v uniformách 
a vybaveni  vys í lačkou, 
obuškem, pouty a zbraní. 

Unavená noční směna se těší 
do postele, měli prý celkem 
normální službu. Kromě ji-
ného se dohadovali v baru 

s hostem, který odmítal pla-
tit útratu, a pozvraceného 
opilce, co si na cestě k do-
movu pádem ublížil, odvezli 
na pohotovost. Jako bonus 
pak po něm čistili auto. 
„Podobné věci, a k tomu 
třeba rozjívené a hulákající 
vandaly, řešíme hlavně o ví-
kendu,“ vysvětluje zástupce 
velitele Jaroslav Hlaváček. 
Někdy to bývá i horší. Snad 
bude denní hlídka klidnější, 
nejsem Steven Segal, být 
akčním hrdinou netoužím. 
Slibuji, že pokud dojde k ne-
bezpečné situaci, ztratím se 
z dosahu. 

Zůstávám v teple 
služebny

Směna má šest mužů , 
jeden zůstává na služeb-
ně. Dva sedají do auta, tři 
vyrážejí po svých. Mohu si 
vybrat, ke komu se přidám. 
Venku mrholí, je tam zima, 
pěšky šlapat nejdu. Volím 
služebnu. Budu pomáhat 
sledovat kamery a pozorovat 
práci dispečera. Motohlíd-
ka už vyrazila, pěší dvojice 
také. Lichý strážník nejprve 
roznese obálky s modrým 
pruhem, pokud se mu poda-
ří adresáta vypátrat. Někdy 
je to úplná detektivní práce. 
A pak taky půjde „na pro-
cházku“.

Zvoní telefon, z jedné 
čtvrti prý stoupá černý kouř. 
Motohlídka dostala pokyn 
a jede na místo, venku ně-
kdo pálil kabely. Pachatel 

zmizel, ale důvod je jasný. 
Mezi doutnající gumou na-
šli strážníci barevný kov. 
„Ohniště uhašeno a zbytky 
předány na ztráty a nálezy. 
Úřednice se vesele netváři-
la,“ slyším pak hlášení .

Kamery pomáhají 
„Podívej, už jsou tam zase,“ 

hlásí dispečer, zvětšuje obraz 
na monitoru a okamžitě smě-
ruje hlídku k uzavřené slé-
várně. Zloději kovu se vydali 
za kořistí. Sedám do svého 
auta a jedu také, budou pěk-
né fotky. Jenže chmatáci jsou 
dobře organizovaní, rychlá 

hláška partičce pomohla včas 
zmizet. „To je přesně situace, 
která se opakuje i několikrát 
denně, hlavně po setmění. 
Kluci pak inkriminovaná 
místa procházejí s baterka-
mi. Mizí kovové nosníky, po-
klopy do šachet, což může být 
nebezpečné,“ přiznává Jarek 
Hlaváček. Jednoho zloděje 
chytnou, na jeho místo na-
stoupí dva další.

Celkem jsme řešili mimo 
běžné povinnosti asi pět 
dalších případů, třeba bez-
domovce okupující nádraž-
ní halu. Prý úplně normální, 
pokojný den. 
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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.: +420 603 334 262

VYROBENÁ TRADIČNÍM
MÁSLAŘSKÝM ZPŮSOBEM

ZLATÁ HANÁ K NAMAZÁNÍ 300 g
Lahodný rostlinný tuk, který lze snadno rozetřít, ale také použít
v mnoha aplikacích studené a teplé kuchyně. Zdroj cenných
omega -3- mastných kyselin. Vyvážený poměr omega -3-
a omega -6- mastných kyselin.

www.olma.cz
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Sledovat celou směnu jen kamery zabírající části po městě je kupo-
divu celkem vyčerpávající.  Foto: Dita Voznicová

5+2 DNY 
SI VYZKOUŠEL

15. listopadu 2012 Moravskoslezský kraj | 15

07
-1

04
6

INZERCE

INZERCE

ÚVĚRY
pro Vaše
podnikání

Volejte ZDARMA
800 701 400

30 až 300 000 Kč

www.ProVasePodnikani.cz

07
-0

85
9

Psycholožka je i cukrářkou
I dorty, které peče psycholožka, 
mohou být božskou pochoutkou.

PAVEL KUBNÝ

Opava | Většina Opava-
nů zná Pavlínu Němcovou 
jako energickou a cílevědo-
mou ředitelku centra Elim. 
A někteří také ze sloupku 
s psychologickou poradnou 
v našem týdeníku. 

Po profesní pauze na ma-
teřské dovolené se vrátila 
do funkce a k tomu si na-
víc otevřela vlastní kavárnu 
a cukrářkou výrobu. „Částeč-
ně zůstávám u povolání psy-
choložky, přičemž se zaměřuji 
hlavně na malé děti. Během 
mateřské jsem si ale všimla, 
že v Opavě není zrovna hod-
ně míst, kam by si mohli lidé 
s dítětem zajít. Koukla jsem 
se, jak to dělají v zahraničí, 
založila jsem rodinnou kavár-

nu Mrňouskov,“ popisuje za-
čátky v podnikání Němcová. 

Kavárna, kde se děti vyřá-
dí a rodiče si mohou dopřát 
oddych, nabízí také kroužky, 
poradenství nebo domácí 
dorty a zákusky. „Chtěli jsme 
nabízet kvalitní dorty, z neši-
zených surovin. A těch moc 
k dostání není. Teď jsme se 
pustili i do pečení. Jsme 
schopni vytvořit jakýkoli dort 
v různých podobách. Zatím si 
je zákazníci pochvalují. Oce-
ňují kvalitu i originalitu,“ 
pokračuje Němcová s tím, že 
základy cukrářského řemesla 
se musela naučit sama. „Za-
městávám dvě profesionálky, 
ale sama jsem se chtěla ales-
poň základy naučit. Jsem už 
taková, mám nápad, vrhnu 
se do něj po hlavě a pak dřu 
na těch praktických záležitos-
tech,“ říká Němcová.

V cukrářské dílně vznikají 
unikáty, od sladkého zele-
ninového koše až po jedlé 
pohádkové postavy. „Zatím 

nejtěžší byl dort v podobě te-
rénního auta. Ten jsem dělala 
osobně a strávila jsem u toho 
asi dvanáct hodin,“ doplňuje 
Němcová. Bohatou nabídku, 
čítající americké či svatební 
dorty, nízkokalorické zákusky 
nebo 200 druhů cheesecaků 
plánuje podnikatelka rozšířit. 

„Začínáme se zaměřovat také 
na slané zákusky nebo specia-
litu, tvarůžkový dort,“ dodává. 
Sladká díla Pavlíny Němcové 
jsou k vidění na stránkách 
www.rajkolacu.cz, nebo pří-
mo k ochutnání v kavárně 
Mrňouskov na Náměstí Svaté 
Hedivky v Opavě. 

Pavlína Němcová se synem Kryštofem u obrovského dortu, který 
upekla v rodinné kavárně Mrňouskov.  Foto: Jan Šindler

TVÁŘ Z VAŠÍ 
ULICE

Posílejte
své miláčky

Radost chce svým čtená-
řům udělat týdeník 5+2 dny. 
Proto připravuje do vánoční-
ho dvojčísla stránky s foto-
gra emi domácích mazlíčků. 
Posílejte nám jejich snímky, 
třeba i s vámi, napište pár 
řádků, proč je máte rádi. 
Snímky zasílejte nejpozději 
do 12. prosince na adresu 
Mlýnská 12, 702 00 Ostrava, 
nebo mailem na redakce.ost-
rava@agfmedia.cz.  (red)
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Počet českých čerpacích sta-
nic s  nabídkou biopaliv roste. 
Podle Sdružení pro výrobu 
bionafty v ČR funguje již zhru-
ba 300  veřejných stanic, které 
zákazníkům nabízejí vysoce 
objemová biopaliva. 

Nově jsou biopaliva k  do-
stání na téměř padesáti čerpa-
cích stanicích EuroOil po celé 
České republice. Právě zde 
se můžete od  19. listopadu 
do 9. prosince zapojit do sou-
těže, vyhrát a tankovat zdarma. 

Stačí natankovat na  které-
koliv čerpací stanici EuroOil 
20 litrů jakéhokoliv paliva 
a  co nejlépe tipnout odpověď 
na otázku: Kolik litrů biopaliv 
nakoupí celkem řidiči na všech 
čerpacích stanicích EuroOil 
v ČR ve dnech od 19. listopadu 
do 9. prosince 2012?

Hlavní cenou je poukaz 
na  nákup libovolného druhu 
pohonných hmot na čerpacích 
stanicích EuroOil v  hodnotě 
100 000 Kč. 2. až 31. cena je po-
ukázka na  nákup pohonných 
hmot na  čerpacích stanicích 
EuroOil v  hodnotě 1  000  Kč. 
Více o  soutěži najdete na   
www.nevzdavejteto.cz.

Máte zájem o biopaliva? 
Co byste měli vědět...

Biopaliva jsou především 
vhodnou alternativou v  době, 
kdy roste cena fosilních pa-
liv. Oproti benzinu je cena 
cca  o  10  korun nižší, u  nafty 
jde zhruba o  3 koruny. Podle 
statistik Ministerstva průmy-
slu a  obchodu se v  letošním 
prvním pololetí spotřebovalo 
130  000  tun takzvaných me-
tylesterů mastných kyselin 
(FAME), které se využívají jako 
součást bionafty. V  případě 
bioethanolu to bylo 42 000 tun.

Je třeba si uvědomit, že 
i  bio paliva mají svá specifika 
a  nejsou vhodná pro každý 
vůz. Kvůli drahé naftě a  ben-
zinu však roste mezi motoristy 
zájem o speciální vozidla urče-
ná pro biopaliva.

Za rok 2011 a za první po-
loletí 2012 bylo shodně nově 

registrováno cca 350 FFV aut  – 
tedy vozů, které mohou jezdit 
na vysoce objemový ethanol. 

Palivo Ethanol E85 je směs 
skládající se až z 85 % bioetha-
nolu a  minimálně 15 % Natu-
ralu 95. Automobily na  biopa-
liva nabízí již například Ford, 
Škoda, Renault, Dacia či Volvo 
nebo Saab. Na biopaliva je mož-
né také přestavět běžné vozy.

Jako alternativu běžné fo-
silní motorové nafty je možné 
použít směsnou motorovou 
naftu SMN 30 neboli EkoDie-
sel, který může tankovat větši-
na dieselů bez nutnosti úprav 
motoru. Pouze u vozidel v zá-
ruce se doporučuje konzulto-
vat její použití s výrobcem vo-
zidla. Směsná motorová nafta 
obsahuje minimálně 30 % bio-
paliva ve  formě methylesteru 
řepkového oleje a  70 % moto-
rové nafty. 

Záruka kvality

Ruku v ruce s rostoucím zá-
jmem motoristů o biopaliva se 
také rozšiřuje jejich distribuční 
síť. Zatímco ještě před dvěma 
lety bylo možné čerpací stanice 
nabízející tato paliva spočítat 
na  prstech jedné ruky, dnes 
jsou jich na tři stovky. 

Navíc biopaliva v  síti čer-
pacích stanic EuroOil získala 
jako první zelenou Pečeť kva-
lity motorových paliv, kterou 
uděluje SGS Czech Republic, 
s.r.o. Ta zaručuje zákazníkům, 
že palivo je pravidelně testo-
váno a vyhovuje předepsaným 
jakostním normám.

EuroOil je rájem 
pro motoristy
Levná biopaliva doplní soutěž o tankování zdarma.

20 l klasických paliv
EuroOil

20 l biopaliv

www.nevzdavejteto.cz
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Počet českých čerpacích sta-
nic s  nabídkou biopaliv roste. 
Podle Sdružení pro výrobu 
bionafty v ČR funguje již zhru-
ba 300  veřejných stanic, které 
zákazníkům nabízejí vysoce 
objemová biopaliva. 

Nově jsou biopaliva k  do-
stání na téměř padesáti čerpa-
cích stanicích EuroOil po celé 
České republice. Právě zde 
se můžete od  19. listopadu 
do 9. prosince zapojit do sou-
těže, vyhrát a tankovat zdarma. 

Stačí natankovat na  které-
koliv čerpací stanici EuroOil 
20 litrů jakéhokoliv paliva 
a  co nejlépe tipnout odpověď 
na otázku: Kolik litrů biopaliv 
nakoupí celkem řidiči na všech 
čerpacích stanicích EuroOil 
v ČR ve dnech od 19. listopadu 
do 9. prosince 2012?

Hlavní cenou je poukaz 
na  nákup libovolného druhu 
pohonných hmot na čerpacích 
stanicích EuroOil v  hodnotě 
100 000 Kč. 2. až 31. cena je po-
ukázka na  nákup pohonných 
hmot na  čerpacích stanicích 
EuroOil v  hodnotě 1  000  Kč. 
Více o  soutěži najdete na   
www.nevzdavejteto.cz.

Máte zájem o biopaliva? 
Co byste měli vědět...

Biopaliva jsou především 
vhodnou alternativou v  době, 
kdy roste cena fosilních pa-
liv. Oproti benzinu je cena 
cca  o  10  korun nižší, u  nafty 
jde zhruba o  3 koruny. Podle 
statistik Ministerstva průmy-
slu a  obchodu se v  letošním 
prvním pololetí spotřebovalo 
130  000  tun takzvaných me-
tylesterů mastných kyselin 
(FAME), které se využívají jako 
součást bionafty. V  případě 
bioethanolu to bylo 42 000 tun.

Je třeba si uvědomit, že 
i  bio paliva mají svá specifika 
a  nejsou vhodná pro každý 
vůz. Kvůli drahé naftě a  ben-
zinu však roste mezi motoristy 
zájem o speciální vozidla urče-
ná pro biopaliva.

Za rok 2011 a za první po-
loletí 2012 bylo shodně nově 

registrováno cca 350 FFV aut  – 
tedy vozů, které mohou jezdit 
na vysoce objemový ethanol. 

Palivo Ethanol E85 je směs 
skládající se až z 85 % bioetha-
nolu a  minimálně 15 % Natu-
ralu 95. Automobily na  biopa-
liva nabízí již například Ford, 
Škoda, Renault, Dacia či Volvo 
nebo Saab. Na biopaliva je mož-
né také přestavět běžné vozy.

Jako alternativu běžné fo-
silní motorové nafty je možné 
použít směsnou motorovou 
naftu SMN 30 neboli EkoDie-
sel, který může tankovat větši-
na dieselů bez nutnosti úprav 
motoru. Pouze u vozidel v zá-
ruce se doporučuje konzulto-
vat její použití s výrobcem vo-
zidla. Směsná motorová nafta 
obsahuje minimálně 30 % bio-
paliva ve  formě methylesteru 
řepkového oleje a  70 % moto-
rové nafty. 

Záruka kvality

Ruku v ruce s rostoucím zá-
jmem motoristů o biopaliva se 
také rozšiřuje jejich distribuční 
síť. Zatímco ještě před dvěma 
lety bylo možné čerpací stanice 
nabízející tato paliva spočítat 
na  prstech jedné ruky, dnes 
jsou jich na tři stovky. 

Navíc biopaliva v  síti čer-
pacích stanic EuroOil získala 
jako první zelenou Pečeť kva-
lity motorových paliv, kterou 
uděluje SGS Czech Republic, 
s.r.o. Ta zaručuje zákazníkům, 
že palivo je pravidelně testo-
váno a vyhovuje předepsaným 
jakostním normám.

EuroOil je rájem 
pro motoristy
Levná biopaliva doplní soutěž o tankování zdarma.

20 l klasických paliv
EuroOil

20 l biopaliv

www.nevzdavejteto.cz
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Extra smetana si získala příznivce mezi profesionály
Není smetana jako 

smetana. Extra smetana 
do kuchyně, profesionální 
výrobek -  se představo-
vala tuzemským kuchař-
ským kapacitám a odbor-
níkům více jak půl roku. 
A  obstála. Skvělý výsle-
dek potěšil a  povzbudil 
odborníky z  Mlékárny 
Hlinsko – aby ne, šlo totiž 
o  vítězné tažení novinky 
z  řady výrobků určených 
právě pro profesionály. 
Všechny produkty značky 
Tatra, vyráběné Mlékár-
nou Hlinsko jsou kvalita-
tivně na té nejvyšší úrovni 
a vytrvale si získávají pří-
zeň zákazníků. A  proto-
že management tradiční 
české mlékárny nespí na 
vavřínech, soustředí se 
mimo jiné i  na posilová-
ní produktových řad ur-
čeným profesionálům do 
gastronomického oboru. 
A to se mu skutečně daří.

Skvělé a rychlé
řešení – a za příznivou 
cenu

Vít Bezrouk pracuje 
na pozici gastro manaže-
ra Mlékárny Hlinsko, a.s. 
a ve svém oboru se pohy-
buje celou řadu let. Znač-
ku Tatra zná důvěrně od 
ledna 2011. Jak nám řekl: 
„V  gastro segmentu ČR 
stále převládá konzerva-
tivní způsob uvažování. 
Zhruba polovinu kuchařů 
je obtížné přesvědčit, aby 
vyzkoušeli něco nového. 
Nechtějí se zdržovat, při-
dělávat si práci nebo ex-
perimentovat. To nás ale 
neodrazuje. Naopak – vy-
pracovali jsme přesvědčo-
vací strategii a posilujeme 
náš tým. Posloucháme 
přitom ale připomínky 
kuchařů. Chceme, aby 
řekli oni nám, z  čeho 
chtějí vařit. Snažíme se 
jim usnadnit práci a  na-

bídnout rychlé řešení a za 
příznivou cenu.“

Půl roku testování
 

Do zmíněné sjednoce-
né řady Tatra professional 
patří právě Extra smetana 
do kuchyně. Ta se testo-
vala půl roku na oprav-
du prestižních místech 
po celé České republice. 
Byly to desítky vyhláše-
ných a  vybraných podni-
ků včetně kongresových 
nebo specializovaných 
francouzských restaura-
cí, ale testovalo se třeba 
i  v  pizzeriích. Verdikt 
zkoušejících zněl jako 
rajská hudba – všichni se 
shodli na hodnocení za 
jedna, tedy za výbornou! 
„Kuchaři nám říkali – 
nechte nám tady tu sme-
tanu, my ji vyzkoušíme 
a  potom vám řekneme. 
Už to považuji za úspěch. 
A  když jsme ve druhém 
kole sbírali jejich názo-
ry, a všichni si ji pochva-
lovali, předčilo to naše 
očekávání. Shodli jsme se 
také na ideální tučnosti 
28% a  litrovém balení“, 
spokojeně konstatuje Vít 
Bezrouk, gastro manažer 
Mlékárny Hlinsko, a.s. 

Dalibor Navrátil se vra-
cí k tradici

Tváří Extra smetany 
do kuchyně je Dalibor 
Navrátil, šéfkuchař Praž-
ského kulinářského insti-
tutu. Je to muž, který říká: 
„Vraťme se k tradici!“ Na 
webových stránkách in-
stitutu se představuje 
opravdu působivě. Posuď-
te sami: „ Nadšený zápal, 
to vás napadne, když se 
Dalibor Navrátil rozpo-
vídá o jídle. Kulinářských 
témat má mnoho, a něko-
lik z nich se dá považovat 
přímo za lásku. Například 

ryby a  mořské plody, ale 
i  klasická česká kuchyně. 
Snad nejsilnější vztah má 
Dalibor ke kuchyni fran-
couzské: „Nesmírně mě 
ovlivnilo osobní setkání 
s  Joelem Robuchonem 
a Paulem Bocusem,“ říká 
o původu této takřka osu-
dové přitažlivosti. Ale do 
Francie a  její kuchyně se 
zamiloval i  pro její jed-
noduchost (ano, i  taková 
je tradiční francouzská 
kuchyně) a  především 
pro důraz na vysokou 
kvalitu surovin, která je 

Profesionální výrobek
– smetana pro gastroprůmysl

základní předpoklad ke 
skutečnému a  úplnému 
kulinářskému zážitku. To 
vše umocněno hojným 
užíváním bylinek. Dali-
bor Navrátil oceňuje i sa-
mozřejmost s  jakou jídlo 
a  vaření denně vplouvá 
do francouzského života, 
a  jak se stávají i  kultur-
ním zážitkem svého dru-
hu. A  pak je zde ta pří-
jemná lehkost jídel, která 
místo letargie jitří vaši 
mysl i tělo, spojená s peč-
livě vybraným vínem, kte-
ré vás nepřiková k  židli. 

I  to by Dalibor Navrátil 
rád naučil své posluchače, 
a  nepochybně se mu to 
daří. Kromě obrovské-
ho talentu k  vaření má 
totiž i  ten svatý zápal.“ 
K  takovému portrétu se 
sluší dodat, že Dalibor 
Navrátil se narodil v roce 
1972, a  vařil mimo jiné 
v pražském hotelu Palace, 
hotelu Villa Voyta nebo 
na francouzské ambasádě 
v  Praze. Profesionálními 
stážemi prošel v  Bretani, 
Paříži (v  hotelu Ritz), 
v Lyonu anebo v Bernu.

www.tatramleko.cz 



Blíží se ozvěny 
Mezipater
Ostrava | Již počtvrté se 
v Ostravě uskuteční ozvěny 
Queer filmového festivalu 
Mezipatra. Návštěvníky čeká 
během pěti dnů přehlídka  l-
mů s gay a lesbickou témati-
kou. Akci zahájí vernisáž vý-
stavy ženských aktů, která se 
uskuteční v úterý 20. listopa-
du v 18 hodin v klubu Atlan-
tik. Následovat bude přehlíd-
ka modelů Banánové Haliny. 
Bližší informace o programu 
a scénách naleznou zájemci 
na www.klubatlantik.cz.  (von)

Bigbít zmapuje historii školy 
Gymnázium a Střední odborná škola, 
sídlící na frýdecké Cihelní ulici, 
oslaví kulaté výročí 
rockovým koncertem absolventů.

MARIE STYPKOVÁ

Frýdek-Místek | Škola se 
rozhodla využít toho, že od 
jejího založení v roce 1992 
vznikla takříkajíc v jejích la-
vicích celá řada hudebních 
formací. Mnohé z nich se 
přitom již dávno etablovaly 
nejen v rámci frýdecko-mís-
tecké scény.

„Řekli jsme si, že právě 
dvacáté výročí školy je skvě-
lou příležitostí, jak tohoto je-
dinečného fenoménu využít. 

Na pátek 16. listopadu jsme si 
proto zamluvili frýdecký kul-
turní dům,“ vysvětluje hlavní 
organizátorka akce, učitelka 
Iva Krulikovská. „Namísto 
nudné akademie připravu-
jeme skutečný rockový fes-
tival, na kterém od 17 hodin 
vystoupí sedm kapel a který 
doplní promítání archivních 

filmových záběrů ze samých 
počátků školy. Chceme uká-
zat, že nežijeme z podstaty, 
ale podporujeme u studentů 
kreativitu. Že nevnímáme 
školu jen jako vzdělávací in-

stituci, ale také jako místo, 
kde vznikají přátelství na celý 
život, místo, s nímž člověka 
pojí pocit sounáležitosti,“ do-
dává Krulikovská. 

Hlavním záměrem orga-
nizátorů bylo pokrýt celý 
rozsah oněch dvaceti let. 
„Koncert zahajují teprve 
začínající Forgotten Voices 
a přes zkušenější LÍHeň, 
Die Biene Maja a Pokustone 
míří pak akce až ke trojici 
hlavních hvězd, tedy Sle-
pým Křovákům, Downbelow 
a Bandjeez Davida Stypky,“ 
přibližuje průběh večera 

dramaturg koncertu a záro-
veň autor prvotního nápadu 
Pavel Kuběna. 

O zmiňovanou filmovou 
produkci se postará jeden 
z absolventů gymnázia, člen 
kapely Downbelow Lukáš 
Horký, jenž je také autorem 
logotypu a veškeré grafic-
ké prezentace. „Čtyři roky 
na frýdeckém gymnáziu 
byly z hlediska formování 
mé osobnosti zásadním ob-

dobím, na které rád vzpomí-
nám. Ke své „alma mater“ se 
v myšlenkách často vracím. 
Možnost podpořit tuto oje-
dinělou akci je pro mě proto 
velká čest,“ doplňuje Hor-
ký. Jeho o dva roky mladší 
spolužačka dodává, že výji-
mečná byla doba i lidé, kteří 
na gymnázium, potažmo 
na “skleník“ chodili. „Kdy-
bych navštěvovala jinou ško-
lu, nejspíš bych byla jiným 
člověkem. Setkala jsem se 
s celou řadou osobností. Do-
dnes jsme v kontaktu. Často 
mluvíme o ´starých časech´. 

Poznamenalo nás to všechny 
a nedá se to odpárat,“ dodá-
vá absolventka gymnázia 
Kateřina Piechowicz.

K samotnému koncertu 
chystá škola trička, butto-
ny a samolepky. Originální 
upomínkou na festival bude 
CD sampler, na němž se ob-
jeví i nahrávky dalších inter-
pretů z řad absolventů. Sam-
pler stylově doplní tradiční 
almanach. V sobotu bude 

akce pokračovat na „after 
party“, během níž škola ote-
vře svou nově zrekonstru-
ovanou budovu na Cihelní 
ulici všem absolventům 
i ostatním zájemcům. 

„Nejen pro absolventy 
gymnázia, ale hlavně pro dal-
ší hosty a návštěvníky, jsme 
jako další bonus ke vstupen-
ce připravili CD z minulých 
ročníků festivalu Sweetsen 
fest, který se v roce 2013 
chystá na svůj 10. ročník,“  
uzavřel pozvánku pořadatel 
frýdecko-místeckého festi-
valu Sweetsen fest Petr Korč.

15. listopadu 201218 | Moravskoslezský kraj

STOP DLUHŮM A EXEKUCÍM
Oddlužení a sjednocení splátek zákonnou
cestou formou OSOBNÍHO BANKROTU

Volejte ZDARMA 800 41 40 10
www.clevermoney.cz

INZERCE

KLUBOVÁ SCÉNA

Absolventi gymnázia Lukáš Horký a David Kopřiva (zleva) vystoupí na akci s kapelou Downbelow.
  Foto: Petr Hrubeš

Vyhrajte lístky 
na Stinga

Jste fanoušky Stinga a chtěli 
byste vyrazit na jeho koncert, 
který se 19. listopadu koná 
v ostravské ČEZ Aréně? Nyní 
máte příležitost získat lístky 
zcela zdarma. Soutěžte s týde-
níkem 5+2 dny! Stačí odpově-
dět na otázku: Jaké je vlastní 
(občanské) jméno zpěváka 
Stinga? Správné odpovědi po-
šlete e-mailem na adresu: re-
dakce.ostrava@agfmedia.cz 
nejpozději do 16. listopadu. 
Ze správných odpovědí vylo-
sujeme výherce. (mim) 
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15. listopadu 201220 | Moravskoslezský kraj

Tygři zanedlouho odcestují
Ostrava | Mláďata tygra ussurijského ze  Zoo Ostrava se již brzy vydají na  cestu do  jiné 
evropské zoologické zahrady. Tygří bratři Eda a Elton se narodili 2. června loňského roku 
a nyní je jejich osud v rukou koordinátora, který pro ně vybírá nové domovy. Tento pod-
druh tygra je totiž veden v  Červeném seznamu jako ohrožený druh a  je proto zahrnut 
do tzv. Evropského záchovného programu. 

Koordinátor proto doporučuje přesuny jednotlivých zvířat ke geneticky vhodným part-
nerům. Počet volně žijících tygrů ussurijských se odhaduje na pouhých 350 až 400 jedin-
ců. Tuto největší kočku světa ohrožuje především pytláctví a ztráta přirozeného prostředí. 
 VILEMÍNA ONDRUŠOVÁ

Populace tygra ussurijského je ve volné přírodě několikaná-
sobně menší, než ta odchovávaná v lidské péči.  
 Foto: Pavel Vlček 

POZVÁNKA DO OSTRAVSKÉ ZOO

Minie - „kámoška“ Mickey Mouse: Natálie 
Kořistková, 8 let

Medvídek Pú: Julie Smolková, 8 let

ŠIKOVNÝM POŠLEME ZÁBAVNÉ HRY

Přišla nám spousta obrázků na téma Má 

oblíbená postava z knížek, a proto budou 

pohádkové bytosti zdobit tuto stranu až 

do konce roku. Proto nám obrázky knižních 

postav už prosím nezasílejte. Od ledna za-

čneme zveřejňovat díla na nové téma: Čím 

se bavím v zimě. A aby se malíři a malířky 

opravdu v zimních měsících nenudili, tři nej-

šikovnější z nich ve věkové kategorii do pěti, 

deseti a nad deset let, oceníme skvělými des-

kovými hrami. Své výtvory nám můžete ode 

dneška zasílat nejlépe ve formátu A4 na ad-

resu redakce týdeníku 5+2 dny, Mlýnská 12, 

702 00 Moravská Ostrava nebo emailem 

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

5+2 dny
dětem

Ze školní družiny z Hatě nám vychovatelka Soňa Mílová zaslala 
velmi zdařilé obrázky svých žáků, ze kterých jsme vybrali tyto dva:

20.00 Rosamunde Pilche-
rová: Odstíny lásky
Romantick˘ film VB/N
(2010). Hrají: Ch. Dance,
E. Atkinsová a dal‰í

22.05 Show Jana Krause
23.05 Cesty k úspûchu
23.15 Spojenec

Akãní thriller USA
(2006). Hrají: D. Washin-
gton, C. Owen a dal‰í.
ReÏie S. Lee (ST)

01.45 Klíã
Horor USA (2005). Hrají:
K. Hudsonová, G. Row-
landsová a dal‰í

03.30 Volejte Vû‰tce

20.00 Vyprávûj (11/16) (ST)
20.55 13. komnata Martiny

RÛÏiãkové (ST)
21.20 V‰echnopárty (ST)
22.05 Zpátky se Sobotou (ST)
22.55 Kriminálka PafiíÏ (29) (ST)
23.50 Mûsto Ïen II (14) (ST)
00.10 Co nám dûlá dokonalá

tûla? (30, 31/39) (ST)
00.55 MI5 V (8/10) (ST)
01.45 AZ-kvíz Speciál (ST)
02.15 Sama doma
03.45 Banánové rybiãky (ST)
04.15 Bolkoviny

B. Polívka vypráví úsmûv-
né historky (2001) (ST)

04.55 Já se tam vrátím... (ST)

20.00 Zázraãná planeta:
Krtek (ST)

21.00 Vesmír: Îivot a smrt
hvûzdy (10/31) (ST)

21.45 Jifií Menzel: Skfiivánci
na niti (ST)

23.15 âT Live - Václav
Neckáfi a hosté

00.10 Q (ST)
00.35 Na stojáka (ST)
01.05 Medúza
01.40 PfieÏít! (ST)
02.25 J. M. W. Turner (ST)
03.20 Klíã (ST)
03.50 Postfiehy odjinud (ST)
03.55 SabotáÏ (ST)
04.20 V zajetí Ïelezné opony

20.20 MasterChef (12)
22.25 Kat

Akãní film USA/N (2004).
Hrají: T. Jane, J. Travol-
ta, W. Patton a dal‰í.
ReÏie J. Hensleigh

01.00 Na lince je vrah
Thriller USA (2006).
Hrají: C. Belleová, K.
Cassidyová, T. Flanagan
a dal‰í. ReÏie S. West

02.45 Novashopping
02.50 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly IV (9)
Krimiseriál USA (2004)

03.35 Huff II (3)
05.10 Pfiátelé VI (24)

PRIMA LOVE
11.15 Alisa - Jdi za sv˘m srdcem
(28) 12.05 Sabrina - mladá ãaro-
dûjnice (11) 12.30 ChÛva k pohle-
dání VI (11) 13.00 Will & Grace V
(23) 13.25 Velmi kfiehké vztahy III
(43) 14.35 âarodûjky II (6) 15.30
Zoufalé manÏelky VII (9) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (29)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(12) 18.00 Máte doma uklizeno? II
(1) 18.30 Jamie vafií doma (10)
19.05 NejúÏasnûj‰í hotely svûta
(10) 20.10 ChÛva k pohledání VI
(12) 20.40 Svatby jako fiemen.
Romant. komedie VB (2006)
22.50 Ochrana svûdkÛ V (2) 

PRIMA COOL
9.35 Teleshopping 9.55 Cleveland
show III (17) 10.20 Akta X V (2)
11.20 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ IV
(14) 12.15 Kdo pfieÏije: Austrálie
(17) 13.10 Hustej náfiez (51) 13.35
Xena VI (14) 14.35 The Big Bang
Theory II (5) 15.05 Jak jsem
poznal va‰i matku IV (5) 15.35
Akta X V (3) 16.35 TûÏká dfiina
17.05 Elitní komanda zblízka (11)
17.35 Hvûzdná brána VI (9) 18.30
Simpsonovi III (6, 7) 19.20 Kdo
pfieÏije: Austrálie (18) 20.15 Top
Gear XVIII (7) 21.25 KravaÈáci
(12) 22.25 Îraloci útoãí. Sci-fi film
USA/Bulh. (2004) 

NOVA SPORT
9.10 ATP World Tour Finals 2012
11.00 Sport Expres 11.10 102
oktanÛ (8) 12.00 Trans World
Sport (46) 12.55 KHL: Avangard
Omsk - Traktor âeljabinsk 15.15
ATP World Tour Finals 2012 16.55
Formule 1 - VC USA/Trénink 18.35
America’s Cup Magazine (57)
19.00 Sport Expres 19.10 Magazín
ATP World Tour (46) 19.45
Teleshop 20.00 European Poker
Tour - Season 7 (23) 20.55
Formule 1 - VC USA/Trénink 22.30
102 oktanÛ (8) 23.00 Sport Expres
23.10 The Big Game (2) 23.55
Smackdown (16) 0.45 Teleshop 

âT SPORT
8.30 Daviscupové ozvûny 8.50
Sport v regionech 9.20 Sokol Grand
Prix v gymnastice 9.45 Spurt
10.15 Svût rock and rollu - Leten-
sk˘ pohár 10.45 Olympijsk˘ maga-
zín 11.15 Vertikal 11.45 Panorama
12.05 Florbal: Tatran Omlux Stfie-
‰ovice - TJ JM Pedro Perez Cho-
dov 14.15 Total ragby 14.40 âe-
ské ragby 14.50 Studio fotbal
extra 15.30 Tenis: âesko - ·pa-
nûlsko 22.00 Buly - hokej Ïivû II
22.30 ME v kendó/Praha 23.00
EVL’s Prague Pro 2012 0.00 Mi-
nuty dobrodruÏství 1.10 Fotbal: âe-
sko - Slovensko 2.50 Total ragby

NOVA CINEMA
8.05 Spiderman (7). Anim. film
USA/Kan. (2004) 9.05 Andílci (15)
9.50 Teleshopping 9.55 Amazing
Race: O milion kolem svûta XVII
(12) 10.40 Teleshopping 10.45
Tequila a Bonetti v ¤ímû (9) 11.40
Teleshopping 12.10 Ztracen˘ a
nalezen˘. Komedie USA (1999)
14.15 Jesse Stone: Smrt v jezefie.
Krimifilm USA (2006) 16.10 Jin˘
den. Film Kan./USA (2001) 18.00
Dva a pÛl chlapa VII (18, 19)
19.00 VraÏedná ãísla II (1) 20.00
Vá‰eÀ a cit. Romant. film VB/USA
(2007) 22.25 Tich˘ spojenec.
Akãní film USA/Rus. (2005) 

FANDA
9.15 AnÏi Machaãkala - FC Liver-
pool 11.10 Moto GP - VC Valencie
12.15 Hvûzdná brána: Atlantida V
(7) 13.10 Kobra 11 VI (4) 14.00
European Poker Tour (8) 14.50
Námofiní hlídka IV (5) 15.35
Tajemn˘ poklad Troje (2). Film N
(2007) 17.20 Teleshopping 17.30
Kobra 11 VI (5) 18.25 Hvûzdná
brána: Atlantida V (8) 19.15
Umûní pfieÏít (1) 20.05 StráÏci
Draãí brány. Akãní film HG (2006)
22.00 Red News 22.05 Mûsteãko
South Park VI (12) 22.35 Smrtící
váleãníci II (8) 23.25 Útûk z vûzení
IV (5) 0.15 Hotel Lolita (10) 

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

PÁTEK 16. LISTOPADU
PRIMA FAMILY
06.05 Zpravodajství FTV

Prima
06.55 Policejní baÏanti (5)
07.50 Kutil Tim VII (12)
08.35 M.A.S.H. (55)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda V (17)

Detektivní seriál USA
(1997-1998)(ST)

11.15 Schimanski: 
Krvavá stopa
Krimiseriál N (1989) (ST)

13.10 Castle na zabití II (23)
Krimiseriál USA (2010)

14.05 Komisafi Rex III (5) (ST)
15.05 Walker, Texas Ranger

III (2)
Akãní seriál USA (1993)

16.05 Rosamunde Pilche-
rová: Mraky na obzoru
Romantick˘ film N
(1995) (ST)

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 101 dalmatinÛ
(43/52) 09.25 Dynastie NovákÛ
(6/13) 10.15 Pfiíbûhy slavn˘ch -
Jifií ·litr 11.20 Reportéfii âT 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 BBV,
Pfiedpovûì poãasí, Události 
v regionech plus 12.30 Sama
doma 14.00 StarDance V 
...kolem dokola 14.05 Banánové
rybiãky 14.35 Televarieté 16.05
Bydlení je hra 16.30 AZ-kvíz
Speciál 17.00 Malá farma: Kráva
rohatá 17.25 Besipky - Dûti mezi
sedadly 17.30 âerné ovce.
Nebojte se bojovat za svá práva -
pomÛÏeme vám! ReportáÏe, testy,
rady 17.55 Poãasí v Evropû 18.00
Události v regionech 18.25
MÛÏeme dál? Zábavn˘ soutûÏní
pofiad 18.50 StarDance V ...kolem
dokola. Exkluzivní pohled do

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30 Panora-
ma 09.00 Pfiidej se 09.10 Nedej se
09.30 Architektura (42) 09.55
Maurice Béjart: Cesta kolem svûta
(1/2) 10.50 Pfiíbûhy pfiedmûtÛ
11.20 Barvy Ïivota 12.15 Vojta
Náprstek a dÛm U HalánkÛ 12.45
Chcete mû? 13.05 Na plovárnû s
Peterem Tremaynem 13.30 Jak se
Ïije o‰etfiovatelÛm v ZOO podle
Vûry Chytilové 13.45 Království
divoãiny: Trubaãi bûlokfiídlí 14.10
Dotek vody 15.00 DobrodruÏství
vûdy a techniky 15.45 Letecké
katastrofy V: Selhání pilota 16.30
City Folk 2012 - Barcelona 17.00
Planeta YÓ. T̆ Yó uvádí modero-
vané pásmo: /17.02/ Oskarova
oáza, /17.09/ Na cestû za dûtmi,
/17.16/ Dûti v âechách, /17.30/
DobrodruÏství Shirley Holmesové,
/17.54/ Teì vedou babiãka s dû-

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2284) (ST)
09.55 Jesse Stone: 

Smrt v jezefie
Krimifilm USA (2006).
Hrají: T. Selleck, V. Davi-
sová, K. Sudduth a dal‰í.
ReÏie R. Harmon

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední TN, Sportovní

noviny, Poãasí
12.35 Gilmorova dûvãata VII

(12)
13.35 Pohotovost Miami (4)
14.30 Beze stopy IV (2)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly IV (9)
16.30 Pfiátelé VI (24)

Komediální seriál USA
(1999)

17.00 Odpolední TN, Spor-
tovní noviny, Poãasí

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance (22)
06.10 ANIMÁâEK
08.25 EZO.TV
09.30 Mezi Ïivotem a smrtí II

(11)
10.50 Synové Velké medvû-

dice
Western N (1966) (ST)

12.50 Transplantaãní 
jednotka (2, 3) (ST)

14.50 Julie, cesta ke ‰tûstí
(73) (ST)

15.45 Tereza, Moric 
a Konstantin (114)
Seriál N (2011)

16.50 Poslední polda II (7)
Krimiseriál N (2011)

17.55 Co bude dnes 
k veãefii?

18.15 ANIMÁâEK
20.00 Breakheartsk˘ 

prÛsmyk

svátek má: OTMAR

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance (22)
06.10 ANIMÁâEK
08.25 EZO.TV
09.30 Mezi Ïivotem a smrtí II

(11)
10.50 Synové Velké medvû-

dice
Western N (1966) (ST)

12.50 Transplantaãní 
jednotka (2, 3) (ST)

14.50 Julie, cesta ke ‰tûstí
(73) (ST)

15.45 Tereza, Moric 
a Konstantin (114)
Seriál N (2011)

16.50 Poslední polda II (7)
Krimiseriál N (2011)

17.55 Co bude dnes 
k veãefii?

18.15 ANIMÁâEK
20.00 Breakheartsk˘ 

prÛsmyk
Western USA (1975)
(ST)

21.55 ·pinavá dohoda
Akãní film USA (1986)
(ST)

00.05 Zloãiny, které otfiásly
svûtem (4)

01.00 RYCHLÉ ZPRÁVY
01.05 EZO.TV
03.05 Nikdy nefiíkej nikdy (3)
04.15 Samia a Gregor (46)

NOVA CINEMA
8.05 Spiderman (7). Anim. film
USA/Kan. (2004) 9.05 Andílci (15)
9.50 Teleshopping 9.55 Amazing
Race: O milion kolem svûta XVII
(12) 10.40 Teleshopping 10.45
Tequila a Bonetti v ¤ímû (9) 11.40
Teleshopping 12.10 Ztracen˘ a
nalezen˘. Komedie USA (1999)
14.15 Jesse Stone: Smrt v jezefie.
Krimifilm USA (2006) 16.10 Jin˘
den. Film Kan./USA (2001) 18.00
Dva a pÛl chlapa VII (18, 19)
19.00 VraÏedná ãísla II (1) 20.00
Vá‰eÀ a cit. Romant. film VB/USA
(2007) 22.25 Tich˘ spojenec.
Akãní film USA/Rus. (2005) 

FANDA
9.15 AnÏi Machaãkala - FC Liver-
pool 11.10 Moto GP - VC Valencie
12.15 Hvûzdná brána: Atlantida V
(7) 13.10 Kobra 11 VI (4) 14.00
European Poker Tour (8) 14.50
Námofiní hlídka IV (5) 15.35
Tajemn˘ poklad Troje (2). Film N
(2007) 17.20 Teleshopping 17.30
Kobra 11 VI (5) 18.25 Hvûzdná
brána: Atlantida V (8) 19.15
Umûní pfieÏít (1) 20.05 StráÏci
Draãí brány. Akãní film HG (2006)
22.00 Red News 22.05 Mûsteãko
South Park VI (12) 22.35 Smrtící
váleãníci II (8) 23.25 Útûk z vûzení
IV (5) 0.15 Hotel Lolita (10) 

PÁTEK 16. LISTOPADU
âT1

05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 101 dalmatinÛ
(43/52) 09.25 Dynastie NovákÛ
(6/13) 10.15 Pfiíbûhy slavn˘ch -
Jifií ·litr 11.20 Reportéfii âT 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 BBV,
Pfiedpovûì poãasí, Události 
v regionech plus 12.30 Sama
doma 14.00 StarDance V 
...kolem dokola 14.05 Banánové
rybiãky 14.35 Televarieté 16.05
Bydlení je hra 16.30 AZ-kvíz
Speciál 17.00 Malá farma: Kráva
rohatá 17.25 Besipky - Dûti mezi
sedadly 17.30 âerné ovce.
Nebojte se bojovat za svá práva -
pomÛÏeme vám! ReportáÏe, testy,
rady 17.55 Poãasí v Evropû 18.00
Události v regionech 18.25
MÛÏeme dál? Zábavn˘ soutûÏní
pofiad 18.50 StarDance V ...kolem
dokola. Exkluzivní pohled do
zákulisí taneãní show 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.50 Branky,
body, vtefiiny 19.59 ·Èastn˘ch
deset 

20.00 Vyprávûj (11/16) (ST)
20.55 13. komnata Martiny

RÛÏiãkové (ST)
21.20 V‰echnopárty (ST)
22.05 Zpátky se Sobotou (ST)
22.55 Kriminálka PafiíÏ (29) (ST)
23.50 Mûsto Ïen II (14) (ST)
00.10 Co nám dûlá dokonalá

tûla? (30, 31/39) (ST)
00.55 MI5 V (8/10) (ST)
01.45 AZ-kvíz Speciál (ST)
02.15 Sama doma
03.45 Banánové rybiãky (ST)
04.15 Bolkoviny

B. Polívka vypráví úsmûv-
né historky (2001) (ST)

04.55 Já se tam vrátím... (ST)

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30 Panora-
ma 09.00 Pfiidej se 09.10 Nedej se
09.30 Architektura (42) 09.55
Maurice Béjart: Cesta kolem svûta
(1/2) 10.50 Pfiíbûhy pfiedmûtÛ
11.20 Barvy Ïivota 12.15 Vojta
Náprstek a dÛm U HalánkÛ 12.45
Chcete mû? 13.05 Na plovárnû s
Peterem Tremaynem 13.30 Jak se
Ïije o‰etfiovatelÛm v ZOO podle
Vûry Chytilové 13.45 Království
divoãiny: Trubaãi bûlokfiídlí 14.10
Dotek vody 15.00 DobrodruÏství
vûdy a techniky 15.45 Letecké
katastrofy V: Selhání pilota 16.30
City Folk 2012 - Barcelona 17.00
Planeta YÓ. T̆ Yó uvádí modero-
vané pásmo: /17.02/ Oskarova
oáza, /17.09/ Na cestû za dûtmi,
/17.16/ Dûti v âechách, /17.30/
DobrodruÏství Shirley Holmesové,
/17.54/ Teì vedou babiãka s dû-
dou, /18.01/ Kompas ãasu 18.20
Kouzelná ‰kolka 18.45 Veãerníãek
18.55 Phineas a Ferb III (24) 19.25
Neuvûfiitelné pfiíbûhy (9) 19.50 Zprá-
vy v ãeském znakovém jazyce 

20.00 Zázraãná planeta:
Krtek (ST)

21.00 Vesmír: Îivot a smrt
hvûzdy (10/31) (ST)

21.45 Jifií Menzel: Skfiivánci
na niti (ST)

23.15 âT Live - Václav
Neckáfi a hosté

00.10 Q (ST)
00.35 Na stojáka (ST)
01.05 Medúza
01.40 PfieÏít! (ST)
02.25 J. M. W. Turner (ST)
03.20 Klíã (ST)
03.50 Postfiehy odjinud (ST)
03.55 SabotáÏ (ST)
04.20 V zajetí Ïelezné opony

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2284) (ST)
09.55 Jesse Stone: 

Smrt v jezefie
Krimifilm USA (2006).
Hrají: T. Selleck, V. Davi-
sová, K. Sudduth a dal‰í.
ReÏie R. Harmon

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední TN, Sportovní

noviny, Poãasí
12.35 Gilmorova dûvãata VII

(12)
13.35 Pohotovost Miami (4)
14.30 Beze stopy IV (2)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly IV (9)
16.30 Pfiátelé VI (24)

Komediální seriál USA
(1999)

17.00 Odpolední TN, Spor-
tovní noviny, Poãasí

17.30 Mentalista II (14)
Krimiseriál USA (2009)

18.25 Ulice (2285) (ST)
19.30 TN, Sportovní noviny,

Poãasí

20.20 MasterChef (12)
22.25 Kat

Akãní film USA/N (2004).
Hrají: T. Jane, J. Travol-
ta, W. Patton a dal‰í.
ReÏie J. Hensleigh

01.00 Na lince je vrah
Thriller USA (2006).
Hrají: C. Belleová, K.
Cassidyová, T. Flanagan
a dal‰í. ReÏie S. West

02.45 Novashopping
02.50 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly IV (9)
Krimiseriál USA (2004)

03.35 Huff II (3)
05.10 Pfiátelé VI (24)

PRIMA LOVE
11.15 Alisa - Jdi za sv˘m srdcem
(28) 12.05 Sabrina - mladá ãaro-
dûjnice (11) 12.30 ChÛva k pohle-
dání VI (11) 13.00 Will & Grace V
(23) 13.25 Velmi kfiehké vztahy III
(43) 14.35 âarodûjky II (6) 15.30
Zoufalé manÏelky VII (9) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (29)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(12) 18.00 Máte doma uklizeno? II
(1) 18.30 Jamie vafií doma (10)
19.05 NejúÏasnûj‰í hotely svûta
(10) 20.10 ChÛva k pohledání VI
(12) 20.40 Svatby jako fiemen.
Romant. komedie VB (2006)
22.50 Ochrana svûdkÛ V (2) 

PRIMA COOL
9.35 Teleshopping 9.55 Cleveland
show III (17) 10.20 Akta X V (2)
11.20 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ IV
(14) 12.15 Kdo pfieÏije: Austrálie
(17) 13.10 Hustej náfiez (51) 13.35
Xena VI (14) 14.35 The Big Bang
Theory II (5) 15.05 Jak jsem
poznal va‰i matku IV (5) 15.35
Akta X V (3) 16.35 TûÏká dfiina
17.05 Elitní komanda zblízka (11)
17.35 Hvûzdná brána VI (9) 18.30
Simpsonovi III (6, 7) 19.20 Kdo
pfieÏije: Austrálie (18) 20.15 Top
Gear XVIII (7) 21.25 KravaÈáci
(12) 22.25 Îraloci útoãí. Sci-fi film
USA/Bulh. (2004) 

NOVA SPORT
9.10 ATP World Tour Finals 2012
11.00 Sport Expres 11.10 102
oktanÛ (8) 12.00 Trans World
Sport (46) 12.55 KHL: Avangard
Omsk - Traktor âeljabinsk 15.15
ATP World Tour Finals 2012 16.55
Formule 1 - VC USA/Trénink 18.35
America’s Cup Magazine (57)
19.00 Sport Expres 19.10 Magazín
ATP World Tour (46) 19.45
Teleshop 20.00 European Poker
Tour - Season 7 (23) 20.55
Formule 1 - VC USA/Trénink 22.30
102 oktanÛ (8) 23.00 Sport Expres
23.10 The Big Game (2) 23.55
Smackdown (16) 0.45 Teleshop 

svátek má: OTM
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15. listopadu 201220 | Moravskoslezský kraj

Tygři zanedlouho odcestují
Ostrava | Mláďata tygra ussurijského ze  Zoo Ostrava se již brzy vydají na  cestu do  jiné 
evropské zoologické zahrady. Tygří bratři Eda a Elton se narodili 2. června loňského roku 
a nyní je jejich osud v rukou koordinátora, který pro ně vybírá nové domovy. Tento pod-
druh tygra je totiž veden v  Červeném seznamu jako ohrožený druh a  je proto zahrnut 
do tzv. Evropského záchovného programu. 

Koordinátor proto doporučuje přesuny jednotlivých zvířat ke geneticky vhodným part-
nerům. Počet volně žijících tygrů ussurijských se odhaduje na pouhých 350 až 400 jedin-
ců. Tuto největší kočku světa ohrožuje především pytláctví a ztráta přirozeného prostředí. 
 VILEMÍNA ONDRUŠOVÁ

Populace tygra ussurijského je ve volné přírodě několikaná-
sobně menší, než ta odchovávaná v lidské péči.  
 Foto: Pavel Vlček 

POZVÁNKA DO OSTRAVSKÉ ZOO

Minie - „kámoška“ Mickey Mouse: Natálie 
Kořistková, 8 let

Medvídek Pú: Julie Smolková, 8 let

ŠIKOVNÝM POŠLEME ZÁBAVNÉ HRY

Přišla nám spousta obrázků na téma Má 

oblíbená postava z knížek, a proto budou 

pohádkové bytosti zdobit tuto stranu až 

do konce roku. Proto nám obrázky knižních 

postav už prosím nezasílejte. Od ledna za-

čneme zveřejňovat díla na nové téma: Čím 

se bavím v zimě. A aby se malíři a malířky 

opravdu v zimních měsících nenudili, tři nej-

šikovnější z nich ve věkové kategorii do pěti, 

deseti a nad deset let, oceníme skvělými des-

kovými hrami. Své výtvory nám můžete ode 

dneška zasílat nejlépe ve formátu A4 na ad-

resu redakce týdeníku 5+2 dny, Mlýnská 12, 

702 00 Moravská Ostrava nebo emailem 

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

5+2 dny
dětem

Ze školní družiny z Hatě nám vychovatelka Soňa Mílová zaslala 
velmi zdařilé obrázky svých žáků, ze kterých jsme vybrali tyto dva:

20.00 Rosamunde Pilche-
rová: Odstíny lásky
Romantick˘ film VB/N
(2010). Hrají: Ch. Dance,
E. Atkinsová a dal‰í

22.05 Show Jana Krause
23.05 Cesty k úspûchu
23.15 Spojenec

Akãní thriller USA
(2006). Hrají: D. Washin-
gton, C. Owen a dal‰í.
ReÏie S. Lee (ST)

01.45 Klíã
Horor USA (2005). Hrají:
K. Hudsonová, G. Row-
landsová a dal‰í

03.30 Volejte Vû‰tce

20.00 Vyprávûj (11/16) (ST)
20.55 13. komnata Martiny

RÛÏiãkové (ST)
21.20 V‰echnopárty (ST)
22.05 Zpátky se Sobotou (ST)
22.55 Kriminálka PafiíÏ (29) (ST)
23.50 Mûsto Ïen II (14) (ST)
00.10 Co nám dûlá dokonalá

tûla? (30, 31/39) (ST)
00.55 MI5 V (8/10) (ST)
01.45 AZ-kvíz Speciál (ST)
02.15 Sama doma
03.45 Banánové rybiãky (ST)
04.15 Bolkoviny

B. Polívka vypráví úsmûv-
né historky (2001) (ST)

04.55 Já se tam vrátím... (ST)

20.00 Zázraãná planeta:
Krtek (ST)

21.00 Vesmír: Îivot a smrt
hvûzdy (10/31) (ST)

21.45 Jifií Menzel: Skfiivánci
na niti (ST)

23.15 âT Live - Václav
Neckáfi a hosté

00.10 Q (ST)
00.35 Na stojáka (ST)
01.05 Medúza
01.40 PfieÏít! (ST)
02.25 J. M. W. Turner (ST)
03.20 Klíã (ST)
03.50 Postfiehy odjinud (ST)
03.55 SabotáÏ (ST)
04.20 V zajetí Ïelezné opony

20.20 MasterChef (12)
22.25 Kat

Akãní film USA/N (2004).
Hrají: T. Jane, J. Travol-
ta, W. Patton a dal‰í.
ReÏie J. Hensleigh

01.00 Na lince je vrah
Thriller USA (2006).
Hrají: C. Belleová, K.
Cassidyová, T. Flanagan
a dal‰í. ReÏie S. West

02.45 Novashopping
02.50 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly IV (9)
Krimiseriál USA (2004)

03.35 Huff II (3)
05.10 Pfiátelé VI (24)

PRIMA LOVE
11.15 Alisa - Jdi za sv˘m srdcem
(28) 12.05 Sabrina - mladá ãaro-
dûjnice (11) 12.30 ChÛva k pohle-
dání VI (11) 13.00 Will & Grace V
(23) 13.25 Velmi kfiehké vztahy III
(43) 14.35 âarodûjky II (6) 15.30
Zoufalé manÏelky VII (9) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (29)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(12) 18.00 Máte doma uklizeno? II
(1) 18.30 Jamie vafií doma (10)
19.05 NejúÏasnûj‰í hotely svûta
(10) 20.10 ChÛva k pohledání VI
(12) 20.40 Svatby jako fiemen.
Romant. komedie VB (2006)
22.50 Ochrana svûdkÛ V (2) 

PRIMA COOL
9.35 Teleshopping 9.55 Cleveland
show III (17) 10.20 Akta X V (2)
11.20 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ IV
(14) 12.15 Kdo pfieÏije: Austrálie
(17) 13.10 Hustej náfiez (51) 13.35
Xena VI (14) 14.35 The Big Bang
Theory II (5) 15.05 Jak jsem
poznal va‰i matku IV (5) 15.35
Akta X V (3) 16.35 TûÏká dfiina
17.05 Elitní komanda zblízka (11)
17.35 Hvûzdná brána VI (9) 18.30
Simpsonovi III (6, 7) 19.20 Kdo
pfieÏije: Austrálie (18) 20.15 Top
Gear XVIII (7) 21.25 KravaÈáci
(12) 22.25 Îraloci útoãí. Sci-fi film
USA/Bulh. (2004) 

NOVA SPORT
9.10 ATP World Tour Finals 2012
11.00 Sport Expres 11.10 102
oktanÛ (8) 12.00 Trans World
Sport (46) 12.55 KHL: Avangard
Omsk - Traktor âeljabinsk 15.15
ATP World Tour Finals 2012 16.55
Formule 1 - VC USA/Trénink 18.35
America’s Cup Magazine (57)
19.00 Sport Expres 19.10 Magazín
ATP World Tour (46) 19.45
Teleshop 20.00 European Poker
Tour - Season 7 (23) 20.55
Formule 1 - VC USA/Trénink 22.30
102 oktanÛ (8) 23.00 Sport Expres
23.10 The Big Game (2) 23.55
Smackdown (16) 0.45 Teleshop 

âT SPORT
8.30 Daviscupové ozvûny 8.50
Sport v regionech 9.20 Sokol Grand
Prix v gymnastice 9.45 Spurt
10.15 Svût rock and rollu - Leten-
sk˘ pohár 10.45 Olympijsk˘ maga-
zín 11.15 Vertikal 11.45 Panorama
12.05 Florbal: Tatran Omlux Stfie-
‰ovice - TJ JM Pedro Perez Cho-
dov 14.15 Total ragby 14.40 âe-
ské ragby 14.50 Studio fotbal
extra 15.30 Tenis: âesko - ·pa-
nûlsko 22.00 Buly - hokej Ïivû II
22.30 ME v kendó/Praha 23.00
EVL’s Prague Pro 2012 0.00 Mi-
nuty dobrodruÏství 1.10 Fotbal: âe-
sko - Slovensko 2.50 Total ragby

NOVA CINEMA
8.05 Spiderman (7). Anim. film
USA/Kan. (2004) 9.05 Andílci (15)
9.50 Teleshopping 9.55 Amazing
Race: O milion kolem svûta XVII
(12) 10.40 Teleshopping 10.45
Tequila a Bonetti v ¤ímû (9) 11.40
Teleshopping 12.10 Ztracen˘ a
nalezen˘. Komedie USA (1999)
14.15 Jesse Stone: Smrt v jezefie.
Krimifilm USA (2006) 16.10 Jin˘
den. Film Kan./USA (2001) 18.00
Dva a pÛl chlapa VII (18, 19)
19.00 VraÏedná ãísla II (1) 20.00
Vá‰eÀ a cit. Romant. film VB/USA
(2007) 22.25 Tich˘ spojenec.
Akãní film USA/Rus. (2005) 

FANDA
9.15 AnÏi Machaãkala - FC Liver-
pool 11.10 Moto GP - VC Valencie
12.15 Hvûzdná brána: Atlantida V
(7) 13.10 Kobra 11 VI (4) 14.00
European Poker Tour (8) 14.50
Námofiní hlídka IV (5) 15.35
Tajemn˘ poklad Troje (2). Film N
(2007) 17.20 Teleshopping 17.30
Kobra 11 VI (5) 18.25 Hvûzdná
brána: Atlantida V (8) 19.15
Umûní pfieÏít (1) 20.05 StráÏci
Draãí brány. Akãní film HG (2006)
22.00 Red News 22.05 Mûsteãko
South Park VI (12) 22.35 Smrtící
váleãníci II (8) 23.25 Útûk z vûzení
IV (5) 0.15 Hotel Lolita (10) 

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

PÁTEK 16. LISTOPADU
PRIMA FAMILY
06.05 Zpravodajství FTV

Prima
06.55 Policejní baÏanti (5)
07.50 Kutil Tim VII (12)
08.35 M.A.S.H. (55)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda V (17)

Detektivní seriál USA
(1997-1998)(ST)

11.15 Schimanski: 
Krvavá stopa
Krimiseriál N (1989) (ST)

13.10 Castle na zabití II (23)
Krimiseriál USA (2010)

14.05 Komisafi Rex III (5) (ST)
15.05 Walker, Texas Ranger

III (2)
Akãní seriál USA (1993)

16.05 Rosamunde Pilche-
rová: Mraky na obzoru
Romantick˘ film N
(1995) (ST)

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 101 dalmatinÛ
(43/52) 09.25 Dynastie NovákÛ
(6/13) 10.15 Pfiíbûhy slavn˘ch -
Jifií ·litr 11.20 Reportéfii âT 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 BBV,
Pfiedpovûì poãasí, Události 
v regionech plus 12.30 Sama
doma 14.00 StarDance V 
...kolem dokola 14.05 Banánové
rybiãky 14.35 Televarieté 16.05
Bydlení je hra 16.30 AZ-kvíz
Speciál 17.00 Malá farma: Kráva
rohatá 17.25 Besipky - Dûti mezi
sedadly 17.30 âerné ovce.
Nebojte se bojovat za svá práva -
pomÛÏeme vám! ReportáÏe, testy,
rady 17.55 Poãasí v Evropû 18.00
Události v regionech 18.25
MÛÏeme dál? Zábavn˘ soutûÏní
pofiad 18.50 StarDance V ...kolem
dokola. Exkluzivní pohled do

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30 Panora-
ma 09.00 Pfiidej se 09.10 Nedej se
09.30 Architektura (42) 09.55
Maurice Béjart: Cesta kolem svûta
(1/2) 10.50 Pfiíbûhy pfiedmûtÛ
11.20 Barvy Ïivota 12.15 Vojta
Náprstek a dÛm U HalánkÛ 12.45
Chcete mû? 13.05 Na plovárnû s
Peterem Tremaynem 13.30 Jak se
Ïije o‰etfiovatelÛm v ZOO podle
Vûry Chytilové 13.45 Království
divoãiny: Trubaãi bûlokfiídlí 14.10
Dotek vody 15.00 DobrodruÏství
vûdy a techniky 15.45 Letecké
katastrofy V: Selhání pilota 16.30
City Folk 2012 - Barcelona 17.00
Planeta YÓ. T̆ Yó uvádí modero-
vané pásmo: /17.02/ Oskarova
oáza, /17.09/ Na cestû za dûtmi,
/17.16/ Dûti v âechách, /17.30/
DobrodruÏství Shirley Holmesové,
/17.54/ Teì vedou babiãka s dû-

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2284) (ST)
09.55 Jesse Stone: 

Smrt v jezefie
Krimifilm USA (2006).
Hrají: T. Selleck, V. Davi-
sová, K. Sudduth a dal‰í.
ReÏie R. Harmon

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední TN, Sportovní

noviny, Poãasí
12.35 Gilmorova dûvãata VII

(12)
13.35 Pohotovost Miami (4)
14.30 Beze stopy IV (2)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly IV (9)
16.30 Pfiátelé VI (24)

Komediální seriál USA
(1999)

17.00 Odpolední TN, Spor-
tovní noviny, Poãasí

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance (22)
06.10 ANIMÁâEK
08.25 EZO.TV
09.30 Mezi Ïivotem a smrtí II

(11)
10.50 Synové Velké medvû-

dice
Western N (1966) (ST)

12.50 Transplantaãní 
jednotka (2, 3) (ST)

14.50 Julie, cesta ke ‰tûstí
(73) (ST)

15.45 Tereza, Moric 
a Konstantin (114)
Seriál N (2011)

16.50 Poslední polda II (7)
Krimiseriál N (2011)

17.55 Co bude dnes 
k veãefii?

18.15 ANIMÁâEK
20.00 Breakheartsk˘ 

prÛsmyk

svátek má: OTMAR

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance (22)
06.10 ANIMÁâEK
08.25 EZO.TV
09.30 Mezi Ïivotem a smrtí II

(11)
10.50 Synové Velké medvû-

dice
Western N (1966) (ST)

12.50 Transplantaãní 
jednotka (2, 3) (ST)

14.50 Julie, cesta ke ‰tûstí
(73) (ST)

15.45 Tereza, Moric 
a Konstantin (114)
Seriál N (2011)

16.50 Poslední polda II (7)
Krimiseriál N (2011)

17.55 Co bude dnes 
k veãefii?

18.15 ANIMÁâEK
20.00 Breakheartsk˘ 

prÛsmyk
Western USA (1975)
(ST)

21.55 ·pinavá dohoda
Akãní film USA (1986)
(ST)

00.05 Zloãiny, které otfiásly
svûtem (4)

01.00 RYCHLÉ ZPRÁVY
01.05 EZO.TV
03.05 Nikdy nefiíkej nikdy (3)
04.15 Samia a Gregor (46)

NOVA CINEMA
8.05 Spiderman (7). Anim. film
USA/Kan. (2004) 9.05 Andílci (15)
9.50 Teleshopping 9.55 Amazing
Race: O milion kolem svûta XVII
(12) 10.40 Teleshopping 10.45
Tequila a Bonetti v ¤ímû (9) 11.40
Teleshopping 12.10 Ztracen˘ a
nalezen˘. Komedie USA (1999)
14.15 Jesse Stone: Smrt v jezefie.
Krimifilm USA (2006) 16.10 Jin˘
den. Film Kan./USA (2001) 18.00
Dva a pÛl chlapa VII (18, 19)
19.00 VraÏedná ãísla II (1) 20.00
Vá‰eÀ a cit. Romant. film VB/USA
(2007) 22.25 Tich˘ spojenec.
Akãní film USA/Rus. (2005) 

FANDA
9.15 AnÏi Machaãkala - FC Liver-
pool 11.10 Moto GP - VC Valencie
12.15 Hvûzdná brána: Atlantida V
(7) 13.10 Kobra 11 VI (4) 14.00
European Poker Tour (8) 14.50
Námofiní hlídka IV (5) 15.35
Tajemn˘ poklad Troje (2). Film N
(2007) 17.20 Teleshopping 17.30
Kobra 11 VI (5) 18.25 Hvûzdná
brána: Atlantida V (8) 19.15
Umûní pfieÏít (1) 20.05 StráÏci
Draãí brány. Akãní film HG (2006)
22.00 Red News 22.05 Mûsteãko
South Park VI (12) 22.35 Smrtící
váleãníci II (8) 23.25 Útûk z vûzení
IV (5) 0.15 Hotel Lolita (10) 

PÁTEK 16. LISTOPADU
âT1

05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 101 dalmatinÛ
(43/52) 09.25 Dynastie NovákÛ
(6/13) 10.15 Pfiíbûhy slavn˘ch -
Jifií ·litr 11.20 Reportéfii âT 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 BBV,
Pfiedpovûì poãasí, Události 
v regionech plus 12.30 Sama
doma 14.00 StarDance V 
...kolem dokola 14.05 Banánové
rybiãky 14.35 Televarieté 16.05
Bydlení je hra 16.30 AZ-kvíz
Speciál 17.00 Malá farma: Kráva
rohatá 17.25 Besipky - Dûti mezi
sedadly 17.30 âerné ovce.
Nebojte se bojovat za svá práva -
pomÛÏeme vám! ReportáÏe, testy,
rady 17.55 Poãasí v Evropû 18.00
Události v regionech 18.25
MÛÏeme dál? Zábavn˘ soutûÏní
pofiad 18.50 StarDance V ...kolem
dokola. Exkluzivní pohled do
zákulisí taneãní show 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.50 Branky,
body, vtefiiny 19.59 ·Èastn˘ch
deset 

20.00 Vyprávûj (11/16) (ST)
20.55 13. komnata Martiny

RÛÏiãkové (ST)
21.20 V‰echnopárty (ST)
22.05 Zpátky se Sobotou (ST)
22.55 Kriminálka PafiíÏ (29) (ST)
23.50 Mûsto Ïen II (14) (ST)
00.10 Co nám dûlá dokonalá

tûla? (30, 31/39) (ST)
00.55 MI5 V (8/10) (ST)
01.45 AZ-kvíz Speciál (ST)
02.15 Sama doma
03.45 Banánové rybiãky (ST)
04.15 Bolkoviny

B. Polívka vypráví úsmûv-
né historky (2001) (ST)

04.55 Já se tam vrátím... (ST)

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30 Panora-
ma 09.00 Pfiidej se 09.10 Nedej se
09.30 Architektura (42) 09.55
Maurice Béjart: Cesta kolem svûta
(1/2) 10.50 Pfiíbûhy pfiedmûtÛ
11.20 Barvy Ïivota 12.15 Vojta
Náprstek a dÛm U HalánkÛ 12.45
Chcete mû? 13.05 Na plovárnû s
Peterem Tremaynem 13.30 Jak se
Ïije o‰etfiovatelÛm v ZOO podle
Vûry Chytilové 13.45 Království
divoãiny: Trubaãi bûlokfiídlí 14.10
Dotek vody 15.00 DobrodruÏství
vûdy a techniky 15.45 Letecké
katastrofy V: Selhání pilota 16.30
City Folk 2012 - Barcelona 17.00
Planeta YÓ. T̆ Yó uvádí modero-
vané pásmo: /17.02/ Oskarova
oáza, /17.09/ Na cestû za dûtmi,
/17.16/ Dûti v âechách, /17.30/
DobrodruÏství Shirley Holmesové,
/17.54/ Teì vedou babiãka s dû-
dou, /18.01/ Kompas ãasu 18.20
Kouzelná ‰kolka 18.45 Veãerníãek
18.55 Phineas a Ferb III (24) 19.25
Neuvûfiitelné pfiíbûhy (9) 19.50 Zprá-
vy v ãeském znakovém jazyce 

20.00 Zázraãná planeta:
Krtek (ST)

21.00 Vesmír: Îivot a smrt
hvûzdy (10/31) (ST)

21.45 Jifií Menzel: Skfiivánci
na niti (ST)

23.15 âT Live - Václav
Neckáfi a hosté

00.10 Q (ST)
00.35 Na stojáka (ST)
01.05 Medúza
01.40 PfieÏít! (ST)
02.25 J. M. W. Turner (ST)
03.20 Klíã (ST)
03.50 Postfiehy odjinud (ST)
03.55 SabotáÏ (ST)
04.20 V zajetí Ïelezné opony

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2284) (ST)
09.55 Jesse Stone: 

Smrt v jezefie
Krimifilm USA (2006).
Hrají: T. Selleck, V. Davi-
sová, K. Sudduth a dal‰í.
ReÏie R. Harmon

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední TN, Sportovní

noviny, Poãasí
12.35 Gilmorova dûvãata VII

(12)
13.35 Pohotovost Miami (4)
14.30 Beze stopy IV (2)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly IV (9)
16.30 Pfiátelé VI (24)

Komediální seriál USA
(1999)

17.00 Odpolední TN, Spor-
tovní noviny, Poãasí

17.30 Mentalista II (14)
Krimiseriál USA (2009)

18.25 Ulice (2285) (ST)
19.30 TN, Sportovní noviny,

Poãasí

20.20 MasterChef (12)
22.25 Kat

Akãní film USA/N (2004).
Hrají: T. Jane, J. Travol-
ta, W. Patton a dal‰í.
ReÏie J. Hensleigh

01.00 Na lince je vrah
Thriller USA (2006).
Hrají: C. Belleová, K.
Cassidyová, T. Flanagan
a dal‰í. ReÏie S. West

02.45 Novashopping
02.50 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly IV (9)
Krimiseriál USA (2004)

03.35 Huff II (3)
05.10 Pfiátelé VI (24)

PRIMA LOVE
11.15 Alisa - Jdi za sv˘m srdcem
(28) 12.05 Sabrina - mladá ãaro-
dûjnice (11) 12.30 ChÛva k pohle-
dání VI (11) 13.00 Will & Grace V
(23) 13.25 Velmi kfiehké vztahy III
(43) 14.35 âarodûjky II (6) 15.30
Zoufalé manÏelky VII (9) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (29)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(12) 18.00 Máte doma uklizeno? II
(1) 18.30 Jamie vafií doma (10)
19.05 NejúÏasnûj‰í hotely svûta
(10) 20.10 ChÛva k pohledání VI
(12) 20.40 Svatby jako fiemen.
Romant. komedie VB (2006)
22.50 Ochrana svûdkÛ V (2) 

PRIMA COOL
9.35 Teleshopping 9.55 Cleveland
show III (17) 10.20 Akta X V (2)
11.20 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ IV
(14) 12.15 Kdo pfieÏije: Austrálie
(17) 13.10 Hustej náfiez (51) 13.35
Xena VI (14) 14.35 The Big Bang
Theory II (5) 15.05 Jak jsem
poznal va‰i matku IV (5) 15.35
Akta X V (3) 16.35 TûÏká dfiina
17.05 Elitní komanda zblízka (11)
17.35 Hvûzdná brána VI (9) 18.30
Simpsonovi III (6, 7) 19.20 Kdo
pfieÏije: Austrálie (18) 20.15 Top
Gear XVIII (7) 21.25 KravaÈáci
(12) 22.25 Îraloci útoãí. Sci-fi film
USA/Bulh. (2004) 

NOVA SPORT
9.10 ATP World Tour Finals 2012
11.00 Sport Expres 11.10 102
oktanÛ (8) 12.00 Trans World
Sport (46) 12.55 KHL: Avangard
Omsk - Traktor âeljabinsk 15.15
ATP World Tour Finals 2012 16.55
Formule 1 - VC USA/Trénink 18.35
America’s Cup Magazine (57)
19.00 Sport Expres 19.10 Magazín
ATP World Tour (46) 19.45
Teleshop 20.00 European Poker
Tour - Season 7 (23) 20.55
Formule 1 - VC USA/Trénink 22.30
102 oktanÛ (8) 23.00 Sport Expres
23.10 The Big Game (2) 23.55
Smackdown (16) 0.45 Teleshop 

svátek má: OTM
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SOBOTA 17. LISTOPADU
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
06.55 Ninjago (17)
07.25 Mickeyho klubík (3)
07.55 Hraãkování
08.30 Autosalon
09.50 Columbo

Detektivní seriál USA
(1972)

11.25 âESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - VELK¯
T¤ESK

13.40 Dvanáct do tuctu
Rodinná komedie USA
(2003). Hrají: S. Martin,
T. Welling a dal‰í. ReÏie
S. Levy (ST)

15.50 VraÏdy v Midsomeru X
Krimiseriál VB (2006).
Hrají: J. Nettles, 
J. Hughes a dal‰í (ST)

18.00 Reportéfii na va‰í
stranû

18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

20.15 âESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - PRVNÍ
SEMIFINÁLE

22.30 âESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - PRVNÍ
ROZHODNUTÍ

23.20 Kopaãky
Romantická komedie
USA (2008). Hrají: J. Se-
gel, K. Bellová, R. Brand
a dal‰í. ReÏie N. Stoller

01.30 Cellular
Thriller USA/N (2004).
Hrají: K. Basingerová,
Ch. Evans a dal‰í (ST)

03.05 Volejte Vû‰tce
04.50 KdyÏ vafií táta

âT1
06.00 Finley, poÏární autíãko
(19/39) 06.20 Kostiãky 06.30
Pátrání svûtlu‰ky Lucie 06.50
LippelÛv sen 08.30 ¤íjnové nebe
10.15 Zpráviãky 10.30 Svût âT
10.50 StarDance V ...kolem
dokola. Exkluzivní pohled do
zákulisí taneãní show 10.55
My v‰ichni ‰kolou povinní (12/13).
Seriál âR (1984) 12.00 Z
metropole, T̆ den v regionech
12.25 13. komnata Jaroslava
Hutky. Dokument (2006) 12.55
Postfiehy odjinud. Dokument 
13.00 Zprávy 13.05 O princi, 
kter˘ mûl o koleãko víc. Pohádka
âR (1992) 14.10 Paní Li‰ka. Film
âR (1987) 14.45 Psohlavci.
Historick˘ film âR (1955) 16.15
Úsmûvy Vlasty Chramostové.
Zábavn˘ pofiad (2007) 16.55
Zemsk˘ ráj to napohled.
Tragikomick˘ film âR (2009) 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.45 Branky,
body, vtefiiny 19.57 ·Èastn˘ch
deset a Euromiliony 

20.00 StarDance V ...kdyÏ
hvûzdy tanãí

21.35 Zemû ãeská, domov
TvÛj! (ST)

23.05 Losování Euromiliony
23.10 Tlukot mého srdce se

zastavil
Thriller Fr. (2005) (ST)

00.50 Zpátky se Sobotou (ST)
01.45 Sváteãní slovo (ST)
01.55 Malá farma: Kráva

rohatá (ST)
02.15 Bydlení je hra (ST)
02.40 Zahrada je hra (ST)
03.05 Kavárniãka dfiíve

narozen˘ch (1991) (ST)
03.50 Závi‰ a Kunhuta (ST)

âT2
06.00 Ruská revoluce v barvû
(2/2) 06.45 Letadlová loì Enter-
prise: Sama proti Japonsku (5/10)
07.40 Pfiíbûh sochy studenta
08.00 Panorama 08.30 Osobnost
na Dvojce 08.35 Svat˘ Tomá‰ 
a VítkÛv kámen 08.45 Kultura.cz
09.10 Co jste dûlali v listopadu?
10.05 Oj, to byl boj 10.15 Karel
Kryl pro studenty 10.55 Studenti
po dvaceti letech 11.25 Divadlo
Ïije! 11.50 âeské hlaviãky 12.50
Babylon 13.15 Spoleãn˘ v˘slech:
Jifií Stránsk˘ a Dominik Duka.
Dokument 13.55 Zázraãné
studánky: Kolem Krvoml˘na do
pekla. Dokument 14.20 Svût ticha.
Dokument 15.45 Kamera na
cestách: Kanárské ostrovy.
Dokumentární cyklus Fr. 16.40
Zázraãná planeta: Krtek. 17.35
Pohádka o vûrnosti. Pohádka âR
(1993) 18.45 Veãerníãek 18.55
Medúza. Plavbu vlnami populární
hudby s hitparádou klipÛ uvádûjí
Klára a Nasty 19.30 Moje rodina
IV (13/13) 

20.00 Václav Havel, Praha -
Hrad II (ST)

21.00 Mot˘lek - skuteãné
pfiíbûhy (ST)

21.55 Leon
Thriller Fr./USA (ST)

23.45 âerven˘ trpaslík (43) (ST)
00.15 Zítra se bude...

Záznam operního zpra-
cování soudního
procesu s M. Horákovou

01.20 Zapomenuté trans-
porty do Polska (ST)

02.50 Jak se Ïije o‰etfiova-
telÛm v ZOO (ST)

03.05 Sbohem
âeskoslovensko (5/12)

NOVA
06.10 Pepek námofiník
06.30 Co nového, Scooby-

Doo? III (13)
06.55 Monsuno (7)
07.25 TuãÀáci z Mada-

gaskaru II (21)
07.55 âarodûjka Tara (25)
08.15 Superkoãky (5)
09.20 Jako koãky a psi

Komedie USA (2001)
11.00 Kofiení
12.00 Volejte Novu
12.30 Ryba na suchu

Film âR (1942). Hrají: 
V. Burian, J. Marvan (ST)

14.15 Krásná Locika
Pohádka N (2009). Hrají:
S. von Borsodyová, 
L. Wietzoreková a dal‰í

15.30 Kdopak to mluví 3
Komedie USA (1993).
Hrají: J. Travolta, K.
Alleyová a dal‰í (ST)

17.30 Rady ptáka Loskutáka
18.40 Babicovy dobroty
19.30 TN, Sportovní noviny,

Poãasí

20.20 Indiana Jones a Králov-
ství kfii‰Èálové lebky
Film USA (2008). Hrají:
H. Ford, C. Blanchettová.
ReÏie S. Spielberg (ST)

22.55 Labyrint lÏí
Akãní film USA (2008).
Hrají: L. DiCaprio, 
R. Crowe, M. Strong 
a dal‰í. ReÏie R. Scott

01.30 Novashopping
01.45 Android Apokalypsa

Sci-fi film Kan./USA
(2006). Hrají: S. Bair-
stow, J. Lawrence

03.25 DO-RE-MI
04.55 Áãko

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance III (1)

Seriál USA (2001-2002)
06.15 ANIMÁâEK
08.50 Drtivá poráÏka VI (9)
10.10 Sindibád (10)

Seriál VB (2012) (ST)
11.25 Breakheartsk˘ prÛ-

smyk
Western USA (1975)
(ST)

13.35 Mailem, po‰tou, mobi-
lem

14.05 Inga Lindström: Srdce
mého otce
Romant. film N (2009)
(ST)

16.05 Îena zákona (21)
Krimiseriál Fr. (1996-
2008) (ST)

18.10 ANIMÁâEK
20.00 Legendy popu
21.15 Barrandovsk˘ video-

stop
22.10 Tajemství Jifiího Korna
23.00 Penny se bojí

Horor USA (2006). Hrají:
R. Minerová, 
M. Rogersová (ST)

00.50 EZO.TV
03.20 Stará pu‰ka

Váleãn˘ film Fr. (1975).
Hrají: P. Noiret, R. Schnei-
derová, J. Bouise (ST)

PRIMA LOVE
9.20 Alisa - Jdi za sv˘m srdcem
10.15 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(12) 10.45 Super drbna V (13)
11.40 Glee III (19) 12.40 Prolhané
krásky (7) 13.35 Velmi kfiehké
vztahy III (44) 14.45 âarodûjky II
(7) 15.40 Paliãatá Kate (11) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (30)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(13) 18.00 JAG IX (10) 19.00 TOP
STAR magazín 20.00 Americk˘ X
Factor 22.50 Ve sluÏbách FBI III
(16) 23.50 Tajn˘ deník call girl II
(5) 0.15 Ako som preÏil 1.00 Tajn˘
deník call girl II (5) 1.25 Paliãatá
Kate (11) 2.05 âarodûjky II (7) 

PRIMA COOL
8.20 Poslední chlap (1) 8.45
Agentura Jasno IV 9.35 Dokonal˘
podraz (7) 10.20 Faktor strachu
XIII (4) 11.20 Magazín Ligy mistrÛ
UEFA 11.50 Autosalon 13.05 RE-
PLAY 13.35 Vítejte doma IV (6)
14.35 Faktor strachu XIII (4) 15.35
Dobyvatelé ztracené pravdy IV (5)
16.35 Top Gear XVIII (7) 17.40 V
utajení II (12) 18.30 Simpsonovi III
(8, 9, 10) 20.00 Vesmírná exploze.
Akãní film Kan./N (2008) 22.05
Cela. Thriller USA/N (2000) 0.15
Simpsonovi III (8, 9) 1.05 Za
kaãku svlíkaãku 2.05 Vesmírná
exploze. Akãní film Kan./N (2008) 

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 Barca TV
11.00 Sport Expres 11.10 Ameri-
ca’s Cup Magazine (57) 11.55
Premier Liga 14.00 European Po-
ker Tour - Season 7 (23) 14.55
Házená: Rhein-Neckar Löwen -
Füchse Berlin 16.55 Formule 1 -
VC USA/Trénink 18.00 Trans
World Sport (46) 19.00 Sport Ex-
pres 19.10 102 oktanÛ (8) 19.40
Teleshop 19.55 Formule 1 - VC
USA/kvalifikace 21.00 Sport Ex-
pres 21.10 Nizozemsko - Nûmec-
ko 23.00 Sport Expres 23.10
Avangard Omsk - Traktor âelja-
binsk 0.50 Teleshop

âT SPORT
9.00 Svût rock and rollu - Leten-
sk˘ pohár 9.30 Buly - hokej Ïivû II
10.05 Olympijsk˘ magazín 10.35
Cyklotoulky 10.45 Stolní tenis:
SKST Mart Hodonín - TTC East-
side Berlín 11.40 Panorama 12.00
Tahaãe 2012 - Mistrovství Evropy:
nejlep‰í okamÏiky sezony 12.15
MS cestovních vozÛ 2012/âína
12.40 Magazín Ligy mistrÛ UEFA
13.10 âtyfika 13.30 Tenis: âesko -
·panûlsko 18.00 Studio fotbal:
Gambrinus liga 20.30 Basketbal:
USK Praha - BK Prostûjov 22.30
Mezinárodní taneãní festival Ústí
nad Labem 2012 

NOVA CINEMA
7.50 Hfií‰n˘ tanec (10) 8.50 Divy
svûta 9.05 VraÏedná ãísla II (1)
9.45 Teleshopping 9.55 Kouzeln˘
nákyp 11.10 Teleshopping 11.40
Matkou v ‰estnácti. Film USA
(2005) 13.35 Vá‰eÀ a cit. Romant.
film VB/USA (2007) 16.05 Merlin
(1). Fantasy film USA/VB (1998)
18.05 Zlaté rybky. Krimifilm âR
(1977) 20.00 Jak se krotí
krokod˘li. Komedie âR (2006)
22.15 âern˘ jestfiáb sestfielen.
Váleãn˘ film USA (2001) 1.15 5x2.
Romant. drama Fr. (2004) 2.50
âern˘ jestfiáb sestfielen. Váleãn˘
film USA (2001) 

FANDA
8.00 Outdoor (46) 8.30 Avangard
Omsk - Traktor âeljabinsk 10.30
Îiv˘ kokon. Sci-fi thriller USA
(1993) 12.00 Hvûzdná brána:
Atlantida V (8) 12.45 Kobra 11 VI
(5) 13.30 Teleshopping 13.40
European Poker Tour (9) 14.30
Umûní pfieÏít (1) 15.15 Zvlá‰tní
poldové (2) 16.00 Teleshopping
16.10 Eso es. Komedie Fr. (1982)
18.10 Tuningové války II (9) 19.05
Auto-mag (38) 19.40 Mr.
Gentleman 20.00 AC Sparta
Praha - FK Teplice 22.20
Podsvûtí. Krimifilm USA (2006)
0.15 K. O. Night Show (70, 71) 

svátek má: MAHULENA

NÁŠ TIP
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI 
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SOBOTA 17. LISTOPADU
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
06.55 Ninjago (17)
07.25 Mickeyho klubík (3)
07.55 Hraãkování
08.30 Autosalon
09.50 Columbo

Detektivní seriál USA
(1972)

11.25 âESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - VELK¯
T¤ESK

13.40 Dvanáct do tuctu
Rodinná komedie USA
(2003). Hrají: S. Martin,
T. Welling a dal‰í. ReÏie
S. Levy (ST)

15.50 VraÏdy v Midsomeru X
Krimiseriál VB (2006).
Hrají: J. Nettles, 
J. Hughes a dal‰í (ST)

18.00 Reportéfii na va‰í
stranû

18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

20.15 âESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - PRVNÍ
SEMIFINÁLE

22.30 âESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - PRVNÍ
ROZHODNUTÍ

23.20 Kopaãky
Romantická komedie
USA (2008). Hrají: J. Se-
gel, K. Bellová, R. Brand
a dal‰í. ReÏie N. Stoller

01.30 Cellular
Thriller USA/N (2004).
Hrají: K. Basingerová,
Ch. Evans a dal‰í (ST)

03.05 Volejte Vû‰tce
04.50 KdyÏ vafií táta

âT1
06.00 Finley, poÏární autíãko
(19/39) 06.20 Kostiãky 06.30
Pátrání svûtlu‰ky Lucie 06.50
LippelÛv sen 08.30 ¤íjnové nebe
10.15 Zpráviãky 10.30 Svût âT
10.50 StarDance V ...kolem
dokola. Exkluzivní pohled do
zákulisí taneãní show 10.55
My v‰ichni ‰kolou povinní (12/13).
Seriál âR (1984) 12.00 Z
metropole, T̆ den v regionech
12.25 13. komnata Jaroslava
Hutky. Dokument (2006) 12.55
Postfiehy odjinud. Dokument 
13.00 Zprávy 13.05 O princi, 
kter˘ mûl o koleãko víc. Pohádka
âR (1992) 14.10 Paní Li‰ka. Film
âR (1987) 14.45 Psohlavci.
Historick˘ film âR (1955) 16.15
Úsmûvy Vlasty Chramostové.
Zábavn˘ pofiad (2007) 16.55
Zemsk˘ ráj to napohled.
Tragikomick˘ film âR (2009) 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.45 Branky,
body, vtefiiny 19.57 ·Èastn˘ch
deset a Euromiliony 

20.00 StarDance V ...kdyÏ
hvûzdy tanãí

21.35 Zemû ãeská, domov
TvÛj! (ST)

23.05 Losování Euromiliony
23.10 Tlukot mého srdce se

zastavil
Thriller Fr. (2005) (ST)

00.50 Zpátky se Sobotou (ST)
01.45 Sváteãní slovo (ST)
01.55 Malá farma: Kráva

rohatá (ST)
02.15 Bydlení je hra (ST)
02.40 Zahrada je hra (ST)
03.05 Kavárniãka dfiíve

narozen˘ch (1991) (ST)
03.50 Závi‰ a Kunhuta (ST)

âT2
06.00 Ruská revoluce v barvû
(2/2) 06.45 Letadlová loì Enter-
prise: Sama proti Japonsku (5/10)
07.40 Pfiíbûh sochy studenta
08.00 Panorama 08.30 Osobnost
na Dvojce 08.35 Svat˘ Tomá‰ 
a VítkÛv kámen 08.45 Kultura.cz
09.10 Co jste dûlali v listopadu?
10.05 Oj, to byl boj 10.15 Karel
Kryl pro studenty 10.55 Studenti
po dvaceti letech 11.25 Divadlo
Ïije! 11.50 âeské hlaviãky 12.50
Babylon 13.15 Spoleãn˘ v˘slech:
Jifií Stránsk˘ a Dominik Duka.
Dokument 13.55 Zázraãné
studánky: Kolem Krvoml˘na do
pekla. Dokument 14.20 Svût ticha.
Dokument 15.45 Kamera na
cestách: Kanárské ostrovy.
Dokumentární cyklus Fr. 16.40
Zázraãná planeta: Krtek. 17.35
Pohádka o vûrnosti. Pohádka âR
(1993) 18.45 Veãerníãek 18.55
Medúza. Plavbu vlnami populární
hudby s hitparádou klipÛ uvádûjí
Klára a Nasty 19.30 Moje rodina
IV (13/13) 

20.00 Václav Havel, Praha -
Hrad II (ST)

21.00 Mot˘lek - skuteãné
pfiíbûhy (ST)

21.55 Leon
Thriller Fr./USA (ST)

23.45 âerven˘ trpaslík (43) (ST)
00.15 Zítra se bude...

Záznam operního zpra-
cování soudního
procesu s M. Horákovou

01.20 Zapomenuté trans-
porty do Polska (ST)

02.50 Jak se Ïije o‰etfiova-
telÛm v ZOO (ST)

03.05 Sbohem
âeskoslovensko (5/12)

NOVA
06.10 Pepek námofiník
06.30 Co nového, Scooby-

Doo? III (13)
06.55 Monsuno (7)
07.25 TuãÀáci z Mada-

gaskaru II (21)
07.55 âarodûjka Tara (25)
08.15 Superkoãky (5)
09.20 Jako koãky a psi

Komedie USA (2001)
11.00 Kofiení
12.00 Volejte Novu
12.30 Ryba na suchu

Film âR (1942). Hrají: 
V. Burian, J. Marvan (ST)

14.15 Krásná Locika
Pohádka N (2009). Hrají:
S. von Borsodyová, 
L. Wietzoreková a dal‰í

15.30 Kdopak to mluví 3
Komedie USA (1993).
Hrají: J. Travolta, K.
Alleyová a dal‰í (ST)

17.30 Rady ptáka Loskutáka
18.40 Babicovy dobroty
19.30 TN, Sportovní noviny,

Poãasí

20.20 Indiana Jones a Králov-
ství kfii‰Èálové lebky
Film USA (2008). Hrají:
H. Ford, C. Blanchettová.
ReÏie S. Spielberg (ST)

22.55 Labyrint lÏí
Akãní film USA (2008).
Hrají: L. DiCaprio, 
R. Crowe, M. Strong 
a dal‰í. ReÏie R. Scott

01.30 Novashopping
01.45 Android Apokalypsa

Sci-fi film Kan./USA
(2006). Hrají: S. Bair-
stow, J. Lawrence

03.25 DO-RE-MI
04.55 Áãko

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance III (1)

Seriál USA (2001-2002)
06.15 ANIMÁâEK
08.50 Drtivá poráÏka VI (9)
10.10 Sindibád (10)

Seriál VB (2012) (ST)
11.25 Breakheartsk˘ prÛ-

smyk
Western USA (1975)
(ST)

13.35 Mailem, po‰tou, mobi-
lem

14.05 Inga Lindström: Srdce
mého otce
Romant. film N (2009)
(ST)

16.05 Îena zákona (21)
Krimiseriál Fr. (1996-
2008) (ST)

18.10 ANIMÁâEK
20.00 Legendy popu
21.15 Barrandovsk˘ video-

stop
22.10 Tajemství Jifiího Korna
23.00 Penny se bojí

Horor USA (2006). Hrají:
R. Minerová, 
M. Rogersová (ST)

00.50 EZO.TV
03.20 Stará pu‰ka

Váleãn˘ film Fr. (1975).
Hrají: P. Noiret, R. Schnei-
derová, J. Bouise (ST)

PRIMA LOVE
9.20 Alisa - Jdi za sv˘m srdcem
10.15 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(12) 10.45 Super drbna V (13)
11.40 Glee III (19) 12.40 Prolhané
krásky (7) 13.35 Velmi kfiehké
vztahy III (44) 14.45 âarodûjky II
(7) 15.40 Paliãatá Kate (11) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (30)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(13) 18.00 JAG IX (10) 19.00 TOP
STAR magazín 20.00 Americk˘ X
Factor 22.50 Ve sluÏbách FBI III
(16) 23.50 Tajn˘ deník call girl II
(5) 0.15 Ako som preÏil 1.00 Tajn˘
deník call girl II (5) 1.25 Paliãatá
Kate (11) 2.05 âarodûjky II (7) 

PRIMA COOL
8.20 Poslední chlap (1) 8.45
Agentura Jasno IV 9.35 Dokonal˘
podraz (7) 10.20 Faktor strachu
XIII (4) 11.20 Magazín Ligy mistrÛ
UEFA 11.50 Autosalon 13.05 RE-
PLAY 13.35 Vítejte doma IV (6)
14.35 Faktor strachu XIII (4) 15.35
Dobyvatelé ztracené pravdy IV (5)
16.35 Top Gear XVIII (7) 17.40 V
utajení II (12) 18.30 Simpsonovi III
(8, 9, 10) 20.00 Vesmírná exploze.
Akãní film Kan./N (2008) 22.05
Cela. Thriller USA/N (2000) 0.15
Simpsonovi III (8, 9) 1.05 Za
kaãku svlíkaãku 2.05 Vesmírná
exploze. Akãní film Kan./N (2008) 

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 Barca TV
11.00 Sport Expres 11.10 Ameri-
ca’s Cup Magazine (57) 11.55
Premier Liga 14.00 European Po-
ker Tour - Season 7 (23) 14.55
Házená: Rhein-Neckar Löwen -
Füchse Berlin 16.55 Formule 1 -
VC USA/Trénink 18.00 Trans
World Sport (46) 19.00 Sport Ex-
pres 19.10 102 oktanÛ (8) 19.40
Teleshop 19.55 Formule 1 - VC
USA/kvalifikace 21.00 Sport Ex-
pres 21.10 Nizozemsko - Nûmec-
ko 23.00 Sport Expres 23.10
Avangard Omsk - Traktor âelja-
binsk 0.50 Teleshop

âT SPORT
9.00 Svût rock and rollu - Leten-
sk˘ pohár 9.30 Buly - hokej Ïivû II
10.05 Olympijsk˘ magazín 10.35
Cyklotoulky 10.45 Stolní tenis:
SKST Mart Hodonín - TTC East-
side Berlín 11.40 Panorama 12.00
Tahaãe 2012 - Mistrovství Evropy:
nejlep‰í okamÏiky sezony 12.15
MS cestovních vozÛ 2012/âína
12.40 Magazín Ligy mistrÛ UEFA
13.10 âtyfika 13.30 Tenis: âesko -
·panûlsko 18.00 Studio fotbal:
Gambrinus liga 20.30 Basketbal:
USK Praha - BK Prostûjov 22.30
Mezinárodní taneãní festival Ústí
nad Labem 2012 

NOVA CINEMA
7.50 Hfií‰n˘ tanec (10) 8.50 Divy
svûta 9.05 VraÏedná ãísla II (1)
9.45 Teleshopping 9.55 Kouzeln˘
nákyp 11.10 Teleshopping 11.40
Matkou v ‰estnácti. Film USA
(2005) 13.35 Vá‰eÀ a cit. Romant.
film VB/USA (2007) 16.05 Merlin
(1). Fantasy film USA/VB (1998)
18.05 Zlaté rybky. Krimifilm âR
(1977) 20.00 Jak se krotí
krokod˘li. Komedie âR (2006)
22.15 âern˘ jestfiáb sestfielen.
Váleãn˘ film USA (2001) 1.15 5x2.
Romant. drama Fr. (2004) 2.50
âern˘ jestfiáb sestfielen. Váleãn˘
film USA (2001) 

FANDA
8.00 Outdoor (46) 8.30 Avangard
Omsk - Traktor âeljabinsk 10.30
Îiv˘ kokon. Sci-fi thriller USA
(1993) 12.00 Hvûzdná brána:
Atlantida V (8) 12.45 Kobra 11 VI
(5) 13.30 Teleshopping 13.40
European Poker Tour (9) 14.30
Umûní pfieÏít (1) 15.15 Zvlá‰tní
poldové (2) 16.00 Teleshopping
16.10 Eso es. Komedie Fr. (1982)
18.10 Tuningové války II (9) 19.05
Auto-mag (38) 19.40 Mr.
Gentleman 20.00 AC Sparta
Praha - FK Teplice 22.20
Podsvûtí. Krimifilm USA (2006)
0.15 K. O. Night Show (70, 71) 

svátek má: MAHULENA

NÁŠ TIP
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI 
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NEDùLE 18. LISTOPADU
PRIMA FAMILY
06.00 Zpravodajství FTV

Prima
07.10 Ninjago (18)
07.40 Mickeyho klubík (4)
08.10 Tajemství 2. svûtové

války (17)
09.20 Prima SVùT
09.55 Zloãiny v zahradách II

(6) (ST)
11.00 Partie
11.40 Receptáfi prima

nápadÛ
12.40 Nedûlní receptáfi extra
13.05 Nové hnízdo
13.55 Nora Robertsová:

Pocta
Film USA (2009). Hrají:
B. Murphyová, J. Lewis.
ReÏie M. Coolidgeová

15.55 VraÏdy v Midsomeru X
Krimiseriál VB (2006)
(ST)

18.00 KdyÏ vafií táta
18.55 Zprávy FTV Prima
19.20 Krimi zprávy
19.35 Krimi plus
19.50 VIP zprávy

20.15 âESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - DRUHÉ
SEMIFINÁLE

22.30 âESKO SLOVENSKO
MÁ TALENT - DRUHÉ
ROZHODNUTÍ

23.20 Mr. & Mrs. Smith
Akãní komedie USA
(2005). Hrají: A. Jolie, 
B. Pitt, V. Vaughn 
a dal‰í. ReÏie D. Liman

01.50 Volejte Vû‰tce
03.35 Vûc

Horor USA (1982). Hrají:
K. Russell, K. David, 
D. Clennon a dal‰í.
ReÏie J. Carpenter

âT1
06.00 Zajímavosti z regionÛ 06.30
Tancuj, tancuj (18/26) 06.40
Babar (7/26) 07.05 Záhady
starovûkého ¤íma (14/20) 07.35
Studio Kamarád 09.45 Kalen-
dárium. Zajímavá v˘roãí t˘dne
uvádí Saskia Bure‰ová 10.00
Toulavá kamera. Mozaika z re-
gionÛ 10.30 Objektiv. Magazín
zahraniãních zajímavostí 11.05
Dynastie NovákÛ (7/13).
Komediální seriál âR (1982) 12.00
Otázky Václava Moravce. Témata,
o kter˘ch se zaãne mluvit 13.00
Zprávy 13.05 Bronzová koruna.
Romantická pohádka âR (1997)
14.05 Jaké vlasy má Zlatovláska.
Pohádka âR (1992) 14.35 Zlá
krev (7/7). Seriál âR (1986) 15.55
Pfiípady detektiva Murdocha IV
(10/13). Seriál VB/Kan. (2011)
16.40 Horolezci. Film âR (1973)
18.00 Pfiíbûhy slavn˘ch - Nefiízená
stfiela Stella. Dokument (2006)
18.55 Události za okamÏik a
poãasí 19.00 Události 19.45 BBV
19.57 ·Èastn˘ch deset a Sportka 

20.00 Ach, ty vraÏdy! (ST)
21.40 168 hodin (ST)
22.10 StráÏce du‰í (ST)
23.05 Losování Sportky 

a ·ance
23.10 Komisafi Moulin (ST)
00.25 13. komnata Martiny

RÛÏiãkové (ST)
00.50 Na cestû po údolí fieky

Douro (ST)
01.15 Auto Moto Revue (ST)
01.40 Tak neváhej a toã! (ST)
02.00 Rekordy a kuriozity (ST)
02.10 Jan

Film (1992) (ST)
03.15 Venca

TV film âR (1972) (ST)

âT2
06.00 Cesty víry: Îít s písní na
rtech 06.25 Ushuaia (23/26) 06.55
Barvy Ïivota 07.50 Domov ve
stfiedu Evropy (7/13) 08.00 Pano-
rama 08.30 Osobnost na Dvojce
08.35 âs. filmov˘ t˘deník 1962
(912/2379) 08.50 Hledání ztrace-
ného ãasu 09.10 Maja Plisecká
10.05 Kultura.cz 10.35 Pfiidej se
10.45 Nedej se 11.05 Ochránce
11.30 Pfiíbûhy pro Natálku 11.45
Chcete mû? 12.00 Souboj na
slunci 14.10 Bitva o Gallipoli -
tajemství v hlubinách 15.00 Svá-
teãní slovo teologa Bedfiicha Jete-
liny 15.05 KfiesÈansk˘ magazín
15.30 Uchem jehly 15.55 Cesty
víry: NeÏ zhasne svûtlo 16.25
Neznámí hrdinové 16.55 Divoãina
bez hranic 17.20 Království
divoãiny: Alkouni japon‰tí 17.50
Byl jednou jeden... vesmír (4/26)
18.15 Bert a Ernie (3/26) 18.20
O‰klivé káãátko a já (4/26) 18.40
Dûjiny udatného ãeského národa
18.45 Veãerníãek 18.55 âerven˘
trpaslík (43/52) 19.30 Moje rodina 

20.05 Sbohem âeskoslo-
vensko (6/12) (ST)

21.05 âerná zmije II (4/6) (ST)
21.40 Na plovárnû s Alexem

Washburnem (ST)
22.05 Pilífie zemû (2/8) (ST)
23.00 Dokumentární klub: La

Vida Loca
00.30 Prostfiihy (1/2) (ST)
02.10 Film o filmu: 7 dní

hfiíchu (ST)
02.25 Oceán pln˘ dobro-

druÏství: Návrat do
Amazonie II (5/5) (ST)

03.20 Studenti po dvaceti
letech (ST)

03.45 Teleapatyka (ST)

NOVA
06.10 Pepek námofiník
06.30 Sylvester a Tweety IV (12)
06.45 Spiderman (8)
07.10 Monsuno (8)
07.40 TuãÀáci z Mada-

gaskaru II (22)
08.05 Flash Gordon (19)
09.00 Mr. Bean
09.30 ·erifové z Texasu (5)
10.25 Svûdectví mrtv˘ch oãí

Film âR (1971) (ST)
12.25 50x a stále poprvé

Romantická komedie
USA (2004). Hrají: A.
Sandler, D. Barrymoreo-
vá a dal‰í (ST)

14.25 Ztraceni ve vesmíru
Sci-fi film USA (1998).
Hrají: W. Hurt, M. Roger-
sová. ReÏie S. Hopkins

17.00 Odpolední TN, Spor-
tovní noviny, Poãasí

17.30 ·mankote, babiãko,
ãaruj!
Film âR (1998) (ST)

19.00 TN, Sportovní noviny,
Poãasí

19.55 Velká cena USA
Pfiím˘ pfienos Formule 1

21.40 Stfiepiny
22.15 Postradatelní

Akãní film USA (2010).
Hrají: S. Stallone, J.
Statham, J.Li a dal‰í.
ReÏie S. Stallone

00.25 Requiem pro panenku
Thriller âR (1991). Hrají:
A. Geislerová, B. Hrzá-
nová. ReÏie F. Renã

02.15 Novashopping
02.20 Mlad˘ Van Helsing (2)
03.05 Huff II (4)
04.15 Áãko
04.50 Volejte Novu

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance III (2)

Seriál USA (2001-2002)
06.10 ANIMÁâEK
08.50 Drtivá poráÏka VI (10)
10.25 Blázni, vodníci a pod-

vodníci
Komedie âR (1980)
(ST)

12.05 Víkend za 200 eur
12.50 Vtip za stovku!
14.15 Inga Lindström:

Probuzená vá‰eÀ
Romant. film N (2010)
(ST)

16.10 Náãelník Velk˘ Had
Western N (1967) (ST)

18.10 ANIMÁâEK
20.00 V síti lÏí

Thriller Kan. (2009) (ST)
21.45 Politická stfielnice 

aneb Kauzy, trapasy 
a ostudy

22.30 Zákon a pofiádek: 
Útvar pro zvlá‰tní 
obûti V (3)
Krimiseriál USA (2003-
2004) (ST)

23.30 OdpusÈ
Film Fr. (2006) (ST)

01.00 EZO.TV
03.30 Léto s li‰kou

Dobr. film Fr. (2007)
(ST)

PRIMA LOVE
10.15 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(13) 10.45 Super drbna V (14)
11.40 Glee III (20) 12.40 Prolhané
krásky (8) 13.35 Velmi kfiehké
vztahy III (45) 14.45 âarodûjky II
(8) 15.40 Médium VI (19) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (31)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(14) 18.00 JAG IX (11) 19.00 TOP
STAR magazín 20.00 ChÛva k
pohledání VI (13) 20.35 Válka
Roseov˘ch. Komedie USA (1989)
23.10 Láska je Láska VI (5) 0.15
Tajn˘ deník call girl II (6) 0.45 The
L Word VI (5) 1.40 Tajn˘ deník call
girl II (6) 2.05 Médium VI (19) 

PRIMA COOL
8.55 Agentura Jasno IV (3) 9.45
Dokonal˘ podraz (8) 10.35 Faktor
strachu XIII (5) 11.35 Frajefii ze
‰roÈáku (1) 12.05 V utajení II (12)
13.05 Criss Angel: Extrémní
magie II (17) 13.35 Vítejte doma IV
(7) 14.35 Faktor strachu XIII (5)
15.35 Dobyvatelé ztracené pravdy
IV (6) 16.35 Top Gear 2009 (7)
17.40 V utajení II (13) 18.30
Simpsonovi III (11, 12, 13) 20.00
Nebezpeãná rychlost 2: Zásah.
Akãní film USA (1996) 22.30
Dexter VI (7) 23.35 Misfits: Zmetci
II (2) 0.35 Simpsonovi III (11) 1.05
Dexter VI (7) 

NOVA SPORT
8.00 Teleshop 9.00 Sport Expres
9.10 Formule 1 - VC
USA/kvalifikace 10.10 The Big
Game (2) 11.00 Sport Expres
11.10 102 oktanÛ (8) 11.50
Teleshop 11.55 Premier Liga
13.55 KHL: Lokomotiv Jaroslavl -
CSKA Moskva. Pfiím˘ pfienos
16.25 Basketbal: Nymburk - VEF
Riga. Pfiím˘ pfienos basketbalové
utkání VTB United League 18.05
NBA: New York - Indiana. Pfiím˘
pfienos 21.30 NFL. ReLive pfienos
11. kola amerického fotbalu 0.00
Handball Bundesliga 1.30
Teleshop 1.45 Videotext 

âT SPORT
6.15 V ‰achu 6.45 Sokol Grand
Prix v gymnastice 7.10 Goalissimo
8.00 Panorama 8.30 Památná
utkání Wimbledonu 9.00 Minuty
dobrodruÏství 10.10 âtyfika 10.30
Házená: TJ Cement Hranice -
HCB OKD Karviná 12.05 Panora-
ma 12.30 Tenis: âesko - ·panûl-
sko 18.00 Lední hokej: Piráti Cho-
mutov - HC ·koda PlzeÀ 21.30
Studio fotbal - Dohráno 22.15 MS
ve futsalu 2012/Thajsko 0.05 Mi-
nuty dobrodruÏství 1.15 Meziná-
rodní taneãní festival Ústí nad
Labem 2.05 Házená: TJ Cement
Hranice - HCB OKD Karviná 

NOVA CINEMA
6.30 Teleshopping 7.05 Zlaté
rybky. Krimifilm âR (1977) 8.40
Teleshopping 8.45 Divy svûta 8.50
Teleshopping 8.55 Ryba na suchu.
Film âR (1942) 10.50 Kdopak to
mluví 3. Komedie USA (1993)
12.45 Kofiení 13.45 Jak se krotí
krokod˘li. Komedie âR (2006)
16.05 Merlin (2). Fantasy film
USA/VB (1998) 17.55 Sue
Thomas: Agentka FBI (10, 11).
Îivotop. seriál USA (2002) 20.00
Ledová apokalypsa (1, 2). Film
USA (2010) 0.00 NejÏádanûj‰í (2)
1.00 Ledová apokalypsa (1, 2).
Film USA (2010) 

FANDA
8.00 Auto-mag (38) 8.35 Mr. Gen-
tleman 8.50 AC Sparta Praha - FK
Teplice 10.55 World of Freesports
11.25 Zvlá‰tní poldové (2) 12.05
Tuningové války II (9) 13.05 Eso
es. Komedie Fr. (1982) 14.45 Na
vlastní oãi 15.25 Teleshopping
15.35 Indiana Jones a Království
kfii‰Èálové lebky. Dobr. film USA
(2008) 17.50 SK Sigma Olomouc -
FK Baumit Jablonec 20.05
Kriminálka New York V (19) 20.55
StráÏce spravedlnosti (3) 22.35
Upífii. Thriller USA (2005) 0.15 K.
O. Night Show (72) 1.15 K. O.
Night Show (73) 

svátek má: ROMANA 24

VÁLKA ROSEOVÝCH       
(komedie USA) uvádí od 20.35 PRIMA LOVE
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PONDùLÍ 19. LISTOPADU
PRIMA FAMILY
06.05 Zpravodajství FTV

Prima
06.55 Policejní baÏanti (6)
07.50 Kutil Tim VII (13)
08.35 M.A.S.H. (56)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda V (18)

Detektivní seriál USA
(1997-1998) (ST)

11.15 Schimanski: ZbraÀ (ST)
13.10 Castle na zabití II (24)

Krimiseriál USA (2010)
14.05 Komisafi Rex III (6) (ST)
15.05 Walker, Texas Ranger

III (3)
Akãní seriál USA (1993)

16.05 Rosamunde Pilcher:
Dvû sestry
Rom. film N (1997).
Hrají: E. Habermannová,
Ch. Schulzová. ReÏie 
R. von Sydow (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 (156)
Úspû‰n˘ rodinn˘ seriál
(ST)

21.35 Ano, ‰éfe!
22.45 Partiãka
23.25 Víkendoví divoãáci

Komedie USA (2007).
Hrají: J. Travolta, 
T. Allen, M. Lawrence,
W. H. Macy a dal‰í.
ReÏie W. Becker (ST)

01.35 My‰lenky zloãince II (4)
Krimiseriál USA (2006).
Hrají: S. Moore, 
M. Patinkin, T. Gibson

02.25 Volejte Vû‰tce
04.10 Autosalon

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 101 dalmatinÛ
(44/52) 09.25 Psohlavci 10.55
Proã bychom se nebavili, kdyÏ
nám PánbÛh archiv dal 12.00
Zprávy ve 12 12.20 BBV, Pfied-
povûì poãasí, Události v regio-
nech plus 12.30 Sama doma
14.00 Banánové rybiãky 14.35
Televarieté. Velk˘ revuální pofiad 
s Jifiinou Bohdalovou a Vladimírem
Dvofiákem âR (1987) 16.05
Cestománie. Dokument (2004)
16.35 AZ-kvíz. SoutûÏ pro
kaÏdého 17.00 V‰echnopárty. Talk
show Jana Krause (2010) 17.45
âerné ovce. Nebojte se bojovat za
svá práva - pomÛÏeme vám! Re-
portáÏe, testy, rady 18.00 Události
v regionech 18.25 MÛÏeme dál?
Zábavn˘ soutûÏní pofiad 18.50
StarDance V ...kolem dokola.
Exkluzivní pohled do zákulisí
taneãní show 18.55 Události za
okamÏik a poãasí 19.00 Události
19.50 Branky, body, vtefiiny 19.59
·Èastn˘ch deset 

20.00 Zdivoãelá zemû IV (12) (ST)
21.00 Na cestû po Oaxace (ST)
21.25 Reportéfii âT (ST)
22.05 Tûlo jako dÛkaz (12) (ST)
22.50 Na stopû
23.15 MI5 V (9/10) (ST)
00.05 Objektiv (ST)
00.35 Toulavá kamera (ST)
01.10 Kalendárium (ST)
01.20 Z metropole, T˘den 

v regionech (ST)
01.50 AZ-kvíz (ST)
02.10 Sváteãní slovo (ST)
02.20 Banánové rybiãky (ST)
02.50 Kaleidoskop) (ST)
03.15 Sci-fi aneb Slavn˘

Peterka (1992) (ST)

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30 Panora-
ma 09.00 Klíã 09.30 Studenti po
dvaceti letech 10.00 Divoãina bez
hranic 10.30 Kamera na cestách:
Kanárské ostrovy 11.20 Postfiehy
odjinud 11.30 Zázraãné studánky:
Kolem Krvoml˘na do pekla 11.50
KfiesÈansk˘ magazín 12.15 Uchem
jehly 12.45 Maurice Béjart: Cesta
kolem svûta (1/2) 13.40 âs. filmo-
v˘ t˘deník 1962 (912) 13.55 Ne-
známí hrdinové 14.20 Ruská revo-
luce v barvû (2/2) 15.10 Mot˘lek -
skuteãné pfiíbûhy 16.05 Ushuaia
(24/26) 16.30 Pfiíbûhy Think Big,
mûníme Ïivot kolem nás (1/3)
17.00 Planeta YÓ. T̆ Yó uvádí mo-
derované pásmo: /17.02/ Oskaro-
va oáza, /17.09/ Na cestû za dût-
mi, /17.16/ Mal˘ princ, /17.43/
Záhady Toma Wizarda, /18.00/
Panika v mûsteãku, /18.05/
Kompas ãasu 18.20 Kouzelná
‰kolka 18.45 Veãerníãek 18.55
Phineas a Ferb III (25/35) 19.25
Neuvûfiitelné pfiíbûhy (10/47)
19.50 Zprávy v ães. znak. jazyce 

20.00 Dejte nám kfiídla (1/5)
(ST)

21.00 Letecké katastrofy V:
Zmizel˘ dÛkaz (ST)

21.50 Krzysztof KieÊlowski -
Tfii barvy: Modrá (ST)

23.25 Ohnivé srdce
Koprod. film It. (2008)

00.55 âT Live - Václav
Neckáfi a hosté (2009)

01.50 Na stojáka (ST)
02.15 Q (ST)
02.40 Babylon (ST)
03.10 Trafaãka - chrám

svobody (ST)
04.25 Sólo pro... Ty Syãáci
05.00 Z oãí do oãí

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2285) (ST)
09.55 Deset a pÛl stupnû:

Apokalypsa (1/2)
Katastrofick˘ film USA
(2006). Hrají: K. Dela-
neyová, D. Cain, D. Cub-
bit. ReÏie J. Lafia (ST)

11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední TN, Sportovní

noviny, Poãasí
12.35 Gilmorova dûvãata VII

(13)
13.35 Pohotovost Miami (5)
14.30 Beze stopy IV (3)
15.30 Zákon a pofiádek: Zlo-

ãinné úmysly IV (10)
16.30 Pfiátelé VI (25)
17.00 Odpolední TN,

Sportovní noviny,
Poãasí

17.30 Mentalista II (15)
Krimiseriál USA (2009)

18.25 Ulice (2286)
Seriál âR (ST)

19.30 TN, Sportovní noviny,
Poãasí

20.20 Gympl s (r)uãením
omezen˘m (23)

21.45 Helena (26) (ST)
22.15 Comeback(ST)
22.55 Noãní TN, Sportovní

noviny, Poãasí
23.30 Tudorovci III (6)
00.40 Big game (11)
01.30 Novashopping
01.40 Plastická chirurgie

s.r.o. VI (2)
Závûreãná fiada seriálu
USA (2010)

02.25 Sexy koãky v akci (2)
Erotick˘ seriál USA
(2007)

02.55 Konec vysílání

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance III (3)
06.05 ANIMÁâEK
08.25 EZO.TV
09.30 Mezi Ïivotem a smrtí II

(12)
10.45 Blázni, vodníci a

podvodníci
Komedie âR (1980) (ST)

12.40 Inga Lindström: Srdce
mého otce
Rom. film N (2009) (ST)

14.45 Julie, cesta ke ‰tûstí
(74)
Romant. seriál N (2005-
2009) (ST)

15.40 Tereza, Moric a
Konstantin (115)
Seriál N (2011)

16.45 Poslední polda II (8)
Krimiseriál N (2011)

17.55 Co bude dnes k
veãefii?

18.15 ANIMÁâEK
20.00 MuÏ z Lond˘na

Krimikomedie âR (1974)
(ST)

21.55 Recept na bohatství
23.10 Malé dûjiny jedné

rodiny (41, 42)
Televizní seriál âR
(1989)

00.10 RYCHLÉ ZPRÁVY
00.20 EZO.TV

PRIMA LOVE
12.05 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(14) 12.30 ChÛva k pohledání VI
(13) 13.00 Will & Grace V (24)
13.25 Velmi kfiehké vztahy III (46)
14.35 âarodûjky II (9) 15.30
Zoufalé manÏelky VII (10) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (32)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(15) 18.00 Máte doma uklizeno? II
(2) 18.30 Jamie vafií doma (11)
19.05 NejúÏasnûj‰í hotely svûta
(11) 20.10 ChÛva k pohledání VI
(14) 20.40 Fantastické dorty (12)
21.40 TOP STAR Love 22.20
neohroÎENY 22.55 Sex ve mûstû
VI (4) 23.35 TOP STAR magazín 

PRIMA COOL
9.30 Teleshopping 9.50 Cleveland
show III (18) 10.15 Akta X V (3)
11.15 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ IV
(15) 12.10 Kdo pfieÏije: Austrálie
(18) 13.10 Hustej náfiez (52) 13.35
Simpsonovi III (12, 13) 14.35
Xena VI (15) 15.35 Akta X V (4)
16.35 V utajení II (13) 17.35
Hvûzdná brána VI (10) 18.30
Simpsonovi III (14, 15) 19.20 Kdo
pfieÏije: Afrika (1) 20.15 Grimm
(10) 21.20 Teorie velkého tfiesku II
(6) 21.50 Jak jsem poznal va‰i
matku IV (6) 22.20 Îiví mrtví II (9)
23.15 COOLMEN 23.50 Poslední
skotsk˘ král. Thriller VB (2006) 

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 Premier
Liga 11.00 Sport Expres 11.10
Borec mûsíce (11) 11.20 Ameri-
ca’s Cup Magazine (56) 12.00
Trans World Sport (45) 13.00 Sport
Expres 13.15 Basketbal: Nymburk
- VEF Riga 15.00 Sport Expres
15.10 NFL 17.00 Sport Expres
17.10 Teleshop 17.25 NBA: New
York - Indiana 19.00 Sport Expres
19.10 102 oktanÛ (8) 19.45
Teleshop 20.00 Magazín HBL (12)
20.30 Auto-mag (38) 21.00 Sport
Expres 21.10 Chelsea TV 23.00
Sport Expres 23.10 Chelsea TV
0.45 Teleshop 1.00 Videotext 

âT SPORT
7.00 Magazín Ligy mistrÛ UEFA
7.30 Olympijsk˘ magazín 8.00
Panorama 8.30 Lední hokej: Piráti
Chomutov - HC ·koda PlzeÀ
10.20 EVL’s Prague Pro 2012
11.20 Minuty dobrodruÏství 12.35
Panorama 13.00 Hokej den poté
13.40 MS ve futsalu 2012/Thajsko
15.30 Studio fotbal - Dohráno
16.15 Sport ve svûtû 17.05 Fotbal
ve svûtû 17.30 Studio fotbal:
Gambrinus liga 20.10 Volejbal: VK
Ostrava - VSK Staré Mûsto 22.00
Hokej den poté 22.40 Fotbal:
Norwich City - Manchester United
0.20 Manchester United TV

NOVA CINEMA
8.05 Skippy (4) 8.35 Scooby-Doo
II 9.35 Divy svûta 9.55 V zájmu
na‰ich dûtí: Pfiíbûh Julie
Poseyové. Film USA (2003) 11.25
Teleshopping 11.35 50 x a stále
poprvé. Romant. komedie USA
(2004) 13.35 Teleshopping 14.00
Andílci (16) 15.10 Dívãí války.
Komedie USA (2009) 17.00
Gilmorova dûvãata III (14) 18.00
Dva a pÛl chlapa VII (20, 21)
19.00 VraÏedná ãísla II (2) 20.00
Bláznivá dovolená v Las Vegas.
Komedie USA (1997) 21.55
Nádech. Film USA (2010) 23.45
Tequila a Bonetti v ¤ímû (10) 

FANDA
10.05 Lokomotiv Jaroslavl - CSKA
Moskva 11.50 SK Sigma Olomouc
- FK Baumit Jablonec 14.00
StráÏce spravedlnosti (3) 15.35
Deset a pÛl stupnû: Apokalypsa
(1). Film USA (2006) 17.15 Kobra
11 VI (6) 18.10 Hvûzdná brána:
Atlantida V (9) 19.05 Outdoor (47)
19.35 Mercedes-Benz Jachting (3)
20.05 Hranice nemoÏného II (19)
20.55 „V“ II (6) 21.45 Zniãeno ve
vtefiinû 22.10 Red News 22.15
Mûsteãko South Park VI (13)
22.45 Námofiní hlídka IV (6) 23.40
Útûk z vûzení IV (6) 0.30 K. O.
Night Show (74) 

svátek má: ALÎBùTA
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PONDùLÍ 19. LISTOPADU
PRIMA FAMILY
06.05 Zpravodajství FTV

Prima
06.55 Policejní baÏanti (6)
07.50 Kutil Tim VII (13)
08.35 M.A.S.H. (56)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda V (18)

Detektivní seriál USA
(1997-1998) (ST)

11.15 Schimanski: ZbraÀ (ST)
13.10 Castle na zabití II (24)

Krimiseriál USA (2010)
14.05 Komisafi Rex III (6) (ST)
15.05 Walker, Texas Ranger

III (3)
Akãní seriál USA (1993)

16.05 Rosamunde Pilcher:
Dvû sestry
Rom. film N (1997).
Hrají: E. Habermannová,
Ch. Schulzová. ReÏie 
R. von Sydow (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 (156)
Úspû‰n˘ rodinn˘ seriál
(ST)

21.35 Ano, ‰éfe!
22.45 Partiãka
23.25 Víkendoví divoãáci

Komedie USA (2007).
Hrají: J. Travolta, 
T. Allen, M. Lawrence,
W. H. Macy a dal‰í.
ReÏie W. Becker (ST)

01.35 My‰lenky zloãince II (4)
Krimiseriál USA (2006).
Hrají: S. Moore, 
M. Patinkin, T. Gibson

02.25 Volejte Vû‰tce
04.10 Autosalon

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 101 dalmatinÛ
(44/52) 09.25 Psohlavci 10.55
Proã bychom se nebavili, kdyÏ
nám PánbÛh archiv dal 12.00
Zprávy ve 12 12.20 BBV, Pfied-
povûì poãasí, Události v regio-
nech plus 12.30 Sama doma
14.00 Banánové rybiãky 14.35
Televarieté. Velk˘ revuální pofiad 
s Jifiinou Bohdalovou a Vladimírem
Dvofiákem âR (1987) 16.05
Cestománie. Dokument (2004)
16.35 AZ-kvíz. SoutûÏ pro
kaÏdého 17.00 V‰echnopárty. Talk
show Jana Krause (2010) 17.45
âerné ovce. Nebojte se bojovat za
svá práva - pomÛÏeme vám! Re-
portáÏe, testy, rady 18.00 Události
v regionech 18.25 MÛÏeme dál?
Zábavn˘ soutûÏní pofiad 18.50
StarDance V ...kolem dokola.
Exkluzivní pohled do zákulisí
taneãní show 18.55 Události za
okamÏik a poãasí 19.00 Události
19.50 Branky, body, vtefiiny 19.59
·Èastn˘ch deset 

20.00 Zdivoãelá zemû IV (12) (ST)
21.00 Na cestû po Oaxace (ST)
21.25 Reportéfii âT (ST)
22.05 Tûlo jako dÛkaz (12) (ST)
22.50 Na stopû
23.15 MI5 V (9/10) (ST)
00.05 Objektiv (ST)
00.35 Toulavá kamera (ST)
01.10 Kalendárium (ST)
01.20 Z metropole, T˘den 

v regionech (ST)
01.50 AZ-kvíz (ST)
02.10 Sváteãní slovo (ST)
02.20 Banánové rybiãky (ST)
02.50 Kaleidoskop) (ST)
03.15 Sci-fi aneb Slavn˘

Peterka (1992) (ST)

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30 Panora-
ma 09.00 Klíã 09.30 Studenti po
dvaceti letech 10.00 Divoãina bez
hranic 10.30 Kamera na cestách:
Kanárské ostrovy 11.20 Postfiehy
odjinud 11.30 Zázraãné studánky:
Kolem Krvoml˘na do pekla 11.50
KfiesÈansk˘ magazín 12.15 Uchem
jehly 12.45 Maurice Béjart: Cesta
kolem svûta (1/2) 13.40 âs. filmo-
v˘ t˘deník 1962 (912) 13.55 Ne-
známí hrdinové 14.20 Ruská revo-
luce v barvû (2/2) 15.10 Mot˘lek -
skuteãné pfiíbûhy 16.05 Ushuaia
(24/26) 16.30 Pfiíbûhy Think Big,
mûníme Ïivot kolem nás (1/3)
17.00 Planeta YÓ. T̆ Yó uvádí mo-
derované pásmo: /17.02/ Oskaro-
va oáza, /17.09/ Na cestû za dût-
mi, /17.16/ Mal˘ princ, /17.43/
Záhady Toma Wizarda, /18.00/
Panika v mûsteãku, /18.05/
Kompas ãasu 18.20 Kouzelná
‰kolka 18.45 Veãerníãek 18.55
Phineas a Ferb III (25/35) 19.25
Neuvûfiitelné pfiíbûhy (10/47)
19.50 Zprávy v ães. znak. jazyce 

20.00 Dejte nám kfiídla (1/5)
(ST)

21.00 Letecké katastrofy V:
Zmizel˘ dÛkaz (ST)

21.50 Krzysztof KieÊlowski -
Tfii barvy: Modrá (ST)

23.25 Ohnivé srdce
Koprod. film It. (2008)

00.55 âT Live - Václav
Neckáfi a hosté (2009)

01.50 Na stojáka (ST)
02.15 Q (ST)
02.40 Babylon (ST)
03.10 Trafaãka - chrám

svobody (ST)
04.25 Sólo pro... Ty Syãáci
05.00 Z oãí do oãí

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2285) (ST)
09.55 Deset a pÛl stupnû:

Apokalypsa (1/2)
Katastrofick˘ film USA
(2006). Hrají: K. Dela-
neyová, D. Cain, D. Cub-
bit. ReÏie J. Lafia (ST)

11.45 Tescoma s chutí
12.00 Polední TN, Sportovní

noviny, Poãasí
12.35 Gilmorova dûvãata VII

(13)
13.35 Pohotovost Miami (5)
14.30 Beze stopy IV (3)
15.30 Zákon a pofiádek: Zlo-

ãinné úmysly IV (10)
16.30 Pfiátelé VI (25)
17.00 Odpolední TN,

Sportovní noviny,
Poãasí

17.30 Mentalista II (15)
Krimiseriál USA (2009)

18.25 Ulice (2286)
Seriál âR (ST)

19.30 TN, Sportovní noviny,
Poãasí

20.20 Gympl s (r)uãením
omezen˘m (23)

21.45 Helena (26) (ST)
22.15 Comeback(ST)
22.55 Noãní TN, Sportovní

noviny, Poãasí
23.30 Tudorovci III (6)
00.40 Big game (11)
01.30 Novashopping
01.40 Plastická chirurgie

s.r.o. VI (2)
Závûreãná fiada seriálu
USA (2010)

02.25 Sexy koãky v akci (2)
Erotick˘ seriál USA
(2007)

02.55 Konec vysílání

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance III (3)
06.05 ANIMÁâEK
08.25 EZO.TV
09.30 Mezi Ïivotem a smrtí II

(12)
10.45 Blázni, vodníci a

podvodníci
Komedie âR (1980) (ST)

12.40 Inga Lindström: Srdce
mého otce
Rom. film N (2009) (ST)

14.45 Julie, cesta ke ‰tûstí
(74)
Romant. seriál N (2005-
2009) (ST)

15.40 Tereza, Moric a
Konstantin (115)
Seriál N (2011)

16.45 Poslední polda II (8)
Krimiseriál N (2011)

17.55 Co bude dnes k
veãefii?

18.15 ANIMÁâEK
20.00 MuÏ z Lond˘na

Krimikomedie âR (1974)
(ST)

21.55 Recept na bohatství
23.10 Malé dûjiny jedné

rodiny (41, 42)
Televizní seriál âR
(1989)

00.10 RYCHLÉ ZPRÁVY
00.20 EZO.TV

PRIMA LOVE
12.05 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(14) 12.30 ChÛva k pohledání VI
(13) 13.00 Will & Grace V (24)
13.25 Velmi kfiehké vztahy III (46)
14.35 âarodûjky II (9) 15.30
Zoufalé manÏelky VII (10) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (32)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(15) 18.00 Máte doma uklizeno? II
(2) 18.30 Jamie vafií doma (11)
19.05 NejúÏasnûj‰í hotely svûta
(11) 20.10 ChÛva k pohledání VI
(14) 20.40 Fantastické dorty (12)
21.40 TOP STAR Love 22.20
neohroÎENY 22.55 Sex ve mûstû
VI (4) 23.35 TOP STAR magazín 

PRIMA COOL
9.30 Teleshopping 9.50 Cleveland
show III (18) 10.15 Akta X V (3)
11.15 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ IV
(15) 12.10 Kdo pfieÏije: Austrálie
(18) 13.10 Hustej náfiez (52) 13.35
Simpsonovi III (12, 13) 14.35
Xena VI (15) 15.35 Akta X V (4)
16.35 V utajení II (13) 17.35
Hvûzdná brána VI (10) 18.30
Simpsonovi III (14, 15) 19.20 Kdo
pfieÏije: Afrika (1) 20.15 Grimm
(10) 21.20 Teorie velkého tfiesku II
(6) 21.50 Jak jsem poznal va‰i
matku IV (6) 22.20 Îiví mrtví II (9)
23.15 COOLMEN 23.50 Poslední
skotsk˘ král. Thriller VB (2006) 

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 Premier
Liga 11.00 Sport Expres 11.10
Borec mûsíce (11) 11.20 Ameri-
ca’s Cup Magazine (56) 12.00
Trans World Sport (45) 13.00 Sport
Expres 13.15 Basketbal: Nymburk
- VEF Riga 15.00 Sport Expres
15.10 NFL 17.00 Sport Expres
17.10 Teleshop 17.25 NBA: New
York - Indiana 19.00 Sport Expres
19.10 102 oktanÛ (8) 19.45
Teleshop 20.00 Magazín HBL (12)
20.30 Auto-mag (38) 21.00 Sport
Expres 21.10 Chelsea TV 23.00
Sport Expres 23.10 Chelsea TV
0.45 Teleshop 1.00 Videotext 

âT SPORT
7.00 Magazín Ligy mistrÛ UEFA
7.30 Olympijsk˘ magazín 8.00
Panorama 8.30 Lední hokej: Piráti
Chomutov - HC ·koda PlzeÀ
10.20 EVL’s Prague Pro 2012
11.20 Minuty dobrodruÏství 12.35
Panorama 13.00 Hokej den poté
13.40 MS ve futsalu 2012/Thajsko
15.30 Studio fotbal - Dohráno
16.15 Sport ve svûtû 17.05 Fotbal
ve svûtû 17.30 Studio fotbal:
Gambrinus liga 20.10 Volejbal: VK
Ostrava - VSK Staré Mûsto 22.00
Hokej den poté 22.40 Fotbal:
Norwich City - Manchester United
0.20 Manchester United TV

NOVA CINEMA
8.05 Skippy (4) 8.35 Scooby-Doo
II 9.35 Divy svûta 9.55 V zájmu
na‰ich dûtí: Pfiíbûh Julie
Poseyové. Film USA (2003) 11.25
Teleshopping 11.35 50 x a stále
poprvé. Romant. komedie USA
(2004) 13.35 Teleshopping 14.00
Andílci (16) 15.10 Dívãí války.
Komedie USA (2009) 17.00
Gilmorova dûvãata III (14) 18.00
Dva a pÛl chlapa VII (20, 21)
19.00 VraÏedná ãísla II (2) 20.00
Bláznivá dovolená v Las Vegas.
Komedie USA (1997) 21.55
Nádech. Film USA (2010) 23.45
Tequila a Bonetti v ¤ímû (10) 

FANDA
10.05 Lokomotiv Jaroslavl - CSKA
Moskva 11.50 SK Sigma Olomouc
- FK Baumit Jablonec 14.00
StráÏce spravedlnosti (3) 15.35
Deset a pÛl stupnû: Apokalypsa
(1). Film USA (2006) 17.15 Kobra
11 VI (6) 18.10 Hvûzdná brána:
Atlantida V (9) 19.05 Outdoor (47)
19.35 Mercedes-Benz Jachting (3)
20.05 Hranice nemoÏného II (19)
20.55 „V“ II (6) 21.45 Zniãeno ve
vtefiinû 22.10 Red News 22.15
Mûsteãko South Park VI (13)
22.45 Námofiní hlídka IV (6) 23.40
Útûk z vûzení IV (6) 0.30 K. O.
Night Show (74) 

svátek má: ALÎBùTA
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20.00 VIP PROST¤ENO!
21.40 Obchoìák (23)
22.55 Sbûratelé kostí VII (7)

Krimiseriál USA (2012)
(ST)

23.55 My‰lenky zloãince VI
(2)
Krimiseriál USA (2010)

00.50 Nedokonalé zloãiny IV
(19)
Krimiseriál It. (2008)

02.05 Volejte Vû‰tce
03.50 Sbûratelé kostí II (4)

Krimiseriál USA (2006).
Hrají: E. Deschanelová,
D. Boreanaz, (ST)

04.35 Prima SVùT

20.00 Nejlep‰í Bakaláfii: V hla-
vní roli Jifií Sovák (ST)

21.00 Komici na jedniãku (ST)
21.55 Kouzelník je‰tû

nepfii‰el (ST)
22.55 Parádní ãíslo (ST)
23.45 Losování Euromiliony
23.50 Californication V (8) (ST)
00.20 TísÀová linka (ST)
00.50 Malá farma: Kráva

rohatá (ST)
01.20 Zajímavosti z reg. (ST)
01.45 AZ-kvíz (ST)
02.10 Na stopû
02.30 Banánové rybiãky (ST)
03.10 PíseÀ o plané rÛÏi

Hudební balada (1983)

20.00 Letadlová loì
Enterprise: ·ed˘
pfiízrak (6/10) (ST)

20.55 PfieÏít! (ST)
21.50 Polo‰ero - Anorexie (ST)
22.15 AÏ na krev (ST)
00.50 Queen: These Are Days

Of Our Live (1/2) (ST)
01.50 Divadlo Ïije! (ST)
02.15 Kultura.cz (ST)
02.40 Kultura.cz - Ostrava (ST)
03.10 Intolerance(ST)
03.35 O vûdû a vûdcích (ST)
03.55 Kvarteto (ST)
04.20 Chcete je? (ST)
04.25 Zvonafiova huÈ

Dokument (1970) (ST)

20.20 Ordinace v rÛÏové
zahradû 2 (375) (ST)

21.50 Víkend
22.45 Noãní TN, Sportovní

noviny, Poãasí
23.15 Zákon a pofiádek:

Útvar pro zvlá‰tní obûti
XII (1)
Krimiseriál USA (2010)

00.05 Nikita (11)
01.05 Novashopping
01.15 Zákon a pofiádek: Zlo-

ãinné úmysly IV (11)
02.00 Rady ptáka Loskutáka
02.55 Babicovy dobroty
04.05 Huff II (5)
05.00 Pfiátelé VII (1)

PRIMA LOVE
12.05 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(15) 12.30 ChÛva k pohledání VI
(14) 13.00 Will & Grace VI (1)
13.30 Velmi kfiehké vztahy III (47)
14.35 âarodûjky II (10) 15.30
Zoufalé manÏelky VII (11) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (33)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(16) 18.00 Máte doma uklizeno? II
(3) 18.30 Jamie vafií doma (12)
19.05 NejúÏasnûj‰í hotely svûta
(12) 20.10 ChÛva k pohledání VI
(15) 20.40 Zhubni, nebo pfiiber! IV
(10) 21.40 Kouzla filmov˘ch
maskérÛ II (5) 22.40 Sex ve mûstû
VI (5) 23.20 Chirurgové VI (14) 

PRIMA COOL
7.50 Xena VI (15) 8.40 Hvûzdná
brána VI (10) 9.30 Teleshopping
9.50 Cleveland show III (19) 10.15
Akta X V (4) 11.15 Buffy,
pfiemoÏitelka upírÛ IV (16) 12.10
Kdo pfieÏije: Afrika (1) 13.10
Hustej náfiez (1) 13.35 Simpsonovi
III (14, 15) 14.35 Xena VI (16)
15.35 Akta X V (5) 16.35 Grimm
(10) 17.35 Hvûzdná brána VI (11)
18.30 Simpsonovi III (16, 17)
19.20 Kdo pfieÏije: Afrika (2) 20.15
Liga mistrÛ UEFA 23.50 Hooligans
- Zákon tribuny (10) 0.40 Správní
chlapi. Western USA (1955) 2.40
Star Trek: Nová generace V (6) 

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 Premier
Liga 11.00 Sport Expres 11.10
Borec mûsíce (11) 11.25 Auto-
mag (38) 12.00 European Poker
Tour - Season 7 (23) 13.00 Sport
Expres 13.15 Chelsea TV 15.00
Chelsea TV 16.25 KHL: Dynamo
Moskva - ViÈaz âechov 18.35 Off-
road Maraton (7) 19.00 Sport
Expres 19.10 Outdoor speciál (47)
19.25 Házená: Frisch Auf
Göppingen - HSV Hamburg 21.30
America’s Cup Magazine (56)
22.00 Smackdown (16) 23.00
Sport Expres 23.10 NFL 0.45
Teleshop 1.00 Videotext 

âT SPORT
11.45 MS cestovních vozÛ 2012/
âína 12.10 Tahaãe 2012 - ME:
nejlep‰í okamÏiky sezony 12.30
Panorama 12.55 Lokomotiv
Novosibirsk - VK Jihostroj âeské
Budûjovice 14.55 Mezinárodní
TOP 12 ve vzpírání/Havífiov 15.40
Svût rock and rollu - Letensk˘
pohár 16.15 Fotbal ve svûtû 16.35
TOI TOI Cup 2012-13/Holé Vrchy
17.00 Time out 17.30 Na slovíãko
18.00 Buly: HC Vítkovice Steel -
HC Kometa Brno 21.30 Svût
motorÛ 22.20 Lokomotiv Novosi-
birsk - VK Jihostroj âeské Budûjo-
vice 0.20 âeská pokerová tour 

NOVA CINEMA
8.35 Scooby-Doo II 9.35 Andílci
(16) 10.25 VraÏedná ãísla II (2)
11.05 Teleshopping 11.15 Pfiíli‰
pozdû na louãení. Film USA/Kan.
(2009) 12.40 Teleshopping 13.05
Tequila a Bonetti v ¤ímû (10)
14.05 Andílci (17) 15.10 Bláznivá
dovolená v Las Vegas. Komedie
USA (1997) 17.00 Gilmorova
dûvãata III (15) 18.00 Dva a pÛl
chlapa VII (22) 18.30 Nové trable
staré Christine (1) 19.00 VraÏedná
ãísla II (3) 20.00 Mé jméno je
Nikdo. Western It./Fr./N (1973)
22.25 Odstfielovaã. Akãní film USA
(1998) 

FANDA
8.50 AC Sparta Praha - FK Teplice
11.00 Moto GP - VC Valencie
12.00 Hvûzdná brána: Atlantida V
(9) 12.50 Kobra 11 VI (6) 13.35
Zniãeno ve vtefiinû 14.00 Euro-
pean Poker Tour (10) 14.55 Ná-
mofiní hlídka IV (6) 15.40 Hranice
nemoÏného II (19) 16.25 „V“ II (6)
17.15 Teleshopping 17.20 Kobra
11 VI (7) 18.15 Hvûzdná brána:
Atlantida V (10) 19.10 Megatrans-
porty IV (5) 20.05 Náhl˘ úder.
Thriller USA (1983) 22.15 Red
News 22.20 Mûsteãko South Park
VI (14) 22.50 Námofiní hlídka IV
(7) 23.40 Útûk z vûzení IV (7) 

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

ÚTER¯ 20. LISTOPADU
PRIMA FAMILY
06.05 Zpravodajství FTV

Prima
06.55 Policejní baÏanti (7)
07.50 Kutil Tim VII (14)
08.35 M.A.S.H. (57)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda V (19)

(ST)
11.15 Schimanski: 

AÏ po krk v blátû
Krimiseriál N (1991) (ST)

13.10 Castle na zabití III (1)
Krimiseriál USA (2010)

14.05 Komisafi Rex III (7) (ST)
15.05 Walker, Texas Ranger

III (4)
16.05 R. Pilcherová:

Neobyãejná láska
Romantick˘ film N
(1996). Hrají: G. Dohmo-
vá, Ch. Wolff. ReÏie 
P. Deutsch (ST)

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 101 dalmatinÛ
(45/52) 09.30 StarDance V 
...kdyÏ hvûzdy tanãí 11.05
Zpátky se Sobotou 12.00 Zprávy
ve 12 12.20 BBV, Pfiedpovûì
poãasí, Události v regionech plus
12.30 Sama doma 14.00
StarDance V ...kolem dokola
14.05 Banánové rybiãky 14.40
Televarieté 16.00 Cestománie.
Dokument (2004) 16.35 AZ-kvíz.
SoutûÏ pro kaÏdého 17.00
V‰echnopárty. Zábavná talk show
Karla ·ípa (2010) 17.45 âerné
ovce. Nebojte se bojovat za svá
práva - pomÛÏeme vám!
ReportáÏe, testy, rady 18.00
Události v regionech 18.25
MÛÏeme dál? Zábavn˘ soutûÏní
pofiad 18.50 StarDance V ...kolem
dokola. Exkluzivní pohled do

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30 Panora-
ma 09.00 Ochránce 09.30 Pfiíbûhy
pfiedmûtÛ 10.00 Bitva o Gallipoli -
tajemství v hlubinách 10.50
Chcete je? 10.55 Pfiíbûhy pro
Natálku 11.10 âerná zmije II (4/6)
11.40 Pfiíbûh sochy studenta
11.55 Svatováclavská jízda 12.10
Letecké katastrofy V: Zmizel˘
dÛkaz 12.55 Vesmír: Îivot a smrt
hvûzdy (10/31) 13.40
DobrodruÏství vûdy a techniky
14.25 Letadlová loì Enterprise:
Sama proti Japonsku (5/10) 15.20
Divadlo blázniv˘ch dramat Borise
Rösnera 16.15 Maurice Béjart:
Cesta kolem svûta (2/2) 17.00
Planeta YÓ. T̆ Yó uvádí
moderované pásmo: /17.02/
Oskarova oáza, /17.12/ Bludi‰tû,
/17.44/ Tykadlo, /18.02/ Na cestû
za dûtmi, /18.07/ Kompas ãasu

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2286) (ST)
09.55 A pak pfii‰la láska

Romantická komedie
USA (2007). Hrají: 
V. Williamsová, K. Da-
niels a dal‰í. 
ReÏie R. Schenkman

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední TN, Sportovní

noviny, Poãasí
12.40 Gilmorova dûvãata VII

(14)
13.35 Pohotovost Miami (6)
14.35 Beze stopy IV (4)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly IV
(11)

16.30 Pfiátelé VII (1)
Komediální seriál USA
(2000)

17.00 Odpolední TN, Spor-

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance III (4)
06.05 ANIMÁâEK
08.20 EZO.TV
09.25 Mezi Ïivotem a smrtí II

(13)
10.40 MuÏ z Lond˘na

Krimikomedie âR (1974)
(ST)

12.45 Inga Lindström:
Probuzená vá‰eÀ
Rom. film N (2010) (ST)

14.50 Julie, cesta ke ‰tûstí
(75) (ST)

15.45 Tereza, Moric a
Konstantin (116)
Seriál N (2011)

16.50 Poslední polda II (9)
Krimiseriál N (2011)

17.55 Co bude dnes k
veãefii?

18.15 ANIMÁâEK
20.00 Profesionál

svátek má: NIKOLA

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance III (4)
06.05 ANIMÁâEK
08.20 EZO.TV
09.25 Mezi Ïivotem a smrtí II

(13)
10.40 MuÏ z Lond˘na

Krimikomedie âR (1974)
(ST)

12.45 Inga Lindström:
Probuzená vá‰eÀ
Rom. film N (2010) (ST)

14.50 Julie, cesta ke ‰tûstí
(75) (ST)

15.45 Tereza, Moric a
Konstantin (116)
Seriál N (2011)

16.50 Poslední polda II (9)
Krimiseriál N (2011)

17.55 Co bude dnes k
veãefii?

18.15 ANIMÁâEK
20.00 Profesionál

Film Fr. (1981) (ST)
22.15 StráÏce baÏin

Thriller USA (2007) (ST)
00.15 RYCHLÉ ZPRÁVY
00.20 Dvojí spravedlnost III

(3)
Krimiseriál Fr. (2010)

01.20 EZO.TV
03.20 Nikdy nefiíkej nikdy (4)

Seriál SR (2009)
04.10 Samia a Gregor (47)

NOVA CINEMA
8.35 Scooby-Doo II 9.35 Andílci
(16) 10.25 VraÏedná ãísla II (2)
11.05 Teleshopping 11.15 Pfiíli‰
pozdû na louãení. Film USA/Kan.
(2009) 12.40 Teleshopping 13.05
Tequila a Bonetti v ¤ímû (10)
14.05 Andílci (17) 15.10 Bláznivá
dovolená v Las Vegas. Komedie
USA (1997) 17.00 Gilmorova
dûvãata III (15) 18.00 Dva a pÛl
chlapa VII (22) 18.30 Nové trable
staré Christine (1) 19.00 VraÏedná
ãísla II (3) 20.00 Mé jméno je
Nikdo. Western It./Fr./N (1973)
22.25 Odstfielovaã. Akãní film USA
(1998) 

FANDA
8.50 AC Sparta Praha - FK Teplice
11.00 Moto GP - VC Valencie
12.00 Hvûzdná brána: Atlantida V
(9) 12.50 Kobra 11 VI (6) 13.35
Zniãeno ve vtefiinû 14.00 Euro-
pean Poker Tour (10) 14.55 Ná-
mofiní hlídka IV (6) 15.40 Hranice
nemoÏného II (19) 16.25 „V“ II (6)
17.15 Teleshopping 17.20 Kobra
11 VI (7) 18.15 Hvûzdná brána:
Atlantida V (10) 19.10 Megatrans-
porty IV (5) 20.05 Náhl˘ úder.
Thriller USA (1983) 22.15 Red
News 22.20 Mûsteãko South Park
VI (14) 22.50 Námofiní hlídka IV
(7) 23.40 Útûk z vûzení IV (7) 

ÚTER¯ 20. LISTOPADU
âT1

05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 101 dalmatinÛ
(45/52) 09.30 StarDance V 
...kdyÏ hvûzdy tanãí 11.05
Zpátky se Sobotou 12.00 Zprávy
ve 12 12.20 BBV, Pfiedpovûì
poãasí, Události v regionech plus
12.30 Sama doma 14.00
StarDance V ...kolem dokola
14.05 Banánové rybiãky 14.40
Televarieté 16.00 Cestománie.
Dokument (2004) 16.35 AZ-kvíz.
SoutûÏ pro kaÏdého 17.00
V‰echnopárty. Zábavná talk show
Karla ·ípa (2010) 17.45 âerné
ovce. Nebojte se bojovat za svá
práva - pomÛÏeme vám!
ReportáÏe, testy, rady 18.00
Události v regionech 18.25
MÛÏeme dál? Zábavn˘ soutûÏní
pofiad 18.50 StarDance V ...kolem
dokola. Exkluzivní pohled do
zákulisí taneãní show 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.50 Branky,
body, vtefiiny 19.59 ·Èastn˘ch
deset a Euromiliony 

20.00 Nejlep‰í Bakaláfii: V hla-
vní roli Jifií Sovák (ST)

21.00 Komici na jedniãku (ST)
21.55 Kouzelník je‰tû

nepfii‰el (ST)
22.55 Parádní ãíslo (ST)
23.45 Losování Euromiliony
23.50 Californication V (8) (ST)
00.20 TísÀová linka (ST)
00.50 Malá farma: Kráva

rohatá (ST)
01.20 Zajímavosti z reg. (ST)
01.45 AZ-kvíz (ST)
02.10 Na stopû
02.30 Banánové rybiãky (ST)
03.10 PíseÀ o plané rÛÏi

Hudební balada (1983)

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30 Panora-
ma 09.00 Ochránce 09.30 Pfiíbûhy
pfiedmûtÛ 10.00 Bitva o Gallipoli -
tajemství v hlubinách 10.50
Chcete je? 10.55 Pfiíbûhy pro
Natálku 11.10 âerná zmije II (4/6)
11.40 Pfiíbûh sochy studenta
11.55 Svatováclavská jízda 12.10
Letecké katastrofy V: Zmizel˘
dÛkaz 12.55 Vesmír: Îivot a smrt
hvûzdy (10/31) 13.40
DobrodruÏství vûdy a techniky
14.25 Letadlová loì Enterprise:
Sama proti Japonsku (5/10) 15.20
Divadlo blázniv˘ch dramat Borise
Rösnera 16.15 Maurice Béjart:
Cesta kolem svûta (2/2) 17.00
Planeta YÓ. T̆ Yó uvádí
moderované pásmo: /17.02/
Oskarova oáza, /17.12/ Bludi‰tû,
/17.44/ Tykadlo, /18.02/ Na cestû
za dûtmi, /18.07/ Kompas ãasu
18.20 Kouzelná ‰kolka 18.45
Veãerníãek 18.55 Phineas a Ferb
III (26/35) 19.25 Neuvûfiitelné
pfiíbûhy (11/47) 19.50 Zprávy v
ãeském znakovém jazyce 

20.00 Letadlová loì
Enterprise: ·ed˘
pfiízrak (6/10) (ST)

20.55 PfieÏít! (ST)
21.50 Polo‰ero - Anorexie (ST)
22.15 AÏ na krev (ST)
00.50 Queen: These Are Days

Of Our Live (1/2) (ST)
01.50 Divadlo Ïije! (ST)
02.15 Kultura.cz (ST)
02.40 Kultura.cz - Ostrava (ST)
03.10 Intolerance(ST)
03.35 O vûdû a vûdcích (ST)
03.55 Kvarteto (ST)
04.20 Chcete je? (ST)
04.25 Zvonafiova huÈ

Dokument (1970) (ST)

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2286) (ST)
09.55 A pak pfii‰la láska

Romantická komedie
USA (2007). Hrají: 
V. Williamsová, K. Da-
niels a dal‰í. 
ReÏie R. Schenkman

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední TN, Sportovní

noviny, Poãasí
12.40 Gilmorova dûvãata VII

(14)
13.35 Pohotovost Miami (6)
14.35 Beze stopy IV (4)
15.30 Zákon a pofiádek:

Zloãinné úmysly IV
(11)

16.30 Pfiátelé VII (1)
Komediální seriál USA
(2000)

17.00 Odpolední TN, Spor-
tovní noviny, Poãasí

17.30 Mentalista II (16)
18.25 Ulice (2287) (ST)
19.30 TN, Sportovní noviny,

Poãasí

20.20 Ordinace v rÛÏové
zahradû 2 (375) (ST)

21.50 Víkend
22.45 Noãní TN, Sportovní

noviny, Poãasí
23.15 Zákon a pofiádek:

Útvar pro zvlá‰tní obûti
XII (1)
Krimiseriál USA (2010)

00.05 Nikita (11)
01.05 Novashopping
01.15 Zákon a pofiádek: Zlo-

ãinné úmysly IV (11)
02.00 Rady ptáka Loskutáka
02.55 Babicovy dobroty
04.05 Huff II (5)
05.00 Pfiátelé VII (1)

PRIMA LOVE
12.05 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(15) 12.30 ChÛva k pohledání VI
(14) 13.00 Will & Grace VI (1)
13.30 Velmi kfiehké vztahy III (47)
14.35 âarodûjky II (10) 15.30
Zoufalé manÏelky VII (11) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (33)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(16) 18.00 Máte doma uklizeno? II
(3) 18.30 Jamie vafií doma (12)
19.05 NejúÏasnûj‰í hotely svûta
(12) 20.10 ChÛva k pohledání VI
(15) 20.40 Zhubni, nebo pfiiber! IV
(10) 21.40 Kouzla filmov˘ch
maskérÛ II (5) 22.40 Sex ve mûstû
VI (5) 23.20 Chirurgové VI (14) 

PRIMA COOL
7.50 Xena VI (15) 8.40 Hvûzdná
brána VI (10) 9.30 Teleshopping
9.50 Cleveland show III (19) 10.15
Akta X V (4) 11.15 Buffy,
pfiemoÏitelka upírÛ IV (16) 12.10
Kdo pfieÏije: Afrika (1) 13.10
Hustej náfiez (1) 13.35 Simpsonovi
III (14, 15) 14.35 Xena VI (16)
15.35 Akta X V (5) 16.35 Grimm
(10) 17.35 Hvûzdná brána VI (11)
18.30 Simpsonovi III (16, 17)
19.20 Kdo pfieÏije: Afrika (2) 20.15
Liga mistrÛ UEFA 23.50 Hooligans
- Zákon tribuny (10) 0.40 Správní
chlapi. Western USA (1955) 2.40
Star Trek: Nová generace V (6) 

NOVA SPORT
9.00 Sport Expres 9.10 Premier
Liga 11.00 Sport Expres 11.10
Borec mûsíce (11) 11.25 Auto-
mag (38) 12.00 European Poker
Tour - Season 7 (23) 13.00 Sport
Expres 13.15 Chelsea TV 15.00
Chelsea TV 16.25 KHL: Dynamo
Moskva - ViÈaz âechov 18.35 Off-
road Maraton (7) 19.00 Sport
Expres 19.10 Outdoor speciál (47)
19.25 Házená: Frisch Auf
Göppingen - HSV Hamburg 21.30
America’s Cup Magazine (56)
22.00 Smackdown (16) 23.00
Sport Expres 23.10 NFL 0.45
Teleshop 1.00 Videotext 

svátek má: NIKO

 

NÁŠ TIP
NÁHLÝ ÚDER 
(thriller USA) uvádí od 20.05 FANDA
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ST¤EDA 21. LISTOPADU
PRIMA FAMILY
06.05 Zpravodajství FTV

Prima
06.55 Policejní baÏanti (8)

Krimiseriál Kan. (2010)
07.50 Kutil Tim VII (15)
08.35 M.A.S.H. (58)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda V (20)

Detektivní seriál USA
(1997-1998)(ST)

11.15 Schimanski: Pedofil
Krimiseriál N (1991) (ST)

13.10 Castle na zabití III (2)
14.05 Komisafi Rex III (8) (ST)
15.05 Walker, Texas Ranger

III (5)
Akãní seriál USA (1993)

16.05 Rosamunde
Pilcherová: Spící tygr
Romantick˘ film N
(1996). ReÏie R. von
Sydow (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 (157) (ST)
21.35 TOP STAR magazín
22.45 Castle na zabití IV (12)

Krimiseriál USA (2012)
23.40 Sbûratelé kostí V (18)

Krimiseriál USA (2010).
Hrají: E. Deschanelová,
D. Boreanaz, M. Conli-
nová a dal‰í (ST)

00.40 My‰lenky zloãince II (5)
Krimiseriál USA (2006)

01.35 Volejte Vû‰tce
03.20 Sbûratelé kostí II (5)

Krimiseriál USA (2006).
Hrají: E. Deschanelová,
D. Boreanaz a dal‰í (ST)

04.05 Nové hnízdo

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 101 dalmatinÛ
(46/52) 09.25 Komici na jedniãku
10.20 Takhle jsme to nemysleli
11.05 Parádní ãíslo 12.00 Zprávy
ve 12 12.20 BBV, Pfiedpovûì
poãasí, Události v regionech plus
12.30 Sama doma 14.00
StarDance V ...kolem dokola
14.05 Banánové rybiãky 14.40
Televarieté 16.00 Cestománie.
Dokument (2003) 16.35 AZ-kvíz.
SoutûÏ pro kaÏdého 17.00
V‰echnopárty. Zábavná talk show
Karla ·ípa (2010) 17.45 âerné
ovce. Nebojte se bojovat za svá
práva - pomÛÏeme vám!
ReportáÏe, testy, rady 18.00
Události v regionech 18.25
MÛÏeme dál? Zábavn˘ soutûÏní
pofiad 18.50 StarDance V ...kolem
dokola. Exkluzivní pohled do
zákulisí taneãní show 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.50 Branky,
body, vtefiiny 19.59 ·Èastn˘ch
deset a Sportka 

20.00 Po‰ta pro tebe (ST)
20.55 Entent˘ky (11/15) (ST)
21.55 Stopy, fakta, tajemství
22.25 Pfiípady detektiva Mur-

docha IV (10/13) (ST)
23.15 Bratfii a sestry III (4) (ST)
00.00 Nevidím zlo, nesly‰ím

zlo
Komed. USA (1989) (ST)

01.40 AZ-kvíz (ST)
02.10 T˘den v regionech -

Brno; Ostrava (ST)
03.00 Sváteãní slovo (ST)
03.05 Banánové rybiãky (ST)
03.40 V tom kraji bizoním
04.05 Radostné události (ST)
05.10 Máte slovo s M. Jílkovou

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Ushuaia (24/26)
09.30 Království divoãiny: Alkouni
japon‰tí 10.00 Sbohem
âeskoslovensko (6/12) 11.00
PfieÏít! 11.45 Krásn˘ ztráty 12.15
Babylon 12.40 Václav Havel,
Praha - Hrad II 13.35 Oceán pln˘
dobrodruÏství: Návrat do
Amazonie II (5/5) 14.30 City Folk
2012 - Barcelona 14.55 Evropa
dnes 15.25 Maja Plisecká 16.20
Domov ve stfiedu Evropy (8/13)
16.30 Pfiíbûhy Think Big, mûníme
Ïivot kolem nás (2/3) 17.00
Planeta YÓ. T̆ Yó uvádí
moderované pásmo: /17.02/
Oskarova oáza, /17.09/ Na cestû
za dûtmi, /17.15/ Vûfií‰ si, /17.46/
Oveãka Shaun, /17.57/ Krysáci,
/18.06/ Kompas ãasu 18.20
Kouzelná ‰kolka 18.45 Veãerníãek
18.55 Phineas a Ferb III (27/35)
19.25 Neuvûfiitelné pfiíbûhy
(12/47). Seriál USA (1985-1987)
19.50 Zprávy v ãeském znakovém
jazyce 

20.00 Kamera na cestách:
Baleárské ostrovy (ST)

20.55 Ta na‰e povaha ãeská
(ST)

21.25 Krásn˘ ztráty (ST)
22.00 Na stojáka (ST)
22.25 Tfii barvy: Bílá
23.55 Film point: Moje

DíkÛvzdání
00.35 Vesmír: Îivot a smrt

hvûzdy (10/31) (ST)
01.15 DobrodruÏství vûdy 

a techniky (ST)
02.00 Moje rodina IV (13) (ST)
02.30 Ochránce (ST)
02.55 Neznámí hrdinové (ST)
03.20 KfiesÈansk˘ magazín

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2287) (ST)
09.55 Deset a pÛl stupnû:

Apokalypsa (2/2)
Závûr katastrofického
filmu USA (2006). Hrají:
K. Delaneyová, D. Cain,
D. Cubbit a dal‰í. ReÏie
J. Lafia (ST)

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední TN, Sportovní

noviny, Poãasí
12.40 Gilmorova dûvãata VII

(15)
13.35 Pohotovost Miami (7)
14.35 Beze stopy IV (5)
15.30 Zákon a pofiádek: Zlo-

ãinné úmysly IV (12)
Krimiseriál USA (2004)

16.30 Pfiátelé VII (2)
17.00 Odpolední TN, Spor-

tovní noviny, Poãasí
17.30 Mentalista II (17)

Krimiseriál USA (2009)
18.25 Ulice (2288) (ST)
19.30 TN, Sportovní noviny,

Poãasí

20.20 Gympl s (r)uãením
omezen˘m (24) (ST)

21.50 Na vlastní oãi
22.45 Noãní TN, Sportovní

noviny, Poãasí
23.15 SvÛdná touha

Thriller USA (1998).
Hrají: J. Stilesová, 
L. Myrbacková a dal‰í.
ReÏie M. Steinberg

01.05 Novashopping
01.15 Zákon a pofiádek: Zlo-

ãinné úmysly IV (12)
02.05 Kofiení
02.45 DO-RE-MI
04.00 Huff II (6)
05.00 Pfiátelé VII (2)

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance III (5)
06.10 ANIMÁâEK
07.55 EZO.TV
09.00 Mezi Ïivotem a smrtí II

(14)
10.15 Superlháfi

Film JAR/It./USA (2007)
12.20 Profesionál

Film Fr. (1981) (ST)
14.45 Julie, cesta ke ‰tûstí

(76)
Romant. seriál N (2005-
2009) (ST)

15.40 Tereza, Moric a
Konstantin (117)
Seriál N (2011)

16.45 Poslední polda II (10)
Krimiseriál N (2011)

17.55 Co bude dnes k
veãefii?

18.15 ANIMÁâEK
20.00 Vtip za stovku!
21.05 Vûfite nevûfite (22)

Seriál USA (1997-2002)
22.10 Krokod˘l vs. aligátor

Film USA (2010) (ST)
00.00 RYCHLÉ ZPRÁVY
00.05 Dvojí spravedlnost III

(4)
Krimiseriál Fr. (2010)

01.05 EZO.TV
03.10 Nikdy nefiíkej nikdy (5)
04.15 Samia a Gregor (48)

PRIMA LOVE
12.05 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(16) 12.30 ChÛva k pohledání VI
(15) 13.00 Will & Grace VI (2)
13.25 Velmi kfiehké vztahy III (48)
14.35 âarodûjky II (11) 15.30
Zoufalé manÏelky VII (12) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (34)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(17) 18.00 Máte doma uklizeno? II
(4) 18.30 Jamie vafií doma (13)
19.05 NejúÏasnûj‰í hotely svûta
(13) 20.10 ChÛva k pohledání VI
(16) 20.40 Zhubni, nebo pfiiber! IV
(11) 21.40 Zhubni, ‰éfe! (6) 22.40
Sex ve mûstû VI (6) 23.20
Spravedlnost v krvi II (4) 

PRIMA COOL
7.25 Teleshopping 7.50 Xena VI
(16) 8.40 Hvûzdná brána VI (11)
9.30 Teleshopping 9.50 Cleveland
show III (20) 10.15 Akta X V (5)
11.15 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ IV
(17) 12.10 Kdo pfieÏije: Afrika (2)
13.10 Hustej náfiez (2) 13.35
Simpsonovi III (16, 17) 14.35
Xena VI (17) 15.35 Akta X V (6)
16.35 Hooligans - Zákon tribuny
(10) 17.35 Hvûzdná brána VI (12)
18.30 Simpsonovi III (18, 19)
19.20 Kdo pfieÏije: Afrika (3) 20.15
Liga mistrÛ UEFA 23.05 Brubaker.
Film USA (1980) 1.35 Star Trek:
Nová generace V (7) 

NOVA SPORT
11.00 Sport Expres 11.10 Off-road
Maraton (7) 11.35 Outdoor speciál
(47) 12.05 The Big Game (2) 13.00
Sport Expres 13.15 SK Sigma Olo-
mouc - FK Baumit Jablonec 15.00
Sport Expres 15.10 Házená: Frisch
Auf Göppingen - HSV Hamburg
16.25 KHL: CSKA Moskva - Loko-
motiv Jaroslavl 18.45 Element
(114) 19.00 Sport Expres 19.10
Auto-mag (38) 19.45 Teleshop
20.00 Magazín ATP World Tour
(47) 20.30 Off-road Maraton (8)
21.00 Sport Expres 21.10 Barca
TV 23.00 Sport Expres 23.10
Formule 1 - VC USA/závod 

âT SPORT
11.10 TOI TOI Cup 11.35 Na
slovíãko 12.05 Panorama 12.25
Rock Point - Horská v˘zva 12.45
Euro Florbal Tour 2012/·védsko
13.05 Svût motorÛ 13.55 Lokomo-
tiv Novosibirsk - VK Jihostroj âe-
ské Budûjovice 16.00 BBV po 25
letech 16.15 ME v judu do 23 let
2012/âesko-Praha 16.45 Vertikal
17.10 Setkání mistrÛ automobilo-
vého sportu 2012/Sosnová 17.55
Volejbal: VK Agel Prostûjov - Vila
Cortese 19.55 Olympijsk˘ magazín
20.30 Liga mistrÛ UEFA. Pfiím˘
pfienos vybraného utkání 0.00
Goalissimo 

NOVA CINEMA
8.35 Scooby-Doo II 9.40 Andílci
(17) 10.30 VraÏedná ãísla II (3)
11.10 Teleshopping 11.20 Film o
filmu: Záblesky chladné nedûle
11.30 Nové trable staré Christine
(1) 11.55 Teleshopping 12.20 Divy
svûta 12.30 Tequila a Bonetti v
¤ímû (11) 13.30 Andílci (18) 14.35
Mé jméno je Nikdo. Western
It./Fr./N (1973) 17.00 Gilmorova
dûvãata III (16) 18.00 Nové trable
staré Christine (2, 3) 19.00
VraÏedná ãísla II (4) 20.00 Moje
první láska. Film USA (1991)
22.05 Nula od nuly pojde.
Krimikomedie VB (2006) 

FANDA
10.30 Frisch Auf Göppingen - HSV
Hamburg 12.05 Hvûzdná brána:
Atlantida V (10) 12.55 Kobra 11 VI
(7) 13.45 European Poker Tour
(11) 14.40 Námofiní hlídka IV (7)
15.25 Deset a pÛl stupnû:
Apokalypsa (2). Film USA (2006)
17.05 Kobra 11 VI (8) 18.05 HC
·koda PlzeÀ - HC Mountfield
âeské Budûjovice 20.55 Oãima
policie II (5) 21.20 Chladnokrevné
zloãiny II (10) 22.20 Red News
22.25 Mûsteãko South Park VI
(15) 22.55 Námofiní hlídka IV (8)
23.45 Útûk z vûzení IV (8) 0.35
K. O. Night Show (76) 

svátek má: ALBERT
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ST¤EDA 21. LISTOPADU
PRIMA FAMILY
06.05 Zpravodajství FTV

Prima
06.55 Policejní baÏanti (8)

Krimiseriál Kan. (2010)
07.50 Kutil Tim VII (15)
08.35 M.A.S.H. (58)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda V (20)

Detektivní seriál USA
(1997-1998)(ST)

11.15 Schimanski: Pedofil
Krimiseriál N (1991) (ST)

13.10 Castle na zabití III (2)
14.05 Komisafi Rex III (8) (ST)
15.05 Walker, Texas Ranger

III (5)
Akãní seriál USA (1993)

16.05 Rosamunde
Pilcherová: Spící tygr
Romantick˘ film N
(1996). ReÏie R. von
Sydow (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 (157) (ST)
21.35 TOP STAR magazín
22.45 Castle na zabití IV (12)

Krimiseriál USA (2012)
23.40 Sbûratelé kostí V (18)

Krimiseriál USA (2010).
Hrají: E. Deschanelová,
D. Boreanaz, M. Conli-
nová a dal‰í (ST)

00.40 My‰lenky zloãince II (5)
Krimiseriál USA (2006)

01.35 Volejte Vû‰tce
03.20 Sbûratelé kostí II (5)

Krimiseriál USA (2006).
Hrají: E. Deschanelová,
D. Boreanaz a dal‰í (ST)

04.05 Nové hnízdo

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 101 dalmatinÛ
(46/52) 09.25 Komici na jedniãku
10.20 Takhle jsme to nemysleli
11.05 Parádní ãíslo 12.00 Zprávy
ve 12 12.20 BBV, Pfiedpovûì
poãasí, Události v regionech plus
12.30 Sama doma 14.00
StarDance V ...kolem dokola
14.05 Banánové rybiãky 14.40
Televarieté 16.00 Cestománie.
Dokument (2003) 16.35 AZ-kvíz.
SoutûÏ pro kaÏdého 17.00
V‰echnopárty. Zábavná talk show
Karla ·ípa (2010) 17.45 âerné
ovce. Nebojte se bojovat za svá
práva - pomÛÏeme vám!
ReportáÏe, testy, rady 18.00
Události v regionech 18.25
MÛÏeme dál? Zábavn˘ soutûÏní
pofiad 18.50 StarDance V ...kolem
dokola. Exkluzivní pohled do
zákulisí taneãní show 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.50 Branky,
body, vtefiiny 19.59 ·Èastn˘ch
deset a Sportka 

20.00 Po‰ta pro tebe (ST)
20.55 Entent˘ky (11/15) (ST)
21.55 Stopy, fakta, tajemství
22.25 Pfiípady detektiva Mur-

docha IV (10/13) (ST)
23.15 Bratfii a sestry III (4) (ST)
00.00 Nevidím zlo, nesly‰ím

zlo
Komed. USA (1989) (ST)

01.40 AZ-kvíz (ST)
02.10 T˘den v regionech -

Brno; Ostrava (ST)
03.00 Sváteãní slovo (ST)
03.05 Banánové rybiãky (ST)
03.40 V tom kraji bizoním
04.05 Radostné události (ST)
05.10 Máte slovo s M. Jílkovou

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Ushuaia (24/26)
09.30 Království divoãiny: Alkouni
japon‰tí 10.00 Sbohem
âeskoslovensko (6/12) 11.00
PfieÏít! 11.45 Krásn˘ ztráty 12.15
Babylon 12.40 Václav Havel,
Praha - Hrad II 13.35 Oceán pln˘
dobrodruÏství: Návrat do
Amazonie II (5/5) 14.30 City Folk
2012 - Barcelona 14.55 Evropa
dnes 15.25 Maja Plisecká 16.20
Domov ve stfiedu Evropy (8/13)
16.30 Pfiíbûhy Think Big, mûníme
Ïivot kolem nás (2/3) 17.00
Planeta YÓ. T̆ Yó uvádí
moderované pásmo: /17.02/
Oskarova oáza, /17.09/ Na cestû
za dûtmi, /17.15/ Vûfií‰ si, /17.46/
Oveãka Shaun, /17.57/ Krysáci,
/18.06/ Kompas ãasu 18.20
Kouzelná ‰kolka 18.45 Veãerníãek
18.55 Phineas a Ferb III (27/35)
19.25 Neuvûfiitelné pfiíbûhy
(12/47). Seriál USA (1985-1987)
19.50 Zprávy v ãeském znakovém
jazyce 

20.00 Kamera na cestách:
Baleárské ostrovy (ST)

20.55 Ta na‰e povaha ãeská
(ST)

21.25 Krásn˘ ztráty (ST)
22.00 Na stojáka (ST)
22.25 Tfii barvy: Bílá
23.55 Film point: Moje

DíkÛvzdání
00.35 Vesmír: Îivot a smrt

hvûzdy (10/31) (ST)
01.15 DobrodruÏství vûdy 

a techniky (ST)
02.00 Moje rodina IV (13) (ST)
02.30 Ochránce (ST)
02.55 Neznámí hrdinové (ST)
03.20 KfiesÈansk˘ magazín

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2287) (ST)
09.55 Deset a pÛl stupnû:

Apokalypsa (2/2)
Závûr katastrofického
filmu USA (2006). Hrají:
K. Delaneyová, D. Cain,
D. Cubbit a dal‰í. ReÏie
J. Lafia (ST)

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední TN, Sportovní

noviny, Poãasí
12.40 Gilmorova dûvãata VII

(15)
13.35 Pohotovost Miami (7)
14.35 Beze stopy IV (5)
15.30 Zákon a pofiádek: Zlo-

ãinné úmysly IV (12)
Krimiseriál USA (2004)

16.30 Pfiátelé VII (2)
17.00 Odpolední TN, Spor-

tovní noviny, Poãasí
17.30 Mentalista II (17)

Krimiseriál USA (2009)
18.25 Ulice (2288) (ST)
19.30 TN, Sportovní noviny,

Poãasí

20.20 Gympl s (r)uãením
omezen˘m (24) (ST)

21.50 Na vlastní oãi
22.45 Noãní TN, Sportovní

noviny, Poãasí
23.15 SvÛdná touha

Thriller USA (1998).
Hrají: J. Stilesová, 
L. Myrbacková a dal‰í.
ReÏie M. Steinberg

01.05 Novashopping
01.15 Zákon a pofiádek: Zlo-

ãinné úmysly IV (12)
02.05 Kofiení
02.45 DO-RE-MI
04.00 Huff II (6)
05.00 Pfiátelé VII (2)

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance III (5)
06.10 ANIMÁâEK
07.55 EZO.TV
09.00 Mezi Ïivotem a smrtí II

(14)
10.15 Superlháfi

Film JAR/It./USA (2007)
12.20 Profesionál

Film Fr. (1981) (ST)
14.45 Julie, cesta ke ‰tûstí

(76)
Romant. seriál N (2005-
2009) (ST)

15.40 Tereza, Moric a
Konstantin (117)
Seriál N (2011)

16.45 Poslední polda II (10)
Krimiseriál N (2011)

17.55 Co bude dnes k
veãefii?

18.15 ANIMÁâEK
20.00 Vtip za stovku!
21.05 Vûfite nevûfite (22)

Seriál USA (1997-2002)
22.10 Krokod˘l vs. aligátor

Film USA (2010) (ST)
00.00 RYCHLÉ ZPRÁVY
00.05 Dvojí spravedlnost III

(4)
Krimiseriál Fr. (2010)

01.05 EZO.TV
03.10 Nikdy nefiíkej nikdy (5)
04.15 Samia a Gregor (48)

PRIMA LOVE
12.05 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(16) 12.30 ChÛva k pohledání VI
(15) 13.00 Will & Grace VI (2)
13.25 Velmi kfiehké vztahy III (48)
14.35 âarodûjky II (11) 15.30
Zoufalé manÏelky VII (12) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (34)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(17) 18.00 Máte doma uklizeno? II
(4) 18.30 Jamie vafií doma (13)
19.05 NejúÏasnûj‰í hotely svûta
(13) 20.10 ChÛva k pohledání VI
(16) 20.40 Zhubni, nebo pfiiber! IV
(11) 21.40 Zhubni, ‰éfe! (6) 22.40
Sex ve mûstû VI (6) 23.20
Spravedlnost v krvi II (4) 

PRIMA COOL
7.25 Teleshopping 7.50 Xena VI
(16) 8.40 Hvûzdná brána VI (11)
9.30 Teleshopping 9.50 Cleveland
show III (20) 10.15 Akta X V (5)
11.15 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ IV
(17) 12.10 Kdo pfieÏije: Afrika (2)
13.10 Hustej náfiez (2) 13.35
Simpsonovi III (16, 17) 14.35
Xena VI (17) 15.35 Akta X V (6)
16.35 Hooligans - Zákon tribuny
(10) 17.35 Hvûzdná brána VI (12)
18.30 Simpsonovi III (18, 19)
19.20 Kdo pfieÏije: Afrika (3) 20.15
Liga mistrÛ UEFA 23.05 Brubaker.
Film USA (1980) 1.35 Star Trek:
Nová generace V (7) 

NOVA SPORT
11.00 Sport Expres 11.10 Off-road
Maraton (7) 11.35 Outdoor speciál
(47) 12.05 The Big Game (2) 13.00
Sport Expres 13.15 SK Sigma Olo-
mouc - FK Baumit Jablonec 15.00
Sport Expres 15.10 Házená: Frisch
Auf Göppingen - HSV Hamburg
16.25 KHL: CSKA Moskva - Loko-
motiv Jaroslavl 18.45 Element
(114) 19.00 Sport Expres 19.10
Auto-mag (38) 19.45 Teleshop
20.00 Magazín ATP World Tour
(47) 20.30 Off-road Maraton (8)
21.00 Sport Expres 21.10 Barca
TV 23.00 Sport Expres 23.10
Formule 1 - VC USA/závod 

âT SPORT
11.10 TOI TOI Cup 11.35 Na
slovíãko 12.05 Panorama 12.25
Rock Point - Horská v˘zva 12.45
Euro Florbal Tour 2012/·védsko
13.05 Svût motorÛ 13.55 Lokomo-
tiv Novosibirsk - VK Jihostroj âe-
ské Budûjovice 16.00 BBV po 25
letech 16.15 ME v judu do 23 let
2012/âesko-Praha 16.45 Vertikal
17.10 Setkání mistrÛ automobilo-
vého sportu 2012/Sosnová 17.55
Volejbal: VK Agel Prostûjov - Vila
Cortese 19.55 Olympijsk˘ magazín
20.30 Liga mistrÛ UEFA. Pfiím˘
pfienos vybraného utkání 0.00
Goalissimo 

NOVA CINEMA
8.35 Scooby-Doo II 9.40 Andílci
(17) 10.30 VraÏedná ãísla II (3)
11.10 Teleshopping 11.20 Film o
filmu: Záblesky chladné nedûle
11.30 Nové trable staré Christine
(1) 11.55 Teleshopping 12.20 Divy
svûta 12.30 Tequila a Bonetti v
¤ímû (11) 13.30 Andílci (18) 14.35
Mé jméno je Nikdo. Western
It./Fr./N (1973) 17.00 Gilmorova
dûvãata III (16) 18.00 Nové trable
staré Christine (2, 3) 19.00
VraÏedná ãísla II (4) 20.00 Moje
první láska. Film USA (1991)
22.05 Nula od nuly pojde.
Krimikomedie VB (2006) 

FANDA
10.30 Frisch Auf Göppingen - HSV
Hamburg 12.05 Hvûzdná brána:
Atlantida V (10) 12.55 Kobra 11 VI
(7) 13.45 European Poker Tour
(11) 14.40 Námofiní hlídka IV (7)
15.25 Deset a pÛl stupnû:
Apokalypsa (2). Film USA (2006)
17.05 Kobra 11 VI (8) 18.05 HC
·koda PlzeÀ - HC Mountfield
âeské Budûjovice 20.55 Oãima
policie II (5) 21.20 Chladnokrevné
zloãiny II (10) 22.20 Red News
22.25 Mûsteãko South Park VI
(15) 22.55 Námofiní hlídka IV (8)
23.45 Útûk z vûzení IV (8) 0.35
K. O. Night Show (76) 

svátek má: ALBERT
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20.00 VIP PROST¤ENO!
21.40 Obchoìák (24)

PÛvodní rodinn˘ seriál
âR (2012)

22.55 Rizzoli & Isles: VraÏdy
na pitevnû II (2)
Krimiseriál USA (2011)

23.55 Sbûratelé kostí V (19)
(ST)

00.50 Zákon a pofiádek: Los
Angeles (21)
Krimiseriál USA (2011)

01.40 Reportéfii na va‰í
stranû

02.20 Volejte Vû‰tce
04.05 Receptáfi prima

nápadÛ

20.00 Nejlep‰í Bakaláfii:
Silvestr (ST)

21.00 Okno do hfibitova (ST)
21.30 Máte slovo s M.

Jílkovou
22.15 TísÀová linka (ST)
22.45 Podfukáfii VIII (4/6) (ST)
23.40 HádÛv faktor (2/2) (ST)
01.05 Stopy, fakta, tajemství

(ST)
01.35 AZ-kvíz (ST)
02.00 Zajímavosti z regionÛ -

Brno; Ostrava (ST)
02.55 Bydlení je hra (ST)
03.20 Banánové rybiãky (ST)
03.45 âerná hodinka - O ba-

ronu Trenckovi (ST)

20.00 Îraloãí noc (ST)
21.00 Konjunkturální portrét

aneb Tfii Ïivoty Vlasty
Chramostové (ST)

21.35 Promûny pfiítelkynû
Evy (ST)

22.00 ¤ím (12/12) (ST)
22.45 Tfiistatfiicettfii (ST)
23.40 Zvlá‰tní jednotka (ST)
00.30 Polo‰ero - Anorexie (ST)
00.55 Queen: These Are Days

Of Our Live (1/2) (ST)
01.55 Moje rodina (ST)
02.25 Evropa dnes (ST)
02.50 Uchem jehly (ST)
03.15 Ml˘n na konci cesty (ST)
04.00 Bonsaje od A do Z (ST)

20.20 Ordinace v rÛÏové
zahradû 2 (376) (ST)

21.50 Kriminálka Miami IX
(13) (ST)

22.50 Noãní TN, Sportovní
noviny, Poãasí

23.20 Demolition Man
Film USA (1993). Hrají:
S. Stallone, W. Snipes.
ReÏie M. Brambilla (ST)

01.40 Novashopping
01.50 Zákon a pofiádek: Zlo-

ãinné úmysly IV (13)
02.35 Na vlastní oãi
03.15 Stfiepiny
04.00 Huff II (7)
05.00 Pfiátelé VII (3)

PRIMA LOVE
12.05 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(17) 12.30 ChÛva k pohledání VI
(16) 13.00 Will & Grace VI (3)
13.25 Velmi kfiehké vztahy III (49)
14.35 âarodûjky II (12) 15.30
Zoufalé manÏelky VII (13) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (35)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(18) 18.00 Máte doma uklizeno? II
(5) 18.30 Jamie vafií doma II (1)
19.05 NejúÏasnûj‰í hotely svûta
(14) 20.10 ChÛva k pohledání VI
(17) 20.40 Zhubni, nebo pfiiber! V
(1) 21.40 Farmáfi hledá Ïenu 3 SK
(6) 23.10 Sex ve mûstû VI (7)
23.45 Zoufalé manÏelky VIII (9) 

PRIMA COOL
11.15 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ IV
12.10 Kdo pfieÏije: Afrika (3) 13.10
Hustej náfiez (3) 13.35 Simpsonovi
III (18, 19) 14.35 Xena VI (18)
15.35 Akta X V (7) 16.35 Mistfii
demolice (8) 17.35 Hvûzdná brána
VI (13) 18.30 Simpsonovi III (20,
21) 19.20 Kdo pfieÏije: Afrika (4)
20.15 TûÏká dfiina 20.50 Elitní
komanda zblízka (12) 21.20 Teorie
velkého tfiesku II (7) 21.50 Jak
jsem poznal va‰i matku IV (7)
22.20 Akta X VI (8) 23.15 Cesty 
k úspûchu 23.30 Wilfred (5) 23.55
The Big Bang Theory II (7) 0.20
Jak jsem poznal va‰i matku IV (7) 

NOVA SPORT
11.00 Sport Expres 11.10 Dubaj
World Championship 2012 12.50
Sport Expres 13.00 Dubaj World
Championship 2012 14.00 Auto-
mag (38) 14.30 Magazín ATP
World Tour (47) 15.00 Sport
Expres 15.10 Barca TV 17.00
Sport Expres 17.25 Element (114)
17.35 Off-road Maraton (8) 18.00
European PGA Tour (46) 18.45
Lazio ¤ím - Tottenham Hotspur
21.00 Sport Expres 21.10 Dubaj
World Championship 2012 23.00
Sport Expres 23.10 Element (115)
23.25 Sestfiih Evropské ligy UEFA
(3) 23.55 Trans World Sport (47) 

âT SPORT
8.30 Cyklotoulky 8.40 Volejbal: VK
Agel Prostûjov - Vila Cortese 10.40
Setkání mistrÛ automobilového
sportu 2012 11.20 Olympijsk˘
magazín 11.50 Panorama 12.15
Time out 12.45 Goalissimo 13.35
Liga mistrÛ UEFA 17.10 BBV po
25 letech 17.25 Sport v regionech
17.55 Rallye magazín 18.30
Evropská liga UEFA: AC Sparta
Praha - Olympique Lyon 21.00
Král cyklistiky 2012 22.00 MS
cestovních vozÛ 2012/Makao
22.50 Evropská liga UEFA 23.30
Golfmagazín 23.55 EVL’s Prague
Pro 2012 0.55 Sport v regionech 

NOVA CINEMA
8.35 Scooby-Doo II 9.35 Andílci
(18)10.25 VraÏedná ãísla II (4)
11.10 Teleshopping 11.15 Nové
trable staré Christine (2, 3) 12.00
Teleshopping 12.25 Divy svûta
12.35 Tequila a Bonetti v ¤ímû
(12) 13.35 Andílci (19) 14.45
P‰trosí ‰tûstí. Romant. film N
(2009) 16.35 Mr. Bean 17.00
Gilmorova dûvãata III (17) 18.00
Nové trable staré Christine (4, 5)
19.00 VraÏedná ãísla II (5) 20.00
Námofiní vy‰etfiovací sluÏba VIII
(7, 8) 21.55 Jedovat˘ bfieãÈan 4:
Tajné spoleãenství. Thriller
USA/Kan. (2008) 

FANDA
8.30 World of Freesports 8.55 HC
·koda PlzeÀ - HC Mountfield
âeské Budûjovice 10.50 CSKA
Moskva - Lokomotiv Jaroslavl
12.30 Kobra 11 VI (8) 13.25
European Poker Tour (12) 14.20
Námofiní hlídka IV (8) 15.05 Hrbáã
na univerzitû. Komedie USA
(1989) 16.55 Teleshopping 17.05
Kobra 11 VI (9) 18.05 HC Sparta
Praha - HC Vítkovice Steel 21.00
Académica - FC Viktoria PlzeÀ
23.20 Red News 23.25 Mûsteãko
South Park VI (16) 23.55 Námofiní
hlídka IV (9) 0.45 Útûk z vûzení IV
(9) 1.40 K. O. Night Show (77) 

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

âTVRTEK 22. LISTOPADU
PRIMA FAMILY
06.05 Zpravodajství FTV

Prima
06.55 Policejní baÏanti (9)

Krimiseriál Kan. (2010)
07.50 Kutil Tim VII (16)

Seriál USA (1997)
08.35 M.A.S.H. (59)
09.25 Prostfieno!
10.15 Diagnóza vraÏda V (21)

Detektivní seriál USA
(1997-1998) (ST)

11.15 Schimanski: Pfiípad
Schimanski (ST)

13.10 Castle na zabití III (3)
Krimiseriál USA (2010)

14.05 Komisafi Rex III (9) (ST)
15.05 Walker, Texas Ranger

III (6)
16.05 Rosamunde Pilche-

rová: Zbloudilá srdce
Romantick˘ film N
(1996) (ST)

âT1
05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 101 dalmatinÛ
(47/52) 09.25 Sever a Jih II 
(1/12) 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
StarDance V ...kolem dokola
14.05 Banánové rybiãky 14.30
Televarieté 16.05 Cestománie
16.35 AZ-kvíz 16.55 Tak neváhej
a toã! Zábavn˘ pofiad (2010) 17.20
Auto Moto Styl. Pofiad o
automobilech a lidech kolem nich
17.45 âerné ovce. Nebojte se
bojovat za svá práva - pomÛÏeme
vám! ReportáÏe, testy, rady 18.00
Události v regionech 18.25
MÛÏeme dál? Zábavn˘ soutûÏní
pofiad 18.50 StarDance V ...kolem
dokola. Exkluzivní pohled do

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Mot˘lek -
skuteãné pfiíbûhy 09.55 Zázraãné
studánky: Kolem Krvoml˘na do
pekla 10.15 Svût ticha 11.40
Putování za vínem: Austrálie -
Tasmánie a západní Austrálie
12.05 Praha, mûsto vûÏí (12/16)
12.25 Putování za písniãkou 12.55
Divoãina bez hranic 13.20 O vûdû
a vûdcích 13.45 Chcete je? 13.50
Cesty víry: NeÏ zhasne svûtlo
14.20 Ta na‰e povaha ãeská
14.45 Mark˘z de Bois Doré (5/5)
16.05 Teleapatyka 16.15
Diagnóza 16.30 Televizní klub
nesly‰ících 17.00 Planeta YÓ.
T̆ Yó uvádí moderované pásmo:
/17.02/ Oskarova oáza, /17.09/
Cesta do vesmíru, /17.16/
·ikulové, /17.37/ Byl jednou jeden
ãlovûk, /18.06/ Kompas ãasu

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2288) (ST)
09.55 Zavûste, prosím

Film USA/N (2000).
Hrají: M. Ryanová, 
W. Matthau

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední TN, Sportovní

noviny, Poãasí
12.40 Gilmorova dûvãata VII

(16)
Seriál USA (2006)

13.35 Pohotovost Miami (8)
Akãní seriál USA (2009)

14.35 Beze stopy IV (6)
Krimiseriál USA (2005)

15.30 Zákon a pofiádek: Zlo-
ãinné úmysly IV (13)
Krimiseriál USA (2004)

16.30 Pfiátelé VII (3)
17.00 Odpolední TN, Spor-

tovní noviny, Poãasí

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance III (6)
06.05 ANIMÁâEK
08.20 EZO.TV
09.25 Mezi Ïivotem a smrtí II

(15)
10.45 Îena zákona (21)
12.50 Transplantaãní

jednotka (4, 5) (ST)
14.45 Julie, cesta ke ‰tûstí

(77)
Romant. seriál N (2005-
2009) (ST)

15.45 Tereza, Moric a
Konstantin (118)
Seriál N (2011)

16.50 Poslední polda II (11)
Krimiseriál N (2011)

17.55 Co bude dnes k
veãefii?

18.15 ANIMÁâEK
20.00 Hrabû Monte Christo

(2)

svátek má: CECÍLIE

BARRANDOV
05.25 Druhá ‰ance III (6)
06.05 ANIMÁâEK
08.20 EZO.TV
09.25 Mezi Ïivotem a smrtí II

(15)
10.45 Îena zákona (21)
12.50 Transplantaãní

jednotka (4, 5) (ST)
14.45 Julie, cesta ke ‰tûstí

(77)
Romant. seriál N (2005-
2009) (ST)

15.45 Tereza, Moric a
Konstantin (118)
Seriál N (2011)

16.50 Poslední polda II (11)
Krimiseriál N (2011)

17.55 Co bude dnes k
veãefii?

18.15 ANIMÁâEK
20.00 Hrabû Monte Christo

(2)
Film Fr. (1955) (ST)

21.50 Samantha Rogers:
Îena v ringu
Film USA (2010) (ST)

23.55 RYCHLÉ ZPRÁVY
00.00 Dvojí spravedlnost III

(5)
01.05 EZO.TV
03.05 Nikdy nefiíkej nikdy (6)

Seriál SR (2009)
04.10 Samia a Gregor (49)

NOVA CINEMA
8.35 Scooby-Doo II 9.35 Andílci
(18)10.25 VraÏedná ãísla II (4)
11.10 Teleshopping 11.15 Nové
trable staré Christine (2, 3) 12.00
Teleshopping 12.25 Divy svûta
12.35 Tequila a Bonetti v ¤ímû
(12) 13.35 Andílci (19) 14.45
P‰trosí ‰tûstí. Romant. film N
(2009) 16.35 Mr. Bean 17.00
Gilmorova dûvãata III (17) 18.00
Nové trable staré Christine (4, 5)
19.00 VraÏedná ãísla II (5) 20.00
Námofiní vy‰etfiovací sluÏba VIII
(7, 8) 21.55 Jedovat˘ bfieãÈan 4:
Tajné spoleãenství. Thriller
USA/Kan. (2008) 

FANDA
8.30 World of Freesports 8.55 HC
·koda PlzeÀ - HC Mountfield
âeské Budûjovice 10.50 CSKA
Moskva - Lokomotiv Jaroslavl
12.30 Kobra 11 VI (8) 13.25
European Poker Tour (12) 14.20
Námofiní hlídka IV (8) 15.05 Hrbáã
na univerzitû. Komedie USA
(1989) 16.55 Teleshopping 17.05
Kobra 11 VI (9) 18.05 HC Sparta
Praha - HC Vítkovice Steel 21.00
Académica - FC Viktoria PlzeÀ
23.20 Red News 23.25 Mûsteãko
South Park VI (16) 23.55 Námofiní
hlídka IV (9) 0.45 Útûk z vûzení IV
(9) 1.40 K. O. Night Show (77) 

âTVRTEK 22. LISTOPADU
âT1

05.59 Studio 6 08.30 Kouzelná
‰kolka 09.00 101 dalmatinÛ
(47/52) 09.25 Sever a Jih II 
(1/12) 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
StarDance V ...kolem dokola
14.05 Banánové rybiãky 14.30
Televarieté 16.05 Cestománie
16.35 AZ-kvíz 16.55 Tak neváhej
a toã! Zábavn˘ pofiad (2010) 17.20
Auto Moto Styl. Pofiad o
automobilech a lidech kolem nich
17.45 âerné ovce. Nebojte se
bojovat za svá práva - pomÛÏeme
vám! ReportáÏe, testy, rady 18.00
Události v regionech 18.25
MÛÏeme dál? Zábavn˘ soutûÏní
pofiad 18.50 StarDance V ...kolem
dokola. Exkluzivní pohled do
zákulisí taneãní show 18.55
Události za okamÏik a poãasí
19.00 Události 19.50 Branky,
body, vtefiiny 19.59 ·Èastn˘ch
deset 

20.00 Nejlep‰í Bakaláfii:
Silvestr (ST)

21.00 Okno do hfibitova (ST)
21.30 Máte slovo s M.

Jílkovou
22.15 TísÀová linka (ST)
22.45 Podfukáfii VIII (4/6) (ST)
23.40 HádÛv faktor (2/2) (ST)
01.05 Stopy, fakta, tajemství

(ST)
01.35 AZ-kvíz (ST)
02.00 Zajímavosti z regionÛ -

Brno; Ostrava (ST)
02.55 Bydlení je hra (ST)
03.20 Banánové rybiãky (ST)
03.45 âerná hodinka - O ba-

ronu Trenckovi (ST)

âT2
05.59 Dobré ráno 08.30
Panorama 09.00 Mot˘lek -
skuteãné pfiíbûhy 09.55 Zázraãné
studánky: Kolem Krvoml˘na do
pekla 10.15 Svût ticha 11.40
Putování za vínem: Austrálie -
Tasmánie a západní Austrálie
12.05 Praha, mûsto vûÏí (12/16)
12.25 Putování za písniãkou 12.55
Divoãina bez hranic 13.20 O vûdû
a vûdcích 13.45 Chcete je? 13.50
Cesty víry: NeÏ zhasne svûtlo
14.20 Ta na‰e povaha ãeská
14.45 Mark˘z de Bois Doré (5/5)
16.05 Teleapatyka 16.15
Diagnóza 16.30 Televizní klub
nesly‰ících 17.00 Planeta YÓ.
T̆ Yó uvádí moderované pásmo:
/17.02/ Oskarova oáza, /17.09/
Cesta do vesmíru, /17.16/
·ikulové, /17.37/ Byl jednou jeden
ãlovûk, /18.06/ Kompas ãasu
18.20 Kouzelná ‰kolka 18.45
Veãerníãek 18.55 Phineas a Ferb
III (28/35) 19.25 Neuvûfiitelné
pfiíbûhy (13/47) 19.50 Zprávy 
v ãeském znakovém jazyce 

20.00 Îraloãí noc (ST)
21.00 Konjunkturální portrét

aneb Tfii Ïivoty Vlasty
Chramostové (ST)

21.35 Promûny pfiítelkynû
Evy (ST)

22.00 ¤ím (12/12) (ST)
22.45 Tfiistatfiicettfii (ST)
23.40 Zvlá‰tní jednotka (ST)
00.30 Polo‰ero - Anorexie (ST)
00.55 Queen: These Are Days

Of Our Live (1/2) (ST)
01.55 Moje rodina (ST)
02.25 Evropa dnes (ST)
02.50 Uchem jehly (ST)
03.15 Ml˘n na konci cesty (ST)
04.00 Bonsaje od A do Z (ST)

NOVA
05.59 Snídanû s Novou
08.55 Ulice (2288) (ST)
09.55 Zavûste, prosím

Film USA/N (2000).
Hrají: M. Ryanová, 
W. Matthau

11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední TN, Sportovní

noviny, Poãasí
12.40 Gilmorova dûvãata VII

(16)
Seriál USA (2006)

13.35 Pohotovost Miami (8)
Akãní seriál USA (2009)

14.35 Beze stopy IV (6)
Krimiseriál USA (2005)

15.30 Zákon a pofiádek: Zlo-
ãinné úmysly IV (13)
Krimiseriál USA (2004)

16.30 Pfiátelé VII (3)
17.00 Odpolední TN, Spor-

tovní noviny, Poãasí
17.30 Mentalista II (18)

Krimiseriál USA (2009)
18.25 Ulice (2289) (ST)
19.30 TN, Sportovní noviny,

Poãasí

20.20 Ordinace v rÛÏové
zahradû 2 (376) (ST)

21.50 Kriminálka Miami IX
(13) (ST)

22.50 Noãní TN, Sportovní
noviny, Poãasí

23.20 Demolition Man
Film USA (1993). Hrají:
S. Stallone, W. Snipes.
ReÏie M. Brambilla (ST)

01.40 Novashopping
01.50 Zákon a pofiádek: Zlo-

ãinné úmysly IV (13)
02.35 Na vlastní oãi
03.15 Stfiepiny
04.00 Huff II (7)
05.00 Pfiátelé VII (3)

PRIMA LOVE
12.05 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(17) 12.30 ChÛva k pohledání VI
(16) 13.00 Will & Grace VI (3)
13.25 Velmi kfiehké vztahy III (49)
14.35 âarodûjky II (12) 15.30
Zoufalé manÏelky VII (13) 16.30
Alisa - Jdi za sv˘m srdcem (35)
17.30 Sabrina - mladá ãarodûjnice
(18) 18.00 Máte doma uklizeno? II
(5) 18.30 Jamie vafií doma II (1)
19.05 NejúÏasnûj‰í hotely svûta
(14) 20.10 ChÛva k pohledání VI
(17) 20.40 Zhubni, nebo pfiiber! V
(1) 21.40 Farmáfi hledá Ïenu 3 SK
(6) 23.10 Sex ve mûstû VI (7)
23.45 Zoufalé manÏelky VIII (9) 

PRIMA COOL
11.15 Buffy, pfiemoÏitelka upírÛ IV
12.10 Kdo pfieÏije: Afrika (3) 13.10
Hustej náfiez (3) 13.35 Simpsonovi
III (18, 19) 14.35 Xena VI (18)
15.35 Akta X V (7) 16.35 Mistfii
demolice (8) 17.35 Hvûzdná brána
VI (13) 18.30 Simpsonovi III (20,
21) 19.20 Kdo pfieÏije: Afrika (4)
20.15 TûÏká dfiina 20.50 Elitní
komanda zblízka (12) 21.20 Teorie
velkého tfiesku II (7) 21.50 Jak
jsem poznal va‰i matku IV (7)
22.20 Akta X VI (8) 23.15 Cesty 
k úspûchu 23.30 Wilfred (5) 23.55
The Big Bang Theory II (7) 0.20
Jak jsem poznal va‰i matku IV (7) 

NOVA SPORT
11.00 Sport Expres 11.10 Dubaj
World Championship 2012 12.50
Sport Expres 13.00 Dubaj World
Championship 2012 14.00 Auto-
mag (38) 14.30 Magazín ATP
World Tour (47) 15.00 Sport
Expres 15.10 Barca TV 17.00
Sport Expres 17.25 Element (114)
17.35 Off-road Maraton (8) 18.00
European PGA Tour (46) 18.45
Lazio ¤ím - Tottenham Hotspur
21.00 Sport Expres 21.10 Dubaj
World Championship 2012 23.00
Sport Expres 23.10 Element (115)
23.25 Sestfiih Evropské ligy UEFA
(3) 23.55 Trans World Sport (47) 

svátek má: CEC
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Svůj nový domov našli v Oáze klidu
Jsou jako děti. Žijí ve vlastním světě a zdá se, že jsou v něm šťastni

MARIE STYPKOVÁ
JAN SMEKAL

Frýdek-Místek | Přání 
a tužby už dávno zastrči-
li hluboko do svého nitra 
a svou budoucnost neřeší. 
Žijí přítomností a život be-
rou takový, jaký je. 
Řeč je o lidech, kteří žijí 

v zařízení s názvem Oáza 
pokoje pro psychicky ne-
mocné. To sídlí v bývalém 
areálu jeslí na frýdeckém 
sídlišti K Hájku. 

Vlastimír Čavera přišel 
do tohoto zařízení před osmi 
lety z Domova pokojného 
stáří. V padesáti letech totiž 
prodělal tři mrtvice a částeč-
ně ochrnul. Kdo by si myslel, 
že se utápí v depresích, je 
na omylu. Jedenašedesátile-
tý muž srší vtipem, neustále 
se směje, a to dokonce i teh-
dy, když mluví o své ztracené 
rodině. 

Tři dcery a syna 
léta neviděl

„Byl jsem dvakrát ženatý, 
z prvního manželství mám 
dvě dcery a jednoho syna. 
Syna ale dala manželka hned 
po narození do náhradní ro-
diny, takže jsem ho nikdy 
neviděl. Když jsme se pak 
rozvedli, odešla i s dcerami 
do Prahy. S druhou manžel-
kou mám další dceru, ale tu 
jsem viděl naposledy před 

pěti lety,“ vzpomíná muž, kte-
rý dřív pracoval jako traktori-
sta JZD v Krmelíně a ve Staré 
Vsi. Tehdy bydlel v obecním 
bytě v Košatce. „Když jsem 
pak onemocněl, skončil jsem 
tady. Nikoho nemám,“ říká 
Čavera, za kterým občas 
přijde jeho jediný kamarád 
– Rus, který se ve Frýdku-
-Místku oženil. Na otázku, 
zda by nechtěl vidět své děti, 
pan Vlastimír mávne po-
chroumanou rukou a říká, že 

do pořadu Pošta pro tebe se 
určitě hlásit nebude. Vysvět-
luje, že novou rodinu našel 
právě v Oáze klidu. 

„Vstávám, kdy se mi chce, 
pak jdu na snídani, dívám 
se na televizi, pak obědvám, 
pak si trošku poležím, občas 
se jdu podívat na zahradu 
a tak pořád dokola,“ popi-

suje běžný den. Radost má 
hlavně ze sestřiček, které se 
o něho starají. „Jsou úžasné 
a já si tady prostě připadám 
jako doma. Jinde bych už žít 
nechtěl,“ loučí se. 

Opustili ji kvůli 
kulatějším ženám

Sedmašedesátiletá Eva 
Šebestová žije v domově pro 
duševně nemocné sedm let. 
I ona se pořád usmívá. Byla 
dvakrát vdaná, ale děti nemá. 

Od mládí tvrdě pracovala. 
Od osmnácti do dvaadvaceti 
let dojila krávy, poté dělala 
na hydraulickém lisu v raš-
kovické Akumulátorce. „Po-
cházím z Vyšních Lhot. Když 
jsem zůstala sama, bydlela 
jsem v garsonce v Místku. 
Bylo mi tam ale smutno,“ 
vypráví stále upravená ba-

bička. Teď bydlí v miniatur-
ním pokoji společně s další 
paní. Přesto si dokázala 
zařídit svůj koutek vším, co 
má ráda. Na rozdíl od pana 
Vlastimíra za ní chodí pravi-
delně návštěvy. „Mám sest-
ru, neteře, synovce, kteří mě 
navštěvují pravidelně. Zvou 
mě na svátky, na Vánoce, 
ale já jsem nejraději tady,“ 
vysvětluje s tím, že sestřičky 
se o všechny vzorně starají. 
„Opatrují nás, obsluhují nás, 

prostě jsou zlaté,“ vzdává 
hold personálu. Pak doplní 
vyprávění, jak ji potěšila psí 
návštěva s canisterapeutkou. 
„Bolela mě šlapka na chodid-
le, tak mi paní řekla, ať si po-
ložím nohu na bříško pejska. 
Poslechla jsem ji a už mě to 
nebolí,“ ukazuje radostně 
zdravou nohu. 

Spokojenost je 
všudypřítomná

Oáza pokoje je jedním 
ze zařízení frýdecko-místecké 
Charity. Vznikla pro lidi, kte-
ří trpí schizofrenií, stařeckou 
demencí nebo Alzheimerovou 
nemocí. Žije zde padesát kli-
entů. Kromě vlastních pokojů 
mají k dispozici společenskou 
místnost, kuchyň a další pro-
story, včetně úhledné zahra-
dy. Babičky i dědečkové se 
radují i z toho, že mohou ješ-

tě něco dělat. „Vyrábějí krás-
né obrázky, keramiku, pletou 
košíky, nebo pečou vánoční 
cukroví. Snažíme se je za-
městnat tím, co je baví. To je 
ta nejlepší terapie, jakou jim 
asi můžeme nabídnout,“ říká 
jedna ze sestřiček Markéta 
Bekárková, která byla loni 
vyhlášena Sestrou roku. 

OBČANSKÁ 
SPOLEČNOST

Vlastimír Čavera srší humorem v každé denní době. Přestože se špat-
ně pohybuje, má pořád důvod k radosti.

Eva Šebestová celý život tvrdě pracovala. Teď je spokojena ve svém 
miniaturním světě.  Foto: Jan Smekal (2x)

Netrapte dítě s nočníkem, ošklivě se vám to vrátí
Pavlína Němcová z Opavy 
pracuje šestnáct let jako dět-
ská psycholožka. 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 porad-
na@mrnouskov.cz. Rodinná 
kavárna Mrňouskov, se kte-
rou Pavlína Němcová spolu-
pracuje, pořádá i semináře 

o výchově dětí do šesti let 
určené pro nastávají rodi-
če, rodiče i prarodiče. Více 
informací najdete na webu 
www.mrnouskov.cz. 

Jsem bezradná. Naše dva-
cetiměsíční dcera už krásně 
volá na čůrání, tudíž ji ne-
cháváme bez plenek. Bohužel 
kakat na nočník ani na záchod 
nechce. Když začne volat a my 
ji chceme posadit na nočník 
nebo wc, tak spustí hrozný 
křik a začne se vzpírat. Pak se 
vykaká mimo nebo do kalhot. 
Co mám dělat? 

Po všem, co jsem prostudo-
vala a ze zkušeností vlastních 

i cizích se přikláním k tomu, 
že každé dítě má jinou dobu 
zrání a dozrání ke schopnos-
ti udržovat čistotu. Někteří 
rodiče bohužel příliš spěcha-
jí a tlačí na dítě, aby bylo co 
nejdříve bez plen. V dnešní 
době nechápu proč. Už ne-
musíme věnovat žádný čas 
praní plen, když máme mož-
nost koupit jednorázové. Ně-
kdy mám pocit, jak kdyby se 
rodiče předháněli, kdo bude 
mít dítě bez plen dříve. A při-
tom si vůbec neuvědomují, že 
dítěti mohou způsobit trauma 
nebo komplexy. Znám přípa-
dy, kdy dítě ve dvou letech 
už pleny nepotřebovalo, a ve 

třech letech po těžkém zážit-
ku se začalo opět počůrávat 
a pokakávat. Hlavně holčičky, 
které rodiče nutí předčasně 
k čistotě, pak někdy začnou 
zadržovat kakání a pak mají 
velké problémy. Pak třeba ne-
kakají celý týden, a když už to 
nemohou vydržet, nebo jsou 
třeba v prostředí, kde na to 
zapomenou, pokakají se opa-
kovaně. Někteří lidé se mnou 
nesouhlasí. Podle nich i naši 
generaci rodiče nutili velmi 
brzy chodit na nočník a zá-
chod a nenechalo to na nás 
žádné traumatické násled-
ky. Nevěřte tomu, nechalo! 
A jaké! Jen si neuvědomuje-

me, že psychické problémy, 
které v dospělosti máme, mo-
hou mít kořeny i tady. Takže 
radím, abyste si raději s dítě-
tem užívali pohodu a vytvoři-
li spoustu prostoru na hraní, 
než abyste ho stále kontrolo-
vali, jestli se mu nechce čů-
rat nebo kakat. Neobtěžujte 
ho tím, že ho budete co půl 
hodiny vysazovat na nočník. 
Užívejte si své dítě, dokud je 
malinké. Vyroste hrozně rych-
le. Co do něj vložíte do jeho 
tří let, to se vám bohatě vrátí. 
A nucení na nočník k tomu 
určitě nepatří. Však k němu 
vaše holčička dospěje. 

PAVLÍNA NĚMCOVÁ 

PORADNA 
DĚTSKÉHO 
PSYCHOLOGA
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VÝZVA ANO 2012 

SPOJME SE,  
NAJDĚME 200 
STATEČNÝCH 

WWW.ANO2011.CZ

Vážení spoluobčané,
je tomu právě rok, co jsem zveřejnil výzvu ANO 
2011, v níž jsem pojmenoval stav české politiky 
a požádal slušné lidi o spolupráci při výměně 
neschopných a zkorumpovaných politiků. Co 
jsme za ten rok zjistili?

Situace v české politice se bohužel v mnoha 
směrech podobá situaci ve společnosti. Lidé se 
nedovedou sjednotit, nikdo nevěří nikomu, každý 
„hraje na sebe“. Stejně jako česká politika 
se uzavíráme do vlastních ulit a nevnímáme 
závažné události kolem nás, nemáme zájem je 
řešit.

Mají iniciativy šanci?
Naštěstí zde stále ještě vznikají iniciativy, které 
usilují o změnu. Podporuji cíle uskupení Vraťte 
nám stát, výzvu Přímá volba poslanců 2014, je 
mi sympatická Pozitivní evoluce Karla Janečka. 
Stále se však ptám: mají občanské iniciativy 
šanci něco reálně změnit?

Vždyť víme, že arogantní politici jsou vůči 
občanské společnosti imunní, na iniciativy 
nereagují, nejednají už ani se zástupci odborů 
ani s dalšími zájmovými sdruženími - od 
zemědělců přes lékaře, učitele, vědeckou obec 
až po umělce.

Pojďme společně do voleb!
Jediné, z čeho mají tito politici ještě strach, jsou 
volby, tedy poslední reálný znak demokracie, 
který veřejnosti ponechali. Věřím, že jedině 
prostřednictvím demokratických voleb můžeme 
politiku začít skutečně měnit ku prospěchu celé 
společnosti. Proto chci vyzvat všechny iniciativy 
a občany, kteří ještě nerezignovali: Spojme se 

a soustřeďme se už dnes na příští parlamentní 
volby!

Motivuje mne odpovědnost
Mnoho lidí i médií se mě stále ptá, jaké mám 
ambice. Opravdu nepotřebuji kšeftovat se 
státem jako kamarádi dnešních politiků. Platím 
stovky milionů korun na daních, nemám tedy 
zapotřebí tyto daně rozkrádat. To zde praktikují 
jiní. Dosáhl jsem, čeho jsem v podnikání dosáh-
nout chtěl, a pro svůj soukromý život mám, co 
potřebuji. Na rozdíl od některých našich politiků 
mám ale to hlavní: odpovědnost. 

Odpovědnost za bezmála 30 tisíc lidí, které 
naše firmy zaměstnávají, za to, co s nimi bude, 
až otěže vládnutí přeberou „mluvící hlavy“, jež 
nikdy nepracovaly. Tito harcovníci socialistických 
stranických sekretariátů spolu s komunisty 
ještě prohloubí propast mezi zaměstnavateli              
a zaměstnanými a postaví je proti sobě. Slušní 
podnikatelé, kteří zde ještě platí daně, zmizí  
v přívětivějších zeměpisných šířkách.

Věřím, že má motivace je zřejmá a pochopitelná 
- jde o sebeobranu a já jen doufám, že se tato 
sebeobrana brzy nezmění až v domobranu. Chci 
bránit to, co jsem vytvořil.  Obávám se totiž, že 
dokážu domyslet, kam až situace, kterou nám 
politici přichystali, může dospět.

Hledejme osobnosti a řešení
Vyzývám všechny slušné podnikatele, aby se  
k této obraně zájmů České republiky, které jsou 
i jejich zájmy, přidali. Vyzývám také všechny 
slušné a poctivé lidi – zaměstnance, důchodce 
i studenty: Najděme mezi sebou alespoň dvě 

stě osobností, o nichž budeme přesvědčeni, že 
dokážou nahradit figury minulosti ze stranických 
kandidátek. Nominujme do parlamentních voleb 
osobnosti, které se nepotřebují živit politikou,  
a buďme svornější. 

Je třeba pojmenovat hlavní problémy najít jejich 
řešení, určit společné vize, cíle a řídit stát jed-
noduše, efektivně – selským rozumem. Současní 
politici to za nás neudělají.

Zázemí politického hnutí
ANO 2011 se letos v květnu stalo politickým 
hnutím. Má celostátní strukturu. V srpnu se 
uskutečnil ustavující sněm a hnutí si vyzkouše-
lo i první volby. Nyní připravuje svůj program 
restartu, který po všech expertizách představíme 
na jaře příštího roku.

Osobnostem, které nerezignovaly a které rovněž 
věří, že má smysl se utkat se stávajícími strana-
mi v parlamentních volbách, nabízíme zázemí  
v našem hnutí, které si nachází místo na 
politické scéně. Já osobně mohu slíbit, že dám 
k dispozici veškeré manažerské a organizační 
schopnosti a spolu s dalšími podnikateli a osob-
nostmi budu hnutí dál podporovat i finančně. 

Pomozte nám, pomozme sobě, naší zemi, aby 
se vymanila ze sevření korupčního systému 
politických stran a zvolila si lepší budoucnost.
  
Moc děkuji za důvěru,
Andrej Babiš, předseda hnutí ANO 2011
babis@ano2011.cz
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Svůj nový domov našli v Oáze klidu
Jsou jako děti. Žijí ve vlastním světě a zdá se, že jsou v něm šťastni

MARIE STYPKOVÁ
JAN SMEKAL

Frýdek-Místek | Přání 
a tužby už dávno zastrči-
li hluboko do svého nitra 
a svou budoucnost neřeší. 
Žijí přítomností a život be-
rou takový, jaký je. 
Řeč je o lidech, kteří žijí 

v zařízení s názvem Oáza 
pokoje pro psychicky ne-
mocné. To sídlí v bývalém 
areálu jeslí na frýdeckém 
sídlišti K Hájku. 

Vlastimír Čavera přišel 
do tohoto zařízení před osmi 
lety z Domova pokojného 
stáří. V padesáti letech totiž 
prodělal tři mrtvice a částeč-
ně ochrnul. Kdo by si myslel, 
že se utápí v depresích, je 
na omylu. Jedenašedesátile-
tý muž srší vtipem, neustále 
se směje, a to dokonce i teh-
dy, když mluví o své ztracené 
rodině. 

Tři dcery a syna 
léta neviděl

„Byl jsem dvakrát ženatý, 
z prvního manželství mám 
dvě dcery a jednoho syna. 
Syna ale dala manželka hned 
po narození do náhradní ro-
diny, takže jsem ho nikdy 
neviděl. Když jsme se pak 
rozvedli, odešla i s dcerami 
do Prahy. S druhou manžel-
kou mám další dceru, ale tu 
jsem viděl naposledy před 

pěti lety,“ vzpomíná muž, kte-
rý dřív pracoval jako traktori-
sta JZD v Krmelíně a ve Staré 
Vsi. Tehdy bydlel v obecním 
bytě v Košatce. „Když jsem 
pak onemocněl, skončil jsem 
tady. Nikoho nemám,“ říká 
Čavera, za kterým občas 
přijde jeho jediný kamarád 
– Rus, který se ve Frýdku-
-Místku oženil. Na otázku, 
zda by nechtěl vidět své děti, 
pan Vlastimír mávne po-
chroumanou rukou a říká, že 

do pořadu Pošta pro tebe se 
určitě hlásit nebude. Vysvět-
luje, že novou rodinu našel 
právě v Oáze klidu. 

„Vstávám, kdy se mi chce, 
pak jdu na snídani, dívám 
se na televizi, pak obědvám, 
pak si trošku poležím, občas 
se jdu podívat na zahradu 
a tak pořád dokola,“ popi-

suje běžný den. Radost má 
hlavně ze sestřiček, které se 
o něho starají. „Jsou úžasné 
a já si tady prostě připadám 
jako doma. Jinde bych už žít 
nechtěl,“ loučí se. 

Opustili ji kvůli 
kulatějším ženám

Sedmašedesátiletá Eva 
Šebestová žije v domově pro 
duševně nemocné sedm let. 
I ona se pořád usmívá. Byla 
dvakrát vdaná, ale děti nemá. 

Od mládí tvrdě pracovala. 
Od osmnácti do dvaadvaceti 
let dojila krávy, poté dělala 
na hydraulickém lisu v raš-
kovické Akumulátorce. „Po-
cházím z Vyšních Lhot. Když 
jsem zůstala sama, bydlela 
jsem v garsonce v Místku. 
Bylo mi tam ale smutno,“ 
vypráví stále upravená ba-

bička. Teď bydlí v miniatur-
ním pokoji společně s další 
paní. Přesto si dokázala 
zařídit svůj koutek vším, co 
má ráda. Na rozdíl od pana 
Vlastimíra za ní chodí pravi-
delně návštěvy. „Mám sest-
ru, neteře, synovce, kteří mě 
navštěvují pravidelně. Zvou 
mě na svátky, na Vánoce, 
ale já jsem nejraději tady,“ 
vysvětluje s tím, že sestřičky 
se o všechny vzorně starají. 
„Opatrují nás, obsluhují nás, 

prostě jsou zlaté,“ vzdává 
hold personálu. Pak doplní 
vyprávění, jak ji potěšila psí 
návštěva s canisterapeutkou. 
„Bolela mě šlapka na chodid-
le, tak mi paní řekla, ať si po-
ložím nohu na bříško pejska. 
Poslechla jsem ji a už mě to 
nebolí,“ ukazuje radostně 
zdravou nohu. 

Spokojenost je 
všudypřítomná

Oáza pokoje je jedním 
ze zařízení frýdecko-místecké 
Charity. Vznikla pro lidi, kte-
ří trpí schizofrenií, stařeckou 
demencí nebo Alzheimerovou 
nemocí. Žije zde padesát kli-
entů. Kromě vlastních pokojů 
mají k dispozici společenskou 
místnost, kuchyň a další pro-
story, včetně úhledné zahra-
dy. Babičky i dědečkové se 
radují i z toho, že mohou ješ-

tě něco dělat. „Vyrábějí krás-
né obrázky, keramiku, pletou 
košíky, nebo pečou vánoční 
cukroví. Snažíme se je za-
městnat tím, co je baví. To je 
ta nejlepší terapie, jakou jim 
asi můžeme nabídnout,“ říká 
jedna ze sestřiček Markéta 
Bekárková, která byla loni 
vyhlášena Sestrou roku. 

OBČANSKÁ 
SPOLEČNOST

Vlastimír Čavera srší humorem v každé denní době. Přestože se špat-
ně pohybuje, má pořád důvod k radosti.

Eva Šebestová celý život tvrdě pracovala. Teď je spokojena ve svém 
miniaturním světě.  Foto: Jan Smekal (2x)

Netrapte dítě s nočníkem, ošklivě se vám to vrátí
Pavlína Němcová z Opavy 
pracuje šestnáct let jako dět-
ská psycholožka. 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 porad-
na@mrnouskov.cz. Rodinná 
kavárna Mrňouskov, se kte-
rou Pavlína Němcová spolu-
pracuje, pořádá i semináře 

o výchově dětí do šesti let 
určené pro nastávají rodi-
če, rodiče i prarodiče. Více 
informací najdete na webu 
www.mrnouskov.cz. 

Jsem bezradná. Naše dva-
cetiměsíční dcera už krásně 
volá na čůrání, tudíž ji ne-
cháváme bez plenek. Bohužel 
kakat na nočník ani na záchod 
nechce. Když začne volat a my 
ji chceme posadit na nočník 
nebo wc, tak spustí hrozný 
křik a začne se vzpírat. Pak se 
vykaká mimo nebo do kalhot. 
Co mám dělat? 

Po všem, co jsem prostudo-
vala a ze zkušeností vlastních 

i cizích se přikláním k tomu, 
že každé dítě má jinou dobu 
zrání a dozrání ke schopnos-
ti udržovat čistotu. Někteří 
rodiče bohužel příliš spěcha-
jí a tlačí na dítě, aby bylo co 
nejdříve bez plen. V dnešní 
době nechápu proč. Už ne-
musíme věnovat žádný čas 
praní plen, když máme mož-
nost koupit jednorázové. Ně-
kdy mám pocit, jak kdyby se 
rodiče předháněli, kdo bude 
mít dítě bez plen dříve. A při-
tom si vůbec neuvědomují, že 
dítěti mohou způsobit trauma 
nebo komplexy. Znám přípa-
dy, kdy dítě ve dvou letech 
už pleny nepotřebovalo, a ve 

třech letech po těžkém zážit-
ku se začalo opět počůrávat 
a pokakávat. Hlavně holčičky, 
které rodiče nutí předčasně 
k čistotě, pak někdy začnou 
zadržovat kakání a pak mají 
velké problémy. Pak třeba ne-
kakají celý týden, a když už to 
nemohou vydržet, nebo jsou 
třeba v prostředí, kde na to 
zapomenou, pokakají se opa-
kovaně. Někteří lidé se mnou 
nesouhlasí. Podle nich i naši 
generaci rodiče nutili velmi 
brzy chodit na nočník a zá-
chod a nenechalo to na nás 
žádné traumatické násled-
ky. Nevěřte tomu, nechalo! 
A jaké! Jen si neuvědomuje-

me, že psychické problémy, 
které v dospělosti máme, mo-
hou mít kořeny i tady. Takže 
radím, abyste si raději s dítě-
tem užívali pohodu a vytvoři-
li spoustu prostoru na hraní, 
než abyste ho stále kontrolo-
vali, jestli se mu nechce čů-
rat nebo kakat. Neobtěžujte 
ho tím, že ho budete co půl 
hodiny vysazovat na nočník. 
Užívejte si své dítě, dokud je 
malinké. Vyroste hrozně rych-
le. Co do něj vložíte do jeho 
tří let, to se vám bohatě vrátí. 
A nucení na nočník k tomu 
určitě nepatří. Však k němu 
vaše holčička dospěje. 

PAVLÍNA NĚMCOVÁ 

PORADNA 
DĚTSKÉHO 
PSYCHOLOGA
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VÝZVA ANO 2012 

SPOJME SE,  
NAJDĚME 200 
STATEČNÝCH 

WWW.ANO2011.CZ

Vážení spoluobčané,
je tomu právě rok, co jsem zveřejnil výzvu ANO 
2011, v níž jsem pojmenoval stav české politiky 
a požádal slušné lidi o spolupráci při výměně 
neschopných a zkorumpovaných politiků. Co 
jsme za ten rok zjistili?

Situace v české politice se bohužel v mnoha 
směrech podobá situaci ve společnosti. Lidé se 
nedovedou sjednotit, nikdo nevěří nikomu, každý 
„hraje na sebe“. Stejně jako česká politika 
se uzavíráme do vlastních ulit a nevnímáme 
závažné události kolem nás, nemáme zájem je 
řešit.

Mají iniciativy šanci?
Naštěstí zde stále ještě vznikají iniciativy, které 
usilují o změnu. Podporuji cíle uskupení Vraťte 
nám stát, výzvu Přímá volba poslanců 2014, je 
mi sympatická Pozitivní evoluce Karla Janečka. 
Stále se však ptám: mají občanské iniciativy 
šanci něco reálně změnit?

Vždyť víme, že arogantní politici jsou vůči 
občanské společnosti imunní, na iniciativy 
nereagují, nejednají už ani se zástupci odborů 
ani s dalšími zájmovými sdruženími - od 
zemědělců přes lékaře, učitele, vědeckou obec 
až po umělce.

Pojďme společně do voleb!
Jediné, z čeho mají tito politici ještě strach, jsou 
volby, tedy poslední reálný znak demokracie, 
který veřejnosti ponechali. Věřím, že jedině 
prostřednictvím demokratických voleb můžeme 
politiku začít skutečně měnit ku prospěchu celé 
společnosti. Proto chci vyzvat všechny iniciativy 
a občany, kteří ještě nerezignovali: Spojme se 

a soustřeďme se už dnes na příští parlamentní 
volby!

Motivuje mne odpovědnost
Mnoho lidí i médií se mě stále ptá, jaké mám 
ambice. Opravdu nepotřebuji kšeftovat se 
státem jako kamarádi dnešních politiků. Platím 
stovky milionů korun na daních, nemám tedy 
zapotřebí tyto daně rozkrádat. To zde praktikují 
jiní. Dosáhl jsem, čeho jsem v podnikání dosáh-
nout chtěl, a pro svůj soukromý život mám, co 
potřebuji. Na rozdíl od některých našich politiků 
mám ale to hlavní: odpovědnost. 

Odpovědnost za bezmála 30 tisíc lidí, které 
naše firmy zaměstnávají, za to, co s nimi bude, 
až otěže vládnutí přeberou „mluvící hlavy“, jež 
nikdy nepracovaly. Tito harcovníci socialistických 
stranických sekretariátů spolu s komunisty 
ještě prohloubí propast mezi zaměstnavateli              
a zaměstnanými a postaví je proti sobě. Slušní 
podnikatelé, kteří zde ještě platí daně, zmizí  
v přívětivějších zeměpisných šířkách.

Věřím, že má motivace je zřejmá a pochopitelná 
- jde o sebeobranu a já jen doufám, že se tato 
sebeobrana brzy nezmění až v domobranu. Chci 
bránit to, co jsem vytvořil.  Obávám se totiž, že 
dokážu domyslet, kam až situace, kterou nám 
politici přichystali, může dospět.

Hledejme osobnosti a řešení
Vyzývám všechny slušné podnikatele, aby se  
k této obraně zájmů České republiky, které jsou 
i jejich zájmy, přidali. Vyzývám také všechny 
slušné a poctivé lidi – zaměstnance, důchodce 
i studenty: Najděme mezi sebou alespoň dvě 

stě osobností, o nichž budeme přesvědčeni, že 
dokážou nahradit figury minulosti ze stranických 
kandidátek. Nominujme do parlamentních voleb 
osobnosti, které se nepotřebují živit politikou,  
a buďme svornější. 

Je třeba pojmenovat hlavní problémy najít jejich 
řešení, určit společné vize, cíle a řídit stát jed-
noduše, efektivně – selským rozumem. Současní 
politici to za nás neudělají.

Zázemí politického hnutí
ANO 2011 se letos v květnu stalo politickým 
hnutím. Má celostátní strukturu. V srpnu se 
uskutečnil ustavující sněm a hnutí si vyzkouše-
lo i první volby. Nyní připravuje svůj program 
restartu, který po všech expertizách představíme 
na jaře příštího roku.

Osobnostem, které nerezignovaly a které rovněž 
věří, že má smysl se utkat se stávajícími strana-
mi v parlamentních volbách, nabízíme zázemí  
v našem hnutí, které si nachází místo na 
politické scéně. Já osobně mohu slíbit, že dám 
k dispozici veškeré manažerské a organizační 
schopnosti a spolu s dalšími podnikateli a osob-
nostmi budu hnutí dál podporovat i finančně. 

Pomozte nám, pomozme sobě, naší zemi, aby 
se vymanila ze sevření korupčního systému 
politických stran a zvolila si lepší budoucnost.
  
Moc děkuji za důvěru,
Andrej Babiš, předseda hnutí ANO 2011
babis@ano2011.cz
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Deza s pomocí EU podporuje 
partnerství i energetické úspory
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www.deza.cz
Studentka Jana Dvořáková z Univerzity Pardubice se v rámci 
dlouhodobé stáže programu Partnerství pro chemii seznamuje 
v Deze s laboratorními postupy v praxi.

V rámci projektu Energetické úspory ve společnosti DEZA, a. s. prošly rekonstrukcí parní rozvody 
do systému Centrálního zásobování teplem ve Václavkově ulici.
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Jak se k nám dostala vánočka
Vánočka se v Česku a Slovensku dlouhodobě těší velké oblibě. Ačkoliv její název napovídá, že se konzumuje nej-
častěji kolem Vánoc, oblíbili si ji zákazníci po celý rok. V období Vánoc ale její výroba úplně vytíží kapacity většiny
pekáren. 

Historie

Historie vánočky se začala psát již v 16. století a až do 18. 
století byla výsada péct vánočku svěřena jen řemeslníkům 
a pekárnám se zvláštním povolením. Vánočka do té doby 
sloužila zejména jako dar pro tehdejší 
šlechtu a úředníky. Tehdy 
byla s mandlemi, ořechy 
a rozinkami. Pro 
běžnou popu-
laci byla 
určena 
jen 

oby-
čejná 

vánočka, 
kterou byste 

si pravděpodobně 
dnes nekoupili. Teprve od 

18. století si ji začali lidé péct 
i doma. Recepty se dodnes dědí z gene-

race na generaci a existuje tedy nespočet možných variací. 
Stejně tak pro vánočku vznikla spousta zajímavých pojme-
nování. Za všechny jmenujme například: štědrovečernice, 
vandrovnice, štědrovice, štědrovka, pleténka, húska, calta, 
pletanka, pletenice, ceplík, štrucla, štricka. Pečení vánočky 
provázela také řada zvyků. Například se do ní zapékala 
mince. Kdo ji pak při krájení našel, měl zdraví a bohatství 
na celý rok „zaručeno“. Dalším zvykem bylo to, že hospo-
dyně, která zadělávala na vánočku, musela být oblečena 
v bílé zástěře a šátku. Při zadělávání těsta navíc nesměla 
mluvit a při kynutí těsta musela vyskakovat do výšky. 
Pokud se vánočka roztrhla nebo spálila, věštilo to nezdar.  
Pečení vánočky tedy nikdy nebylo jednoduché a možná 
si nyní říkáte, jak to máte snadné, když ji jdete koupit do 
obchodu. 

Křížové pletení vánočky

Křížové pletení vánočky mělo svůj přesný smysl. Mělo za 
cíl ochránit nás před zlými vlivy. Tradičně se vánočka pletla 
z devíti stejných pramenů. Základ tvoří první patro slože-
né ze čtyř pramenů. Ty mají symbolizovat slunce, vodu, 
zemi a vzduch. Druhé patro tvoří tři prameny představující 

rozum, vůli a cit. Poslední patro tvoří dva prameny, které 
spojují vědění a lásku. 

Současnost vánočky

V současné době vánočka neodmyslitelně patří k Vánocům 
a pro mnoho z nás i ke snídani. Mažeme ji máslem, džemy, 
ovocnými pomazánkami a kakaovým krémem. Existuje 
dokonce recept s uzeným masem. Výhodou dnešní doby 
je to, že vánočku můžete koupit na každém rohu a bude 
chutnat jako ta, kterou byste si upekli doma. Často se totiž 
plete ručně. Vánočky pod značkou Penam jsou osvědčenou 
volbou a můžete vybírat z mnoha druhů. Vánočku s mand-
lemi, s rozinkami, se sladidlem...
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VAŠE LAHŮDKY A UZENINY

Vídeňské
Eso párky    14.90

100 g Kč

Akční cena
Pečená
šunka    20.90

100 g Kč

Akční cena
Pochoutkový
salát    11.90

100 g Kč

Akční cena
Královský sýr  
45%    18.90

100 g Kč

Akční cena

ve více jak 50 prodejnách lahůdek a uzenin v OD Kaufland

AKCE od 19. 11. do 2. 12. 2012

MAREK POKORNÝ
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V minulém vydání týdeníku 5+2 dny jsme uve ejnili deset výherc  sout že o nejlepší recept z ku-
ecího masa od zna ky Vod anské ku e. Vít zné recepty postupn  zve ej ujeme, abyste i Vy, naši 
tená i, mohli vyzkoušet tradi ní i netradi ní recepty z ku ecího masa. T ší nás, že ke svému va ení 

používáte kvalitní eské ku ecí maso od zna ky Vod anské ku e. V p íštím vydání týdeníku se op t 
m žete t šit na další vít zné recepty. Vám všem, kte í jste se naší sout že zú astnili, d kujeme. 

A samoz ejm  – všem výherc m ješt  jednou gratulujeme!

Vyhodnocení vítězů soutěže
o 10 nejlepších receptů z kuřecího masa.

Recept od paní Jitky Novotné z Loun
„KUŘECÍ PLACIČKY“

Recept od paní Ludmily Krainerové z Humpolce
„KUŘECÍ PRSA Z VODŇANSKÉHO KUŘETE SE ŠPENÁTEM, ŠUNKOU A SÝREM“

Recept od paní Gabriely Kubenové
z Valašského Meziříčí
„PODZIMNÍ KUŘE“Ingredience: 

2 ku ecí ízky od zna ky 
Vod anské ku e,
1 pórek i s natí,
1 lži ka soli, pep e,
sladké papriky,
kari ko ení,
sojové omá ky,
3 lžíce Solamylu,
3 vejce,
špetka chilli ko ení
(d tem vynecháme).

Postup p ípravy:
Ku ecí ízky nakrájíme na nudli ky a smícháme se všemi ingrediencemi dohro-
mady. Sm s necháme odležet v lednici. Poté na pánvi rozeh ejeme olej. P ipra-
venou sm s v odpovídajícím množství klademe lžicí na pánev ve tvaru placi ek. 
Rovnom rn  ope eme.

Ingredience na 4 porce: 

200g erstvého špenátu, 4 ku ecí ízky z Vod anského ku ete, 200 g m kkého tvarohu, 4 plátky dušené šunky,
4 plátky tvrdého sýra (goudy, eidamu), 2 lžíce oleje, 1 lžíce másla, s l a pep

Postup p ípravy:  špenát opereme, krátce spa íme a necháme okapat. Maso po obou stranách lehce naklepeme, 
osolíme, opep íme a položíme na prkénko. Na plátky masa rozložíme listy špenátu a pot eme je vrstvou tvarohu. Po-
klademe plátky šunky a sýra, zarolujeme a na t ech místech ovážeme kuchy ským provázkem. V hrnci rozeh ejeme 
olej s máslem a rolky v n m ze všech stran ope eme. Podlijeme je horkou vodou, rychle p ivedeme k varu, ztlumíme 
plamen a na mírném ohni dusíme pod pokli kou asi 25 minut dom kka. Pr b žn  je n kolikrát obrátíme. Rolky m -
žeme také naskládat do peká ku a péci v troub  p i teplot  180°C cca 20 minut.

Ingredience: 

1 kg ku ecích prsních ízk
zna ky Vod anské ku e,
vlašské o echy, 3-4 vají ka,
brokolice, cibule, s l a pep

Postup p ípravy: 
Ku ecí ízky nakrájíme na plátky. 
Neklepeme, pouze roztáhneme, 
osolíme a opep íme, nezapome-
neme zlehka obalit v mouce. Na pánvi usmažíme vají ka, do nich p idáme hust  
pomleté vlašské o echy a trochu brokolice pro barvi ku a estetický požitek. Sm s rov-
nom rn  vložíme na jednotlivé ku ecí plátky, ty pak zato íme do tvaru rolky (podobn  
jako t eba špan lské ptá ky) a zpevníme je párátky. Dno remosky pot eme olejem 
nebo sádlem a poklademe nahrubo nasekanou cibulí. Cibuli m žeme nahradit pap-
rikovými okurkami A ok e. Na p ipravený základ vložíme rolky a upe eme. B hem 
pe ení pr b žn  obracíme - dokud maso nezíská z obou stran k rku. Když zelenina 
vytvo í výpek, vytáhneme párátka a m žeme servírovat nap íklad s knedlíky v pá e.

Výherci: 
Jarka Bernatíková – Haví ov, Martina Cestrová – Mladá Boleslav, Jitka Grohová – Hradec Králové,
Ludmila Krainerová – Humpolec, Gabriela Kubenová – Valašské Mezi í í, Jitka Novotná – Louny,
Marie Ospalíková – Krom íž, Hana Šátralová – Praha, Alena Št tinová – Praha, Dana Štronerová – Brno

www.vodnanskekure.cz 
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Specialista na pojištění firem a podnikatelů

• Největší česko-slovenský pojišťovací 
makléř  s 20ti letou tradicí

• Komplexní služby v oblasti pojištění 
s důrazem na propracovaný systém likvidace 
pojistných událostí

www.respect.cz

Naše silné stránky
• Ucelený pojistný systém
• Likvidace pojistných událostí
• Riskmanagement
• Vzdělávání klientů

Recept na víkend 

. 
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Společnost AGRI CS a.s., klíčový dodavatel zemědělské a stavební techniky 
pro  Českou a Slovenskou republiku, hledá vhodné uchazeče na tyto pozice:

 ✔ Produkt manažer – traktory (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Produkt manažer – sklizňová technika (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Finanční specialista (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Prodejce zemědělských strojů (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Prodejce stavebních strojů (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Prodejce náhradních dílů (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Mechanik/Diagnostik zemědělských strojů (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Mechanik zemědělských strojů (středisko Rybníky u Dobříše) 

Nabízíme:
• Zázemí stabilní a prosperující společnosti
• Motivující fi nanční ohodnocení
• Školení a praxe
• Možnost osobního rozvoje a vzdělávání
• Přímý kontakt s technikou
• Technické zázemí a další 

Chtěli byste pracovat v rozvíjející se společnosti?
Rádi byste trávili čas v mladém kolektivu?

CHCETE ZASTUPOVAT VŮDČÍ ZNAČKY NA TRHU?

STAŇTE SE JEDNÍM Z NÁS!

Pro více informací ohledně jednotlivých pracovních pozicích nás kontaktujte
na telefonním čísle +420 602 122 565 nebo mailové adrese kosikova@agrotec.cz
www.agrics.cz

Kolektiv AGRI CS se těší na naši budoucí spolupráci!



15. listopadu 201238 | ČR

07-0944

Specialista na pojištění firem a podnikatelů

• Největší česko-slovenský pojišťovací 
makléř  s 20ti letou tradicí

• Komplexní služby v oblasti pojištění 
s důrazem na propracovaný systém likvidace 
pojistných událostí

www.respect.cz

Naše silné stránky
• Ucelený pojistný systém
• Likvidace pojistných událostí
• Riskmanagement
• Vzdělávání klientů

Recept na víkend 

. 

15. listopadu 2012 Inzerce | 39

07
-1

09
4

Společnost AGRI CS a.s., klíčový dodavatel zemědělské a stavební techniky 
pro  Českou a Slovenskou republiku, hledá vhodné uchazeče na tyto pozice:

 ✔ Produkt manažer – traktory (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Produkt manažer – sklizňová technika (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Finanční specialista (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Prodejce zemědělských strojů (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Prodejce stavebních strojů (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Prodejce náhradních dílů (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Mechanik/Diagnostik zemědělských strojů (středisko Tišice u Mělníka)

 ✔ Mechanik zemědělských strojů (středisko Rybníky u Dobříše) 

Nabízíme:
• Zázemí stabilní a prosperující společnosti
• Motivující fi nanční ohodnocení
• Školení a praxe
• Možnost osobního rozvoje a vzdělávání
• Přímý kontakt s technikou
• Technické zázemí a další 

Chtěli byste pracovat v rozvíjející se společnosti?
Rádi byste trávili čas v mladém kolektivu?

CHCETE ZASTUPOVAT VŮDČÍ ZNAČKY NA TRHU?

STAŇTE SE JEDNÍM Z NÁS!

Pro více informací ohledně jednotlivých pracovních pozicích nás kontaktujte
na telefonním čísle +420 602 122 565 nebo mailové adrese kosikova@agrotec.cz
www.agrics.cz

Kolektiv AGRI CS se těší na naši budoucí spolupráci!



15. listopadu 201240 | ČR

POMŮCKA:
AAL,
ALZA

AVŠAK

NA TOTO
MÍSTO

PYTEL 
NA RYBY

JMÉNO
HERCE 

ROMANČÍ-
KA

HRANICE

STRACH

KŮZLE
(ŘIDČEJI)

SVALOVINA

NÁDOBA
NA UHLÍ 

S POPRU-
HY

2. DÍL
TAJENKY

KUS
LEDU

MĚSTSKÁ
POLICIE

INICIÁLY
REŽISÉRA

KRŠKY

CITOSLOV.
BOLESTI

ÚHOŘ 
(NĚMEC.)

AR 
(SLOVEN.)

FRANC.
SPOJKA

STANISLA-
VA (DOM.)

1. DÍL
TAJENKY

JM. ZPĚ-
VAČKY MA-
CHÁLKOVÉ

3. DÍL
TAJENKY

MUŽSKÉ
JMÉNO

OCHUCO-
VADLO

ZVYŠOVÁNÍ
(ŠPANĚL.)

BAŽE

CELNÍ KÓD
LIBÉRIE

AKADEMIE
VĚD

CHEM. ZN.
ASTATU

CELNÍ KÓD
VATIKÁNU

KAZ

TADY

CHEM. ZN.
HLINÍKU

DIETLOVA
HRDINKA

SUROVINA
K VÝROBĚ

PIVA

ZÁPORNÁ
ČÁSTICE

NOČNÍ
PTÁK

POPĚVEK

ŘÍMSKÁ
DVOJKA

MOŽNÁ

NEBO

TEXTILNÍ
ROSTLINA

NAFTA

ZIMNÍ 
MĚSÍC

DRUH
PAPOUŠKA

BEDUÍN-
SKÝ PLÁŠŤ
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ÁZER-

BÁJDŽÁNU

SLEPIČÍ
SLABIKA

NÁRODNÍ
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LATINSKÁ
PŘEDLOŽ-

KA

NAŠE POL.
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JESTLIŽE
(SLOVEN.)

INIC. GYM-
NASTKY 
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TĚSNÝ
(ZAST.)

LIKÉRNÍK

OLDŘICH
(DOMÁC.)
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P

DVOJITÝ

SPZ

POVEL
PSOVI

OVNÍ

V ENÍ

SPZSPZ

999
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TAJENKYP

NÍ

D

ODV TVÍ

"TITO"

SÍDLO

SP

NISM

SOLMI-
NÍ

LUN

ÚDIVU

PPOLNÍ

P

1. DÍL
TAJENKY

POM CKA

FI ENÍ

4. DÍL
TAJENKY

2. DÍL
TAJENKY

SÍDLO
V

LESNÍ
ZVÍ E



15. listopadu 2012 ČR | 41

SKOPEC

BÝK

RAK

LEV

VÁHY

ŠTÍR

KOZOROH

RYBY

HOROSKOP  od 15. listopadu do 21. listopadu

3 8 1
5 7 6

7 9
3

9 7 1 6
1

4 1
2 9 4

7 4 8



A jak to vlastně bylo s vánočními 
a novoročními pohlednicemi?
Ještě před několika lety 
byly pošty o vánočních svátcích
zavaleny vánočními pohlednicemi. 
Teď už je jich poskrovnu. 

MARIE STYPKOVÁ

Elektronická komunikace, 
mnohdy neosobní, pohled-
nice s vánočními pozdravy 
téměř vytlačila. Kde se vzal 
kdysi fenomén vánočních 
přání? Emanuel Hermann, 
profesor ekonomie na ví-
deňské vojenské akademii, 
26. ledna 1869 uveřejnil 
v populárním listu Neue 
Freie Presse svůj  návrh 
na zavedení poštovního 
lístku s předtištěnou znám-
kou. Návrh musel důklad-
ně  rozebrat a zdůvodnit 
jeho ekonomické výhody, 
než  rakouská  poštovní 
správa rozhodla, že od 1. 
října 1869 dopisnice zave-
de do oběhu. Už v prvním 
roce bylo prodáno více než 
devět a půl milionů lístků. 
Úspěch rakouské pošty ná-
sledně podnítil i další země 
k vydávání vlastních kore-
spondenčních lístků, a to 
se ještě nedalo tušit, jakým 
výhodným zdrojem příjmů 
budou zakrátko poštovní 
pohlednice.

Dnes již sotva zjistíme, 
kdo se jako první rozhodl 
nakreslit na volnou plochu 
dopisnice nějaký obrázek 
a tím jí dát podobu pohled-
nice. Výrobci pohlednic 
záhy využívali všech mož-
ných námětů  a netrvalo 
dlouho a objevily se prv-
ní pohlednice se zimními 
a vánočními motivy. Dře-
voryt, litografie, světlotisk 
a ostatní tiskové techniky 
se podílely na výrobě vá-
nočních a novoročních po-
hlednic všeho druhu. Ve-
dle papírových vánočních 
pohlednic můžeme zazna-
menat i pravé fotografie, 
pozdravy na kůži, textilu, 
dřevěné dýze, lýku nebo 
kovové fólii, ty však byly 
mnohem méně rozšířené 
a jsou velmi vzácné. Byly 
také zhotovovány vánoč-
ní pozdravy s nalepenými 
plastickými doplňky nebo 
zdobené technikou slepo-

tisku, případně prostoro-
vě rozkládací, hodně často 
s motivem Svaté Rodiny.

Jedna pohlednice stála 
dnešních čtyřicet korun

Zpočátku byly vánoční po-
hledy poměrně drahé, vůbec 
se nejednalo o levnou záleži-
tost, která by byla dostupná 

každému. Jedna pohlednice 
stála v přepočtu přibližně 
dnešních 40 až 50 korun. 
Kolem roku 1905 stál jeden 
vánoční lístek 15 až 20 halé-
řů, známka 10 haléřů. 

Například v roce 1903 do-
stávali ostravští dělníci, pra-
cující ve válcovnách v úkolu, 
nejvíce 2,80 až tři koruny, 
zámečník jenom 1,5 Kč za 
jednu šichtu. Tuto mzdu ob-
drželi za deset hodin těžké 
práce. Posluhovačka dosta-
la kolem 70 haléřů denní 
mzdy, podobně ubohý byl 
výdělek mladistvých, mnoh-
dy dvanácti až třináctiletých 
dětí, které dřely u sedláků. 

Za vánoční nákup u kupce 
tehdy hospodyně dala tři až 
čtyři zlaté, tedy 1,5 až dvě Kč. 
Proto jen málokdo zpočátku 
mohl dát za jeden vánoční 
lístek tolik co za kilo masa. 
Ve Frýdku se na začátku 20. 
století levné maso vysekáva-
lo za 56 krejcarů za kilo. 

Jak se psalo na vánoční 
pohlednice?

Mezinárodní poslání po-
hlednic bylo zdůrazněno 
mnohojazyčným označením 
na adresní straně. Ta byla 
původně určena opravdu 

jen pro napsání  adresy 
a pisatel se musel spokojit 
s nepatrným místem přímo 
na ploše obrázku. Pohled-
nice byly tak vzácné, že se 
nalepovaly nebo zasouvaly 
do alb k nemnohým rodin-
ným fotografiím a časem 
se rozšířila i výroba speci-
álních alb na pohlednice. 
Pohlednice dnešního typu, 
tzv. s krátkou adresou, spat-
řila světlo světa kolem roku 
1905. A už se nezměnila, 
stále píšeme sdělení adre-
sátovi na levou polovinu 
rubové strany.

D o  p r a v é h o  h o r n í h o 
rohu nalepujeme známku, 

za Rakousko-Uherska přišla 
na pět nebo na větší vzdá-
lenost 10 haléřů, na začát-
ku tzv. první republiky to 
bylo 10 a 15 haléřů. V roce 
1920 se platilo již 20 haléřů, 
v roce 1921 vánoční lístek 
z Frýdku do Košic už mu-
sel mít známky v hodnotě 
40 haléřů. V roce 1927 se 
za místní a tuzemský pohled 
platilo 50 haléřů, za pohled 
do ciziny pak jednu korunu 
a 50 haléřů. Za protektorátu 
se cena rozrůznila, v tuzem-
sku zůstala stejná, do Říše 
činila 60 haléřů, po válce se 

za doručení pohledu na úze-
mí Československa platilo 
1,20 Kčs, do ciziny 2,40 Kčs. 
Pravá sběratelská „kartofi-
lománie“ vypukla po roce 
1905, přičemž na mnohých 
půdách starých domů se 
dodnes dají najít pravé po-
klady.

Na počátku byly 
blahopřejní lístky

Za všechno zřejmě může 
nejvyšší purkrabí, český hra-
bě Karel Chotek z Chotkova 
a Vojína. Ten měl ve dvacá-
tých letech 19. století tolik 
společenských povinností, 
že mu přišlo poněkud únav-

né dodržovat tehdejší zvyk 
osobně navštívit všechny 
aristokratické známé a přá-
tele, aby jim popřál hodně 
štěstí do nadcházejícího 
nového roku. Rozhodl se to 
vyřešit opravdu originál-
ně a nápaditě. U profesora 
pražské malířské školy Jose-
fa Berglera objednal na Vá-
noce 1827 tzv. blahopřejní 
lístky a ty rozesílal na omlu-
vu své osobní nepřítomnos-
ti. Nápad se ujal a postupně 
došlo k jeho rozšíření po celé 
Evropě .  Podobný nápad 
mělo vícero lidí.

Českou specialitou zůstá-
vá označení P. F. – Pour Fe-
licitér (K blahopřání), kterou 
bychom na zahraničních no-
voročenkách marně hledali. 
Zasloužil se o ně na začátku 
minulého století český gra k 
Viktor Stretti. 

Jedním z největších ev-
ropských sběratelů novo-
ročenek je pražský sběratel 
Alois Herodes, ve své sbírce 
jich má 20 700 kusů. Ne-
sbírá ovšem všechny novo-
ročenky, rozhoduje grafic-
ká úprava a obsah, zvláště 
když je vtipný.

 S přispěním JIŘINY 
 a JAROMÍRA POLÁŠKOVÝCH
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A jak to vlastně bylo s vánočními 
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byly pošty o vánočních svátcích
zavaleny vánočními pohlednicemi. 
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MARIE STYPKOVÁ
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v populárním listu Neue 
Freie Presse svůj  návrh 
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Nejsnadnější cesta k dárkům
z Vašich fotografií!

• KALENDÁŘE
• FOTOKNIHY
• PLAKÁTY...
Vyber si šablonu, pošli fotky
a máš hotovo! Expresní termíny,
a vysoká kvalita za super cenu!

www.amosfoto.cz

Předvánoční 
prodej kaprů
Státní podnik Povodí Odry nabízí prodej vánočních 
kaprů ve svých prodejnách na Petrově rybníku 
v Krnově, v prodejně v Opavě a v prodejně pod 
Žermanickou přehradou. Od 15. do 23.  prosince 2012 
bude prodejní doba rozšířena proti běžné prodejní 
době následovně:

Prodejna Petrův rybník: denně 9.00 – 17.00 
Prodejna Opava:  denně 9.00 – 17.00
Prodejna Žermanice: denně 8.00 – 17.00

Nabízíme rovněž možnost zpracování zakoupených ryb.

Do 14. 12. 2012 prodej v běžné prodejní době.

www.pod.cz

INZERCE

Na Štědrý den se lidé vesměs postili
Zbytky od večeře se dávaly
dobytku a stromům. 
Kvůli plodnosti na další rok.

JIŘÍ TOMÍČEK

Vánoce se blíží, což je pa-
trné hlavně v supermarke-
tech, které už útočí na naše 
peněženky. Po některých 
tradicích se tak člověku za-
steskne. Dnešní vánoční 
zvyky se v někdejším kraji 
beskydských chalup i hor-
nických kolonií oproti mi-
nulosti hodně zjednodušily.

 Vánoce před sto lety
Během Štědrého dne, na-

zvaného vilija, se dodržoval 
celodenní půst. Během dne 
se mohlo konzumovat jen 
postní jídlo, což bývala kru-
picová kaše nebo nemaště-
ná mučnica. „Muži, zvláště 
ve zdejších havířských ko-
loniích, často pili alkohol,“ 
říká petřkovický kronikář 
Kristián Gebauer.

Ve stavení se v uklizené 
místnosti postavil stromek, 
který se nazdobil postříbře-
nými ořechy, jablíčky a papí-
rovými řetězy. 

V majetnějších rodinách 
se stavěly i jesličky. Večeře 
u prostřeného stolu se za-
pálenými svíčkami začínala, 
když se stmívalo a na nebi se 
ukázala večernice. „K večeři 
bývala hrachová polévka, 
krupice, kaše, zelí s máslem, 
vodnice s pečkami, což byly 

sušené hrušky,“ vyjmenová-
vá Gebauer.

Také se podávala štěd-
rá omáčka, takzvaná brija, 
která se dělala ze smažené 
zeleniny, povidel, ořechů, 
mandlí, rozinek, perníku 
a koření a přikusovala se 
k ní vánočka. 

Pro každého byl na sto-
le oplatek, který se nosil 
od kněze nebo od učitele. 
Později se kupoval na vá-
nočním trhu. „Posledním 
jídlem večeře byly oplatky 
s medem, jejichž pojídání 
mělo zaručit vzájemnou lás-
ku v rodině,“ poznamenává 
Gebauer.

Dívky si házely papučí
Teprve později se nejpr-

ve v majetnějších rodinách 
začal objevovat u večeře 
smažený kapr. Podle tradice 
se dbalo, aby hospodyně ne-
musela během štědrovečer-
ní večeře opouštět své místo 
u stolu. Jinak po celý rok 
kvočny špatně seděly na va-
jíčkách. Po večeři se pak vy-
právěly příběhy o narození 
Krista v Betlémě a zpívaly se 
koledy. 

Dárky byly velmi skrom-
né. Bylo to hlavně sušené 
ovoce, jablka, hrušky a oře-
chy. „Až ve dvacátých letech 
minulého století se v hor-

nických rodinách začaly 
nadělovat praktické dárky, 
třeba oblečení,“ upozorňuje 
Gebauer.

Se Štědrým dnem se poji-
lo i mnoho pověr. O půlnoci 
údajně v chlévě hovoří krávy 
o tom, jak se s nimi během 
roku zacházelo. 

Na Boží hod vánoční se 
nesmělo pracovat, ani se 
nevařilo. Stravou bylo jíd-
lo z předcházejícího dne. 
Dívky házely přes hlavu 
papučí do dveří. „Obrátila-
-li se špička ke dveřím, zna-
menalo to, že dívka půjde 
ten rok z domu,“ vysvětluje 

Markéta Palowská z Ost-
ravského muzea.

Sny od Vánoc do Tří 
králů jsou pravdivé

Mládež chodívala rov-
něž po večeři vyrubávat led 
ze studánek. Co se komu 
ve studánce ukázalo, to se 
mu do roka mělo splnit. 
Také se lilo olovo na lopat-
ku od pece a podle ulitých 
 gurek se hádal osud.

Hospodář nezapomínal 
na Štědrý den nejen na do-
bytek, ale ani na stromy. 
„Dobytek dostával před 
š t ě d r o v e č e r n í  v e č e ř í 
ochutnat kousky vánoček, 
stromy zase dostaly zbytky 
od večeře,“ podotýká Pa-
lowská.

Vchodové dveře se o štěd-
rovečerní večeři nezamykaly.

Od dob, kdy se začaly 
k večeři podávat ryby, se 
traduje, že uchované šupiny 
z ryby od štědrovečerní ve-
čeře zajistí, aby se v rodině 
udržely peníze.

Hospodáři si zahrabávali 
skořápky z ořechů pod stro-
my, které pak dobře rodily. 
Každý si měl pamatovat své 
první čtyři rozlousknuté oře-
chy na Štědrý den. „Zdravé 
jádro znamenalo zdraví, čer-
vivé nemoc, ořech prázdný – 
smrt,“ upřesňuje Palowská. 
Čtyři ořechy znamenaly čtyři 
čtvrtiny roku.

Důležité bylo rovněž sle-
dovat své sny od Vánoc 
do Tří králů. Jsou totiž prav-
divé.

Chalupy na Vánoce byly tradičně vyzdobené.  Foto: Shutterstock
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KINA
NOVÝ JIČÍN
KINO KVĚTEN
• 15.–21. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 
2. část, 18.00, 20.30
• 17.–18. 11. Medvídek Pú, 16.00
• 22.–25. 11. Zvonilka: Tajemství křídel, 
3D, 18.00
• 22.–25. 11. Návrat do Silent Hill, 3D, 20.00
• 24.–25. 11. Zvonilka: Tajemství křídel, 
16.00
KINO ARTeFAKT
• 17. 11. Obchod pro sebevrahy, 20.00
• 24. 11. Vrtěti ženou, 20.00
BÍLOVEC
KINO RADOST
• 15.–16. 11. Kozí příběh se sýrem, 17.00
• 17.–18. 11. Cesta do lesa, 19.00
• 22.–23. 11. Hotel Transylvánie, 17.00
KOPŘIVNICE
KINO PULS
• 15.–16. 11. Twilight sága: Rozbřesk 
– 2. část, 17.30; Záblesky chladné 
neděle, 20.00
• 18.–20. 11. Obchod pro sebevrahy, 17.30
• 18.–19. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 
2. část, 20.00
• 20. 11. FILMOVÝ KLUB: Hasta la vista! 20.00
• 21. 11. Bijásek: Mupeti, 14.30
• 22.–24. 11. Na divoké vlně, 17.30
• 22.–24. 11. Svatba mezi citróny, 20.00
ŠTRAMBERK
KINO ŠTRAMBERK
• 18. 11. Lol, 18.30
• 25. 11. Madagaskar 3, 18.30
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
KINO FRENŠTÁT
• 15. 11. Hasta la vista! 19.30
• 16.–18. 11. Asterix a Obelix ve služ-
bách jejího veličenstva, 17.00
• 16.–18. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 
2. část, 19.30
• 20.–21. 11. Holky na tahu, 19.30
• 22. 11. FILMOVÝ KLUB: Pan Nikdo, 17.00
• 23.–25. 11. Raubíř Ralf, 17.00
• 23.–25. 11. Atlas mraků, 19.30
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
KINO ROŽNOV
• 15. 11. FILMOVÝ KLUB: Bůh masakru, 18.00
• 16.–21. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 
2. část, 17.30
• 16.–18. 11. Ve stínu, 20.00
• 19.–21. 11. Svatba mezi citróny, 20.00
• 22. 11. KINO ART:
Obchod pro sebevrahy, 18.00
• 23.–25. 11.
Zvonilka: Tajemství křídel, 18.00
• 23.–25. 11. Návrat do Silent Hill, 20.00
FRÝDEK-MÍSTEK
KINO VLAST
• 16. 11. BIJÁSEK: Krtek a weekend, 9.30
• 16. 11. Dvojprogram: Twilight sága: Roz-
břesk – 1. část, 17.00; Twilight sága: 
Rozbřesk – 2. část, 19.00
• 17. 11. Hurá do Afriky! 14.00
• 17. 11. Hotel Transylvánie, 17.00
• 17. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 2. 
část, 19.00
• 19. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 1. 
část, 17.00

• 19. 11. Až do města Aš, 19.00
• 20. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 2. 
část, 17.00
• 20. 11. Yuma, 19.00
• 21. 11. Ve stínu, 10.00
• 22.–25. 11. Mezinárodní festival 
outdoorových fi lmů
podrobně na: www.kulturafm.cz
OSTRAVA
MULTIPLEX CINESTAR, Futurum
• informace o programech: 595 699 998–9
premiéry: • 29. 11. Sedm psychopatů
• Argo • Legendární parta
CINEMA CITY, Nová Karolína
• informace o programech: 255 742 021
premiéry: • 13. 11. Coldply Live 2012
• 29. 11. Legendární parta
POLANKA NAD ODROU
KINO RETROSTAR
• 20. 11. Postradatelní 1, 19.00
VRATIMOV
KINO HVĚZDA
• 21.–22. 11. Arthur a souboj dvou 
světů, 17.00
• 28.–29. 11. Miloš Forman: Co tě neza-
bije..., 18.00
KLIMKOVICE
KINO PANORAMA
• 20. 11. Madagaskar, 17.00
• 26. 11. Bastardi 3, 18.00

DIVADLA
NOVÝ JIČÍN
BESKYDSKÉ DIVADLO
• 15. 11. Korespondence V + W, 19.00, sk. B
• 18. 11. Maxipes Fík, 16.00
• 25. 11. Michal je pajdulák, 10.00
ODRY
DĚLNICKÝ DŮM
A PROČ NE – 3. ročník nesoutěžního 
festivalu amatérského divadla:
• 15. 11. Amatérské divadlo PODIV, Suchodl n. Odrou:
Sněhurka, pohádka pro dospělé, 19.00
• 16. 11. Ochotnické divadlo BODLÁK, Berenatice 
n.Odrou: Revizor, komedie, 19.00
• 17. 11. Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek:
Princezna a šašek, pohádka, 10.00
ŠTRAMBERK
LOUTKOVÉ DIVADÉLKO PERNÍKOVKA
• 18. 11. Jak oškubal Kašpárek
čaroděje, 10.00
• 25. 11. Perníková chaloupka, 10.00 a 16.00
OSTRAVA
DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA
• 17. 11. Káťa Kabanová, 2. premiéra, 18.30, 
MP + mimo
• 19. 11. Jak důležité je mít Filipa, 18.30, 
sk. ČP
• 23. 11. Dáma s kaméliemi, 18.30, mimo
DIVADLO JIŘÍHO MYRONA
• 16. 11. Sázky z lásky (Guys & Dolls), 18.30, sk. D
• 17. 11. Donaha! (Hole dupy), 18.30, sk. PS
• 18. 11. Josef a jeho úžasný pestro-
barevný plášť, 15.00, sk. N
• 20. 11. Poslední samuraj, 18.30, sk. V.
• 22. 11. Sajns fi kšn – premiéra, 18.30, PP + mimo
DIVADLO PETRA BEZRUČE
• 16. 11. Láska, vole, 19.00, mimo
• 19. 11. Léčitel, 19.00, mimo
• 20. 11. Zkrocení zlé ženy, 19.30, loňská sk. V
• 21. 11. Na větrné hůrce, 19.00, mimo

• 22. 11. Figarova svatba, 19.00, mimo
• 23. 11. Správkař, 19.00, sk. S
KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA
• 17. 11. Plešatá zpěvačka, premiéra, 18.30
• 19. 11. Plešatá zpěvačka, 18.30, sk. BPO
• 20. 11. Chlív / Paternoster, 18.30, mimo
• 21. 11. Višňový sad, 18.30, sk. ASt
• 23. 11. Proces, 18.30, mimo

KLUBY
NOVÝ JIČÍN
ČAJOVNA ARCHA
• 17. 11. Model Bazaar – koncert, 20.00
• 21. 11. Vietnam – projekce s besedou, 18.00
• 24. 11. Vzdám to až zítra – projekce 
dokumentu z cyklu Jeden svět, 18.00
KLUB GALERKA
• 16. 11. Vložte kočku – koncert, 20.00
• 24. 11. Sám na jevišti – minifestival divadla 
jednoho herce, 18.00
• 30. 11. Jazz Klub & Paul Batto + Band 
– bluesový večer, 20.00
OSTRAVA
KLUB PARNÍK, www.klubparnik.cz
• 16. 11. Lehce probuzený Jan Budař a Ro-
man Jedlička poprvé v Parníku, 20.00
• 17. 11. Tara Fuki, 20.00
• 19. 11. Ostravský dixieland, 19.00
• 20. 11. Jan Spálený & ASPM, 20.00
• 21. 11. Harry Waters & Friends – Ostra-
va Jazz Nights, 20.00
• 22. a 23. 11. Kamil Střihavka se skupinou 
Leaders, 20.00
KLUB ATLANTIK, www.klubatlantik.cz
• 16. 11. Ostrava Picture – 6. ročník meziná-
rodního festivalu studentských fi lmů, 18.00
• 19. 11. 17. listopad, 18.00
20.–24. 11. XIII. QUEER FILM FESTIVAL MEZIPATRA
• 20. 11. Akty – vernisáž výstavy fotografi í
M. Cichrové, 18.00
• 21. 11. Opilá Piaf – recitál zpěvačky Míny, 18.00
• 22. 11. Pohádky pro zlobivé holky, 18.00
• 23. 11. Volejbalový zápas, 17.00; Stará 
Aréna: Praskání Rosti Petříka, 21.00
• 24. 11. Poslední večeře – závěrečná párty 
festivalu Mezipatra, 17.00
COOLTOUR, Černá louka, pavilon C1
www.cooltourova.cz
• 16. 11. Underground zblízka, 18.30
• 17.–18. 11. 22. setkání kytaristů & 
spol., so 11.00, ne 18.00
• 19. 11. ShakespearOva kavárna, 17.00
FRÝDEK-MÍSTEK
HOSPŮDKA U ARNOŠTA
www.uArnosta.cz
• 23. 11. Jaroslav Samson Lenk,
koncert písničkářské legendy
KLUB STOUN, www.stoun.cz
Začátky akcí 20.00, začátky koncertů 21.00
• 16. 11. David Stypka & Bandjeez & 
Accoustic Irish
• 17. 11. Prago Union – live band!
• 21. 11. Stoundrum – dnb poslechovka
• 23. 11. Naa:sch:up – dnb party

AKCE, KONCERTY
NOVÝ JIČÍN
BESKYDSKÉ DIVADLO
• 20. 11. Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers, 19.00
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
NÁMĚSTÍ
• 16. 11. Předmartinské odpoledne, 12.00
• 17. 11. Martinský trh, tradiční trh s bohatým 
stánkovým prodejem, lidovými výrobky a občerstve-
ním, 8–17 hodin

CVČ ASTRA
• 16. 11. Valašsko–Lašsko má talent 
karaoke disko pro malé i velké zpěváky a tanečníky, 
od 16.30 hodin
ŠTRAMBERK
KULTURNÍ DŮM NA NÁMĚSTÍ
• 16. 11. Posezení u cimbálu, 18.00
• 27. 11. Vladimír Merta
se skupinou Hromosvod, 19.00
CHATA Dr. HRSTKY
• 18. 11., 25. 11. a 2. 12. Otevři oči aneb hrstka 
pomoci pro člověka v tísni – nedělní promítání 
lidskoprávních dokumentárních fi lmů z festivalu 
Jeden svět, vždy od 15.30 hod.
KOPŘIVNICE
KULTURNÍ DŮM
• 17. 11. TATRA 2012,
46. ročník postupové taneční soutěže dospělých 
párů sk. A ve standardních a latinskoamerických 
tancích, odpolední program od 14.00, Galavečer 
od 19.00
• 27. 11. Travesti skupina Screamers:
Kdopak by se konce bál, 19.00
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
KULTURNÍ DŮM
• 24. 11. Beskydské folkování, soutěžní 
přehlídka amatérských hudebních skupin a zpěvá-
ků, hostem večera je kapela KAMELOT, od 13.00
BÍLOVEC
DŮM KULTURY
• 23. 11. Martin Harich
a skupina Musitany Hope, 19.00
• 24. 11. Tradiční Kateřinská zábava, 16.00
OSTRAVA
VÍTKOVICE ČEZ ARÉNA
• 17. 11. Megakoncert Radia Čas
oslava 14. narozenin, 17.00
• 19. 11. STING – koncert, 20.00
MULTIFUNKČNÍ AULA GONG, Vítkovice
• 18. 11. Michal David – koncert, 19.30
• 21. 11. Janáčkova fi lharmonie Ostrava:
150 let výročí narození Rabíndra-
nátha Thákura, 19.30

VÝSTAVY
NOVÝ JIČÍN
BESKYDSKÉ DIVADLO
• 15. 11.–17. 12. Alexandr Babraj
výstava připomene tvorbu ostravského divadelního 
výtvarníka, expozici tvoří scénické a kostýmní 
návrhy, ukázky kostýmů a makety scén
ŠTRAMBERK
MĚSTSKÁ GALERIE – budova MIC
• 19. 11.–16. 12. Štramberské Vánoce
výstava betlémů a výtvarných prací dětí štramber-
ských škol, vernisáž 18. 11. v 15.00
otevřeno: út–so 8.30–12.00, 12.30–16.00, ne 
10.00–12.00, 12.30–15.00

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
NOVÝ JIČÍN
Nemocnice Nový Jičín a.s.,
Purkyňova 2138/16
• Pohotovost dospělí
ordinační/provozní doba: denně 7.00–22.00
• telefon: 556 711 381
• Dětská pohotovost
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
• telefon: 553 773 325, 556 709 468
mobil: 739 609 395
• ZUBNÍ POHOTOVOST
K nemocnici 76
ordinační/provozní doba:
dny pracovního klidu: 8.00–13.00
• telefon: 556 710 804

Své tipy do kulturního servisu posílejte nejméně se 14denním 
předstihem na e-mailovou adresu: redakce.servismsk@agfmedia.cz
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KINA
NOVÝ JIČÍN
KINO KVĚTEN
• 15.–21. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 
2. část, 18.00, 20.30
• 17.–18. 11. Medvídek Pú, 16.00
• 22.–25. 11. Zvonilka: Tajemství křídel, 
3D, 18.00
• 22.–25. 11. Návrat do Silent Hill, 3D, 20.00
• 24.–25. 11. Zvonilka: Tajemství křídel, 
16.00
KINO ARTeFAKT
• 17. 11. Obchod pro sebevrahy, 20.00
• 24. 11. Vrtěti ženou, 20.00
BÍLOVEC
KINO RADOST
• 15.–16. 11. Kozí příběh se sýrem, 17.00
• 17.–18. 11. Cesta do lesa, 19.00
• 22.–23. 11. Hotel Transylvánie, 17.00
KOPŘIVNICE
KINO PULS
• 15.–16. 11. Twilight sága: Rozbřesk 
– 2. část, 17.30; Záblesky chladné 
neděle, 20.00
• 18.–20. 11. Obchod pro sebevrahy, 17.30
• 18.–19. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 
2. část, 20.00
• 20. 11. FILMOVÝ KLUB: Hasta la vista! 20.00
• 21. 11. Bijásek: Mupeti, 14.30
• 22.–24. 11. Na divoké vlně, 17.30
• 22.–24. 11. Svatba mezi citróny, 20.00
ŠTRAMBERK
KINO ŠTRAMBERK
• 18. 11. Lol, 18.30
• 25. 11. Madagaskar 3, 18.30
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
KINO FRENŠTÁT
• 15. 11. Hasta la vista! 19.30
• 16.–18. 11. Asterix a Obelix ve služ-
bách jejího veličenstva, 17.00
• 16.–18. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 
2. část, 19.30
• 20.–21. 11. Holky na tahu, 19.30
• 22. 11. FILMOVÝ KLUB: Pan Nikdo, 17.00
• 23.–25. 11. Raubíř Ralf, 17.00
• 23.–25. 11. Atlas mraků, 19.30
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
KINO ROŽNOV
• 15. 11. FILMOVÝ KLUB: Bůh masakru, 18.00
• 16.–21. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 
2. část, 17.30
• 16.–18. 11. Ve stínu, 20.00
• 19.–21. 11. Svatba mezi citróny, 20.00
• 22. 11. KINO ART:
Obchod pro sebevrahy, 18.00
• 23.–25. 11.
Zvonilka: Tajemství křídel, 18.00
• 23.–25. 11. Návrat do Silent Hill, 20.00
FRÝDEK-MÍSTEK
KINO VLAST
• 16. 11. BIJÁSEK: Krtek a weekend, 9.30
• 16. 11. Dvojprogram: Twilight sága: Roz-
břesk – 1. část, 17.00; Twilight sága: 
Rozbřesk – 2. část, 19.00
• 17. 11. Hurá do Afriky! 14.00
• 17. 11. Hotel Transylvánie, 17.00
• 17. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 2. 
část, 19.00
• 19. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 1. 
část, 17.00

• 19. 11. Až do města Aš, 19.00
• 20. 11. Twilight sága: Rozbřesk – 2. 
část, 17.00
• 20. 11. Yuma, 19.00
• 21. 11. Ve stínu, 10.00
• 22.–25. 11. Mezinárodní festival 
outdoorových fi lmů
podrobně na: www.kulturafm.cz
OSTRAVA
MULTIPLEX CINESTAR, Futurum
• informace o programech: 595 699 998–9
premiéry: • 29. 11. Sedm psychopatů
• Argo • Legendární parta
CINEMA CITY, Nová Karolína
• informace o programech: 255 742 021
premiéry: • 13. 11. Coldply Live 2012
• 29. 11. Legendární parta
POLANKA NAD ODROU
KINO RETROSTAR
• 20. 11. Postradatelní 1, 19.00
VRATIMOV
KINO HVĚZDA
• 21.–22. 11. Arthur a souboj dvou 
světů, 17.00
• 28.–29. 11. Miloš Forman: Co tě neza-
bije..., 18.00
KLIMKOVICE
KINO PANORAMA
• 20. 11. Madagaskar, 17.00
• 26. 11. Bastardi 3, 18.00

DIVADLA
NOVÝ JIČÍN
BESKYDSKÉ DIVADLO
• 15. 11. Korespondence V + W, 19.00, sk. B
• 18. 11. Maxipes Fík, 16.00
• 25. 11. Michal je pajdulák, 10.00
ODRY
DĚLNICKÝ DŮM
A PROČ NE – 3. ročník nesoutěžního 
festivalu amatérského divadla:
• 15. 11. Amatérské divadlo PODIV, Suchodl n. Odrou:
Sněhurka, pohádka pro dospělé, 19.00
• 16. 11. Ochotnické divadlo BODLÁK, Berenatice 
n.Odrou: Revizor, komedie, 19.00
• 17. 11. Divadlo Čtyřlístek, Frýdek-Místek:
Princezna a šašek, pohádka, 10.00
ŠTRAMBERK
LOUTKOVÉ DIVADÉLKO PERNÍKOVKA
• 18. 11. Jak oškubal Kašpárek
čaroděje, 10.00
• 25. 11. Perníková chaloupka, 10.00 a 16.00
OSTRAVA
DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA
• 17. 11. Káťa Kabanová, 2. premiéra, 18.30, 
MP + mimo
• 19. 11. Jak důležité je mít Filipa, 18.30, 
sk. ČP
• 23. 11. Dáma s kaméliemi, 18.30, mimo
DIVADLO JIŘÍHO MYRONA
• 16. 11. Sázky z lásky (Guys & Dolls), 18.30, sk. D
• 17. 11. Donaha! (Hole dupy), 18.30, sk. PS
• 18. 11. Josef a jeho úžasný pestro-
barevný plášť, 15.00, sk. N
• 20. 11. Poslední samuraj, 18.30, sk. V.
• 22. 11. Sajns fi kšn – premiéra, 18.30, PP + mimo
DIVADLO PETRA BEZRUČE
• 16. 11. Láska, vole, 19.00, mimo
• 19. 11. Léčitel, 19.00, mimo
• 20. 11. Zkrocení zlé ženy, 19.30, loňská sk. V
• 21. 11. Na větrné hůrce, 19.00, mimo

• 22. 11. Figarova svatba, 19.00, mimo
• 23. 11. Správkař, 19.00, sk. S
KOMORNÍ SCÉNA ARÉNA
• 17. 11. Plešatá zpěvačka, premiéra, 18.30
• 19. 11. Plešatá zpěvačka, 18.30, sk. BPO
• 20. 11. Chlív / Paternoster, 18.30, mimo
• 21. 11. Višňový sad, 18.30, sk. ASt
• 23. 11. Proces, 18.30, mimo

KLUBY
NOVÝ JIČÍN
ČAJOVNA ARCHA
• 17. 11. Model Bazaar – koncert, 20.00
• 21. 11. Vietnam – projekce s besedou, 18.00
• 24. 11. Vzdám to až zítra – projekce 
dokumentu z cyklu Jeden svět, 18.00
KLUB GALERKA
• 16. 11. Vložte kočku – koncert, 20.00
• 24. 11. Sám na jevišti – minifestival divadla 
jednoho herce, 18.00
• 30. 11. Jazz Klub & Paul Batto + Band 
– bluesový večer, 20.00
OSTRAVA
KLUB PARNÍK, www.klubparnik.cz
• 16. 11. Lehce probuzený Jan Budař a Ro-
man Jedlička poprvé v Parníku, 20.00
• 17. 11. Tara Fuki, 20.00
• 19. 11. Ostravský dixieland, 19.00
• 20. 11. Jan Spálený & ASPM, 20.00
• 21. 11. Harry Waters & Friends – Ostra-
va Jazz Nights, 20.00
• 22. a 23. 11. Kamil Střihavka se skupinou 
Leaders, 20.00
KLUB ATLANTIK, www.klubatlantik.cz
• 16. 11. Ostrava Picture – 6. ročník meziná-
rodního festivalu studentských fi lmů, 18.00
• 19. 11. 17. listopad, 18.00
20.–24. 11. XIII. QUEER FILM FESTIVAL MEZIPATRA
• 20. 11. Akty – vernisáž výstavy fotografi í
M. Cichrové, 18.00
• 21. 11. Opilá Piaf – recitál zpěvačky Míny, 18.00
• 22. 11. Pohádky pro zlobivé holky, 18.00
• 23. 11. Volejbalový zápas, 17.00; Stará 
Aréna: Praskání Rosti Petříka, 21.00
• 24. 11. Poslední večeře – závěrečná párty 
festivalu Mezipatra, 17.00
COOLTOUR, Černá louka, pavilon C1
www.cooltourova.cz
• 16. 11. Underground zblízka, 18.30
• 17.–18. 11. 22. setkání kytaristů & 
spol., so 11.00, ne 18.00
• 19. 11. ShakespearOva kavárna, 17.00
FRÝDEK-MÍSTEK
HOSPŮDKA U ARNOŠTA
www.uArnosta.cz
• 23. 11. Jaroslav Samson Lenk,
koncert písničkářské legendy
KLUB STOUN, www.stoun.cz
Začátky akcí 20.00, začátky koncertů 21.00
• 16. 11. David Stypka & Bandjeez & 
Accoustic Irish
• 17. 11. Prago Union – live band!
• 21. 11. Stoundrum – dnb poslechovka
• 23. 11. Naa:sch:up – dnb party

AKCE, KONCERTY
NOVÝ JIČÍN
BESKYDSKÉ DIVADLO
• 20. 11. Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers, 19.00
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
NÁMĚSTÍ
• 16. 11. Předmartinské odpoledne, 12.00
• 17. 11. Martinský trh, tradiční trh s bohatým 
stánkovým prodejem, lidovými výrobky a občerstve-
ním, 8–17 hodin

CVČ ASTRA
• 16. 11. Valašsko–Lašsko má talent 
karaoke disko pro malé i velké zpěváky a tanečníky, 
od 16.30 hodin
ŠTRAMBERK
KULTURNÍ DŮM NA NÁMĚSTÍ
• 16. 11. Posezení u cimbálu, 18.00
• 27. 11. Vladimír Merta
se skupinou Hromosvod, 19.00
CHATA Dr. HRSTKY
• 18. 11., 25. 11. a 2. 12. Otevři oči aneb hrstka 
pomoci pro člověka v tísni – nedělní promítání 
lidskoprávních dokumentárních fi lmů z festivalu 
Jeden svět, vždy od 15.30 hod.
KOPŘIVNICE
KULTURNÍ DŮM
• 17. 11. TATRA 2012,
46. ročník postupové taneční soutěže dospělých 
párů sk. A ve standardních a latinskoamerických 
tancích, odpolední program od 14.00, Galavečer 
od 19.00
• 27. 11. Travesti skupina Screamers:
Kdopak by se konce bál, 19.00
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
KULTURNÍ DŮM
• 24. 11. Beskydské folkování, soutěžní 
přehlídka amatérských hudebních skupin a zpěvá-
ků, hostem večera je kapela KAMELOT, od 13.00
BÍLOVEC
DŮM KULTURY
• 23. 11. Martin Harich
a skupina Musitany Hope, 19.00
• 24. 11. Tradiční Kateřinská zábava, 16.00
OSTRAVA
VÍTKOVICE ČEZ ARÉNA
• 17. 11. Megakoncert Radia Čas
oslava 14. narozenin, 17.00
• 19. 11. STING – koncert, 20.00
MULTIFUNKČNÍ AULA GONG, Vítkovice
• 18. 11. Michal David – koncert, 19.30
• 21. 11. Janáčkova fi lharmonie Ostrava:
150 let výročí narození Rabíndra-
nátha Thákura, 19.30

VÝSTAVY
NOVÝ JIČÍN
BESKYDSKÉ DIVADLO
• 15. 11.–17. 12. Alexandr Babraj
výstava připomene tvorbu ostravského divadelního 
výtvarníka, expozici tvoří scénické a kostýmní 
návrhy, ukázky kostýmů a makety scén
ŠTRAMBERK
MĚSTSKÁ GALERIE – budova MIC
• 19. 11.–16. 12. Štramberské Vánoce
výstava betlémů a výtvarných prací dětí štramber-
ských škol, vernisáž 18. 11. v 15.00
otevřeno: út–so 8.30–12.00, 12.30–16.00, ne 
10.00–12.00, 12.30–15.00

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
NOVÝ JIČÍN
Nemocnice Nový Jičín a.s.,
Purkyňova 2138/16
• Pohotovost dospělí
ordinační/provozní doba: denně 7.00–22.00
• telefon: 556 711 381
• Dětská pohotovost
ordinační/provozní doba: pracovní dny:
17.00–22.00, dny prac. klidu: 7.00–22.00
• telefon: 553 773 325, 556 709 468
mobil: 739 609 395
• ZUBNÍ POHOTOVOST
K nemocnici 76
ordinační/provozní doba:
dny pracovního klidu: 8.00–13.00
• telefon: 556 710 804

Své tipy do kulturního servisu posílejte nejméně se 14denním 
předstihem na e-mailovou adresu: redakce.servismsk@agfmedia.cz
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Karatisté se předvedli v Odrách
Nominační turnaj na mistrovství
republiky v karate věnovali
pořadatelé památce Petra Šustka.

BARBORA FIALOVÁ

Odry | Hvizd píšťalek a bo-
jovné pokřiky vycházející 
ze sportovní haly byly v so-
botu 11. listopadu slyšet už 
zdálky. Většina přítomných 
v oderské sportovní hale 
byla oblečena do bílých ki-
mon, v pase převázaných 
různobarevnými páskami. 
Organizátoři měli saka, čty-
řiadvacet rozhodčích zářilo 
v tmavě modrých oblecích. 
A všude okolo až přehnaně 
uctivé chování, které k to-
muto sportu patří. Třinác-
tého ročníku mezinárodního 
turnaje Silesia cup, memori-
álu Petra Šustka v karate, se 
zúčastnilo 292 soutěžících 
všech věkových kategorií. 

„Před šestadvaceti lety za-
čal trénovat karate v Odrách. 
Byl uznávaný v celém Česku 
a Odry v republice proslavil. 
V jeho tradici chceme po-

kračovat,“ řekl o významné 
osobnosti nejen oderského 
karate ředitel soutěže Jiří 
Hájek. 

Památku Petra Šustka, 
který letos řady karatistů 
opustil, uctil svou přítom-
ností na turnaji rekordní po-
čet účastníků

Soutěžící  se předved-
li v několika disciplínách. 
„Kata je povinná sestava 
technik proti imaginárnímu 
soupeři. Buď útočíte, nebo 
se bráníte,“ popsal Vladi-
mír Míček první disciplínu, 
ve které se na turnaji v Od-
rách soutěžilo, a v níž je sou-
časným mistrem světa.

„Správná metodika dýchá-
ní je základem karate. Prud-
ké hlasitější výdechy nám po-
máhají zpevnit tělo a správně 
jednotlivé cviky provést,“ do-
dal třiadvacetiletý mistr kata.

Druhou soutěžní karate 
disciplínou bylo kumite. „Je 

to klasický zápas dvojic. Zá-
pasníci se snaží v určitém 
časovém limitu nasbírat co 
nejvíce bodů,“ řekl Hájek. 

Pro diváky je podle něj 
kumite zábavnější než kata. 
„Úder na hlavu je za jeden 
bod, kopnutí na střed za dva 
body, kop na hlavu nebo 
kombinace technik za tři. 

Časový limit se liší podle 
věkové kategorie. Nejmladší 
bojují minutu a půl, dospělí 
tři minuty,“ upřesnil Hájek 
pravidla kumite. 

A s výkony svých svěřenců 
byl trenér Karate klubu Odry 
spokojený. „Stanislav Hájek 
vybojoval druhé místo v jedné 
z nejobsazenějších kategorií. 

Od prvního místa v kumite 
mužů do pětasedmdesáti ki-
logramů jej dělil jeden bod,“ 
řekl Jiří Hájek. Dařilo se také 
novojičínským juniorkám 
z klubu Kusengo. Michaela 
Bartoňová vybojovala v kata 
2. místo, Klára Nováková 
3. místo v kata i kumite ve své 
váhové a věkové kategorii.

Modrá je dobrá. Při disciplíně kata hodnotí závodníky rozhodčí modrým a červeným praporkem. 
 Foto: Barbora Fialová



Kin-ball: hra, kde je nejdůležitější kolektiv
Lichnov | Česko objevuje 
novou kolektivní hru. A kin-
-ball je kolektivní hra v pra-
vém slova smyslu. Jednotliv-
ci v ní nehrají až tak velkou 
roli a cesta k vítězství vede 
jen přece dokonalou týmo-
vou souhru. Některé školy 
ji už zařadily i do hodin tě-
locviku. 

Ideální hra pro školy
„Je to hra pro více hráčů, 

bez problémů ji mohou hrát 
kluci i holky dohromady,“ 
vyjmenovala učitelka tělo-
cviku ze ZŠ Lichnov Lada 
Brožková některé z důvo-
dů, proč kin-ball zařadila 
do programu tělesné vý-
chovy. 

„Hrajeme kin-ball pravi-
delně a účastníme se i sou-
těží. Byli jsme už na čtyřech 
turnajích a pokaždé jsme se 
umístili na druhém místě,“ 
pochválila Lada Brožková 
svoje žáky, kteří se chysta-
jí i na další zápasy Poháru 
České republiky středních 
a základních škol v kin-
-ballu. 

Největší makačka
Kin-ball je míčová hra, kte-

rá vznikla v Kanadě. Je sice 
poměrně fyzicky náročná, ale 
její pravidla jsou jednoduchá 
a jediným vybavením, které 
hráči ke hře potřebují, je vel-
ký, takzvaný kin-ball balón, 
o průměru 122 centimetrů. 

„Děti cvičí, aniž by si to 
uvědomovaly. Během hry 
udělají tolik dřepů, co by 
jinak nikdy dobrovolně ne-
udělaly,“ potvrdila fyzickou 
náročnost hry učitelka tělo-
cviku z Lichnova. Každý člen 
týmu je při hře v pohybu 
nejméně 72 procent herního 
času, což je nejvíce ze všech 
kolektivních her.

Jednoduchá pravidla
Cílem každého podávající-

ho týmu je odehrát míč tak, 
aby jej tým na příjmu nechytil 
a míč se dotkl země. „Obvykle 
hrají tři týmy po čtyřech hrá-
čích, ale je možné hrát i ve 
více hráčích nebo jen ve dvou 
týmech,“ upřesnil počet hrá-
čů předseda Českého svazu 
kin-ballu Martin Paur. Druž-

stvo odpalující balón zakřičí 
barvu družstva konkurenč-
ního, které má balón chytit. 
„Pokud jej tým na příjmu 
chytí, stává se hned týmem 
útočícím,“ vysvětlil základní 
pravidla hry Paur.

Nic pro sólisty
„Pravidla hry jsou nastave-

na tak, že silnější hráči musí 
pomáhat slabším, je to čistě 
kolektivní hra,“ vysvětlil Paur. 
Klasické kolektivní sportovní 
hry, jako fotbal nebo hokej, 
představují pro mnohé hráče 
místo aktivního odpočinku 
pouze další stres. Přesto, že 
jsou pokládány za sporty ko-
lektivní, vždy se v nich najdou 
sólisté. V kin-ballu nemají 
místo. „Sport vznikl jako te-
rapie pro lidi, mající potíže se 
sebeprosazováním se v kolek-
tivu,“ přiblížil počátky nového 
sportu Paur. První kin-ballo-
vá družstva v Kanadě začala 
vznikat v léčebných centrech. 
Poté se hra dostala do škol 
a po roce 2000 začaly vznikat 
kin-ballové kluby po celém 
světě.  (baf)
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Oremus chce vrátit tým na vrchol 
Velká trenérská rošáda se minulý 
týden uskutečnila mezi extraligovými 
mužstvy. Její součástí byly i Vítkovice. 

MARTIN OTIPKA

Ostrava | Vedení Vítko-
vic minulý týden odvolalo 
ze střídačky Mojmíra Trli-
číka, který okamžitě pode-
psal smlouvu v Pardubicích. 
A v Ostravě  ho nahradil 
Slovák Peter Oremus. Jeho 
jméno není českým fanouš-
kům příliš známé, ale ve své 
vlasti má velké renomé. 
V roce 2006 vyhrál anketu 
o nejlepšího extraligového 
trenéra, o tři roky později 
dovedl podceňovanou Skali-
ci do  nále nejvyšší soutěže. 
O mnohém vypovídá i to, že 
trenér slovenské reprezen-
tace Vladimír Vůjtek si ho 
vybral k sobě jako svého 
asistenta. 

Teď bude chtít ukázat své 
kvality i ostravským fanouš-
kům. „Ostravu vnímám jako 
hokejové město, lidé tady 
hokeji rozumí. Teď je na nás 
všech, abychom se posunu-
li opět dopředu a zvedli se. 

Přeju si, aby se nám práce 
dařila, všichni byli spokoje-
ní. Samozřejmě především 
pak fanoušci,“ uvedl nový 
kouč po příchodu do Ostra-
vy. Asistenta mu bude dělat 
Ladislav Svozil.

Ve městě  ale nezůstal 
dlouho. Ve středu vedl prv-
ní trénink, o den později už 
ale mířil zpět na Slovensko. 
Hlásil se na reprezentačním 
srazu před Německým po-
hárem. „Jsem rád, že je se 
mnou u týmu Láďa Svozil. 
Jsme domluvení na určitých 
věcech a ty by měly platit. 
Navíc se vracím v pondělí 
ráno, takže v tom nevidím 
absolutně žádný problém,“ 
řekl Oremus.

Přestože s mužstvem ne-
strávil dlouhou dobu, ur-
čitou představu si udělal. 
„Skalica není moc daleko 
od Ostravy a nějaký přehled 
o týmu jsem měl už před 
svým příchodem,“ upozornil 
slovenský trenér.

„Vše samozřejmě prodisku-
tuji s Laďou Svozilem, ale už 
teď mám určitou představu 
o tom, jak by měly vypadat 
jednotlivé lajny. Je jasné, že 
vše budeme směřovat k tomu, 
aby se nám dařila souhra 
a abychom vyhrávali,“ dodal.

S příchodem nových tre-
nérů často dochází i ke změ-
nám v kádru. Zda to tak bude 

i v tomto případě, nechtěl za-
tím Oremus prozradit. „Musí-
me si sednout s vedením klubu 
a domluvit se, co a jak bude 
dále,“ odmítl být konkrétní 
dvaačtyřicetiletý trenér.

A hráče okamžitě uklid-
ňoval, že pokud budou pra-
covat naplno, o místo se 
bát nemusí. „Všichni jsme 
na jedné startovní čáře. 

Kaž dý z hráčů musí podávat 
stoprocentní výkony. Jedni 
hráči jsou na ledě kvůli pro-
duktivitě, bez těch dalších 
ale produktivity nedosáh-
neme. Beru to takto kom-
plexně, každý článek týmu 
je důležitý,“ dodal Oremus.

Poprvé vedl tým ve středu 
v Praze proti Slavii. Zápas 
skončil po uzávěrce.

Peter Oremus se týmu představil minulý týden, poté odjel na sraz slovenské reprezentace, kde dělá 
asistenta Vladimíru Vůjtkovi.  Foto: Zdeněk Janiurek

Kin-ball je možné hrát v tělocvičnách, halách, ale i venku.
 Foto: archiv ČSK
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Denisa Ferenčíková sní o superfi nále
 Vítkovická fl orbalistka věří, 
že na sportovní vrchol ještě dosáhne. 
Třeba hned v této sezoně. 

PETR BIDZINSKI 

Ostrava | Už třetím rokem 
rozdává florbalovou radost 
ve Vítkovicích jedenadvace-
tiletá Denisa Ferenčíková. 
Slovenská reprezentantka 
začínala s florbalem v rod-
ném Tvrdošíně. 

„Florbal hraji od deváté 
třídy základní školy. Teh-
dy se u nás víceméně roz-
víjel. Vždy jsem se chtěla 
věnovat nějakému kolek-
tivnímu sportu, tohle byla 
příležitost, a už jsem u něj 
zůstala,“ vybavuje si na své 
prvotní florbalové krůčky 
Ferenčíková, která si kromě 
Tvrdošína zahrála nejvyšší 
slovenskou soutěž v Žilině 
a Seredi. Sama přiznává, 
že slovenský  orbal je sice 
na vzestupu, nicméně kva-
litou za tím českým stále 
zaostává. Minimálně v klu-
bovém měřítku. 

„Úroveň  obou soutěží 
se dost liší. Na Slovensku 
hrají extraligu spíše mladší 
holky, středoškolačky. Také 
jsou rozdíly v trénincích. 
Ve Vítkovicích nás trénuje 
dvacet, je tam větší konku-
rence, což přispívá ke kvali-

tě tréninku a k následnému 
zlepšování. Ve slovenských 
klubech trénuje třeba jen 
deset holek, ty vědí, že bu-
dou hrát, a nemají proto ta-
kovou motivaci,“ porovná-
vá sympatická rusovláska, 
která za svou největší flor-
balovou přednost považuje 
tvořivé myšlení a schop-
nost číst hru.

„Myslím si, že i dobře 
bráním, ale rozhodně bych 
chtěla zlepšit střelbu a pro-
měňování šancí. Na tom 
bych měla zapracovat,“ po-
dotýká. 

Ferenčíková je členkou 
slovenské seniorské re-
prezentace od roku 2008. 
Zúčastnila se jednak dvou 
juniorských mistrovství 
světa a také dvou světových 
šampionátů mezi ženami. 
Přitom zdůrazňuje, že v re-
prezentačním dresu rovněž 
prožila zatím nejkrásnější 
sportovní okamžiky

„Za nejhezčí florbalové 
zážitky považuji chvíle, kdy 
jsme se kvali kovaly na mis-
trovství světa a potom, když 
jsme na mistrovství světa ju-
niorek v Olomouci skončily 
páté. Což byl pro nás velký 

úspěch,“ prozrazuje útočně 
laděná hráčka. 

Co se týká klubových ba-
rev, tak si velmi váží třetího 
místa v sezoně 2011/2012. 
„Letos mě také potěšilo, že 
se nám podařilo porazit sil-
ný Herbadent. V této sezoně 
bychom se určitě chtěly do-
stat do super nále. A pokud 

bychom vyhrály, bylo by to 
moc krásné,“ zasní se Fe-
renčíková. 

Nemusí to být nereálný 
cíl, protože v probíhajícím 
ročníku se tým Vítkovic 
stále pohybuje na medailo-
vých příčkách. 

Denisa Ferenčíková záro-
veň studuje ekonomickou 

fakultu Vysoké školy báň-
ské-Technické univerzity 
Ostrava. „Jakmile dostuduji, 
uvidím, co bude dál. Třeba 
začnu v Ostravě pracovat, 
anebo se vrátím na Sloven-
sko. Ještě nevím. Zatím ne-
plánuji, že bych šla hrát ně-
kam do Švédska, či Finska,“ 
uzavírá.

Jakmile je u míčku Denisa Ferenčíková (v bílém), soupeřky musí zbystřit. Je velmi pravděpodobné, že se 
na ně řítí gólová pohroma.  Foto: archiv klubu

Vítkovice dotahovaly, opět ale těsně prohrály
Ostrava |  Florbalovou 
verzi slavného fotbalové-
ho El Clásica mohli mi-
nulý týden vidět fanoušci 

v hale na Dubině. Jen mís-
to slavných Realu Madrid 
a Barcelony se proti sobě 
postavili jiní nesmiřitelní 

rivalové – Vítkovice a Stře-
šovice. 

A jediné dva celky, které 
v celé historii české florba-
lové extraligy dokázaly zís-
kat mistrovské tituly, opět 
předvedly  orbal té nejvyšší 
úrovně. Bohužel pro do-
mácí už se skoro klasickým 
zakončením, velmi těsnou 
porážkou. Tentokrát Vít-
kovice prohrály 3:4, když 
po nepovedené první půlce 
zápasu nasadily v té druhé 
maximální otáčky a moc ne-
chybělo, aby zápas otočily.

„Střešovice nás v ničem 
nepřekvapily, hrály přesně 
to, co jsme čekali,“ začal 
s poněkud překvapivým 
hodnocením zápasu trenér 
Radomír Mrázek. „Rozhod-
ly to naše chyby. Do půlky 
druhé třetiny jsme působi-
li absolutně nerozehraně, 
byli jsme zcela nuloví. Až 

pak jsme soupeře přitlači-
li a mohli i vyrovnat. Šancí 
jsme měli dost,“ dodal tre-
nér Vítkovic.

I  přes  porážku našel 
na utkání aspoň jednu pozi-
tivní věc. Do týmu se po zra-
něních vracejí uzdravení 
hráči a mužstvo konečně 
mohlo hrát na tři útoky. 
„Bylo to letos vůbec popr-
vé. Jsme už kompletní a to 
je do dalších utkání super 
zpráva,“ uvedl Mrázek.

Duel se Střešovicemi si 
i přes porážku užili i samot-
ní hráči. „Byl to zápas dvou 
nejlepších týmů extraligy 
a má obrovský náboj. Roz-
hodně to zatím bylo nejtěžší 
utkání sezony,“ uvedl útoč-
ník David Matúš. V duelu 
sice vyšel bodově naprázd-
no, ale to je v letošní sezoně 
spíše výjimka. V devíti zá-
pasech nasbíral jednadvacet 

bodů a v kanadském bodo-
vání je třetí.

Z porážky si těžkou hlavu 
nedělal ani jeden z nejzkuše-
nějších hráčů týmu Martin 
Tokoš. „Mrzí to, ale nejsme 
ještě ani v půlce sezony. 
Máme spoustu času poučit 
se z chyb, které jsme udělali 
a už třeba ve Střešovicích to 
soupeři vrátit. Anebo v Su-
perfinále, to by bylo ještě 
lepší,“ řekl zatím pátý nej-
produktivnější hráč letošní 
sezony.

Ovšem Super nále, jedi-
ný zápas, který rozhodne 
o mistrovi, je ještě daleko 
a cesta do něj bude složitá. 
Přesto ostravští hráči hýří 
sebevědomím. „My jsme 
Vítkovice a ty mají vždycky 
jen ty nejvyšší cíle. Chceme 
do  nále a tam vyhrát,“ shr-
nul názor týmu Tokoš.

 MARTIN OTIPKA
Nejproduktivnější hráč Vítkovic Lukáš Hájek (v modrém) v duelu 
proti Střešovicím naprázdno.  Foto: Vlaďka Zoubková
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Zavolejte si pro svoji slevu!

800 110 800
7 dní v týdnu 7:00–22:00 19 poboček v ČR

ŠKODA OCTAVIA COMBI, 1.9TDi, 77 kW, nové v ČR, 
1. majitel, servisní knížka, klimatizace a více.

měsíčně od
1 535 Kč

139 999 Kč r.v. 2007

Škoda Octavia v nabídce 730x

DIESEL DIESEL

VW TOUAREG 4x4, 3.0TDi V6, 165 kW, nové v ČR, servisní 
knížka, automatická klimatizace a více.

379 999 Kč r.v. 2006

měsíčně od
3 583 Kč

VW Touareg v nabídce 20x

DIESEL

FORD FOCUS COMBI, 1.6TDCi, 80 kW, servisní knížka, 
automatická klimatizace a více.

89 999 Kč r.v. 2006

měsíčně od
1 083 Kč

Ford Focus v nabídce 200x

DIESEL

  Akontace od 0 %
   Splátky přizpůsobíme vašemu rozpočtu 
  Sleva na vůz 20 000–50 000 Kč
  Sleva 4,5 % na pohonné hmoty

     s kreditní kartou Mototechna
     MasterCard

při koupi vozu na úvěr
Financování vozů od AAA AUTO

40 000 Kč na ruku
4 zimní pneuk osobním vozům nad 50 000 Kč.
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OLOMOUC, Lipenská 58  PO–NE 9:00–20:00
OPAVA, Krnovská 2597/112  PO–NE 9:00–20:00
OSTRAVA, Místecká 3220  PO–NE 8:00–21:00
OTROKOVICE, Zlínská 260  PO–NE 8:00–20:00

INZERCE

Spoléhají na obranu a vyplácí se to
Volejbalistkám Frýdku-Místku se zatím 
v letošním extraligovém ročníku daří. 
Ze šesti odehraných zápasů vyhrály pět.

JAN SMEKAL

Frýdek-Místek | Kádr frý-
decko-místeckých volejba-
listek doznal před začátkem 
sezony několika změn. V le-
tošním extraligovém roční-
ku dostávají více prostoru 
i mladší hráčky, které si 
zatím počínají velice dobře. 
V předešlých duelech si svě-
řenkyně Alexandry Dedkové 
poradily s výběry Ostravy, 
KP Brna, Přerova, pražské 
Slavie a Olomouce. Nestačily 
pouze na Prostějov, ale ten 
má tak silný kádr, že v letoš-
ní sezoně prohrávat nebude.

„Z porážky si neděláme 
těžkou hlavu. Nemyslím si 
ale, že bude Prostějov tak 
suverénní jako v předešlých 
letech. A naše cíle jsou men-
ší. Chceme skončit do páté-
ho místa, ale všechny v kout-
ku duše doufáme v některou 
z medailí. Našimi největšími 

konkurenty budou tradičně 
Olymp, Olomouc a Brno,“ 
říká frýdecko-místecká sme-
čařka Daniela Pavelková.

Sokolky své letošní kva-
litní výkony opírají přede-
vším o dobrou obranu v poli 
a vynikající servis. „Tím si 
musíme hodně pomáhat, 
protože jsme většinou men-
ší než soupeřky. V prvních 
třech zápasech soutěže jsme 
protihráčky předčily i bojov-
ností a kolektivním pojetím. 
Snad se nám to bude dařit 
i nadále,“ zamýšlí se Pavel-
ková.

Před sezonou omladilo 
i mnoho jiných týmů. Volej-
balistky Frýdku-Místku však 
i přes nízký věkový průměr 
mají kádr, který spolu hraje 
už tři roky. A na souhře je 
to znát. Nejdůležitější část 
sezony však mají frýdecko-
-místecké hráčky teprve 
před sebou. 

„Klíčové by mohlo být 
období hned po Vánocích. 
Všechna družstva načerpa-
jí síly a zápasy pak pravdě-
podobně bude rozhodovat 
aktuální forma,“ myslí si 
smečařka Tereza Chudo-
bová.

Svěřenkyním Alexandry 
Dedkové se letos daří na-
vzdory tomu, že jim stále 
chybí největší posila Marti-
na Jakubšová, která strávila 
loňský ročník v německém 
Envacom Volleys Sinsheim. 
Před sezonou se však zranila 

na jednom z tréninků, takže 
v nejbližších kolech si budou 
muset sokolky poradit stále 
bez ní. „Na konci listopadu 
jdu na kontrolu, tak doufám, 
že během prosince už budu 
moci hrát,“ popisuje Jakub-
šová.

Volejbalistky Sokola Frýdek-Místek dokázaly vzít favorizovanému Prostějovu jeden set. A měly z toho 
obrovskou radost.   Foto: Jan Smekal
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