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Tunezyjska
szkoła
życia

CZ. CIESZYN (dc) – Nieczęsto się
zdarza, by dorastająca młodzież
chciała się wzorować na ludziach
starszych. A jednak... Katarzyna
Kantor, która wraz z Marcinem
Czudkiem założyła i prowadzi grupę młodych zapaleńców turystyki,
mówi: – Naszym wzorem jest PTTS
„Beskid Śląski“.
A wiadomo, że większość aktywnych członków popularnego na Zaolziu „Beskidu“ tworzą seniorzy...
Stowarzyszenie Młodych Turystów STOPA powstało w maju br.
na terenie Gimnazjum z Polskim
Językiem Nauczania w Cz. Cieszynie, co jednak nie oznacza bynajmniej, że jego członkami mogą być
tylko gimnazjaliści, choć – jak na
razie – przeważają. – Rozmawialiśmy o współpracy z kierownic-

Fot. archiwum STOPY

»Beskid Śląski« w wersji gimnazjalnej

Stowarzyszenie Młodych Turystów STOPA zainaugurowało swoją działalność wycieczką na Girową.

Statystycznie znowu
żyje nam się lepiej

POGODA
sobota
niedziela

poniedziałek

dzień: 19 do 21°C dzień: 21 do 23 °C
noc: 16 do 10°C noc: 11 do 10°C
wiatr: 3-4 m/s
wiatr: 4-5 m/s

MK PZKO
Oldrzychowice
zaprasza na

nich zarobków. Zwłaszcza największe przedsiębiorstwa, takie jak Huta
Trzyniecka czy OKD w naszym regionie, gwarantują swym pracownikom określony procent waloryzacji płac w układach zbiorowych. W
„Walmarku“, jak podaje rzeczniczka
spółki Kateřina Ondřejková, mimo
iż spółka nie posiada układu zbiorowego, średnie płace pracowników
wzrosły w ub. roku o 11,5 proc. Warto też dodać, że średni zarobek nie
równa się zarobkowi „przeciętnego“, zwykłego pracownika – ze statystyk wynika, że prawie 68 proc.
pracowników sektora zarobkowego
pobiera pensje niższe od przeciętnej
krajowej!
Olbrzymie są różnice pomiędzy
poszczególnymi branżami – średnie
zarobki w plasującym się na czele
transporcie lotniczym były o blisko
41 tys. koron wyższe niż w najgorzej honorowanej branży odzieżowo-obuwniczej. Równocześnie pogłębiają się różnice pomiędzy regionami. Podczas gdy w Pradze średnia płaca wynosiła 28,6 tys. koron,
w znajdujących się na końcu tabeli

woj. karlowarskim i ołomunieckim
była o 10 tys. koron niższa. Średnia pensja w naszym województwie
również nie osiągnęła średniej i wynosiła 20,4 tys. koron.
Porównując wzrost płac ze wzrostem cen (tu w pierwszym kwartale br. dało się zauważyć wyraźny
wzrost cen regulowanego czynszu,
energii, a także wprowadzenie opłat
regulacyjnych w służbie zdrowia),
liczby mówiące o 10-procentowym
wzroście nominalnej płacy średniej
nie wyglądają już tak optymistycznie. Płaca realna w ramach gospodarki narodowej wzrosła bowiem zaledwie o 2,8 proc., przy czym w sektorze zarobkowym wzrost ten wynosił
4,5 proc., zaś w sektorze publicznym
realne płace zmalały o 3,6 proc.
Podobnie ma się rzecz ze świadczeniami emerytalnymi. Średnia
emerytura wzrosła wprawdzie do
9119 koron, jej siła nabywcza zmalała jednak o ok. 4 proc. Jako ciekawostkę dodajmy, że emerytury pobiera prawie 2 razy więcej kobiet niż
mężczyzn – z dwóch milionów emerytów tylko 700 tys. to panowie.

Slawistyka
zmienia szefa
OSTRAWA (mro) – Doc. Janina Raclavska w nowym roku akademickim
już nie będzie kierować Katedrą Slawistyki na Uniwersytecie Ostrawskim. Decyzją dziekana Wydziału Filozoﬁcznego Evy Mrhačovej
przejściowo tę funkcję powierzono
doc. Blaženie Rudincovej z rusycystyki. Ta poprowadzi także polonistykę do momentu rozstrzygnięcia
konkursu na tę funkcję, który jest
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ZAPŁACIMY ZA WASZE
STARE OKNA!!!
774 287 750

800 100 194

Cieszyn, ul. Zamkowa 2, Most Przyjaźni
wjazd do Czech – po polskiej stronie

bezpłatna linia
Slezská Ostrava, ul. Těšínská 96/42

Były więzienia CIA? Dlaczego rzuciła
WARSZAWA – Osoby, które przygotowywały raporty na temat domniemanych więzień CIA w prezydenta?
Polsce, zostaną przesłuchane przez prokuraturę. Na początku sierpnia Prokuratura Krajowa
wszczęła śledztwo w sprawie tajnych więzień,
gdzie mieli być przetrzymywani i torturowani terroryści z Al-Kaidy, zatrzymani przez amerykańskie wojska w Afganistanie i Iraku. Prasa ujawniła, że w Szymanach na Mazurach miały lądować
samoloty z transportem więźniów. Rządy Polski i
Rumunii, na terenie której również miały się znajdować więzienia, zaprzeczyły tym doniesieniom.
Lista świadków jest długa: mają na niej być m.in.
były i obecny prezydent, premierzy Leszek Miller,
Kazimierz Marcinkiewicz i Jarosław Kaczyński.

WARSZAWA – Dymisja Anny Fotygi ze stanowiska Szefowej Kancelarii Prezydenta wywołała
kontrowersje. Fotyga była szefową Kancelarii od
listopada ub. roku, wcześniej była szefem MSZ w
rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława
Kaczyńskiego. Fotyga milczy na temat przyczyn
swego odejścia. Mówi się o niej, że była „echem”
prezydenta, absolutnie lojalna i posłuszna. „Gazeta Wyborcza” pisze, że przyczyną odejścia Fotygi było stopniowe odsuwanie jej od doradzania
prezydentowi w sprawach międzynarodowych,
a później przypisywanie sukcesu negocjacji
w sprawie tarczy antyrakietowej komu innemu.

Dożynki na Fojstwiu
30. 8. 2008 Oldrzychowice Wieś

właśnie rozpisany i ogłoszony na
stronach internetowych Uniwersytetu Ostrawskiego. Nowy kierownik katedry miałby objąć swoje stanowisko od października br. Osoba
ubiegająca się o tę funkcję powinna
mieć ukończone studia wyższe, stopień profesorski lub docenta, wykazać się publikacjami, posiadać zdolności organizacyjne oraz umiejętności interpersonalne.
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PRAGA/REGION (dc) – Według
statystyków znowu żyje nam się lepiej. Przeciętna płaca nominalna w
1. kwartale br. wzrosła w porównaniu z ub. rokiem o 2 102 kc i wynosiła 22 531 kc. Tradycyjnie wyższa
była w sektorze zarobkowym (23
174 kc) niż w sektorze publicznym
(20 204 kc). Dane te opublikowało
w czwartek Ministerstwo Pracy i
Opieki Społecznej RC.
Jak wynika z analizy ministerstwa, coraz bardziej widoczne jest
zróżnicowanie płac zarówno pomiędzy poszczególnymi sektorami, jak
również w ich ramach. Od dawna
nie jest tajemnicą, że choć sektor zarobkowy kojarzony jest z wyższymi
płacami – w przeciwieństwie do innych branży, takich jak administracja, szkolnictwo czy opieka społeczna – to nie można tego uogólniać.
Dynamiczny wzrost płac dotyczy bowiem szczególnie dużych i średnich
przedsiębiorstw, z kolei małe ﬁrmy
(do 20 pracowników) wyraźnie odstają od średniej krajowej. Zarobki
ich pracowników kształtują się bowiem na poziomie 71,6 proc. śred-

twem „Beskidu“, lecz w końcu postanowiliśmy, że do czasu, kiedy
będzie wiadomo, jak rozwinie się
nasza działalność, będziemy działać przez rok na zasadach nieformalnych – powiedziała „Głosowi“
K. Kantor.
Pierwsze kroki młodych turystów prowadziły na Girową, później
były wycieczki na Czantorię, Połom, Kozubową, Filipkę, Trójstyk, a
także rowerowa wycieczka na Baginiec. Jutro członkowie STOPY wybierają się na Soszów i Stożek. – W
sumie przeszliśmy już 85 km – mówi Kasia Kantor. Grupa liczy na razie 20 osób i chętnie przyjęłaby do
swego grona nowych adeptów turystyki. Zainteresowani znajdą szczegółowe informacje na stronach internetowych: istopa.unas.cz.






Rosja w odwrocie
TBILISI – Armia rosyjska rozpoczęła wczoraj wycofywanie się z gruzińskiego miasta Gori
i zobowiązała się, że opuści je do wieczora – poinformował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Gruzji Aleksander (Kacha) Lomaja.
Przed południem Rosjanie zaczęli demontować
dwa posterunki kontrolne w Gori, a 13 wozów
opancerzonych opuściło miasto. Szef rosyjskiego MSZ zapowiedział w czwartek, że w streﬁe
buforowej konﬂiktu pozostanie maksimum 500
żołnierzy rosyjskich sił pokojowych. Fotoreporter agencji Reutera informował, że widział w piątek, jak rosyjskie wojska okopują się w punkcie
kontrolnym na głównej drodze przy czarnomorskim porcie gruzińskim Poti.

Obrządek dożynkowy przedstawi zespół „Oldrzychowice” o godz. 15.00
Występ zespołu regionalnego „Bystrzyca”  Pokaz obróbki lnu i wełny
Pokaz wyrobu sera  Pokaz rzeźby ludowej  Kuchnia domowa
Orkiestra Bartnicki  Wstęp 40 kc.
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Najpierw zgłoszenie,
później przeprowadzka

Budowa nowego Domu Seniora w Hawierzowie wkracza w końcową fazę.
Już w 1. półroczu przyszłego roku wprowadzą się do niego pierwsi lokatorzy.

się zgłaszać – powiedziała „Głosowi“ rzeczniczka miasta, Jana Pondělíčková. Dodała, że nie ma jednak sensu oddawać zgłoszenia już

1 września, ponieważ o tym, kto
zostanie przyjęty, nie będzie decydowała data podania wniosku, lecz
kryteria zdrowotne i społeczne.

Polskie gminy mówią: »nie«
ZEBRZYDOWICE, HAŻLACH (ep)
– Po wtorkowym podpisaniu umowy miedzy RC i Polską określającej
zasady robót geologicznych w rejonie przygranicznym, w polskich
gminach Zebrzydowice i Hażlach
zawrzało. Umowa otwiera drogę
do wydobywania od strony czeskiej węgla z pokładów zamkniętej
w 2000 r. kopalni „Morcinek” w Kaczycach. Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „Głosu”, wydobywać węgiel w tym miejscu chce
spółka OKD. Zakłada się eksploatację polskich złóż od strony czeskiej
przy wykorzystaniu istniejącej tam
infrastruktury górniczej.
W polskich mediach lokalnych
sprawa „Morcinka” odżywa co jakiś
czas i wzbudza żywe emocje wśród
mieszkańców. Stosunek władz przedstawiono we wspólnym oświadczeniu wójta gminy Zebrzydowice Andrzeja Kondziołki oraz wójta gmi-

ny Hażlach Karola Folwarcznego,
wydanym jeszcze w ubiegłym roku: (...) Nie do przyjęcia jest proponowane wydobycie polskiego węgla,
transportowanego na stronę czeską,
z wykorzystaniem tam istniejącej infrastruktury, co zakładają obydwie
strony. Taki sposób stawia na z góry przegranej pozycji mieszkańców i
władze samorządowe obu gmin, którzy będą zmuszeni ponosić wysokie
koszty inwestycji, a istniejąca infrastruktura i środowisko będzie ulegać
degradacji. Nie zrekompensuje tego
gminom prawdopodobna opłata eksploatacyjna, a mieszkańcom ewentualne odszkodowania z tytułu szkód
górniczych. (...)
Po podpisaniu wtorkowej umowy
obaj wójtowie zaskoczeni są tym, że
nie tylko nie konsultowano tego z
władzami lokalnymi, ale nawet nie
zostali o tym powiadomieni.
– Dziwi nas, że nie dostaliśmy

żadnej informacji na ten temat, a
jesteśmy przecież, jako mieszkańcy tego terenu, najbardziej zainteresowani tym, co się dzieje wokół
zamkniętej parę lat temu kopalni
„Morcinek” – powiedział naszej
gazecie wójt Hażlacha Karol Folwarczny. – Nasze wspólne stanowisko – gmin Hażlach i Zebrzydowice
– jest w tej sprawie negatywne, gdyż
nie tylko władze, ale i społeczeństwo
ma obawy przed ponowną eksploatacją węgla ze względu na nową infrastrukturę. Jak wyjaśnia, w ostatnim czasie powstało wiele inwestycji, nie tylko domy mieszkalne, ale
np. hala sportowa czy kanalizacja
– bez odpowiednich zabezpieczeń
przed szkodami górniczymi. – Jakiekolwiek decyzje, które nas dotyczą, powinny być konsultowane nie
tylko z władzami gmin, ale przede
wszystkim ze społeczeństwem. Takiego dialogu nie ma – dodaje.

Nie czekać aż ustawią się kolejki!
REGION (dc) – W tym roku przebiega ostatni etap wymiany dowodów osobistych bez tzw. strefy czytelnej
maszynowo, wydanych do końca 2003 roku. Ich posiadacze powinni zgłosić się z wnioskiem o wymianę dowodu w urzędzie miasta lub gminy w miejscu zamieszkania najpóźniej do 30 listopada br. Od obowiązku tego
zwolnieni są jedynie obywatele urodzeni przed 1 styczniem 1936 r., pod warunkiem, że posiadają dowód, w
którym nie jest wyznaczona konkretna data ważności, a wszystkie dane zawarte w dowodzie są aktualne.
Ważne pozostaną również te dowody wydane przed

W

końcem 2003 r., które posiadają już strefę czytelną maszynowo (tzw. zielone karty).
Wydanie nowego dowodu w ramach obowiązkowej
wymiany nie jest związane z żadną opłatą. Pracownicy
urzędów obawiają się, że większość obywateli przypomni sobie o konieczności dopełnienia tych formalności
w ostatniej chwili, wobec czego – podobnie jak w latach
poprzednich – w urzędach będą tworzyć się długie kolejki. – U nas wymiana dotyczy jeszcze ok. 1,5 tys. dowodów
– powiedziała „Głosowi“ kierowniczka Wydziału Administracji UM w Trzyńcu, Andrea Bulawová.

W Polsce trwa usuwanie skutków żywiołu, który w
ostatnim czasie nawiedził różne regiony kraju. Trąby
powietrzne największych zniszczeń dokonały w województwach opolskim, śląskim i łódzkim. Państwo natychmiast przyszło z pomocą, nie szczędząc pieniędzy
na zapomogi i odszkodowania. Większość domów,
które dotknęły wichury, nie była ubezpieczona.
Poszkodowani przez wichury mają szczęście w
nieszczęściu – są bardziej medialni, bo żywioł dotknął wielkiej powierzchni Polski i ogromnej liczby ludzi, a w takiej sytuacji politycy nie mogą sobie pozwolić na skąpstwo. Mają już przykład,
jak im to może zaszkodzić. Kontrowersje wokół wypłacania przez państwo odszkodowań dla nieubezpieczonych zaczęły się w 1997 roku. Gdy
przez Dolny Śląsk przechodziła fala powodziowa, ówczesny premier
Włodzimierz Cimoszewicz powiedział: – Trzeba być przezornym i się
ubezpieczać. Chociaż zdanie było wyrwane z kontekstu, po fali krytyki,
jaka na niego spadła, już żaden premier nie odmówił pomocy poszkodowanym w klęskach żywiołowych. Gdy w maju 2001 roku trąba powietrzna uszkodziła ponad 100 domów na Podhalu, jeszcze tego samego dnia
Jerzy Buzek przeznaczył milion złotych na odbudowę zniszczonych gospodarstw. W lipcu 2004 r. Marek Belka natychmiast przekazał 400 tys.
zł na pomoc poszkodowanym po przejściu tornada na Podlasiu. Gdy pod
koniec lipca ubiegłego roku tornada spustoszyły kilka miasteczek pod
Częstochową, rząd Jarosława Kaczyńskiego dał 15 mln zł. Po ubiegłotygodniowych wichurach wicepremier Schetyna zadeklarował 50 mln zł
rządowej pomocy. Przykro o tym mówić z sarkazmem, ale – nie oszukujmy się – stawka rośnie. Wydawałoby się, że natychmiastowa chęć niesienia pomocy ze strony tych, którzy są w stanie, a nawet są zobowiązani jej udzielić, to przecież ludzki odruch, naturalna reakcja na nieszczęście. Ale takie ludzkie odruchy przydałyby się w jeszcze wielu innych
dziedzinach, na które wpływ mają politycy, a jednak jakoś nie zawsze to
widać.
przyczko@glosludu.cz

Ziemia do wzięcia
BOGUMIN (mro) – Stwierdziliśmy,
że podczas budowy autostrady D 47
miasto zyskało ogromną ilość ziemi
ornej pochodzącej z gruntów przeznaczonych pod budowę. Nie chce-

my ludzi przymuszać, aby pokątnie
uzgadniali z kierowcami TIR-ów odwożenie ziemi dla swoich potrzeb.
Miasto oferuje wszystkim mieszkańcom ziemię orną za darmo – powiedział na środowej konferencji prasowej Petr
Vícha, burmistrz Bogumina.
Do dyspozycji mieszkańców Bogumina jest
18 tysięcy metrów sześciennych ziemi zdeponowanej przy ul. Ovocnej w Starym Boguminie. Zainteresowani jej
odbiorem winni zgłosić
to w Wydziale Ochrony Środowiska bogumińskiego
magistratu (pokój 212 lub tel.
596092174). Po rejestracji mogą osobiście
uzgodnić z dyspozytorami (kom.: 604228470)
termin
przewiezienia ziemi. Muszą jednak liczyć się z kosztami – załadunku (300
kc) i transportu (400
kc). Tymczasem ziemia
jest przekazywana bez
ograniczeń. Transport
odbywa się w pogodne wtorki i czwartki, w
Na środową konferencję prasową burmistrz
godz. 7-18.
Vícha wjechał z taczkami pełnymi gleby.

Pieniądze wydobyli spod ziemi

Fot. DANUTA CHLUP

łaśnie dobiegł końca remont dachu na
kościele p.w. św. Małgorzaty w Hawierzowie Błędowicach (kościół został
wyświęcony w 1792 roku). Stary dach z blachy
aluminiowej, który był w
awaryjnym stanie, zastąpiono poszyciem z blachy miedzianej. Koszty wyniosły ok. 2,5 mln
koron, z tego 200 tys. kc
obiecało dać miasto.
Reszta to dary paraﬁan
i sponsorów. Niemniej,
jak powiedział „Głosowi” proboszcz ks. Václav Gandera, do sﬁnansowania całej inwestycji
brakuje paraﬁi jeszcze
pół miliona koron.

Szczęście w nieszczęściu

Fot. DANUTA CHLUP

HAWIERZÓW (dc) – Budowa nowego Domu Seniora w Hawierzowie
w pobliżu „Severki“ powoli wchodzi w końcową fazę i w 1. półroczu
przyszłego roku będą mogli wprowadzić się do niego pierwsi lokatorzy. Podania można będzie jednak
już składać od 1 września br. Odpowiednie druki są do dyspozycji
w wydziale spraw socjalnych miasta oraz na jego stronach internetowych. W Domu Seniora znajdzie
lokum 86 osób. Zgłaszać mogą się
osoby powyżej 65 lat oraz te, którym przysługuje emerytura. Przyjmowani będą jednak tylko mieszkańcy Hawierzowa lub seniorzy,
których dzieci lub bliscy mieszkają
tu na stałe.
Miasto spodziewa się dużego
zainteresowania nową placówką,
pomimo że ceny zakwaterowania
i wyżywienia będą wynosiły ok. 9
tys. kc na miesiąc (czyli mniej więcej tyle, ile wynosi przeciętna emerytura). – Już podczas rozpoczęcia
budowy, ludzie pytali, czy mogą

ELŻBIETY PRZYCZKO

Fot. Archiwum ratusza
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OSTRAWA (mro) – Właściwie można powiedzieć, że
to, co nierealne, realnym stać się może choć w części. A
wszystko za sprawą Fundacji OKD, która rozdysponowała pierwszą kolejkę swoich grantów w czterech programach: „Dla radości i wykształcenia”, „Dla zdrowia”,
„Dla przyszłości” oraz „Dla Europy”. Do 31 maja br. na
adres Fundacji wpłynęło 843 wniosków o doﬁnansowanie przede wszystkim inicjatyw społecznych oraz
instytucji pożytku społecznego, a także gmin i miast. W
efekcie Fundacja wesprze 180 projektów za 31,3 mln
kc, podczas gdy przedstawione inicjatywy aż siedemnastokrotnie przewyższały budżet Fundacji.
Programy dotowane mają bardzo szeroką skalę tematyczną – od ochrony białych bocianów, przez pomoc narkomanom, po proﬁlaktykę zdrowotną w środowiskach romskich. Jak stwierdziliśmy, skorzystają z
nich również inicjatorzy propolskich przedsięwzięć. I

tak np. z programu „Dla radości i wykształcenia” skorzysta 53 wnioskodawców, a wśród nich Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki, które dostanie 80 tys. kc
na wydanie w języku czeskim wyboru opowiadań Józefa Ondrusza pt. „Godki Śląskie”, doﬁnansowany zostanie XXXVIII Zjazd Gwiaździsty (50 tys. kc), wsparcie w
wysokości 55 tys. kc dostanie Festiwal Kultur Narodowych w Orłowej, 30 tys. kc przyznano PZKO w Lesznej
Dolnej na „II Przegląd Zespołów Ludowych Trójstyku”,
a SMP otrzyma 14 tys. kc na „Independent.pl” - spotkanie z polską niezależną kulturą. Z programu „Dla przyszłości” skorzysta natomiast m.in. PZKO w Czeskim
Cieszynie, które będzie mogło z dotacją 250 tys. kc rozpocząć odnawianie swojej siedziby.
Kolejna tura przyznawania dotacji przez Fundację
OKD rozpocznie się na przełomie września i października br.
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słuchaczy. Publiczności bardzo podobały się pieśni „Beskidy”, „Idzie dysc”, „Nekamenujte Proroky” czy „Pan
Buh vam zaplat”.
Nawiejskie chórzystki wystąpiły też w ramach samodzielnego koncertu, prezentując np. „Daj ci Boże” w
opracowaniu Włodzimierza Sołtysika czy „Prząśniczkę” Stanisława Moniuszki ”. Zarówno chór, jak i soliści
nagradzani byli gromkimi brawami. Występ został bardzo wysoko oceniony przez zawodowych dyrygentów.
– Ze zdziwieniem przyjmowano informację, że nasz
chór jest zespołem amatorskim – podzieliła się swoimi
wrażeniami Aleksandra Zeman. Z pewnością duża w
tym zasługa pani dyrygent, jednak niemniej ważny jest
zapał i śpiew samych chórzystek.
– Po wakacjach zapraszamy do wspólnego śpiewania
wszystkie dziewczyny i panie, które kochają śpiew, lubią miło spędzać czas, zwiedzać świat, chcą poznawać
nowych ludzi i oderwać sie od szarej codzienności – zaprasza prezes chóru Lidia Lisztwan. Już w październiku Chór Żeński „Melodia” wyjeżdża na zgrupowanie
do Zakopanego.
(ar)

Uwagę zwiedzający przyciągają graﬁki autorstwa Odřicha Kulhánka – „projektanta” czeskich banknotów.

Świat czeskiej graﬁki
Centrum Plastyczne „Chagall” przygotowało w swych galeriach przegląd
czeskiej graﬁki, rozpoczęty wystawą w galerii w Bruszperku. Pokazano tu
przede wszystkim autorów związanych z tamtejszym regionem i sławiących piękno Beskidów. Akcent położono na prezentację prac tegorocznego
jubilata – Jana Hrnčárka, który 15 sierpnia obchodził 90. rocznicę urodzin.
Druga część przeglądu – w ostrawskiej galerii autorskiej Centrum Plastycznego „Chagall” w Ostrawie – poświęcona jest członkom Stowarzyszenia Czeskich Artystów „Hollar”, które powstało w 1917 roku (w ub. r. obchodzono 400. rocznicę urodzin i 330. rocznicę śmierci wybitnego czeskiego artysty, graﬁka i rysownika Václava Hollara). Przy powołaniu do
życia tego Stowarzyszenia zasłużyli się – będący legendą czeskiej graﬁki
– Max Švabinský oraz František Bílek, Vladimír Silovský, Viktor Stretti i
wielu innych. O znaczeniu „Hollara” mówi m.in. liczba 160 członków, a
zwłaszcza ich twórczość, zdobywająca uznanie w międzynarodowych konkursach i przeglądach.
W karwińskiej Galerii Zamkowej „Chagall” otwarto w ub. tygodniu kolejną, trzecią wystawę poświęconą twórczości czeskich graﬁków. Pokazywane są tu prace z drugiej połowy XX wieku, nawiązujące na twórczość
członków „Hollara”, również zaliczanych do czołówki czeskich twórców.
Wystawę we frysztackiej Galerii Zamkowej „Chagall” oglądać można do
7 września br., od poniedziałku do niedzieli, w godz. 9-18.
(o)
Fot. archiwum zespołu

„Letnie warsztaty chóralne Lomnice“ – to w nich uczestniczył niedawno nawiejski Chór Żeński „Melodia” pod
batutą Aleksandry Zeman. Oprócz „Melodii” w warsztatach uczestniczyły chóry z całego kraju – z Granic na
Morawie, z Tisznowa, Brna, Taboru oraz z Pragi. Zajęcia odbywały się w malowniczym miasteczku Lomnice,
a ich organizatorem była Barbora Pavlišová, dyrygentka miejscowego chóru amatorskiego.
Chórzyści pracowali w dwóch grupach – w zespole
mieszanym oraz żeńskim pod kierownictwem utalentowanych dyrygentek z koszyckiego Konserwatorium
Kataríny Mašlejovej oraz Dašy Briškárovej. – W ramach
warsztatów prezentowałyśmy swój dorobek, ale przede
wszystkim doskonaliłyśmy technikę wokalną, uczyłyśmy się nowych pieśni, wzbogacając tym samym swój
repertuar – mówi dyrygent A. Zeman.
Kulminacją warsztatów był koncert galowy wszystkich uczestniczących chórów, który odbył się w synagodze w Lomnicy. Występ „Melodii“ z solistami Aleksandrą Morcinek, Edmundą Juroszek oraz Władysławem Czepcem spotkał się z wielkim entuzjazmem

Fot. WŁADYSŁAW OWCZARZY

Amatorki czy profesjonalistki?

Chór Żeński „Melodia” na „Letnich warsztatach chóralnych Lomnice“.

Wielkie muzyczne wydarzenie
GRÓDEK (ep) – Do nowej sali Kościoła Braterskiego w Gródku zawita w najbliższą środę (27 bm.) Słowacka Orkiestra Kameralna, której
kierownikiem artystycznym jest
pochodzący z Suchej Górnej Ewald
Danel.
Orkiestra założona w 1960 roku
przez Bohdana Warchala – pochodzącego z Orłowej wybitnego wirtuoza skrzypcowego – stała się jednym

z najpopularniejszych zespołów muzyki poważnej na Słowacji. Od początku, oprócz regularnych koncertów w Filharmonii Słowackiej, występowała na wielu prestiżowych
scenach w Europie i na świecie. W
2001 r., po śmierci Warchala, na jego
wcześniejsze życzenie kierowaniem
orkiestrą zajął się Ewald Danel.
Jak powiedział naszej redakcji,
zaplanowany na środę koncert ma

F R E AK SHOW
N

iezrażony deszczem i błockiem chętnie dałem
się zwabić na tegorocznego Gorola – sobotni
pobyt w Lasku Miejskim był okazją nie tylko
do spotkań ze znajomymi, z dyskretnym urokiem mioduli i wszystkimi nieszczęściami, jakie ta krotochwila
za sobą pociąga, ale także do reﬂeksji nad kondycją
naszego folkloru. A nie
ma co ukrywać – reﬂeksja ta była niewesoła.
Prawdę powiedziawszy, trochę zaniepokoiło
mnie już wcześniejsze zapoznanie się ze stronami
internetowymi imprezy
– jest wprawdzie dużo informacji, są nagrania wideo
a nawet forum dyskusyjne, gorzej już ma się sprawa z
dopracowaniem wersji językowych (w polskiej części
bije po oczach sekcja „Fun” albo odsyłacz „Sdělte své
zážitky”).
Jak się jednak okazało, prawdziwy „fun” był dopiero na miejscu. Przyzwyczaiłem się już do planszy reklamowych czy też do tradycyjnej góralskiej potrawy
„stryky s čínou“ (z plastowym przyborem). Najbardziej
jednak zapadły mi w pamięć wieczorne piruety dramaturgiczne. Oczywiście sam czystego sumienia nie

dla niego wyjątkowe, sentymentalne znaczenie. Gródek i zbór Kościoła Braterskiego zna bowiem od
dziecka. – Cenię sobie również to, że
będziemy występować w nowej sali
kościoła jako pierwsi – powiedział.
Na koncercie, który rozpocznie się
o godz. 18.00, usłyszymy „Cztery
pory roku” Vivaldiego, Béla Bartók
– dzieciom oraz Benjamin Britten
„Simple Symphony”.

FELIETON DARKA JEDZOKA
mam, kilka lat temu też grałem z kapelą na Gorolu, a
trzeba uderzyć się w pierś i przyznać, że raczej trudno
się doszukać w tej muzyce wątków folklorystycznych.
Jednak w tym roku było barwniej – zanim jeszcze zaczęła grać Folkoperacja, z głośników zabrzmiały Kanikuły, pansłowiański hit letnich dyskotek, po czym jabłonkowski DJ napoił słuchaczy hip-hopową mieszanką.
Mnie to nie dziwi, jako etnolog in spe dobrze
wiem, że Jabłonków zawsze był stolicą masywnego beatu, każdy zna
przecież takie przeboje, jak „Joł, joł, Helenko” MC Macieja, najostrzejszego gangsta ze Wschodniego Beskidu. To tylko kwestia czasu, kiedy górale powrócą do
korzeni, kapele wymienią skrzypce na gramofony a helokani wróci do pierwotnej formy czystego rapu.
Gdyby bozia obdarzyła mnie potężnym góralskim
głosem, oj, stanąłbym hardo, tupnął w błotko, wzniósł
prawicę ku niebu, a wiatr zaniósłby pod gałęzie smreków i pod parasole Pepsi mój gromki śpiew: Gorolu,
czy ci nie żal?
darek.jedzok@gmail.com

Gorolski
śpiywani

Losy z ósemką
FRYDEK-MISTEK (mro) – Misteckie kino „Vlast” zaprasza do zwiedzania zainstalowanej w nim wystawy „Ósemki losu”. Na ekspozycji
zgromadzone są przedmioty, dokumenty i fotograﬁe związane z wydarzeniami z lat 1918, 1938, 1948 i
1968 we Frydecko-Misteckiem. W
40. rocznicę okupacji wojsk Układu
Warszawskiego otworzył ją senator ODS František Kopecký, inicjator i fundator wystawy, przekazując

przy okazji hetmanowi Evženowi
Tošenovskiemu lampion z wizerunkiem T.G. Masaryka przywieziony
przez jego dziadka Richarda Dvorskiego z legionowej drogi ku wolności w 1918 roku. Wydarzenia 1938
i 1948 roku przypomniał natomiast
Josef Salomonovič, były mieszkaniec Morawskiej Ostrawy, a obecnie Wiednia. Wystawa jest otwarta
do 4 września, od poniedziałku do
piątku, w godz. 8.30-12 i 13-16.30.

WI R T H UAL NA K S I ĘGAR N IA
KATARZYNA GROCHOLA

»Podanie o miłość«
Wyd. „Wydawnictwo Literackie”. Autorka prowadzi nas przez świat uczuć skomplikowanych,
rozmijających się, niespełnionych, zawsze jednak ożywionych wiarą i nadzieją. Świat nie jest
taki zły, nawet w tragedii jest wymiar, który nadaje jej sens. To, co zwykliśmy traktować jak
przedmiot powszedni - wieczne pióro, blaszka
do buta, kartka papieru – nabiera wymiaru metaﬁzycznego, a prostocie bliżej do dobra niż inteligencji do mądrości. Trudno się oprzeć takiej
dawce emocji. Przesłanie jest proste: ludzie są
dobrzy, tylko czasem im się coś myli.

KATARZYNA GROCHOLA

»Trzepot skrzydeł«
Wyd. „Wydawnictwo Literackie”. Opowieść o
młodej kobiecie, która ma męża, pracę, własny dom. Z pozoru wszystko wygląda kolorowo, naszej bohaterce niczego nie brakuje, a
jednak Hanka nie promienieje szczęściem. Za
zamkniętymi drzwiami, gdy nikt nie widzi, jej
życie zamienia się w koszmar, z którego nie potraﬁ się wyrwać. Dla ułożonego, dobrze zarabiającego męża jest najważniejsza na świecie.
Niestety, oblicze tej miłości jest tragiczne. Gdy
Hanka traci przez niego coś, na czym jej najbardziej w życiu zależało, postanawia uwolnić
się z matni swoich słabości, strachu i niemocy.
Książki można nabyć lub zamówić w Klubie Polskiej Prasy i Książki
przy ul. Čapka w Cz. Cieszynie (nr tel. 558 740 226).
(kor)
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Tunezyjska szkoła życia
W nadmorskich ośrodkach wypoczynkowych zazwyczaj
czeka dziś na turystów nie tylko delegat biura podróży,
ale też animator, czyli człowiek troszczący się o zabawę
i sportowo-taneczne urozmaicenie dnia. Funkcje te pełnią
zazwyczaj studenci, na pozór fajny to i łatwy sposób
zarobku, sprawdzenia swoich umiejętności językowych,
przeżycia wakacji w atrakcyjnym miejscu.
Przyjrzyjmy się jednak pracy animatora od podszewki. Relacja Zuzanny Glac – studentki dziennikarstwa Uniwersytetu Palackiego
w Ołomuńcu, która w taki sposób
spędziła dwa miesiące w Tunezji,
w miejscowości Borj Cedria, przybliży czytelnikom blaski i cienie zagranicznego zarobkowania.
Zuzia ukończyła trzeci rok studiów, zyskała tytuł licencjata,
a po doświadczeniach związanych
z pracą hostessy i po praktykach w
masmediach postanowiła spróbować czegoś nowego. Znając język
angielski, mając podstawy niemieckiego i włoskiego, dowiedziawszy
się od koleżanki o możliwości nawiązania współpracy z jednym biurem podróży, pojechała do Pragi na
egzamin. Udało się jej choć w ostatniej chwili – nie miała już możliwości wyboru miejsca docelowego,
przydzielony jej został jeden z hoteli nad brzegiem morza. Hotel zamieszkiwało ok. 1500 turystów,
pochodzących najczęściej z Niemiec, Francji, Rosji, Czech, Polski
i Włoch. Koszty biletu lotniczego,
wyżywienia i zakwaterowania ponosiła ﬁrma, wynagrodzenie zaś
stanowiło jakby kieszonkowe (na
wielkie zarobki nie można w tym
przypadku liczyć).
Początkowo grupa animatorów

była dość liczna. Oprócz studentów,
zwłaszcza z Włoch, pracowali tutaj
również tubylcy. Część animatorów
jest zawodowcami, część to amatorzy. Dziesięciu spośród liczącej 36
osób grupy pracowało w Mini Klubie dla dzieci od lat 4 do 12. Tam też
znalazła się Zuzka. Z czasem jednak liczba opiekunów zmalała do
trzech, a grupki utworzone według
kraju pochodzenia stały się międzynarodowe. Codziennie przychodziło ok. 20 – 30 maluchów, niektóre
dziewczynki i niektórzy chłopcy
pozostawiani byli przez rodziców
tylko na kilka godzin, ale były i takie dzieci, które odstawiano do klubu na całe dnie. Odpowiedzialność
była to duża, szczególnie na plaży
trudno było upilnować rozochoconych podopiecznych. Gdy na dodatek zostało się samemu choćby
z siódemką dzieci, a jedno chciało
siusiu, drugie pić, trzecie jeść, powstawał dylemat. Najczęściej trzeba było zabierać wszystkie w jedno miejsce albo pędzić z jednym
czy dwoma do toalety, pozostawiając resztę przez moment pod opieką najstarszego, modląc się w duchu, by nic się nie stało.
Najfajniejsze były wspólne gry i
zabawy, olimpiada sportowa, tańce.
Każdy hotel ma swoje piosenki i pląsy. Uczy się ich dzieci, a nawet dorosłych w ciągu dnia,
a potem powtarza na
dyskotece i na zakończenie
programu.
Ta zabawa jest dużą frajdą dla wszystkich wczasowiczów
z dłuższym stażem,
a niespodzianką dla
nowicjuszy. Każdy
jednak zabiera ten
rytm w nogach i muzykę w uszach ze sobą do domu jako miłe wspomnienie.
Dzieciaki są bardzo bezpośrednie,
nie odczuwają bariery językowej i między sobą dogadują
się doskonale, nawet mówiąc każde
po swojemu. Wzajemne pożegnania
były bardzo serdeczne. A przyjeżdżali i
wyjeżdżali turyści
trzykrotnie w ciągu tygodnia – podczas zamiany turnusów. Pracę z dziećmi
wspomina Zuzia najmilej, tak samo wieczorne przedstawienia, do których próby odbywały się w
przerwach między
innymi zajęciami, i
dyskoteki. Na te dla
dzieci przychodziło codziennie ok. 50
osób.
Mniej przyjemne
wspomnienia związane były jednak ze
sprawami organizaZuzka stała się ulubioną wakacyjną „ciocią”.

P

Mini Klub cieszył się dużym powodzeniem. Na dyskoteki przychodziło ok. 50 dzieci.

godniu miał być wolny od pracy,
ale nie zawsze tak było, a jak się już
udało, to przede wszystkim chciało się spać i spać! Tylko raz jeden,
Zuzia wyrwała się z kolegą do stolicy, by zwiedzić przynajmniej kawałek egzotycznego kraju, który jest
islamski, ale i europejski, afrykański i śródziemnomorski zarazem.
Prosty i przejrzysty układ ulic nowszej części miasta żywo kontrastu-

Zdjęcia: z archiwum Zuzanny Glac

cyjnymi. Zwłaszcza chodzi tu o problemy z zakwaterowaniem. I tak 10
włoskich animatorów miało zadbać
o 300 osób, a sama Zuzia o 100,
wykonując także często dodatkowo pracę czeskiego delegata, który
nie zawsze był akurat na miejscu.
Po kilku dniach deﬁcyt snu zaczął
dawać się we znaki. O 8.30 trzeba
było przeprowadzić meeting, potem sprzątano Mini Klub i przygo-

Animatorzy nosili ﬁrmowe koszulki. W hotelu dziewczyny mogły nosić szorty i
topy, ale poza jego obrębem trzeba było zakrywać kolana i ramiona.

towywano program dla dzieci, które przychodziły od godz. 10.00, w
południe ponadto odbywały się gry
hotelowe dla dorosłych. Często nie
było czasu na porządny obiad ani
kolację. Kiedy Zuzka wyjeżdżała na
lotnisko do Monastiru po kolejną
wyprawę, zdarzały się spóźnienia.
Turyści przylatywali na przykład o
4 nad ranem. Droga z hotelu na lotnisko trwała 2,5 godziny. Starczyło
czasu tylko na prysznic, lekkie śniadanie i od nowa. Zdarzały się takie 48-godzinne dyżury! Każdy wyjazd na lotnisko był jednak okazją
do spotkania z innymi delegatami i
wymiany spostrzeżeń.
Po kilku tygodniach spędzonych
w zamkniętym hotelowym kręgu
ma się wrażenie, że człowiek się
dusi. Wprawdzie jeden dzień w ty-

je z urokiem krętych zakamarków
medyny – magicznego labiryntu
pełnego meczetów, pałacyków, kawiarenek i stoisk z przeróżnym towarem. Nie udało się Zuzi zobaczyć
berberyjskich wiosek, niezwykłego
słonego jeziora El Dżerid, Kartaginy czy innych zabytkowych miast
pełnych pamiątek rzymskich, fenickich i arabskich.
Ogólnie panujące wyobrażenie,
że praca animatora to płatny urlop,
nie ma racji bytu, tym bardziej po
wysłuchaniu perypetii noclegowych. Po jakimś czasie okazało
się, że hotel, w którym Zuzia pracuje, jest tak przepełniony, że musi się wyprowadzić do innego. Jak
tu jednak wracać samej o trzeciej
nad ranem po pracy w dyskotece?
Tunezja to niby bezpieczny i spo-

kojny kraj, jednak kobiety pochodzące z innego kręgu kulturowego
są postrzegane przez Tunezyjczyków jako wyzwolone i niezależne,
co sprawia, że cudzoziemki mogą
być narażone na seksualne zaczepki. Zwłaszcza blondynki. Samotne
spacery po plaży nad ranem nie
za bardzo wchodziły w grę, musiała więc czekać na Włochów, aż oni
skończą, razem wracali na nocleg.
Kolejna przeprowadzka była jeszcze gorsza. Młodzi ludzie ocknęli
się w obskurnym baraku mieszkalnym z łazienką bez drzwi i szeregiem innych usterek. Dziewczyny
wepchnięto do wspólnego pokoju
z obcymi chłopakami. Brak klucza do drzwi pokoju, gdzie trzeba
było zostawić komputer i inne rzeczy osobiste, nie dawał spokoju.
Kradzieże się zdarzały. Właściciel
biura podróży – Tunezyjczyk – nie
widział problemu. Nie reagował na
prośby o poprawę stanu rzeczy.
Warunki bytowe stały się nie do
zniesienia. Zmęczenie dało się we
znaki. Struny głosowe nie przyzwyczajone do tak olbrzymiego całodziennego wysiłku odmawiały posłuszeństwa. Przygoda zakończyła się dla Zuzi nieco wcześniej, niż
pierwotnie zaplanowała. Postanowiła wrócić do domu.
Właściciel biura podróży nawet
się do niej nie odezwał, właściciel
hotelu podziękował i pochwalił. Koledzy ściskali mocno i obiecywali
utrzymywać kontakty. Wszędzie są
ludzie i ludziska. Do miłych akcentów należały pozdrowienia i listy ze
zdjęciami przysyłane przez rodziny
po powrocie do Czech, uściski dzieci, do mniej miłych kontakt z pracodawcą, obrywanie po uszach za niedociągnięcia organizacyjne biura.
Tunezyjska szkoła życia przyniosła jednak Zuzannie szereg ciekawych doświadczeń, podbudowała
samoocenę. W angielskim nie zrobiła co prawda postępów, ale nie boi
się już mówić, z włoskiego, którego
uczyła się przez dwa semestry, podciągnęła się jednak trochę i dostała
siły na kontynuację nauki. Zyskała
całą masę kontaktów i przyjaźni.
Nie, nie zniechęciła się do podobnej pracy, tylko następnym razem bardziej ostrożnie wybierać
będzie pracodawcę i miejsce. Marzy jej się Grecja, a ponadto Meksyk i Kuba.
Zanotowała BARBARA GLAC
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I kto by pomyślał, że to tak
szybko zleci. Właśnie czytacie ostatni wakacyjny
PopArt. Łezka w oku i klucha w gardle. Aby troszkę odświeżyć formę naszej
miniserii portretów słynnych ﬁlmowców, dzisiaj
zaoferuję nie tylko kiść
recenzji najnowszych
hiciorów ﬁlmowych, ale
także portret najgorszego
reżysera wszechczasów.
A kto to taki?

kręcił serię niskobudżetowych ﬁlmów na pograniczu gatunków sci-ﬁ
i horroru. Filmy oparte na tragicznych scenariuszach były wypełnione naturszczykowskim aktorstwem
oraz masą błędów technicznych
(można wymienić ruszające się kulisy, gumowe potwory, latające talerze zawieszone na linkach nylonowych). W dzisiejszych czasach nakręcenie jednej sceny może trwać
nawet kilka dni – Ed Wood często
kręcił ponad 30 scen dziennie, powtarzając tylko te zawierające najbardziej wyraźne błędy.
Wood raz po raz znajdywał nowych sponsorów, którzy jeszcze
nie słyszeli o jego „zdolnościach” i
dali się zwieść jego porywającemu
entuzjazmowi. Angażował w swoich ﬁlmach gwiazdki, których lata
sławy dawno już minęły, przez jakiś czas współpracował z nim Bela
Lugosi, odtwórca Draculi w ﬁlmie z
1931 roku.
Majstersztykiem Eda Wooda był
ﬁlm Plan 9 z kosmosu zajmujący od
lat 60. najwyższe pozycje w rankingach najgorszych ﬁlmów wszechczasów. Lugosi miał w nim jedną z
głównych ról, jednak zmarł w trakcie jego realizacji. Ed Wood z charakterystyczną swobodą zamaskował ten fakt częściowo wykorzystując archiwalne nagrania, częściowo

Ed Wood
Edward Davis Wood Junior urodził
się w 1924 roku i już we wczesnym
dzieciństwie zapałał namiętnym
uczuciem do sztuki ﬁlmowej. Sam
nie tylko reżyserował ﬁlmy, ale też
pisał ich scenariusze, zajmował się
produkcją, a nawet występował jako aktor. Swoim marzeniom poświęcał wszystko – energię, czas,
pieniądze, a nawet życie osobiste.
Ten ogrom wysiłku mógłby uczynić
go jednym z najlepszych w branży,
gdyby Ed miał... talent.
Szczytowy okres jego sławy
przypada na lata 50., kiedy to na-

relaks

5

KRZYŻÓWKA

zaś korzystając z pomocy dublera – ponieważ ten zaś był wyższy
i całkowicie niepodobny do zmarłego aktora, musiał poruszać się po
planie skurczony i zakrywać twarz
krawędzią płaszcza.
Także inne ulubione postacie
– szwedzki zapaśnik Tor Johnson,
„wampirzyca” Maila Nurmi – pojawiały się ni stąd ni zowąd w trakcie
ﬁlmów, by ponownie zniknąć bez
wyjaśnienia czy sensu.
Stopniowo zła sława zaczęła
doganiać Wooda – coraz trudniej
przychodziło mu realizowanie nowych ﬁlmów, pod koniec kariery
zajmował się nawet kręceniem taniej pornograﬁi, smutki topił w alkoholu, żył w coraz większym osamotnieniu. Gdy 10 grudnia 1978 roku z piwnicy jego domu zaczęły się
odzywać krzyki i odgłosy szamotaniny, nawet żona Wooda uważała
to za kolejny atak pijackiej agresji.
Gdy po pół godzinie zeszła na dół,
reżyser już nie żył, przyczyną zgonu był zawał.
Kult otaczający tę nietuzinkową
osobistość zaczął się szerzyć w dwa
lata po jego śmierci wraz z przyznawaniem mu kolejnych nagród
za najbardziej obciachowe dzieła
ﬁlmowe. W 1994 roku Tim Burton
nakręcił biograﬁczny ﬁlm Ed Wood, gdzie reżysera zagrał sam Johnny Depp. Legenda żyje.

POZIOMO: 1. kontur 6. miasto w Burgundii 9. zwykły konsument chleba 10. głośny na stadionie 11. rodzaj zamszu 12. rośnie dziko przy drodze 14. roślina warzywna z rodziny dyniowatych 15. Fagus o srebrzystej,
gładkiej korze 16. buddyjski duchowny 17. wyspa pomiędzy półwyspem
Apenińskim i Korsyką 20. Wallenrod 23. podatek pośredni 26. siła rozpędu 27. przednia część szyi 28. Redford czy Kubica 29. powieść Orzeszkowej 32. ROZWIĄZANIE DODATKOWE (Astronom z Fromborka) 38. terrorystyczna organizacja Basków 39. kocioł polodowcowy 40. radziecki statek kosmiczny 41. przed omikronem 43. zorganizowane działanie bojowe 44. opiekun muzeum 47. rdestowaty półkrzew na kwaśną zupę 50. nie
zawsze bywa na lepsze 53. miasto w Izraelu 54. pies z Wysp Brytyjskich
55. niedołęga 56. dobry sam się sprzedaje 57. czubata papuga 58. Samson
59. zamek w gruzach 60. konkurent Szurkowskiego 61. dziećmi się opiekuje.
PIONOWO: 1. zacisze 2. przekroczył go Cezar 3. drewno do kominka
4. żydowska stela nagrobna 5. dłoń Waligóry 6. ziemnowodny ssak jajorodny rodem z Australii 7. niezbyt powszechne imię męskie 8. słynny wodospad 13. wesołe miasteczko 18. nieprzetłumaczalny zwrot 19. despotyczny
władca 21. ssak z rodziny żyraf 22. rozgłośnia 24. okrągłe naczynie z klepek 25. konkurent Bauera 30. najszybszy biegacz po Achillesie 31. dawniej
nosiło nazwę Edo 32. Edwin, fenomenalny płotkarz na 400 m 33. boks dla
malucha 34. element dekoracyjny w formie kropli 35. czołowy humanista
odrodzenia 36. narodowość 37. płatne brawa 42. dział huty 45. wstęp do
opery 46. pełni służbę oﬁcera wachtowego 48. zna się na roślinach leczniczych 49. jeden z mięśni kończyn 51. bezwładność 52. specjalista w zakresie metod numerycznych.
Opr. JO

ŚWIEŻE BUŁECZKI
 Timur Bekmambetow to złote
dziecko rosyjskiego kina. Jego ﬁlmy to mieszanka absurdalnych,
ale oryginalnych pomysłów i megalomańskiego rozmachu, dzięki
czemu jego ﬁlmy zdmuchnęły już
z fotela niejednego krytyka, któremu wydawało się, że widział już
wszystko. Było tylko kwestią czasu, kiedy talent tego pokroju zauważy Hollywood – efektem zaproszenia do Los Angeles jest ﬁlm
Wanted. Skład jest prosty: szaleńczo szybka akcja, kosmiczne pomysły, przy których Matrix wygląda jak ﬁlm dokumentalny, i Angelina Jolie strzelająca z pistoletu
i walcząca z frontowym atakiem
zaawansowanej anoreksji. W sumie to straszna lipa, ale trzeba
przyznać, że niesamowicie ekscytująca.
 Hancock – niezupełnie udana próba wykorzystania stokrotnie przemielonych stereotypów
kina akcji. Hancock jest superbohaterem pokroju Supermana, lata
po mieście i ratuje ludzi. Jego problemem jest to, że lubi sobie popić, pospać i nie martwi się dużymi zniszczeniami, jakie powoduje
w trakcie akcji ratunkowych. Pewnego dnia ratuje jednak menadżera PR, który postanawia poprawić
wizerunek medialny bohatera. Do
połowy zabawne, na drugiej świetnie się śpi.
 Funny Games U.S.A. – amerykańska przeróbka austriackiego

thrillera. Dwóch psychopatycznych chłopaków uwięzi rodzinę
żyjącą w chatce nad jeziorem, zaczyna się spirala psychicznych i
ﬁzycznych tortur. Nie dla wrażliwych widzów. Dla wymagających
też nie, niestety.

 Kung Fu Panda – Disney stara się jak może, ale nie udaje mu
się przeskoczyć poprzeczki, którą ustawiło w dziedzinie animacji
komputerowej studio Pixar. Mimo
wszystko najnowsza historia pandy, która kocha jedzonko i kung-fu, jest całkiem urocza, a o dobrą
zabawę nietrudno. Dzieciaki będą
piszczały z radości.
 Nie zadzieraj z fryzjerem (Zohan: Krycí jméno kadeřník) – kolejne dzieło naczelnego przedstawiciela niezbyt wyszukanego
amerykańskiego humoru. Adam
Sandler tym razem trochę przyhamował, jego postać izraelskiego

superagenta i lowelasa, który rzuca karierę dla gabinetu fryzjerskiego w Nowym Jorku, jest od czasu
do czasu całkiem zabawna i oryginalna. Szkoda tylko, że dla tych
kilku perełek trzeba wytrzymać
wszystkie inne scenki poruszające
tematy wydzielin i płynów ustrojowych.
 Mamma Mia – serdecznie zapraszam miłośników zespołu ABBA, euforycznych musicali, słonecznej Grecji i hasania po plaży
w dzikich podskokach. Wielbicielom Meryl Streep polecam szybko
się wycofać, uciec do domu i obejrzeć na DVD Wybór Zoﬁi.
 Máj – najnowszy ﬁlm F.A. Brabca oraz ścieżka dźwiękowa kapeli Support Lesbiens nie zbierają
zbyt wielu pozytywnych recenzji.
Główny motyw muzyczny rzeczywiście przypomina natrętny słodzik z kuźni duetu „Eva a Vašek“,
ale bądźmy cierpliwi i poczekajmy do premiery, cuda się zdarzają.
Ciekawe, kiedy w Polsce złapią się
za Julka Słowackiego.

P

isałbym dalej, ale miejsca na
stronie zabrakło. Będziecie
więc musieli wytrzymać dwa tygodnie, kiedy to pojawi się muzyczne wydanie Popartu. Na razie
więc kłaniam się nisko i do przeczytania wkrótce!

Rubrykę przygotował:
DAREK JEDZOK

Rozwiązanie krzyżówki z 16 sierpnia:
Poziomo: 1. SZKRAB 7. JOANNA 10. OPARCIE 11. MOHAIR 12. SADYBA 13. ARABSKI
14. RYCERZ 15. OGNIWO 16. OKULANT 20. DZIUPLA 23. ARSENAŁ 27. RARÓG 28. OMIKRON
29. ANAEROB 30. IGLOO 33. HENRYK SIENKIEWICZ 40. SZPITAL 41. LEPSZE 42. GIGANT
43. NEUTRON 44. PIERSI 47. EDYTOR 51. MANAPOURI 55. CAIRO 56. ADRES 57. KARMICIEL 58. NORKI 59. IMPAS 60. NIETOPERZ 61. WYMÓG 62. ATALA.
Pionowo: 2. ZDOBYCZ 3. RUAPEHU 4. BORAZOL 5. MAKALU 6. SCYSJA 7. JESIOTR 8. ANDANTE 9. NABYWCA 17. KARNISZ 18. LORELEI 19. NAGAOKA 20. DMOCH 21. ILION
22. PARTY 24. STAJE 25. NURMI 26. ŁOBUZ 31. GIPIURA 32. ONTARIO 34. ELENI 35. RESOR
36. KSENIA 37. ILGNER 38. WĘGRY 39. CUNEO 44. PACANÓW 45. EPIGRAM 46. SMOKING
48. DIALIZA 49. TERAPIA 50. RASISTA 52. NORWEG 53. POIROT 54. UNICEF.

Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosowana zostanie książka Anne Wilson „Potrawy
z całego świata ”. Termin nadsyłania rozwiązań upływa w piątek 29. 8. br. o godz. 12.00.
Nagrodę (do odbioru w redakcji) za rozwiązanie krzyżówki z ub. soboty otrzymuje: Ewa
Troszok z Lesznej Dolnej.

ALE HECA
– Powiydz mi: gdo to je właściwie
tyn kierownik?
– Jakby ci to powiedzieć? Jeszcze nie
dyrektor, ale już świnia.
  
– Czymu ci tak wiesioło?
– Bo mnie Klara pozwała do sądu.
– To ni ma za śmiyszne.
– Ale chce, żeby sąd mie uznoł za ojca jejigo dziecka.

– Z tego bych sie też nie śmioł.
– Dobre, dobre. Wystow se jednak,
że mi pobierali krew z palca u ręki!
  
Nauczycielka pyto Jasia, kiery je
piyrszy roz w jeji klasie:
– Czym się zajmuje twój tata?
– Zbiyro mónety.
– Je numizmatykym?
– Ni, żebrokym.
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SOBOTA 23 SIERPNIA
 TVP 1

6.00 Savannah (s.) 6.40 Był taki dzień
23 sierpnia 6.45 Smaki polskie 7.00
Dzień dobry w sobotę 7.30 Rok w ogrodzie 8.00 Wiadomości 8.15 Sekretny
świat misia Beniamina (dla dzieci) 8.35
Ziarno 9.05 Gwiezdny pirat - Na ratunek 9.35 Szkoła złamanych serc 10.25
Janosik (s.) 11.10 Morderczy taniec w
morzu 11.45 Koma.pl 12.00 Wiadomości 12.15 Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 17.00 Teleexpress 17.20 Miłość, cokolwiek to znaczy 19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości 20.20 Mickey Niebieskie Oko (ﬁlm kopr.) 22.10 Nocny jastrząb (ﬁlm USA) 23.4 Rajd na tyły wroga 1.45 Kojak (s.) 2.35 Igrzyska Olimpijskie w Pekinie.

 TVP 2

5.50 Igrzyska Olimpijskie w Pekinie
12.20 Sam Houston, legenda Teksasu
14.00 Familiada (teleturniej) 14.30 Złotopolscy (s.) 15.05 Sopot Hit Festiwal
2008 16.10 Na dobre i na złe - Konferencyjny pojedynek 17.05 Brzydula Betty
(s.) 18.00 Program lokalny 18.30 Panorama 18.55 Tak to leciało! 20.05 10. Mazurska Noc Kabaretowa - Rodzina rządzi! 23.00 Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 23.50 Słowo na niedzielę 0.00 Panorama 0.25 Przeklęte ulice (ﬁlm USA)
2.00 Europa da się lubić - Faux pas 2.45
Noc zagadek - teleturniej interaktywny.

 TV KATOWICE

6.00 Serwis info 7.45 Aktualności 7.50
Kronika miejska - Katowice 7.55 Gruby
8.35 Korespondent TVP o poranku 8.41
Przegląd prasy 8.45 Cukierenka dziadka Benka 10.01 Zdrowie na żywo 10.17
Niezłomni 11.03 Było, nie minęło 11.56
Reportaże z prawdziwego zdarzenia
13.00 Etniczne klimaty 14.00 Na rozkaz 15.00 Półkowniki Górnicy '88 16.00
Światowiec 16.45 Aktualności 16.50 Tygodnik regionalny 18.00 Aktualności
18.45 Patefon Ujka Ericha 19.00 U nos
w Bytkowie 19.30 Kawiarenka naukowa 20.00 Raport z Polski ekstra 21.00
Moje Chiny - Syczuan 21.45 Aktualności 21.55 Sobotni magazyn sportowy
23.00 Igrzyska Olimpijskie w Pekinie
23.30 Patrol 23.52 Raport z Polski ekstra 0.19 Zdrowie na żywo 0.35 Było, nie
minęło.

 POLSAT

6.15 Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki (s.) 7.15 Przygody w siodle (s.) 8.15
Hugo (dla dzieci) 8.45 Gwiezdny cyrk
10.45 Leonard, część 6 12.30 Czarodziejki (s.) 13.25 Sopot TOPtrendy Festiwal 2008 14.00 Grand Prix Europy - Kwaliﬁkacje 15.05 Się kręci 15.50
Pewna sprawa 17.45 Rodzina zastępcza
18.50 Wydarzenia 19.30 Spadkobiercy
20.00 Sopot TOPtrendy Festiwal 2008
22.10 Otchłań (ﬁlm USA) 1.45 Swobodny jeździec 3.45 Zakazana kamera 4.45
Nocne randki.

 TVC 1

5.55 Muminki (s. anim.) 6.20 Sezamie,
baw się razem z nami 6.45 Sierżant
Pasek (s. anim.) 6.55 Pszczółka Maja
(s. anim.) 7.20 Garﬁeld i przyjaciele (s.
anim.) 7.45 W domu smakuje najlepiej
8.00 Eryk w krainie owadów (ﬁlm hol.)
9.35 Sprawy detektywa Partacza 10.00
Postrzeleńcy (ﬁlm USA) 12.00 Wiadomości 12.05 Z metropolii, Tydzień w
regionach 12.35 Auto Moto Styl 13.05
Everest trek (dok.) 13.45 Hobby magazyn 14.10 Świat zwierząt (cykl dok.)
14.35 Film o ﬁlmie „Angielskie truskawki” 14.50 Oczarowanie (s.) 15.45 Sommersby (ﬁlm USA) 17.35 Z życia zwierząt 17.55 Prognoza pogody 17.57 Minuta z przyrody 18.00 Wiadomości 18.10
Gdzie gwiazdy spadają (s.) 18.40 Śpiewanki 18.45 Wieczorynka 18.55 Losowanie Szczęśliwej 10 i Szansy na milion 19.00 Wiadomości, wiadomości regionalne, prognoza pogody, sport 20.00
Wieczór galowy – wręczenie nagród
21.40 Wiadomości, sport 21.50 Losowanie Szczęśliwej 10 i Szansy na milion
21.55 Dziki Bill (ﬁlm USA) 23.30 Oni
(ﬁlm USA) 1.10 13. komnata K. Moučkovej 1.40 Folkmotivy – wyd. spec.
2.15 Bolkoviny.

 TVC 2

4.00 Tenis stołowy (turniej podwójny
M – półﬁnał) 6.00 Piłka nożna (ﬁnał
M) 8.15 Skoki do wody (10 m wieża M
– półﬁnał) 9.00 Kolarstwo (rowery górskie) 9.30 Kajakarstwo 11.30 Pływanie
synchroniczne (drużyny – ﬁnał) 12.00
Piłka nożna (ﬁnał M) 13.00 Lekkoatletyka (ﬁnałowy wieczór) 15.20 Siatkówka (ﬁnał K) 16.00 Koszykówka (ﬁnał K)
17.45 Taekwondo (K pow. 67 kg, M pow.
80 kg) 18.00 Przegląd zdarzeń 18.45
Wywiad z gwiazdą 19.00 Olimpijski
ring 20.00 Dzień 15. (retransmisja najciekawszych zdarzeń) 21.00 Przegląd
zdarzeń 22.00 Dzień 15. 0.30 Przegląd
zdarzeń (powtórka).

 NOVA

5.45 Brzydkie kaczątko (s. anim.) 6.15
W.I.T.C.H. (s. anim.) 6.35 Cudowny
świat Walta Disneya 7.30 Batman zwycięzca (s. anim.) 8.00 Wspaniali ludzie
(s.) 8.55 Sekundy przed wypadkiem
(dok.) 10.00 Kevin sam w domu (ﬁlm
USA) 12.00 Dzwońcie do TV Nova
12.30 Bałamutnica (ﬁlm czes.) 14.25 Syreny (ﬁlm USA) 16.05 Blues tajniaków
(ﬁlm USA) 17.50 Winnetou i Old Shatterhand w Dolinie Śmierci (ﬁlm niem.-jug.-wł.) 19.30 Wiadomości, sport, prognoza pogody 20.00 Kate i Leopold
(ﬁlm USA) 22.25 Z podniesionym czołem (ﬁlm USA) 0.15 Skok życia (ﬁlm kopr.) 2.30 Czeski bodyguard.

 PRIMA

6.10 Flipper i Lopaka (s. anim.) 6.35
Taz-mania (s. anim.) 7.00 Scooby Doo
i 13 duchów (s. anim.) 7.20 Sylwester
i Tweety (s. anim.) 7.35 Bajer z Bel-Air
(s.) 8.00 Przyjaciele (s.) 8.30 Salon samochodowy 9.25 Prima boisko 9.45
M.A.S.H. (s.) 10.15 Helicops (s.) 11.15
Ameryka poszukuje topmodelki (reality show) 12.15 Kasia Brzydula (s.)
13.25 Ślicznotka z Memphis (ﬁlm br.)
15.40 Premier League Live! 16.00 Liverpool FC – Middlesbrough FC (transmisja meczu piłki nożnej) 18.10 Czy mogę u was przenocować? (pr. roz.) 18.55
Wiadomości, sport 19.30 Przyjaciele
(s.) 19.55 Prognoza pogody 20.00 New
York Taxi (ﬁlm USA-fr.) 22.05 Godzina
zemsty (ﬁlm USA) 0.10 Ulice strachu
(ﬁlm USA) 1.55 Zadzwoń do jasnowidza 3.40 Komisarz Diana Carr (s.).

NIEDZIELA 24 SIERPNIA
 TVP 1

6.00 Savannah (s.) 6.45 Był taki dzień 24
sierpnia 6.47 Smaki polskie 7.00 Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie 8.00 Domisie (dla dzieci) 8.25 Klub przyjaciół
Myszki Miki 8.50 Sekretny świat misia
Beniamina 9.20 Maszyna zmian - Misiaczek 9.50 Shiloh w opałach (ﬁlm USA)
11.25 Tydzień 12.00 Anioł Pański 12.15
Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 13.55
Igrzyska Olimpijskie w Pekinie - Ceremonia zamknięcia 17.00 Teleexpress
17.20 Przebojowa noc 17.35 Hotel Pod
Żyrafą i Nosorożcem 18.25 Apetyt na
miłość 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości 20.20 Kalejdoskop (ﬁlm USA)
22.00 Superprodukcja 23.45 Studio Lało-Grzało 0.05 Zakazane piosenki 2.10
Oczywiście 2.25 Był taki dzień 24 sierpnia.

 TVP 2

5.55 Igrzyska Olimpijskie w Pekinie
12.20 Sam Houston, legenda Teksasu
14.00 Familiada (teleturniej) 14.30 Złotopolscy (s.) 15.05 Szansa na sukces
16.10 Na dobre i na złe - Samotny ojciec
17.10 Brzydula Betty - Dzień sekretarek
(s.) 18.00 Program lokalny 18.30 Panorama 19.00 Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 19.45 Lato do kwadratu 20.05 Najśmieszniejsi nad morzem - Gwiazdy Festiwalu Kabaretu w Koszalinie 20.55 Hity na czasie - Bydgoszcz 22.45 Magazyn
Ekstraklasy - Szybka piłka 23.40 Wakacyjne ulice kultury 0.00 Panorama 0.15
Sport-telegram 0.25 Real Madryt : Valencia CF - Superpuchar Hiszpanii 2.10
Stracone życie 3.50 Noc zagadek - teleturniej interaktywny.

 TV KATOWICE

6.49 Integracja 7.02 Wierzę, wątpię,

szukam 7.45 Aktualności 7.50 Nie tylko dla pobożnych 8.00 Koncert życzeń
8.45 Śląska lista przebojów 9.00 Światowiec 10.00 Teleplotki 10.53 Serwis
kulturalny 11.00 Moje Chiny - Syczuan
12.03 Telewizja objazdowa 13.00 Moje
Chiny - Szantung 14.00 Nawigator 14.14
Era kobiet 15.01 Raport z Polski ekstra
16.01 Nieznani sprawcy 16.45 Aktualności 16.50 W poszukiwaniu drogi
18.00 Aktualności 18.45 Retransmisje
sportowe 20.52 Młodzież kontra 21.45
Aktualności 21.55 Hat-trick 23.54 Światowiec 0.21 Teleplotki 0.48 Telewizja
objazdowa.

 POLSAT

5.30 Wstawaj! Gramy! (pr. muz.) 6.15
Piotruś Pan i piraci 7.15 Monster Warriors 7.45 Power Rangers (s.) 8.45 Dzika Afryka 9.45 Rodzina zastępcza
10.45 Nowa zasadzka 13.00 Świat według Kiepskich (s.) 13.35 Studio F1
14.00 Grand Prix Europy 16.00 Studio
F1 16.15 Jaś Fasola 16.45 Halo, Hans!
Operacja wesz 17.45 Rodzina zastępcza 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat według Kiepskich (s.) 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (s.) 21.00 Wzór 22.00
Studio Lotto 22.05 Kości (s.) 23.05 Prawo miasta 1.05 Magazyn sportowy 3.05
Zakazana kamera.

 TVC 1

6.05 Pieprzyk i Kleksik (s.) 6.20 Muminki (s. anim.) 6.45 Pszczółka Maja (s.
anim.) 7.10 Poranek z Dadą (dla dzieci) 7.20 Królewna za tolara (bajka) 8.10
Teraz prowadzą dziadek z babcią 8.15
Lekcja śpiewu 9.00 Książka do plecaka
9.05 Siedem siostrzyczek (bajka) 9.45
Kalendarium 10.00 Wędrująca kamera (mag.) 10.30 Obiektyw (mag.) 11.00
Ucieczka do Budapesztu (s.) 12.00 Pytania V. Moravca (pr. dys.) 13.00 Wiadomości 13.05 Bajka 14.10 Magazyn
religijny 14.30 Magazyn chrześcijański
14.45 Słowo na niedzielę 14.55 Ujawnienie Alžbety Báthoryčky (ﬁlm słow.)
16.25 Zatopione losy (cykl dok.) 16.55
TVC 17.15 O skarb Agnieszki Czeskiej
17.55 Prognoza pogody 17.57 Minuta z
przyrody 18.00 Wiadomości 18.05 Etykieta 18.15 Tarcze królestwa czeskiego
18.45 Wieczorynka 18.55 Losowanie
Szczęśliwej 10 i Szansy na milion 19.00
Wiadomości, wiadomości regionalne,
prognoza pogody, sport 19.55 Losowanie Sportki i Szansy 20.00 Małe sekrety
(ﬁlm czes.) 21.45 Inspektor Lynley (ﬁlm
br.) 23.15 Wiadomości, sport 23.25 Losowanie Sportki i Szansy 23.30 Huff (s.)
0.25 Losowanie Szczęśliwej 10 0.30 Vladimír Menšík (dok.) 1.25 Talk show J.
Krausa 2.10 Vincenc Makovský (dok.).

 TVC 2

1.30 Lekkoatletyka (maraton) 3.50 Siatkówka (M) 5.00 Gimnastyka sportowa
(ﬁnał drużyn) 6.15 Siatkówka (ﬁnał M)
8.00 Boks 8.30 Koszykówka (ﬁnał M)
10.30 Boks 11.40 Lekkoatletyka (maraton) 13.30 Przegląd zdarzeń 14.00 Ceremonia zakończenia Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 17.05 Niepotrzebni
mogą odejść (ﬁlm br.) 19.00 Kultura.
cz (mag.) 19.20 Spostrzeżenia z zagranicy 19.30 Obrazki z Europy (s. dok.)
20.00 Wieczór na temat... Fresh Film
Fest 22.00 Leonard Bernstein nagrywa
West Side Story 23.30 John Scoﬁeld
Trio (koncert) 0.35 Obrazki z Europy (s.
dok.) 1.00 Moja noc z GRAMMY 2.30
Zatopione losy.

 NOVA

6.00 Brzydkie kaczątko (s. anim.) 6.30
W.I.T.C.H. (s.) 6.50 Cudowny świat Walta Disneya 7.45 Batman zwycięzca (s.
anim.) 8.10 Sue Thomas – słyszące oczy
FBI (s.) 9.10 Wirtualna broń (ﬁlm wł.)
11.05 Mały pitawal z dużego miasta (s.)
12.10 Spotkałem go w ogrodzie zoologicznym (ﬁlm czes.) 13.30 MŚ Formuli I (transmisja) 16.15 Zagubieni o 8:15
16.30 Podmorskie katedry (dok.) 17.05
Piąty element (ﬁlm fr.-USA) 19.30 Wiadomości, sport, prognoza pogody 20.00
Ulica: W pogoni za szczęściem (ﬁlm
czes.) 21.45 Pewnego razu w Meksyku:
Desperado II (ﬁlm USA) 23.45 24 godziny (s.) 0.35 Skazany na śmierć (s.) 1.25
Skazani za niewinność (s.) 2.40 Talk
show.

 PRIMA

6.10 Flipper i Lopaka (s. anim.) 6.35
Taz-mania (s. anim.) 7.00 Scooby Doo
i 13 duchów (s. anim.) 7.20 Sylwester
i Tweety (s. anim.) 7.35 Bajer z Bel-Air
(s.) 8.00 Przyjaciele (s.) 8.25 Dni, które zmieniły świat (s. dok.) 9.30 Świat
2008 (mag.) 10.05 Rosemary & Thyme
(s.) 11.05 Wieczne Vickerby (ﬁlm niem.)
13.05 Kasia Brzydula (s.) 14.10 Żądło
(ﬁlm USA) 16.55 Morderstwa w Midsomer (s.) 18.55 Wiadomości, sport 19.30
Przyjaciele (s.) 19.55 Prognoza pogody 20.00 “Ber nebo neber” (kwiz show)
21.10 Raport Pelikana (ﬁlm USA) 23.55
W pogoni za śmiercią (ﬁlm USA) 1.55
Zadzwoń do jasnowidza 3.40 Jets (s.).

PONIEDZIAŁEK 25 SIERPNIA
 TVP 1

5.55 Był taki dzień 25 sierpnia 6.00 Kawa czy herbata? 8.00 Wiadomości 8.15
Kwadrans po ósmej 8.30 Świnka Peppa
- Królik Rebeka 8.35 Owocowe ludki Morski duch 9.05 Budzik 9.30 Krówka
Mu Mu 9.45 Sto minut wakacji 10.10 Janosik - Pobili się dwaj górale 11.00 Wielki świat małych odkrywców 11.15 Rok
w ogrodzie 11.50 Był taki dzień 25 sierpnia 12.00 Wiadomości 12.10 Agrobiznes
12.20 Plebania (s.) 13.15 Siódme niebo
- Nie zawsze chodzi o ciebie 14.00 Klan
(s.) 14.25 Dziennik pilota - Góry 15.00
Wiadomości 15.10 Zaopiekuj się mną
15.50 „Łossskot!” na Festiwalu im. Jacka Kaczmarskiego 16.05 Jaka to melodia? wydanie specjalne 16.55 Encyklopedia „Solidarności” 17.00 Teleexpress
17.20 Po pierwsze Jedynka 17.30 Przebojowa noc 17.40 Moda na sukces (s.)
18.30 Śmiechu warte 19.00 Wieczorynka 19.30 Wiadomości 20.20 Tato 22.20
Kamienie śmierci (s.) 23.20 Dzień gniewu (ﬁlm kopr.) 1.10 Kojak (s.) 1.55 Pan
Fasola 2.20 Był taki dzień 25 sierpnia
2.25 Notacje - Wojciech Zabłocki.

 TVP 2

6.05 W labiryncie 7.20 Euroexpress
7.30 Kacper 7.55 M jak miłość (s.) 8.45
Egzamin z życia 9.40 Gdzie jest Kelly? 11.10 Sąsiedzi - Życie jest piękne
(s.) 11.40 Córki McLeoda - Zapomnieć
o romansie 12.30 Harry i Hendersonowie - Plotkarz 12.55 Jesteś tym, co jesz
- Fiona i Urgh 13.30 Znaki czasu 13.50
Mini szansa 14.45 Tydzień Kultury Beskidzkiej 15.05 Statek miłości (s.) 16.00
Na dobre i na złe (s.) 16.55 M.A.S.H. (s.)
17.50 Dwójkomania 18.00 Program lokalny 18.30 Panorama 19.05 Codzienna
2 m 3 19.35 Biuro kryminalne - Tylko
z tobą 20.10 M jak miłość (s.) 22.00 W
sidłach uczuć 23.30 Off Festival Mysłowice 2008 0.00 Panorama 0.15 XIX Festiwal Kultury Ukraińskiej Sopot 2008
1.10 Klątwa skarbu Inków 2.00 Nie ma
odpoczynku na szczytach - Film o profesorze Piotrze Sztompce 2.20 Sennik
polski 2.25 Noc zagadek - teleturniej interaktywny.

 TV KATOWICE

6.00 Serwis info 7.45 Aktualności 7.50
Gramy dla was 8.02 Gość poranka 8.17
Przegląd portali internetowych 8.35 Info poranek 8.40 Przegląd prasy 8.45 TV
Katowice poleca 9.08 Korespondent
TVP o poranku 9.55 Biznes - otwarcie
dnia 10.12 Gość poranka 12.07 Pięć minut dla zdrowia 12.15 Info dzień 13.06
Okno na Polskę 14.07 Biznes 14.45 Pięć
minut dla zdrowia 15.11 Raport z Polski 16.03 Biznes 16.13 Rozmowa dnia
16.45 Aktualności 16.50 Trzecia szansa 17.00 TV Katowice poleca 17.10 TV
Katowice zaprasza 18.00 Aktualności
18.55 Tygodnik regionalny 19.15 W poszukiwaniu drogi 19.40 Zgłębić tajemnicę raka 20.09 Minęła 20-ta 21.02 Zapowiedź „Minął dzień” 21.07 Telekurier
bliżej ciebie 21.45 Sport, aktualności
22.18 Minął dzień 22.51 Biznes 23.45
Jak się robi rewolucje 0.40 Wokół toru.

 POLSAT

5.30 Wstawaj! Gramy! (pr. muz.) 6.15
Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki (s.)
7.30 Wielka wygrana (teleturniej) 8.30
Miejskie szkodniki 9.00 Daleko od noszy - Słynny polski lekarz 9.30 Czarodziejki (s.) 10.30 Beverly Hills 90210

(s.) 11.30 Zwariowany świat Malcolma
12.00 Fuks 13.00 Dom nie do poznania
14.00 Miodowe lata - Przepraszam cię
14.45 Świat według Bundych (s.) 15.50
Wydarzenia 16.15 Interwencja (mag.)
16.30 Tylko miłość (s.) 17.30 Daleko od
noszy - Wielka promocja 18.00 Miodowe lata 18.50 Wydarzenia 19.30 Świat
według Kiepskich (s.) 20.00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (s.) 21.00
Patriota (ﬁlm kopr.) 0.45 Nieustraszeni
1.45 Fala zbrodni - Brudna walka 2.45
Ale kasa 3.45 Zakazana kamera 5.00
Music Spot.

 TVC 1

5.59 Dzień dobry z TVC 8.30 Sezamie,
baw się razem z nami 9.00 Pływacki mariasz (ﬁlm czes.) 10.20 Plavci (recital) 11.05 Słynne wierzchołki gór (s.
dok.) 11.50 Niewiedza nie usprawiedliwia 12.00 Wiadomości 12.30 Szczęście
domowe 13.00 Przez świat 13.30 Tybet
(dok.) 13.55 Córki McLeoda (s.) 14.40
Zwariowana dziewczyna (s.) 15.05 Lot
29 (s.) 15.25 Simpsonowie (s. anim.)
15.50 Trzecia wróżka (bajka) 16.35 Pan
Tęcza 16.45 Mądronos (s. anim.) 17.05
AZ-kwiz 17.30 Chłopaki w akcji (mag.
kul.) 17.55 Prognoza pogody 17.57 Minuta z przyrody 18.00 Wiadomości regionalne 18.25 Czarne owce (pr. publ.)
18.45 Wieczorynka 18.55 Losowanie
Szczęśliwej 10 i Szansy na milion 19.00
Wiadomości, wiadomości regionalne,
prognoza pogody, sport 20.00 Dziki kraj
(s.) 21.00 Podróż po... (pr. cykl.) 21.30 Reporterzy TVC 22.10 Słowo gliny (ﬁlm fr.)
23.50 Losowanie Szczęśliwej 10 23.55
Polityczne spektrum 0.20 Nieznani bohaterowie 0.50 Seks w wielkim mieście
(s.) 1.20 Mieszkać – to sztuka 1.40 Dom
– to sztuka 2.05 Córki McLeoda (s.).

 TVC 2

6.10 Wiadomości TVS 6.30 Malarz František Foltýn 7.00 Kultura.cz (mag.) 7.25
TVC 7.50 Panorama 8.30 W drzwiach
AG 9.00 Dzień dobry z Moraw i Śląska 11.25 AZ-kwiz 12.00 Mieszkać – to
sztuka (mag.) 12.25 Czarne owce (pr.
publ.) 12.45 Gra w zielone 13.10 Teraz
prowadzą dziadek z babcią 13.15 Klocki 13.25 Eryk w krainie owadów (ﬁlm
hol.) 15.05 Tacy nami rządzili (dok.)
16.05 Więźniowie Birmy (dok.) 16.30
1. FC Brno – FK Mladá Boleslav (transmisja meczu piłki nożnej) 19.20 Wiadomości w języku migowym 19.25 Ćwiczmy z TVC 19.35 Simpsonowie (s. anim.)
20.00 Armeńskie ludobójstwo (s. dok.)
20.55 Archiwum TVC24 21.20 Martwi
jak ja (s.) 22.10 Synkopa odporności
22.30 Wydarzenia, komentarze 23.05
Sport 23.10 Śpiewanie na farmie (pr.
muz.) 23.55 Fokus TVC24 0.20 Nocny
klub ﬁlmowy: Król komedii (ﬁlm USA)
2.05 Jak się żyje...

 NOVA

5.59 Śniadanie z TV Nova 8.30 Cud Juany (s.) 9.30 Pod słońcem Toskanii (ﬁlm
wł.-USA) 11.35 Julie Lescaut (s.) 13.20
Lea Parker (s.) 14.20 Dziewczyny Gilmore'a (s.) 15.10 Zagubieni (s.) 16.00
Kobra 11 (s.) 17.00 Popołudniowe wiadomości, sport, pogoda 17.25 Dwóch i
pół (s.) 17.50 Kryminalne zagadki Las
Vegas (s.) 18.40 Dr House (s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 20.00 Wycieczkowicze (ﬁlm czes.) 22.25 Patriota (ﬁlm
USA-niem.) 1.25 Skazani za niewinność (s.).

 PRIMA

6.30 Party z kucharzem 7.00 Tabaluga
(s. anim.) 7.30 Scooby Doo i 13 duchów
(s. anim.) 8.00 Malcolm w tarapatach
(s.) 8.25 Will & Grace (s.) 8.50 Przyjaciele (s.) 9.15 Nieustraszony (s.) 10.10 Siódme niebo (s.) 11.05 Klinika (s.) 12.00
Diagnoza morderstwo (s.) 12.55 Pomoc
domowa (s.) 13.25 Policja New York (s.)
14.15 Renegat (s.) 15.10 Will & Grace (s.)
15.40 Jordan (s.) 16.35 Komisarz Rex
(s.) 17.40 Wiadomości regionalne 17.45
Minuty regionu 18.05 5 kontra 5 (kwiz
show) 18.55 Wiadomości, sport 19.30
Przyjaciele (s.) 19.55 Prognoza pogody 20.00 Kasia Brzydula (s.) 21.10 Tylko prawda (kwiz show) 22.20 Zabójcze
umysły (s.) 23.15 Inwazja (s.) 0.05 Sprawa dla dwu (s.) 1.10 Zadzwoń do jasnowidza 2.55 Klinika (s.).

GŁOS

SOBOTA 23 SIERPNIA 2008

Ludu

informator

Dnia 22 sierpnia minęła smutna
15. rocznica śmierci

Dnia 23 sierpnia br. mija 15. rocznica śmierci naszej Ukochanej

śp. PhMr EUGENII BIALOŃ
z domu Bocek. Stale wspominają
i nigdy nie zapomną matka i pozostali najbliżsi.
GL-470

Wspomnienie jest tą najtrwalszą więzią z tymi,
którzy nas już opuścili.
Dnia 25. 8. 2008 obchodziłby swój
zacny życiowy jubileusz – 85. urodziny

śp. inż. ADOLF BAŁON

śp. KAROLA MACOSZKA

Spedytor/Dyspozytor międzynarodowych przewozów kolejowych
Warszawa / Polska

Dnia 27 sierpnia mija 8. rocznica śmierci naszej Kochanej

śp. BRONISŁAWY KĘDZIOR
z Trzyńca Łyżbic. Z miłością wspominają najbliżsi.

Życie człowieka to cud.
Jest trudne i wspaniałe.
Dziś zamykasz swój dzień na klucz
jak doczytaną księgę.
Owiniesz się w czarną ciszę
i zaśniesz na potęgę.

RAZEM BEZ GRANIC
Zapraszamy do naszego nowoczesnego zakładu
będącego centrum usług kamieniarskich na Ziemi Cieszyńskiej.
Wyjątkowa oferta i profesjonalizm. Również przyjeżdżamy do klienta.

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy krewnych,
przyjaciół i znajomych, że dnia
19. 8. 2008 zmarł nagle w wieku 63 lat nasz Drogi Mąż, Ojciec,
Syn, Zięć, Teść, Dziadek, Brat,
Szwagier i Wujek

śp. KAROL SZOP
zamieszkały w Czeskim Cieszynie. Pogrzeb Drogiego Zmarłego odbędzie się w poniedziałek 25. 8.
2008 o godz. 14.00 z kościoła ewangelickiego Na
Niwach w Czeskim Cieszynie do krematorium.
AD-106
Zasmucona rodzina.

Jedyny kontakt do polskiego producenta nagrobków:

z Olbrachcic. Z miłością wspominają najbliżsi.
AD-104

CO W KINACH

CO W TERENIE

KAMIENIARSTWO
»OBELISK«
43–419 Hażlach k. Cieszyna
ul. Jastrzębska 1
Nasz przedstawiciel handlowy
jest do Państwa dyspozycji
Mirosław Hołubek
tel. 776 296 099
lub 0048 516 193 726
www.obelisk.com.pl
Przyjazd do klienta z pełną ofertą
obmiar, projekty, wyceny
oraz wszelkie konsultacje są
BEZPŁATNE

Szanowni Państwo, przed dokonaniem
wyboru poznajcie naszą ofertę.
Serdecznie zapraszamy!

GL–314

Prowadzimy pełną dokumentację
przeprowadzanych prac.

ASYSTENTKA / ASYSTENT

śp. HALINY WOJNAR

„František je děvkař” (24, godz.
17.00, 19.30); BYSTRZYCA: „František je děvkař” (23, godz. 19.00); Kronika Spiderwicka (24, godz. 17.00);
CIESZYN – Piast: Mój przyjaciel lis
(23-25, godz. 15.30); Hancock (23-25, godz. 17.15, 20.45), Jak żyć (23-25, godz. 19.00).

KARWINA – Centrum: Dorwać
Smarta (23, 24, godz. 17.45); Mumia:
Grobowiec Cesarza Smoka (23, 24,
godz. 20.00; 25, godz. 17.45); CZ.
CIESZYN – Central: Klub Winx (23,
24, godz. 17.00); Mroczny rycerz
(23, 24, godz. 19.30); JABŁONKÓW:

poszukuje kandydata na stanowisko

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim
krewnym, sąsiadom, znajomym oraz MK PZKO
Żuków Dolny za wyrazy współczucia, kondolencje, kwiaty i udział w pogrzebie Kochanej
z Żukowa Dolnego. Najbliższa rodzina.

CZ. CIESZYN – Zarząd „Harfy” zaprasza chórzystów na pierwszą powakacyjną próbę w środę 27. 8. o
godz. 19.00. Prosimy wszystkich o
pewne i punktualne przybycie.
LESZNA DOLNA – MK PZKO informuje, że są jeszcze wolne miejsca
na dwudniową wycieczkę (20.-21.
9.) do Vlkolinca, Lewoczy i Bardiejowa. Cena 700 kc (autobus, nocleg,
niepełne wyżywienie). Zgłoszenia
przyjmuje p. Renata Szkucik pod nr.
tel.: 558 335 723, po godz. 20.00.
HAWIERZÓW SUCHA – MK PZKO
zaprasza na tradycyjne Dożynki Suskie w sobotę 30. 8. o godz. 14.00 do
ogrodu przy świetlicy PZKO. Program wykona chór „Lutnia” z Lutyni
Dolnej. Smaczny bufet zapewniony.
KARWINA RAJ – Klub Seniora MK
PZKO zaprasza członków na spotkanie 26. 8. o godz. 15.30.
GUTY – W niedzielę 24. 8. odbę-

GL-501

dą się 41. Dożynki Śląskie. Gospodarzami tegorocznych dożynek są
Hania i Karol Bromkowie. O godz.
13.00 pochód od domu gospodarzy.
Program na miejscu. Zapraszają gospodarze wraz z MK PZKO Guty.
BŁĘDOWICE – MK PZKO zaprasza
30. 8. o godz. 14.30 do Domu PZKO
na tradycyjne Dożynki Śląskie. Wystąpią Błędowianie, Vonička, Cierliczanka. Specjały kuchni śląskiej.
KARWINA FRYSZTAT – Biblioteka Regionalna i Miasto Karwina
zapraszają na tradycyjny Kiermasz
Książki 29. 8. w godz. 9-18. Oprócz
oferty książek można będzie nabyć
płyty, produkty z papieru czerpanego i tradycyjne towary jarmarczne.
W programie „Dzień pełen zabaw i
konkursów” dla dzieci z rodzicami.
PTTS „BŚ” – zaprasza na wycieczkę
wtorkową 26. 8. Ligotka Kameralna
– Kotarz. Odjazd pociągu z Cz. Cieszyna o godz. 7.41 do Gnojnika. Autobus z Gnojnika o godz. 8.05.
SKRZECZOŃ – Uwaga chórzyści!
Pierwsza powakacyjna próba chóru mieszanego „Hasło” odbędzie się
25. 8. o godz. 18.00 w Domu PZKO.
WĘDRYNIA – Organizacje społeczne wraz z gminą Wędrynia zapraszają na Tradycyjny Wędryński Karnawał 23. 8., który rozpocznie się sportowym popołudniem

Filia: Goleszów, ul. Grabowa 4
Hażlach, ul. Cieszyńska 20B
3 km od przejścia granicznego
Tel. +48 606 452 479, +48 338 567 377
w Górnej Lesznej
www.kamieniarstwo-wrzos.pl
siedziba:
Havlíčkova 190/12,
Český Těšín

GL–500

śp. JÓZEFA MALCHERA

Oferty proszę składać na adres:
i.ajchler_winiarska@kolejeczeskie.pl

Kamieniarstwo WRZOS

Mijają godziny, dni, płyną lata,
a pamięć o Tobie wciąż żyje i do serc powraca.
Dnia 22. 8. 2008 mija 7. rocznica
tragicznej śmierci Kochanego

czynne prawo jazdy kat. B
chęć do pracy
umiejętność pracy w zespole
znajomość języków czeskiego
i angielskiego

OFERUJEMY:
n umowę o pracę
n szkolenia
n zaplecze socjalne
n telefon, laptop
n przyjazną atmosferę w pracy

WYMAGANIA:
n komunikatywność – otwartość
na ludzi
n znajomość środowiska Office,

GL-499

NEKROLOGI

n
n
n
n

ZATRUDNIONA OSOBA BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA:
n kompleksową obsługę spedycyjna
i dyspozytorska dla klientów
krajowych i międzynarodowych
n pomoc techniczną
n koordynację procesów logistycznych

Mijają lata, a stale pozostaje miłość
i piękne wspomnienia…

Dnia 25 sierpnia mija piąta rocznica śmierci

śp. ROMANY JĘDRZEJCZYK

W związku z wprowadzaniem nowych usług dla naszych klientów
poszukujemy osobę do naszego zespołu na stanowisko:

z Bystrzycy. O chwilę wspomnień
GL-490
prosi najbliższa rodzina.

z Czeskiego Cieszyna, zaś 15. 2.
2008 minęła 8. rocznica, kiedy na
zawsze ucichło Jego szlachetne serce. Tych, którzy Go znali i szanowali, o chwilę cichych wspomnień prosi żona, syn,
córka i siostry z rodzinami.
GL-487

O chwilę wspomnienia i zadumy proszą mąż Marian i córka Beata z rodziną.
RK-171

Jesteśmy spółką grupy CD Cargo a.s.

Wymagania:
 wykształcenie średnie z maturą, ewent. wyższe zawodowe, kierunek ekonomiczny
 znajomość języka angielskiego oraz polskiego mile widziana
 znajomość pracy na komputerze – Internet, Word, Excel
 prawo jazdy kat. B
 doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane
 wysoka kultura osobista
Proponujemy:
 atrakcyjne wynagrodzenie
 możliwość rozwoju zawodowego
 praca w nowoczesnej i rozwijającej się kancelarii adwokackiej
z ugruntowaną pozycją na rynku
 rozpoczęcie pracy od zaraz
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dossier (CV, kopię dokumentu
potwierdzającego osiągnięte wykształcenie wraz z wynikami) do 5. 9. 2008 r.
na adres: Advokátní kancelář Hajduk a partneři s.r.o., Havlíčkova 190/12, 73701
Český Těšín lub e-mail: hajduk@hajduk.cz, tel.: 558 711 529.
o godz. 13.30, program kulturalny
rozpocznie się o godz. 16.30.

OMAK ROOF s.r.o.
POKRYCIA DACHOWE

OFERTY
SPRZEDAM szczenięta psa rasy
– bernski pies pasterski. Informacje można otrzymać pod nr. tel. 736
480 554.
GL-502
POSZUKUJEMY partnera (może
być początkujący) do tańców towarzyskich dla 7-letniej dziewczynki.
Córka tańczy w grupie przygotowawczej Klubu Tanecznego Elan 2
lata, treningi poniedziałki, czwartki
w Trzyńcu. Informacje pod nr. tel.:
GL-485
724 616 661.
MALOWANIE dachów, elewacji,
hydroizolacja płaskich dachów.
Gwarancja, niska cena. Balicki, tel.:
558 742 469, 732 383 700.
GL-457

 BLACHODACHÓWKI
 BLACHY TRAPEZOWE
 SYSTEMY RYNNOWE
 AKCESORIA DACHOWE
GL–412

z Cierlicka Kościelca. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności na dalsze lata życzą żona Maria, syn Roman, córki Danuta i Helenka z rodzinami oraz wnuki.
GL-496

Tel: 595 226 416, 775 571 733,
obchod@omak.cz, WWW.OMAK.CZ
Płaskie dachy z papy termozgrzewalnej,
długoletnie gwarancje.

GL–298

pan WŁADYSŁAW MIKULA

WSPOMNIENIA

Firma Koleje Czeskie Sp. z o.o istnieje na rynku od 2007 r.
Zajmujemy się kolejowymi przewozami towarowymi.

W. Szymborska

GL–484

Dziś, 23. 8. 2008 obchodzi swój zacny jubileusz życiowy 60 lat

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci.
Chwiejna waluta. Nie ma dnia,
by ktoś wieczności swej nie tracił.

GL–445

ŻYCZENIA

7

Firma „NEW SYSTEM DACH”, Cieszyn,
ul. Brożka 13/1, tel.: +48 0601 532
642, + 48 33 8525 608.
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IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PEKIN 2008

Pechowy występ polskich osad
Przed nami ostatnie dwa dni olimpijskiej rywalizacji w Pekinie. Polacy w klasyﬁkacji medalowej znajdują się wciąż poza pierwszą dziesiątką. Duże oczekiwania związane były wczoraj
z występami polskich osad kajakarskich, ale od
środy nad biało-czerwonymi ciąży w Pekinie jakieś fatum.
O krok od brązowego medalu była
kobieca osada K4 oraz męska K2,
skończyło się jednak na pechowym
czwartym miejscu. Brązowe medale przegrali odpowiednio o 0,048
i 0,078 sekundy. Słabo wypadli kanadyjkarze – osada C2 była dopiero
siódma, ciut lepiej – na szóstej pozycji do celu dotarła w wyścigu ﬁnałowym na 1000 m męska czwórka
K4. Na lekkoatletycznym stadionie
medale też zdobywali inni. W ﬁnale
sztafety 4x100 m Polki (Klocek, Korczyńska, Jędrusińska, Kościelnik)
zostały zdyskwaliﬁkowane (za przekroczenie linii), zwyciężyła sztafeta
Rosji. Panie spisały się więc identycznie jak sztafeta sprinterska mężczyzn, która w czwartek w kwaliﬁkacjach zaraz na pierwszej zmianie
straciła pałeczkę.
Medale z pewnością były w zasięgu kajakarek Beaty Mikołajczyk,

Anety Koniecznej, Edyty Dzieniszewskiej i Doroty Kuczkowskiej,
które w ﬁnale K4 minimalnie nie
dały rady Niemkom, Węgierkom
i Australijkom. O palpitację serca
przyprawiła polskich kibiców także

męska osada K2 w składzie Adam
Seroczyński i Mariusz Kujawski.
Polski duet rozpoczął wyścig na
1000 m źle taktycznie, tracąc bezpośredni kontakt z prowadzącymi
drużynami. Mimo świetnego ﬁniszu Polacy nie zdołali wyprzedzić
trzecich Włochów. Złoto zdobyli
Niemcy, a srebro Duńczycy.
Po środowej porażce z Islandią
podbudowali się psychicznie polscy piłkarze ręczni, pokonując we
wczorajszym spotkaniu 29:26 Koreańczyków. Spotkanie wcale nie
było łatwe i Polacy musieli się sporo namęczyć, by pokonać ambitnie

Polska sztafeta 4x100 m. Nawet z udziału w ﬁnale panuje zadowolenie...

Wojciech Tyszyński i Paweł Baraszkiewicz zajęli dopiero 7. miejsce.

NASZA OFERTA

grającą Koreę. Decydujący okazał
się ostatni kwadrans, kiedy Polacy odskoczyli na kilka goli. Zrobili
to, grając niemal cały czas swoim
jednostajnym rytmem, którego rywal nie wytrzymał. Dobrze spisywał się w bramce Sławomir Szmal,
w dodatku karnego obronił Marcin
Wichary. Wygrana pozwoliła podopiecznym trenera Bogdana Wenty
włączyć się do rywalizacji o 5. miej-

sce w turnieju. Rywalem Polaków
w meczu o piąte miejsce będą Rosjanie, którzy pokonali Duńczyków
28:27. Ostatni mecz biało-czerwonych na igrzyskach rozpocznie się
w niedzielę o godz. 6.15.
Do ﬁnałowego biegu 4x400 m
awansowała wczoraj sztafeta mężczyzn w składzie: Marek Plawgo,
Piotr Klimczak, Piotr Kędzia i Rafał
Wieruszewski. JANUSZ BITTMAR

Trzyniec odpadł z Tipsport Cup

 PIŁKA NOŻNA – II liga: Karwina – Most (s, 17.00). DYWIZJA: Krawarze
– Hawierzów (s, 10.15), Beneszów D. – Orłowa (s, 16.30). MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA: Cz. Cieszyn – N. Jiczyn (s, 16.30), Bogumin – P. Polom,
Olbrachcice – Piotrowice (n, 16.30). I A KLASA – gr. B: Stonawa – Lutynia
D., Sucha G. – Bruszperk, Dziećmorowice – Czeladna (s, 16.30), Bystrzyca
– Śmiłowice (n, 16.30). I B KLASA – gr. C: Sj Pietwałd – Gródek, Oldrzychowice – Datynie D., Gnojnik – Zabłocie (s, 16.30), Niebory – Dobra, I. Piotrowice – Sedliszcze, Jabłonków – Nydek, Wędrynia – Mosty (n, 16.30). MP
KARWIŃSKIEGO: Hawierzów B – Dąbrowa, V. Bogumin – Sj Rychwałd,
Żuków G. – Bogumin B, Domasławice – TJ Pietwałd, B. Rychwałd – ČSAD
Hawierzów (s, 16.30), L. Piotrowice B – L. Łąki, Wierzniowice – Karwina
B, G. Błędowice – F. Orłowa (n, 16.30). MP F-M: Bukowiec – Toszonowice,
Piosek – Rzepiszcze (n, 16.30). RP F-M: Śmiłowice B – Kuńczyce p. O. (s,
16.30), Nawsie – Pasków (n, 16.30).
 HAWIERZOWSKI ZŁOTY KAGANIEC: zawody motocyklowe na torze
w Cierlicku (dziś i jutro od godz. 9.00).
(jb)

Kiepsko spisali się w letnim turnieju Tipsport Cup hokeiści ekstraligowego zespołu HC Stalownicy Trzyniec, odpadając już w fazie wstępnej. W ostatnich dwóch meczach
rozstrzygających o miejscach w półﬁnale podopieczni trenera Antoniego Stavjani przegrali z pierwszoligową Kometą Brno 2:5 i ekstraligowym Zlinem 1:2.
Zwłaszcza środowy występ w
Brnie daleki był od ideału. Trzyńczanie przegrywali już 1:5, oblicze
porażki złagodził w 57. minucie Miroslav Gureň. W czwartek w hali
we Frydku-Mistku tylko wynik był

dla Trzyńca łagodniejszy, gdyż pod
względem zaprezentowanej gry
ekipa Stavjani znów nie zachwyciła. Trzynieccy hokeiści zagrali ze
Zlinem w mocno osłabionym składzie. Zabrakło napastników: Baleja,
Martynka, Kovačíka, Pánika i Stebera, jak również obrońcy Semana. Bramkarz Čechmánek dwoił się
i troił, ale sam nie był w stanie zatrzymać ofensywnie grającego Zlina. Trzyńczanie gubili się w obronie, pozwalając zaistnieć swojemu
golkiperowi, który jednak z pewnością wolałby zaliczyć mecz kontrolny na większym luzie. Na 0:1 traﬁł

w 31. minucie w przewadze liczebnej Kubiš, pozostawiony bez opieki
przy prawym słupku. W 42. minucie Balaštík dograł do niepilnowanego Ondráčka i było 0:2. Trzyniec
zdobył kontaktowego gola w 53. minucie, kiedy to w przewadze w zamieszaniu podbramkowym za plecy
Murína wpakował krążek Květoň.
Trzyniec zagrał w składzie: Čechmánek – Výtisk, Sekeráš, Andersons, Malec, Lojek, Gureň, Rangl,
Hoďa – Zeliska, Moravec, Polák
– Květoň, Peterek, Hampl – Tomík,
Polanský, Pavelek – M. Toman,
Ostřížek, Mičulka.
(jb)

WEEKEND POD LUPĄ
Ostrawa na szklanym ekranie

niu karwiński sztab szkoleniowy nie zamierza eksperymentować. W podstawowej jedenastce powinni pojawić się piłkarze,
którzy w ubiegłą niedzielę wywalczyli premierowe trzy punkty
w II lidze. Pod znakiem zapytania stoi tylko obsada na prawej
stronie obrony, gdzie trener Leoš Kalvoda zastanawia się nad
wariantem gry z Josefem Hoffmannem, bądź też z Michaelem
Reichlem. Hoffmann, który w swojej karierze grał m.in. w barwach pierwszoligowego Banika Ostrawa i Kladna, nie złapał w
sierpniu zbyt olśniewającej formy. To samo można jednak powiedzieć pod adresem Reichla, a więc na newralgicznej prawej
ﬂance najprawdopodobniej dzisiejszy mecz rozpocznie bardziej
doświadczony Hoffmann. Krytykowany po pierwszych dwóch
kolejkach karwiński atak pokazał w minioną niedzielę swoje
lepsze oblicze. Ofensywnie wspomagali napastników wszyscy
pomocnicy, zaś znakomity mecz zaliczył Macek – zdobywca
dwóch bramek w Ujściu nad Łabą. Na drobne urazy narzekają
Dittrich i Miloslavljevic, reszta piłkarzy na wczorajszym treningu w stu procentach przykładała się do zajęć.

Przed kamerami telewizji czeskiej rozegrają jutrzejszą pierwszoligową kolejkę piłkarze Banika Ostrawa. Ekipa trenera Karla Večeřy jest faworytem niedzielnego spotkania, ale ostrawski
szkoleniowiec hamuje przesadny optymizm. – W tym tygodniu
nie trenowaliśmy w komplecie i to może być kłopot – stwierdził
K. Večeřa. Svěrkoš był z drużyną narodową na Wembley, kłopoty zdrowotne wyeliminowały z pełnych zajęć Rajtorala, Mičolę i Otepkę, w szpitalu przebywał Řezník. W składzie Banika nie zabraknie Tomáša Galáska, który w poprzednim zremisowanym meczu z Brnem pokazał się z bardzo dobrej strony.
Mecz w Pradze rozpoczyna się jutro o godz. 20.15 (bezpośrednia relacja w CT4 Sport).

Ciężka przeprawa w II lidze

Orłowa i Hawierzów na wyjeździe

Fot. IVO DUDEK

Na arcytrudnych rywali traﬁą dziś w ramach 4. kolejki II ligi
piłkarze Fotbalu Trzyniec i MFK OKD Karwina. Trzyńczanie
na wyjeździe zmierzą się z rezerwami Sparty Praga, które po
trzech meczach mają na swoim koncie tyle samo punktów (4),
co rywal spod Jaworowego. Piłkarze Karwiny po raz drugi w
tym sezonie zaprezentują się przed własną publicznością. Beniaminek II ligi podejmuje dziś o godz. 17.00 spadkowicza z I
ligi – zespół Mostu. Przyjezdni zanotowali do tej pory dwa zwycięstwa. W poprzedniej kolejce Most uporał się u siebie 1:0 z
Witkowicami i dobrą passę będzie chciał utrzymać także w dzisiejszym meczu w Karwinie Raju. Jak zapewnia trener Karwiny
Leoš Kalvoda, jego podopieczni nie zamierzają sprzedać tanio
skóry. Karwiniakom po wyjazdowym zwycięstwie z Ujściem
nad Łabą z poprzedniej kolejki (3:1) wyraźnie poprawiły się humory. Nastroje w drużynie są pozytywne, trzy gole strzelone w
Ujściu nad Łabą robią bowiem wrażenie. W dzisiejszym spotka-

Z grawitacją walczy kapitan Karwiny Martin Opic.

Na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie liczą dziś piłkarze dywizyjnej Slavii Orłowa, którzy zmierzą się na wyjeździe z ostatnim w tabeli Beneszowem Dolnym. Podopieczni trenera Miroslava Čopjaka w tym tygodniu potrenowali trochę ostrzej od
reszty dywizyjnych zespołów. W ramach przygotowań Slavia
towarzysko zmierzyła się z rezerwami Banika Ostrawa, pokonując trzecioligowca po bardzo dobrej grze 2:1. W orłowskim
zespole zabraknie tylko Gazdy, który od czwartku narzeka na
dolegliwości żołądkowe. W godzinach dopołudniowych swój
występ zaliczą piłkarze MFK Hawierzów. Podopieczni trenera
Jaroslava Netolički zagrają na boisku w Krawarzach.
(jb)

