
Zaolziański folklor pod Tatrami 
WYDARZENIE: Pierwszy w historii występ polskich zespołów z Zaolzia na Festiwalu Folklorystycznym w słowackiej Wychodnej zakończył się sukcesem. Zespoły 
PZKO pokazały w sobotni wieczór licznie zgromadzonej w amfi teatrze publiczności, że nasz region obfi tuje w piękne tradycje, pieśni i tańce. 
Festiwal w Wychodnej jest prestiżo-

wą kilkudniową imprezą. – To takie 

o wiele większe „Gorolski Święto” 

– mówili w sobotę Zaolziacy, któ-

rzy przyjechali do Wychodnej obej-

rzeć program naszych zespołów, a 

przy okazji też występy najlepszych 

wykonawców ze Słowacji. Do Sło-

waków należała bowiem wieczorna 

gala, transmitowana na żywo przez 

tamtejszą telewizję publiczną. 

Kompleks festiwalowy rozciąga się 

na zboczu nad Wychodną. Jego ser-

cem jest ogromny drewniany amfi te-

atr z dużą sceną. Na niej występowa-

ły w sobotę nasze zespoły. Prócz tego 

odbywały się występy na mniejszej 

scenie. Ciekawym elementem ośrod-

ka w Wychodnej jest wieża widoko-

wa,  z której można podziwiać Tatry 

i całą okolicę. Różnorodna i bogata 

oferta kulinarna, liczne stoiska z rę-

kodziełem artystycznym, warsztaty i 

atrakcje dla dzieci – wszystko to ra-

zem wzięte tworzyło niepowtarzalny 

klimat i powodowało, że nikt nie 

miał prawa się nudzić. 

Sobota była głównym dniem festi-

walowym. Nasze zespoły od początku 

były dobrze widoczne w Wychodnej. 

W pochodzie festiwalowym, który 

wyruszył wczesnym popołudniem 

od Urzędu Gminy, niosły nie tylko 

tabliczki ze swoimi nazwami, ale też 

czeskie i polskie fl agi. To budziło za-

interesowanie uczestników festiwalu, 

którzy zastanawiali się, kogo właści-

wie reprezentują te zespoły. 

Wieczorem, w trakcie programu 

„Z biegiem Olzy”, wszystko stało 

się jasne. Program pokazujący nasze 

tradycje – od góralskich przez cie-

szyńskie po dolańskie – uzupełnio-

ny był wyświetlanym na telebimie 

fi lmikiem ze słowem wiążącym, 

którego autorem był prof. Daniel 

Kadłubiec, zaś nagranie zrealizował 

dyrektor Teatru Cieszyńskiego, Ka-

rol Suszka. Publiczność dowiedziała 

się, skąd jesteśmy, dlaczego mówimy 

i śpiewamy po polsku oraz że jeste-

śmy bliskimi sąsiadami Słowaków, 

ponieważ Śląsk Cieszyński bezpo-

średnio graniczy z regionem Kysuc. 

Nagranie zrealizowane było w gwa-

rze cieszyńskiej, lecz dla słowackiej 

publiczności był wyświetlany tekst w 

języku słowackim. 

Tuż przed rozpoczęciem zaolziań-

skiego programu wszyscy przeżyli 

chwilę niepewności, czy kaprysy 

pogody nie wygonią widzów. Spadł 

bowiem ulewny deszcz. Jednak wiatr 

przepędził szybko chmury, ekipa 

techniczna usunęła wodę ze sceny, 

która dostała się tam pomimo zada-

szenia i już w słonecznej pogodzie 

można było rozpocząć występ. Jako 

pierwsza, jeszcze przed zespołami 

tanecznymi i towarzyszącymi im 

kapelami, pojawiła się grupa folklo-

rystyczna górali śląskich pod prze-

wodnictwem Andrzeja Niedoby i 

Zbigniewa Wałacha, złożona z mu-

zyków i śpiewaków z obu stron cze-

sko-polskiej granicy. Śpiewy kobiece 

przygotowała Katarzyna Broda. Wy-

stęp górali zainaugurował pierwszą 

część programu pt. „Na posiónku”. 

W 70-minutowym programie wy-

stąpiły, w osobnych, ale też wspól-

nych wejściach,  następujące zespo-

ły PZKO: „Błędowice” (kierownik 

Sabina Glac), „Bystrzyca” (Ewa 

Nemec), „Górole” (Marian Sikora), 

„Oldrzychowice” (Marek Grycz), 

„Olza” (Roman Kulhanek), „Susza-

nie” (Barbara Mračna) i „Zaolzi” 

(Marcin Filipczyk). Autorami cało-

ści był komitet w składzie: Barbara 

i Ján Mračnowie, Danuta i Michał 

Milerscy oraz Roman Kulhanek. 

Program „Z biegiem Olzy” spotkał 

się z ciepłym przyjęciem festiwalowej 

publiczności. – Widzieliśmy, że pu-

bliczność bardzo pozytywnie odbie-

ra nasze występy. Również dyrektor 

programowy festiwalu mówił nam, 

że program był bardzo fajny. Myślę, 

że organizatorzy nie byli przygoto-

wani na to, że Zaolzie ma coś takiego 

do pokazania – powiedziała naszej 

gazecie Ewa Nemec. Piotr Chrobo-

czek, prezes MK PZKO w Hawie-

rzowie-Błędowicach, zwrócił uwagę 

na kwestię fi nansową. – Koszty prze-

jazdu zespołów na festiwal oraz na-

grania wideo pokryło województwo 

morawsko-śląskie, które przyznało 

nam dotację na ten cel – wyjaśnił.  

 DANUTA CHLUP
Do tematu wracamy na str. 4-5

TYM ŻYJE... POLSKA
W środę wieczorem do Polski przy-

leci prezydent USA Donald Trump. 

Następnego dnia spotka się z pre-

zydentem RP Andrzejem Dudą i 

przywódcami grupy państw Trój-

morza. Z Warszawy Trump odleci 

do Hamburga na spotkanie G20 i 

rozmowy ze światowymi liderami.

Ofi cjalna część drugiej zagranicznej 

wizyty Donalda Trumpa rozpocznie 

się w czwartek, 6 lipca, od rozmowy 

w „cztery oczy” z prezydentem An-

drzejem Dudą. Następnie odbędą się 

rozmowy plenarne delegacji polskiej i 

amerykańskiej, po których prezydenci 

Polski i Stanów Zjednoczonych we-

zmą udział w konferencji prasowej. W 

Warszawie Trump spotka się również 

z liderami 12 państw Trójmorza. 

Trójmorze to wspólna inicjatywa 

prezydentów Polski i Chorwacji do-

tycząca współpracy państw regionu 

Adriatyk – Bałtyk – Morze Czarne 

w dziedzinach energetyki, transpor-

tu, cyfryzacji i gospodarki. W inicja-

tywę zaangażowane są cztery pań-

stwa Grupy Wyszehradzkiej: Polska, 

Czechy, Słowacja i Węgry, trzy pań-

stwa bałtyckie: Litwa, Łotwa i Es-

tonia, a także Chorwacja, Słowenia, 

Bułgaria, Rumunia oraz Austria.

Głównym tematem rozmów pol-

sko-amerykańskich będzie bezpie-

czeństwo. Innym ma być sytuacja 

gospodarcza, szczególnie w dziedzi-

nie energii. – Będziemy rozmawiali 

także o obecności wojsk amerykań-

skich w Polsce i na wschodniej fl ance 

NATO. Mamy informacje, że fi nan-

sowanie tej obecności jest zabezpie-

czone na następne trzy lata, do roku 

2020 – informował w ub. tygodniu 

polski minister spraw zagranicznych, 

Witold Waszczykowski. 

Na fi nał warszawskiej wizyty, o 

godz. 13 na Placu Krasińskich pre-

zydent USA wygłosi około półgo-

dzinne przemówienie do Polaków. 

Ma w nim przedstawić m.in. wizję 

przyszłych relacji USA z Europą. 

Odlot amerykańskiej delegacji pla-

nowany jest natomiast na godz. 14. 

 (wik)

Pismo ukazuje się we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz

Zespoły „Olza”, „Suszanie” i „Błędowice” chodzonym rozpoczęły cieszyńską część programu.
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Fotoreportaż z festiwalu 
w Wychodnej
| s. 5

Nocni palacze zmorą 
straży miejskiej
| s. 2

Michał Haratyk
dla »GL«
| s. 8

W OBIEKTYWIE »GŁOSU«...

Weekend w Cieszynie należał do miłośników herbat. Więcej na str. 4.  
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REGION

Na naszych ulicach powszechnym widokiem są niedopałki papierosów.

POGODA

DZIEJE SIĘ W REGIONIE

DZIEŃ DOBRY Z »GŁOSEM«

E-STREFA

PISALIŚMY... 4 lipca 1987 r.

jutro

jutro

dzień: 17 do 21 0C 
noc: 16 do 14 0C 
wiatr: 1-3 m/s

dzień: 17 do 23 0C 
noc: 16 do 15 0C 
wiatr: 1-2 m/s

dziś 

dziś 

dzień: 16 do 20 0C 
noc: 14 do 11 0C 
wiatr: 1-5 m/s

dzień: 17 do 22 0C 
noc: 15 do 12 0C 
wiatr: 2-4 m/s

GÓRY

DOŁY

W Wychodnej bawiło w weekend wielu Polaków z 

Zaolzia. Podziwiali nasze zespoły, ale nie tylko. Cie-

szyli się atmosferą, kupowali piękne wyroby, które 

– co warto podkreślić – można było nabyć po nie-

wygórowanych cenach. Każdy z nas zwrócił pewnie 

uwagę na inny aspekt festiwalu. Na mnie ogromne 

wrażenie zrobiło to, jak Słowacy podchodzą do kul-

tury ludowej. Widziałam na każdym kroku, że oni po 

prostu żyją folklorem, kochają go. I to nie tylko starsze pokolenie, z natury 

nostalgicznie nastawione – wśród festiwalowych tłumów przeważali bowiem 

ludzie młodzi lub w wieku średnim. W sobotni wieczór publiczność zgroma-

dzona w amfi teatrze pięknie i ciepło przyjęła nasze zespoły, lecz – co tu ukry-

wać – jeszcze goręcej oklaskiwała te swoje, słowackie. Kiedy młoda solistka 

głosem, który wywoływał ciarki na plecach, zaintonowała najbardziej znaną 

słowacką pieśń ludowo-patriotyczną „Na Kráĺovej holi”, ludzie wstawali z 

miejsc jak do hymnu i śpiewali razem z nią. Dlaczego to piszę? Wydaje mi się, 

że często nazbyt skupiamy się sami na sobie, wydaje nam się, że my na Zaol-

ziu najlepiej ze wszystkich szanujemy i pielęgnujemy tradycję. W Wychodnej 

przekonałam się, że co najmniej Słowacy nam pod tym względem dorównują. 

Podróżnych korzystających z 

pociągów do Frydka-Mistka w 

najbliższym czasie czekają zmia-

ny. W terminie od 3 lipca do 18 

lipca do godz. 17.25 na trasie 322 

Czeski Cieszyn – Frydek-Mistek 

nastąpi wyłączenie z ruchu kole-

jowego odcinka Gnojnik – Fry-

dek-Mistek. Na tym odcinku dla 

pasażerów zostanie przygotowana 

zastępcza komunikacja autobuso-

wa. Autobusy w Gnojniku i Fryd-

ku-Mistku będą zatrzymywać się 

przed budynkiem stacji kolejowej.

 (mb)

Do nietypowego  pożaru doszło w sobotę w Hawierzo-

wie-Szumbarku. W ogniu stanęła tam niemal nowa 

škoda octavia. Auto, które przejechało zaledwie kilkaset 

kilometrów, stało zaparkowane na parkingu. Na miejsce zda-

rzenia skierowano dwa strażackie zastępy. Strażacy opanowali 

pożar po 12 minutach, a po niecałej półgodzinie ostatecznie 

go ugasili. Do tego czasu jednak samochód doszczętnie spło-

nął. W incydencie nikt nie ucierpiał. Straty oszacowano na 

520 tys. koron, zaś przyczyna pożaru jest teraz badana.  (wik)

Karwina razem Piotrowicami, Jastrzębiem i 

Zebrzydowicami będą realizowały wspólny 

duży projekt dotyczący ochrony przeciwpowo-

dziowej. Poszczególne gminy kupią z funduszy 

unijnych sprzęt strażacki, łódź do ewakuacji osób 

i przewozu sprzętu. Będą się także odbywały 

wspólne ćwiczenia. Ostatnia duża powódź w 

regionie miała miejsce w 2010 roku, mniejsze 

zdarzają się częściej.  (dc)

Najnowszą wystawą cza-

sową w Muzeum Śląska 

Cieszyńskiego jest ekspozycja 

poświęcona strojom z naszego 

regionu. I tym dawnym i tym 

bardziej współczesnym. Autor 

wystawy, dr Grzegorz Studnic-

ki, dobierając eksponaty sięgnął 

nie tylko do zbiorów muzeum, 

ale także do prywatnych. 

Pokazał również stroje szyte 

współcześnie przez rzemieśl-

ników z naszego regionu. Jego 

ekspozycja skupia się stroju cie-

szyńskim oraz stroju góralskim, 

a są one prezentowane zarówno 

na starych fotografi ach, jak i 

poprzez eksponaty. Wystawę 

można oglądać do końca wrze-

śnia.  (wik)

W Herczawie, wprost na pastwisku, został w brutalny sposób zabity 

roczny byk. Właścicielem zwierzęcia był wójt wioski, Peter Staňo. 

Na Facebooku opublikował fotografi e, które są dowodem bestialskiego 

postępowania przestępców. Ze względu na to, że pastwisko leży przy 

słowackiej granicy, poinformowana została zarówno czeska, jak i słowac-

ka policja. Sprawcy odcięli zwierzęciu głowę i wykroili mięso z tułowia. 

Głowę oraz resztki ciała porzucili. Staňo ufundował nagrodę tysiąca euro 

za złapanie sprawcy.  (dc)  

HAWIERZÓW

GNOJNIK

CZESKI CIESZYN/CIESZYN

HERCZAWA

ZOBACZ...
...zdjęcia z 
f e s t i w a l u 
f o l k l o r y -
stycznego 
w Wychod-
nej. 

ZOBACZ...
...zdjęcia z 
zakończe-
nia roku 
szkolnego 
w Wędry-
ni.

„Turystom wstęp wzbroniony” – Po-

trzeba – matka wynalazków – sprawiła, 

że człowiek wymyślił koło, dźwignię, a 

później także komputer i wiele innych 

jeszcze rzeczy ułatwiających i umila-

jących mu życie. Należy do takowych 

również zrodzone z potrzeb krajo-

znawczych schronisko górskie, o któ-

rym rozmaite słowniki i encyklopedie 

utrzymują z uporem, że jest to „budy-

nek na szlaku turystycznym służący 

do odpoczynku i noclegu dla turystów, 

będący często miejscem zaopatrzenia 

w podstawowe artykuły spożywcze 

lub punktem usług restauracyjnych”. 

Cóż z tego, kiedy w Beskidach licz-

ba schronisk od kilkunastu lat maleje. 

Niektóre strawił ogień, co poniektóre 

zamknięte na cztery spusty niszczeją, 

acz zaliczane są do zabytków architek-

tury ludowej, inne zmieniły właścicieli 

„nobilitowane” szyldem ośrodka wcza-

sów pracowniczych.

Dostąpiły tego wątpliwego zaszczy-

tu m.in. dawne schroniska na Girowej 

i Ropiczce, dostąpiła też „Szwarna 

Hanka” na szlaku z Białego Krzyża 

na Gróń. O tej ostatniej informuje 

przewodnik „Beskidy” z 1982 roku, 

że służy ona turystom bufetem, ale to 

nieprawda. Nowy właściciel – Zarząd 

Osiedli ZOK w Ostrawie – jest nie-

przychylnie ustosunkowany do tury-

stów. Bufetu nie ma, ale jest tabliczka 

z napisem „Usług restauracyjnych dla 

turystów nie świadczymy”.

Dziś...

4
lipca 2017 r.

Imieniny obchodzi: Malwina, 
Teodor 
Wschód słońca: 4.42 
Zachód słońca: 20.56
Do końca roku: 180 dni
Przysłowie: „Gdy się grzmot w 
lipcu od południa poda, drzewom 
się znaczy szwank i nieuroda”
(Nie)typowe święta: 
Święto Hot Doga

...piątek

7
lipca 2017 r.

Imieniny obchodzą: Benedykt, Odo
Wschód słońca: 4.44 
Zachód słońca: 20.54 
Do końca roku: 177 dni
Przysłowie: 
„W lipcu upały, styczeń mroźny 
cały”
„Kwiat lipcowy , napój zdrowy”
„Miesiąc lipiec musi przypiec i 
ostatki mąki wypiec”

Szanowni Państwo
Z powodu przy-

padającego na 

czwartek 6 lip-

ca święta pań-

stwowego w RC 

kolejny numer 

„GL” ukaże się dopiero w sobotę 8 lipca. 

W sobotnim numerze zamieścimy także 

kolorowy dodatek telewizyjny „Telewidz”. 

Od wtorku do czwartku sekretariat bę-

dzie nieczynny. Redakcyjny dyżur pełni 

dziś dziennikarka dyżurna, Małgorzata 
Bryl, w godz. 9.00-11.30. Tel. 604 235 
301, e-mail: bryl@glosludu.cz.

NASZ »GŁOS«

Nocni palacze 
zmorą straży miejskiej
Jak informuje czeskocieszyński magistrat, nowy przepis w Republice Czeskiej dotyczący zakazu 
palenia papierosów w restauracjach, gospodach i innych miejscach publicznych nastarcza 
dodatkowej pracy miejscowej straży miejskiej. 
Palacze wychodzą na ulicę przed 

lokal, żeby puścić tzw. dymka, a ich 

rozmowy w nocy przeszkadzają lo-

katorom, którzy w czasie upału chcą 

spać przy otwartych oknach. Nieza-

dowoleni składają skargi w związku z 

zakłócaniem ciszy nocnej. 

– Obecnie w związku z takimi 

zdarzeniami interweniujemy średnio 

cztery razy każdej nocy, co oczywi-

ście zabiera nam siły i czas do wy-

konywania ważniejszych czynności – 

mówi Piotr Chroboczek, komendant 

straży miejskiej w Czeskim Cieszy-

nie. Jak dodaje, sytuacja jest patowa, 

bo palacze przed lokalami nie robią 

żadnych ekscesów. 

Burmistrz Czeskiego Cieszy-

na, Vít Slováček, stwierdza, że tego 

właśnie obawiali się przedstawiciele 

samorządów, zanim nowy przepis 

wszedł w życie. Także Zrzeszenie 

Miast i Gmin (Svaz měst a obcí) 

ostrzegało, że samorządy mają małe 

możliwości w kwestii regulowania 

zgromadzeń palaczy w miejscach 

publicznych. – Nigdy nie paliłem, 

więcej przyjemności zawsze znaj-

dowałem w sporcie. Nie sądzę jed-

nak, by każdy sektor życia musiał 

być regulowany prawem i zakazem 

– stwierdza burmistrz, dodając, że 

przed wprowadzeniem nowego 

przepisu były już gospody, w których 

można było palić lub te, w których 

obowiązywał zakaz. Zatem ludzie 

mogli wybrać odpowiadające im 

miejsce w zależności od preferencji. 

– Narzekanie mieszkańców na noc-

ne palenie pod ich oknami wynika 

ze słabości nowego przepisu i tego, 

że nie został dobrze przemyślany. Z 

podobnymi problemami zmagali się 

także nasi sąsiedzi – podsumowuje 

Slováček. (mb)

Danuta Chlup 
danuta.chlup@glosludu.cz
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CZWARTEK 6 lipca

6.05 Nad rozlewiskiem... (s.) 7.00 
Studio Wschód 7.35 Załoga Eko - 

skarby polskiej przyrody. Roztocze i 

jego skarby 8.00 Pytanie na śniadanie 

8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śnia-

danie 11.05 Polonia 24 11.25 Halo 

Polonia 12.05 Zaolzie 12.25 Krótka 

historia. Święto żołnierzy Błękitnej 

Armii 12.35 Wiadomości 12.50 Bar-

wy szczęścia (s.) 13.25 Siła wyższa. 

Droga ślepców 14.20 Królowie śród-

mieścia. Podróż w nieznane 15.10 

Szlakiem miejsc niezwykłych. Pomni-

ki historii. Łańcut 15.25 Wiadomości 

15.40 Wilnoteka 15.55 Apetyt na 

miłość (s.) 16.30 Znak orła. Pierścień. 

1309-1312 17.00 Borówka skrzat wy-

rusza w świat. Woliński Park Narodo-

wy 17.20 Krótka historia. Towarzysz 

Wiesław 17.30 Teleexpress 17.55 Z 

Andrusem po Galicji. Stary Sącz 

18.25 Naszaarmia.pl 18.55 Barwy 

szczęścia (s.) 19.25 Magazyn z Ame-

ryki 19.45 Dobranocka 20.00 Wia-

domości, sport, pogoda 20.45 Komi-

sarz Alex 8. Czarownice (s.) 21.45 

Polonia 24 22.05 Halo Polonia 22.45 

Magazyn śledczy Anity Gargas 23.15 

Noc świętojańska – koncert. 

PIĄTEK 7 lipca
6.05 Nad rozlewiskiem... (s.) 6.55 
Było, nie minęło - kronika zwiadow-

ców historii 7.30 Domisie (dla dzieci) 

8.00 Pytanie na śniadanie 8.50 Pano-

rama 8.55 Pytanie na śniadanie 10.55 

Krótka historia. Towarzysz Wiesław 

11.05 Polonia 24 11.25 Halo Polonia 

12.05 Zasmakuj w Sienkiewiczu 

12.35 Wiadomości 12.50 Pokój 107. 

Bestseller (s.) 13.25 Siła wyższa. 

Studnia pojednania 14.20 Komisarz 

Alex 8 (s.) 15.10 Pod Tatrami. Waka-

cje 15.25 Wiadomości 15.40 Noc 

świętojańska - koncert 16.45 Baw się 

słowami. Cyfry 16.55 Domisie (dla 

dzieci) 17.20 Krótka historia. Bole-

sław Bierut 17.30 Teleexpress 17.50 

Koło historii. Kresowym szlakiem 

18.25 Było, nie minęło - kronika 

zwiadowców historii 18.55 Pokój 

107. Bestseller (s.) 19.25 Flesz histo-

rii 19.45 Dobranocka 20.00 Wiado-

mości, sport, pogoda 20.45 Wiedź-

min. Smok 21.45 Polonia 24 22.05 

Halo Polonia 22.45 Wieczór Mi-

strzów. 25. Krajowy Festiwal Piosenki 

Polskiej Opole ‚88 23.45 Dzika Pol-

ska. Las kormoranów. 

SOBOTA 8 lipca
6.05 Barwy szczęścia (s.) 7.30 Pyta-

nie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 
Pytanie na śniadanie 10.50 Polonia 

24 11.10 Halo Polonia 11.45 Z An-

drusem po Galicji. Stary Sącz 12.15 

Ojciec Mateusz 16 (s.) 13.10 Wiedź-

min. Smok 14.05 Rodzina sama w 

domu 14.55 Okrasa łamie przepisy. 

Kuchnia łowicka w Bednarach 15.25 

Mapa ginącego świata. Sri Lanka 

16.00 Kulturalni PL 17.00 Słownik 

polsko@polski 17.30 Teleexpress 

17.55 Siła wyższa. Zazdrość i medy-

cyna wschodnia 18.50 Barbara Kraf-

ftówna - 70 lat na scenie 19.40 Do-

branocka 20.00 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.45 Noce i dnie. Wiatr w 

oczy 21.50 Grający z talerza 23.40 

„Czerwone korale” – Brathanki. 

(koncert). 

NIEDZIELA 9 lipca
6.15 Królowa Bona 7.25 Saga rodów. 

Ród Fałkowskich 7.50 Polskie histo-

rie. Katar 8.20 Magazyn z Ameryki 

8.40 Polska z Miodkiem. Mysłowice 

8.45 Baśnie i bajki polskie. Złota 

kaczka 9.00 Teleranek 9.20 Ziarno. 

Pierścień św. Kingi 9.50 Baw się sło-

wami 10.15 W krainie baśni. Ram-

pelstikin 10.50 Trzy Szalone Zera 

11.45 Między ziemią a niebem 12.00 

Anioł Pański 12.15 Między ziemią a 

niebem 13.00 Transmisja mszy świę-

tej z kościoła pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Tyńcu 

Małym 14.20 Turystyczna jazda 

14.40 Królowa Bona 15.45 Herbatka 

z kabaretem 16.30 Rodzinka.pl (s.) 

17.25 Polska z Miodkiem. Mysłowi-

ce 17.30 Teleexpress 17.55 Siła wyż-

sza. Post uszlachetniający 18.50 Oczy 

w oczy. Irena Santor 19.25 Baw się 

słowami. Twarz 19.40 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.45 Wiedźmy. Szymek słupnik 

21.40 Samotność w sieci. 23.10 Pro-

gram rozrywkowy. 

PONIEDZIAŁEK 10 lipca
6.15 Koło historii. Kresowym szla-

kiem 6.50 Nad Niemnem 7.15 Moli-

ki książkowe. Uczulenie 7.30 Supeł-

kowe ABC 8.00 Pytanie na śniadanie 

8.50 Panorama 8.55 Pytanie na śnia-

danie 11.00 Kulturalni PL 11.55 Po-

dróże z historią. W świecie Łemków 

12.25 Krótka historia. Bolesław Bie-

rut 12.35 Wiadomości 12.50 Barwy 

szczęścia (s.) 13.25 Wiedźmy. Szy-

mek słupnik (s.) 14.20 Oczy w oczy. 

Irena Santor 14.50 Chiny - kraj moż-

liwości 15.25 Wiadomości 15.40 No-

żem i widelcem 15.55 Apetyt na mi-

łość (s.) 16.30 Znak orła. 

Niezałatwione rachunki 17.00 Mój 

zwierzyniec 17.10 Podwodne ABC. 

Komunikacja - jak porozumiewają się 

mieszkańcy wód 17.20 Krótka histo-

ria. Józef Stalin 17.30 Teleexpress 

17.55 Nad Niemnem 18.15 Barwy 

szczęścia (s.) 18.45 Dobranocka 

19.00 Msza święta w intencji ofi ar 

katastrofy smoleńskiej 20.15 Wiado-

mości, sport, pogoda 21.00 Przepro-

wadzki. Serwantka generałowej 22.00 

Polonia 24 22.20 Halo Polonia 23.05 

Jeżeli zapomnimy o nich.

WTOREK 11 lipca
6.05 Rodzina sama w domu 6.55 Za-

kochaj się w Polsce. Reszel 7.30 W 

krainie baśni. Woda życia 8.00 Pyta-

nie na śniadanie 8.50 Panorama 9.40 
Pytanie na śniadanie 10.50 Solny 

skarb UNESCO 11.05 Polonia 24 

11.25 Halo Polonia 12.00 Ukryte 

skarby. Ulipki, popie jajka i królowa 

Bona na osiołku 12.25 Krótka histo-

ria. Józef Stalin 12.35 Wiadomości 

12.50 Barwy szczęścia (s.) 13.25 

Noce i dnie. Wiatr w oczy (s.) 14.20 

Było sobie miasteczko 15.25 Wiado-

mości 15.40 Smaki polskie. Kurczak 

w sosie śliwkowym 15.55 Apetyt na 

miłość (s.) 16.30 Znak orła. Wici. 

1318 (s.) 17.00 Przygody Dordo 

17.20 Krótka historia. Bitwa pod 

Ossowem 17.30 Teleexpress 17.55 

Zawody w zawody. Łowcy dźwięków 

18.20 Zasmakuj w Sienkiewiczu 

18.55 Barwy szczęścia (s.) 19.25 In-

formacje kulturalne 19.45 Dobranoc-

ka 20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.45 Ojciec Mateusz 13 (s.) 21.45 

Polonia 24 22.05 Halo Polonia 22.45 

Niedziela na Głównym 23.45 Dzika 

Polska. Matka Joanna od natury. 

ŚRODA 12 lipca
6.05 Przybliżenie. Kornel Morawiec-

ki 7.05 Program ekumeniczny 7.30 
Petersburski Music Show 8.00 Pyta-

nie na śniadanie 8.50 Panorama 8.55 
Pytanie na śniadanie 11.05 Polonia 

24 11.25 Halo Polonia 12.00 Zawo-

dy w zawody. Łowcy dźwięków 12.25 

Krótka historia. Bitwa pod Ossowem 

12.35 Wiadomości 12.50 Barwy 

szczęścia (s.) 13.25 Przeprowadzki. 

Serwantka generałowej 14.25 Barba-

ra Kraff tówna - 70 lat na scenie 15.25 

Wiadomości 15.40 Posmakuj opol-

skiego. Namysłów i jego piwowarskie 

tradycje 15.55 Apetyt na miłość (s.) 

16.30 Znak orła. Sprzymierzeńcy 

17.00 Margolcia i Miś zapraszają dziś 

17.20 Krótka historia. Konfederacja 

barska 17.30 Teleexpress 17.55 Przez 

granice. Odra i Olza 18.25 Studio 

Wschód 18.55 Barwy szczęścia (s.) 

19.25 Wilnoteka 19.45 Dobranocka 

20.00 Wiadomości, sport, pogoda 

20.30 Muzeum Polskiej Piosenki. 

„Augustowskie noce” - Maria Ko-

terbska 20.45 Królowie śródmieścia. 

Wypadek (s.) 21.45 Polonia 24 22.05 

Halo Polonia 22.45 Przybliżenie. 

Kornel Morawiecki 23.45 Dzika Pol-

ska. Wielki rechot. 

grosz do grosza 61

Na starcie w dorosłe życie
Za uczniów szkół podstawowych, średnich i zawodowych oraz za studentów uczelni wyższych składki ubezpieczenia socjalnego i zdrowotnego opłaca państwo ze 

swojego budżetu. To się jednak zmienia, gdy młody człowiek opuszcza mury szkolne i wkracza w samodzielne życie. 

PO OPUSZCZENIU MURÓW 
SZKOLNYCH

Fakt ukończenia studiów nie łączy się auto-

matycznie z obowiązkiem opłacania składek 

ubezpieczenia socjalnego. Składki muszą być 

natomiast opłacane z chwilą podjęcia przez 

podatnika pracy zarobkowej. Jeżeli absolwent 

szkoły będzie miał status bezrobotnego, to 

bez względu na to, czy zarejestruje się w urzę-

dzie pracy czy też nie, składek ubezpieczenia 

socjalnego opłacać nie musi. Może jednak 

zdecydować się na dobrowolne ubezpieczenie 

emerytalne, jeżeli chce, aby okres ten został 

mu wliczony w tzw. okres dodatkowy, któ-

ry stanowi istotne uzupełnienie tzw. okresu 

składkowego. 

Zakończenie nauki w szkole średniej lub 

wyższej szkole zawodowej, jeżeli młody czło-

wiek nie zamierza podjąć dalszych studiów, 

wiąże się z obowiązkiem opłacania składek 

ubezpieczenia zdrowotnego, konkretnie od 

najbliższego września. Za absolwentów szkół 

średnich i zawodowych do końca sierpnia 

płaci składki ubezpieczenia państwo. W wy-

padku absolwentów  uczelni wyższych de-

cydujący jest termin ostatniego złożonego 

egzaminu. Po zakończeniu uczelni wyższej 

państwo opłaca za studenta ubezpieczenie 

zdrowotne po raz ostatni w miesiącu, w któ-

rym studia zostały zakończone. W następnym 

miesiącu ubezpieczenie opłacane jest zaś z 

budżetu państwa pod warunkiem, że student 

nie podjął pracy zarobkowej ani nie pobiera 

zasiłku dla bezrobotnych czy zasiłku rekwa-

lifi kacyjnego. Decydująca jest w tej kwestii 

data ostatniego egzaminu, nie zaś data pro-

mocji. Osoba, która opuści mury szkoły lub 

uczelni jeszcze przed złożeniem egzaminu 

maturalnego lub innego egzaminu końco-

wego, powinna przed upływem 8 dni zgłosić 

ten fakt w ubezpieczalni zdrowotnej. Będzie 

zobowiązana do płacenia minimalnej składki, 

przedstawiającej 13,5 proc. płacy minimalnej.  

PO PODJĘCIU PRACY
Kiedy absolwent uczelni podejmie pracę za-

robkową, obowiązek uiszczania składek ubez-

pieczenia socjalnego ma jego pracodawca. 

Ten musi też do Czeskiego Zarządu Zabez-

pieczenia Socjalnego (Česká správa sociál-

ního zabezpečení, ČSSZ) przekazać wszelkie 

niezbędne wymagane informacje i dokumen-

ty. Pracodawca jest zwolniony z tego obo-

wiązku jedynie wtedy, gdy chodzi o tzw. pracę 

w niewielkim zakresie, kiedy wynagrodzenie 

nie przekracza 2500 koron miesięcznie, oraz o 

wynagrodzenie uzyskane na podstawie umo-

wy o wykonanie pracy (dohoda o provedení 

práce),  jeżeli miesięczne wynagrodzenie nie 

przekracza sumy 10 tys. koron. Warto dodać, 

że składki ubezpieczenia zdrowotnego opłaca 

za pracownika pracodawca.

SKŁADKI A WŁASNY BIZNES
Jeżeli młody człowiek, ukończywszy naukę, 

zajmie się rozwijaniem własnej działalności 

gospodarczej, musi powiadomić o tym fak-

cie biuro Czeskiego Zarządu Zabezpieczenia 

Socjalnego. Jeżeli działalność gospodarcza 

stanowi główne źródło dochodów (hlavní 

činnost), opłacanie ubezpieczenia emerytal-

nego jest obowiązkowe. Jeżeli własny mały 

biznes jest działalnością uzupełniającą (ve-

dlejší činnost), wtedy należy opłacać składki 

ubezpieczenia emerytalnego w zależności od 

osiąganych przychodów. Konkretne sytuacje 

można konsultować z pracownikami Call 

centrum ubezpieczenia emerytalnego pod 

numerem 257 062 860.

Podjęcie własnej działalności gospodarczej 

należy też zgłosić w ubezpieczalni zdrowot-

nej, gdzie przedsiębiorca lub osoba prowa-

dząca działalność gospodarczą ma obowiązek 

płacenia zaliczki na ubezpieczenie zdrowot-

ne. Jeżeli ktoś prowadzi własną działalność 

gospodarczą już w trakcie studiów, traktując 

to jako dodatkowe źródło dochodu, składki 

ubezpieczenia zdrowotnego płaci w zależ-

ności od faktycznie osiąganego przychodu 

brutto. 

POPRACOWAĆ W WAKACJE
Jeżeli wakacyjna, sezonowa praca studenta 

wymaga opłacania składek ubezpieczenio-

wych, robi to w imieniu studenta pracodawca. 

Okres takiej pracy może być później wliczony 

w okres  ważny dla wyliczenia przyszłej eme-

rytury. Jeżeli student pracuje na podstawie 

umowy o wykonanie pracy, nie musi opłacać 

ubezpieczenia zdrowotego pod warunkiem, 

że miesięczne wynagrodzenie nie przekroczy 

10 tys. koron. Jeżeli pracuje na podstawie in-

nej umowy „śmieciowej” pn. „dohoda o pra-

covní činnosti“, miesięczne wynagrodzenie 

nie może przekroczyć  2499 koron. Jeżeli 

miesięczne wynagrodzenie brutto przekroczy 

wyżej wymienione sumy, pracodawca obni-

ża wynagrodzenie o kwoty obowiązkowych 

składek. 

MŁODY CZŁOWIEK ZA GRANICĄ
Studenci, którzy nie dorabiają ani nie mają 

stałej pracy, nie mają w stosunku do ČSSZ 

żadnych obowiązków także wtedy, gdy wyjeż-

dżają na staż zagraniczny lub pobyt studyjny. 

Nie muszą o tym fakcie powiadamiać ČSSZ. 

Jeżeli za granicą podejmą pracę, powinni wie-

dzieć, że w ramach Unii Europejskiej ubez-

pieczenie socjalne kieruje się europejskimi 

regułami. Określają one, do którego systemu 

ubezpieczenia socjalnego trafi ą ostatecznie 

składki ubezpieczeniowe. Na ogół składki 

wpłacane są do systemu kraju, w którym pra-

ca jest wykonywana. Szczegółów dotyczących 

praw i reguł obowiązujących w konkretnym 

państwie należy dowiedzieć się w odpowied-

nich urzędach. 

Jeżeli pobyt studyjny stanowi przygotowa-

nie do przyszłego zawodu, student, który nie 

ukończył 26 lat, w Republice Czeskiej nadal 

będzie miał status dziecka będącego na utrzy-

maniu rodziców. W związku z tym składki 

ubezpieczenia socjalnego będzie za niego 

opłacać państwo. Jeżeli młody człowiek zosta-

nie pozbawiony takiego statusu – na przykład 

po osiągnięciu 26. roku życia, w wyniku prze-

rwania studiów czy wskutek niedokończenia 

studiów – państwo nie ma już obowiązku 

opłacania za niego składek ubezpieczenia 

zdrowotnego. Jeżeli młody człowiek przeby-

wać będzie za granicą przez okres krótszy niż 

6 miesięcy, powinien opłacać ubezpieczenie 

zdrowotne w Republice Czeskiej. Jeżeli pobyt 

jest dłuższy, taki obowiązek już go nie doty-

czy. Musi jednak wcześniej złożyć w swojej 

ubezpieczalni zdrowotnej oświadczenie, że 

zamierza za granicą przebywać dłużej niż pół 

roku i przedstawić dowód pierwszej wpłaty z 

tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za granicą. 

 (h)
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Herbaciane podejście do życia
Ostra woń kadzidełek uderza w nozdrza i miesza się z zapachem wegańskiej kuchni. Na porozstawianych straganach fujarki, drobna biżuteria, medytujący Budda, 
świece Hoxi (zwane też świecami Hopi, które mają pomóc w przeczyszczaniu uszu), sporo ceramiki i garderoby, przede wszystkim tej kojarzonej z indyjskich butików. 
Wokół stoisk przemieszczają się lu-

dzie, spokojnie, nie śpiesząc się, leni-

wie. Przystają, zagadują ze znajomymi, 

albo z tymi, którzy niebawem staną 

się ich znajomymi lub przyjaciółmi. 

Sporo z nich w strojach etno. Koloro-

we powłóczyste szarawary, wzorzyste 

suknie i spódnice sięgające kostek, a 

na stopach sandały albo zupełny brak 

obuwia, by być bliżej natury. Kiedy za-

wieje chłodem, dziewczyny zarzucają 

poncho na ramiona, przez które prze-

wieszona wcześnie została płócienna 

torba w peruwiańskim stylu. Z gło-

śników dobiega cicho muzyka świata 

– world music.

To „Święto Herbaty” w Cieszy-

nie, które w ubiegły weekend już po 

raz dziewiąty zagościło na Wzgórzu 

Zamkowym. Ale gdzie ta herbata?

– Właśnie rozmawiałyśmy o tym 

z Anetą – odzywa się Dorota, która 

leży na pufi e pod drzewem i delikat-

nie wciąga do ust dym z fajki wodnej. 

– Takie to śmieszne, że niby „Święto 

Herbaty”, a tej herbaty jest tu naj-

mniej z tego wszystkiego. Ale klimat 

jest taki fajny.

– I bardzo relaksujący – dodaje jej 

przyjaciółka. – Jest tu bardzo cicho, 

nie słychać zgiełku miasta. I można 

się naprawdę fajnie wyluzować po ca-

łym ciężkim tygodniu.

Dziewczyny przyjechały z Cze-

chowic, żeby się troszeczkę odprężyć, 

a przede wszystkim spróbować no-

wych herbacianych smaków, bo her-

bata jednak tu jest. I do degustacji, 

i do kupienia. I we wszystkich zna-

nych odmianach. Są też i produkty 

paraherbaciane, jak yerba mate czy 

rosyjski Iwan czaj z liści wierzbówki 

kiprzycy.

– Dobry na erekcję… – półszeptem 

zdradza narzeczona Pawła z Ostrawy. 

Ten uśmiecha się.

Jednak największym powodzeniem 

cieszą się herbaty-herbaty. Można po-

znać nowe smaki, albo ugruntować się 

w tym, do którego się już przywykło.

– Wzięłam rooibosa – Aneta poka-

zuje opakowanie. – Ja rooibosa lubię. 

Nawadnia – dodaje z uśmiechem.

Obok na straganach oferowane są 

czarki. Nie są one tanie, ale…

– Nie kupujesz tysiąca fi liżanek z 

Chin, ale kupujesz jedną, ręcznie wy-

produkowaną przez ceramika – mówi 

Mariola Kluza, Majka, spiritus mo-

vens „Święta”. – Płacisz za nią więcej, 

to prawda, ale i korzystasz z niej wię-

cej, bo masz tylko jedną. Taki mini-

malizm życia codziennego.

Czyli coś od czego odwykliśmy.

– Ten festiwal mniej skupia się 

na herbacie, ale bardziej na życiu w 

zgodzie ze sobą – dodaje Kuba z Dę-

bowca, który przyszedł tu z dwiema 

koleżankami. Bo ludzi rzeczywiście 

interesuje kuchnia wegetariańska czy 

wręcz wegańska, tai-chi lub yoga. I to 

niezależnie od wieku, bo impreza jest 

międzypokoleniowa. Ciekawią też re-

lacje podróżników i wagabundów.

– Teraz była bardzo fajna prelek-

cja Pavla Klegi, który sam pojechał 

autostopem z Ostrawy aż do Suda-

nu – opowiada znajomemu pani koło 

sześćdziesiątki. Ktoś mówi to samo, 

tyle że po czesku.

Bo też te dwa języki dominują wo-

kół. Ale co chwila słychać i angielski, 

bo w tym roku przyjechało sporo osób 

z Niemiec, Włoch i Chorwacji. Po 

angielsku są też prowadzone niektóre 

warsztaty oraz „żywa biblioteka”. Na 

czym ona polega? Katarzyna Stonaw-

ska z Czeskiego Cieszyna jest jedną z 

„bibliotekarek” i wypożycza na dwa-

dzieścia minut „książki”. Cudzysłów 

celowy, bo te „książki”, to ludzie, któ-

rzy opowiadają własną historię, a ta 

najczęściej jest stygmatyzowana przez 

społeczeństwo, objęta kulturowym 

tabu. A tu okazja by skonfrontować 

stereotypy.

– Jeden pan-książka opowiada, że 

chciał popełnić samobójstwo: co do 

tego doprowadziło, jak się czuł i co go 

od tego odciągnęło i odmieniło życie 

– przybliża „ofertę” Kasia. – Jest też 

jedna kobieta, która już od kliku lat 

żyje w związkach poliamorycznych, 

a to ludzi interesuje, bo to jest inne i 

trochę dziwne.

Niektórzy przychodzą na „czyta-

nie” – rozmowę ze zwykłej ciekawo-

ści, albo mają swoje doświadczenia w 

podobnych sprawach, a nie znaleźli 

jeszcze nikogo, z kim mogliby na ten 

temat pogadać. 

A jak reagują „czytelnicy”?

– Niektórzy po rozmowach z 

„książkami” wychodzili zapłakani, 

niektórzy wracali i rozmawiali jeszcze 

raz z tymi samymi osobami, bo mieli 

sobie jeszcze wiele do powiedzenia i 

przypadli sobie do gustu.

A pod Piastowską Wieżą jakieś 

przedstawienie. Ludzie siedzą wo-

kół, a czarnoskóry aktor coś mówi, 

przekrzykuje się z dziewczyną, nagle 

słychać uderzenie dłoni w dłoń ze 

strony publiczności i sztuka zamiera. 

To spektakl Teatru Forum. To taka 

interaktywna forma przedstawienia 

(jakby rodzaj dramy), którą wymyślił 

brazylijski reżyser Augusto Boal. Na 

ogół tematem jest dyskryminacja.

– To dotyczyło dyskryminacji raso-

wej i publiczność miała zareagować na 

sytuację opresyjną i tu sygnałem jest 

takie klapnięcie w rękę – relacjonuje 

Szymon z Bielska, który wraz ze swą 

żoną Kasią pierwszy raz pojawił się na 

„Święcie”. – Wtedy wszystko się za-

trzymuje i osoba, która klasnęła, mówi 

dlaczego uważa, że jest to opresyjne i 

może zaprezentować, co ona by zro-

biła, żeby do takiej opresyjnej sytuacji 

nie dopuścić.

Obok grupa siedzi w kręgu i medy-

tuje na tle rotundy. Ktoś się przecha-

dza, ktoś leży pod drzewem, ktoś roz-

mawia, ktoś milczy. Czas jakby stanął 

w miejscu. Jakiś spokój stąd emanuje, 

a przecież przez dwa dni przewinęło 

się tu z kilkaset osób.

– Przyciągnęła mnie bardzo energia 

tego miejsca, jak ludzie byli szczęśliwi, 

jak się do siebie uśmiechali – wspo-

mina Kuba swoje pierwsze wrażenia 

ze „Święta Herbaty”, kiedy miał rap-

tem dwanaście lat. – Ludzie, którzy tu 

przychodzą, szukają radości i spokoju, 

przychodzą z tymi oczekiwaniami i to 

dostają.

I coś w tym jest. Organizatorom, 

być może zupełnie bezwiednie, udało 

się stworzyć – a właściwie to spro-

wokować – pewną niepowtarzalną 

atmosferę, dla której coraz więcej lu-

dzi rezerwuje sobie pierwszy lipcowy 

weekend.

– Herbata jest pretekstem, żeby 

pobyć, żeby odpocząć, rozpocząć 

wakacje – przyznaje Majka. – Jakaś 

wspólnota się tworzy wokół tego, ale 

nie ograniczamy się tylko do pijących 

herbatę. To się wiąże z takim wrażli-

wym podejściem do życia.

A może jest to herbaciane podejście 

do życia, którego tak brakuje na co 

dzień? Za rok dziesiąta edycja.

 JAROSŁAW JOT-DRUŻYCKI
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KULTURA

Halina i Józef Ligoccy wybrali się do Wychodnej w koszulkach z „Dolańskiego 
grómu”. 

Herbata smakuje najlepiej z przyjaciółmi.

Zdobyli Wychodną 
W sobotę w Wychodnej czułam się 

podobnie jak na „Gorolskim Świę-

cie” w Jabłonkowie. Występy zespo-

łów folklorystycznych, regionalne 

dania, rękodzieła artystyczne… I 

znajomi. 

Co chwila spotykałam kogoś z Za-

olzia. Sporo osób z naszego regionu 

wybrało się w Tatry, by „dopingować” 

PZKO-wskie zespoły, a przy okazji 

poznać legendarny festiwal, który 

wielu z nas znało do tej pory tyl-

ko z dawnego przeboju grupy Elán 

„Tanečnice z  Lúčnice”. Pamiętacie? 

„Zrazu som ich stretol na potulkách 

svetom. Tam kde je to vhodné, pria-

mo vo Východnej”. 

Dla zespołów PZKO festiwalo-

wa sobota wcale nie była dniem ła-

twym. Od rana lało, słońce wyjrzało 

spoza chmur dopiero koło południa. 

– Jesteśmy zakwaterowani w Żiarze. 

Rano w trakcie deszczu pakowali-

śmy się i robiliśmy próbę. Wszystko 

odbywało się w pośpiechu – po przy-

jeździe do Wychodnej szybko mu-

sieliśmy iść na obiad, potem szybko 

włożyć stroje i zaczynał się pochód. 

Teraz mamy trochę luzu, lecz już za 

chwilę odbędzie się próba na scenie, 

mam nadzieję, że spokojna – mówił 

po południu Marcin Filipczyk, kie-

rownik zespołu „Zaolzi”. 

Pochód był dla naszych zespołów 

okazją do zaprezentowania się, ale 

też wysiłkiem fi zycznym. Wszystko 

dlatego, że jego trasa cały czas pro-

wadziła pod górkę. – Zawsze stara-

my się śpiewać i tańczyć w pocho-

dzie, to dla nas normalka. Ale tu było 

to trudniejsze. Niemniej tancerzom 

podobało się to, mieli uśmiechy na 

twarzy – stwierdziła Sabina Glac, 

kierowniczka „Błędowic”. Zespół ten 

zamykał cały korowód festiwalowy. 

Osoby, które przyjechały do Wy-

chodnej z Zaolzia w roli widzów, 

pełne były pozytywnych wrażeń. 

– Podoba mi się, że festiwal jest róż-

norodny, są tu inne stroje, poznajemy 

inne tradycje. Jest bardzo dużo sto-

isk – mówiła gimnazjalistka Karolina 

Żyła z Suchej Górnej. Przyjechała 

razem z mamą i koleżanką obejrzeć 

przede wszystkim swój macierzysty 

zespół „Suszanie”. 

Halina i Józef Ligoccy z Kocobę-

dza są bywalcami festiwali folklory-

stycznych i folkowych, lecz do Wy-

chodnej przyjechali po raz pierwszy. 

– Syn tańczy w zespole „Błędowice”, 

dlatego przyjechaliśmy dopingować 

nasze zespoły – nie tylko „Błędo-

wice”, ale wszystkie zaolziańskie. 

Jesteśmy już od piątku, chcemy tro-

chę pozwiedzać tatrzańskie okolice – 

zdradziła pani Halina. 

Mieczysław Pribula ze Stona-

wy już po raz trzeci zawitał razem 

z żoną na festiwal w Wychodnej. 

– Atutem tegorocznego festiwalu jest 

obecność naszych zespołów. Ogląda-

łem pochód i muszę powiedzieć, że 

nasze zespoły zrobiły dobre wrażenie. 

Widziałem, jak ludzie zatrzymywa-

li chłopaków w górniczych strojach 

i pytali ich, skąd są – podzielił się 

spostrzeżeniami. Michaeli Heczko 

z Gródka, która wybrała się w Tatry 

na zgrupowanie z zespołem „Zaol-

zioczek”, w którym tańczą jej dzieci, 

podobała się bogata oferta stoisk z 

rękodziełem oraz fajne warsztaty dla 

małych dzieci. Karin Farna z Wędry-

ni podkreślała miłą i spontaniczną at-

mosferę. – Stoimy we wszystkich ko-

lejkach i cierpliwie czekamy – śmiała 

się mama znanej piosenkarki, wymie-

niając dania, które wraz z mężem i 

młodszą córką zdążyli już skosztować. 

Maria Bystroń z Hawierzowa chętnie 

pokazywała rzeźbiony obraz, który 

kupiła w jednym ze stoisk. – Podoba 

mi się, że na własne oczy możemy się 

przyglądać artystom, jak rzeźbią czy 

haftują – chwaliła. 

Dla mnie jednym z atutów Wy-

chodnej były piękne tatrzańskie wi-

doki roztaczające się z festiwalowego 

miasteczka. 

 DANUTA CHLUP
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Orłowskie tańce w wykonaniu „Suszan”.Zespół „Bystrzyca” w pochodzie festiwalowym.

Góralskie tańce i tradycje przedstawiły między innymi zespoły „Oldrzychowice” (zdjęcie po lewej) oraz „Zaolzi” z Jabłonkowa (zdjęcie po prawej).

Góral spod Rozsutca śpiewał i grał na dzwonkach.

Festiwalowa publiczność ogląda program naszych zespołów.

Wieczorna gala należała do najlepszych słowackich wykonawców.

Wspólny taniec wszystkich zaolziańskich zespołów.

Zespół „Błędowice” na scenie i na telebimie.

Wieża widokowa
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Festiwal w Wychodnej w obiektywie
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CZWARTEK 6 lipca

TVC 1 
6.00 Królewicz Czubatek (bajka) 7.15 

Książę i żebrak (bajka) 8.25 Tajemni-

ca łamigłówki (fi lm) 10.00 Złotowło-

sa (bajka) 11.20 O mądrej Sorfarinie 

(bajka) 12.25 Słoneczko na huśtawce 

(fi lm) 13.50 O królewnie ze złotym łu-

kiem (bajka) 14.55 Narzeczona o du-

żych stopach (bajka) 16.15 O szczęściu 

i pięknie (bajka) 17.20 Micimutr (baj-

ka) 18.55 Prognoza pogody, wiadomo-

ści, sport 20.05 Opowiadaj (s.) 21.00 

Szpital na peryferiach (s.) 21.50 Kilku 

parszywców (s.) 23.55 Kryminolog (s.). 

TVC 2 
6.00 Na ratunek życiu 6.15 Obrazki z 

Holandii 6.50 Zapomniane wyprawy 

7.15 Mapa miejsc świętych i przeklę-

tych 7.45 Jan Žižka 8.25 Potomkowie 

gwiazd 8.55 Ucieczka na Mauritius 

9.45 Czeskie cuda 10.15 Najważniejsze 

operacje II wojny światowej 11.15 Hi-

storie ciekawych przyrodników 11.35 

Z bratem na Alasce 12.35 Skrzydlaci 

bohaterowie 13.20 Korzenie 13.25 

Karlsztejn 14.25 Jan Hus 15.00 Trans-

misja mszy z Kaplicy Betlejemskiej 

16.35 Tajemnicza rzesza Inków 17.30 

Formuła 1 18.25 Na wierzchołki gór 

z Vladimírem Čechem 18.45 Wie-

czorynka 18.55 Zielona wyspa 19.25 

Twierdze: Hanička 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Jan Hus 

(fi lm) 22.30 Stróż na kolei (fi lm). 

NOVA 
6.05 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 

6.30 Scooby-Doo: Pojedynek Tytanów 

(fi lm anim.) 6.50 Kubuś Puchatek 

(fi lm anim.) 7.50 Śpiąca Królewna 

(bajka) 9.00 Stan rozbicia (fi lm) 10.25 

Przyjaciółka pana ministra (fi lm) 11.55 

Jumanji (fi lm) 13.50 Toy Story (fi lm 

anim.) 15.25 Pearl Harbor (fi lm) 18.50 

Gospoda (s.) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Comeback (s.) 21.25 

Dziewczyna z ekstraklasy (fi lm) 23.30 

Impersonalni (s.) 0.20 Pearl Harbor 

(fi lm). 

PRIMA 
6.25 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.55 Bla-

de (s. anim.) 7.25 Wilk i zając (s. anim.) 

7.55 Turbo (fi lm anim.) 9.50 Wielbłąd 

przez ucho igielne (fi lm) 11.25 Fałszy-

wa dwunastka II (fi lm) 13.20 Walenty 

Dobrotliwy (fi lm) 15.10 Mój brat ma 

fajnego brata II (fi lm) 16.55 Kung Fu 

Panda II (fi lm anim.) 18.55 Wiadomo-

ści, wiadomości kryminalne 19.55 Top 

Star 20.15 Jankes i Dama (fi lm) 21.20 

Fort Boyard 22.55 Fałszywa dwunast-

ka II (fi lm) 0.55 Mój brat ma fajnego 

brata II (fi lm). 

PIĄTEK 7 lipca

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 

Okradziono m ieszkanie, mamo... 

(fi lm) 10.35 Śladami gwiazd 11.05 

Mały pitawal z dużego miasta (s.) 12.00 
Południowe wiadomości 12.30 Kraina 

białych królów (s.) 14.15 Opowiadanie 

fi lmowe 14.35 Reporterzy TVC 15.20 

Kojak (s.) 16.10 Podróżomania 16.40 

AZ kwiz 17.10 Talk-show Jana Krausa 

18.00 Wiadomości regionalne 18.25 

Kamera w podróży na wsi 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.15 

Gdyby były ryby (bajka) 21.50 Wszyst-

ko-party 22.45 Lista przebojów telewi-

zyjnej rozrywki 23.40 Motyw (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Potomkowie 

gwiazd 9.00 Marzenia a rzeczywistość 

Hanzelki i Zikmunda 10.00 Kraj św. 

Patryka 10.30 Zapomniane wyprawy 

11.00 Ze smakoszem w podróży 11.45 

Podróżomania 12.15 Ocean Atlantyc-

ki 13.05 Magazyn chrześcijański 13.30 

Grzyby, grzyby, grzyby... 14.30 Moja 

14.55 Królestwo natury 15.25 GEN - 

Galeria elity narodu 15.40 Vinitorium 

Moravicum 16.05 Wyprawa Rattana-

kiri 17.05 Ludy pierwotne, zwierzęta i 

ja 17.55 Krainą znanych i nieznanych 

historii czeskich zamków i twierdz 

18.25 Na wierzchołki gór z Vladi-

mírem Čechem 18.45 Wieczorynka 

18.55 Trzy dary 19.20 Korzenie 19.25 

Na ratunek życiu 19.50 Wiadomości w 

czeskim j. migowym 20.00 Cudowna 

planeta 20.55 Dziwne miejsca 21.45 

Mamon (s.) 23.45 Zulu (fi lm). 

NOVA 
5.55 Stan rozbicia (fi lm) 7.10 Strachy 

z lukarni (fi lm) 8.55 anatomia prawdy 

(s.) 9.50 Comeback (s.) 11.00 Co o tym 

sądzą Czesi 12.00 Południowe wiado-

mości 12.25 Dwóch i pół (s.) 12.55 

Przychodnia w różanym ogrodzie 

(s.) 14.05 Dowody zbrodni (s.) 15.55 

Sprawy dla Laury (s.) 16.57 Popołu-

dniowe wiadomości 17.25 Kochani 

sąsiedzi (s.) 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Jak 

się tresuje krokodyle (fi lm) 22.35 Oce-

an’s Twelve: Dogrywka (fi lm). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Blade (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
8.45 Siska (s.) 10.00 Gdzie się rozpo-

częła miłość (fi lm) 12.00 Południowe 

wiadomości 12.15 Siska (s.) 13.25 Ko-

misarz Rex (s.) 15.30 Policja Hamburg 

(s.) 16.25 Popołudniowe wiadomości 

16.45 Sala rozpraw 17.40 Jak zbudo-

wać marzenie 18.55 Wiadomości, wia-

domości kryminalne 19.55 Top Star 

20.15 Winiarze (s.) 21.30 Czechy i 

Słowacja mają talent 23.10 Castle (s.). 

SOBOTA 8 lipca

TVC 1 
6.00 Bananowe rybki 6.25 Aero 30 

6.45 Śladami gwiazd 7.15 Bajka z 

wichrowego lasu (bajka) 8.30 Kamera 

w podróży na wsi 8.55 Ojciec Brown 

(s.) 9.40 Slovácko się nie sądzi (s.) 

11.05 Wszystko-party 12.00 Tydzień 

w regionach 12.25 Nasze hobby 13.00 

Wiadomości 13.05 O białej pesteczce 

(bajka) 14.10 O królewnie, która nie 

mogła się opalać (bajka) 14.45 Cichy 

świadek (fi lm) 15.55 Václav Vorlíček, 

król bajek i komedii 16.50 Columbo 

(s.) 18.25 Chłopaki w akcji 18.55 Pro-

gnoza pogody, wiadomości, sport 20.00 

Uroczyste zakończenie MFF Karlowe 

Wary 2017 21.10 Został pan wdową! 

(fi lm) 22.50 Wallander (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 

6.30 Babar i przygody Badou (s. anim.) 

6.55 Rycerz Rdzawek (s. anim.) 7.05 

Show Garfi elda 7.20 Nowości z na-

tury 7.30 Studio Kolega 9.00 Nasza 

wieś 9.25 Magazyn muzyczny 9.55 

Zapomniane ofi ary 10.40 Krainą zna-

nych i nieznanych historii czeskich 

zamków i twierdz 11.10 Most między 

kiczem a mistyką 11.55 Tajemnice ko-

lei 12.20 Formuła 1 13.15 Niezwykłe 

kobiety 14.05 Świat oczyma Hanzel-

ki i Zikmunda 14.30 Ragnarok (fi lm) 

16.05 Ocean Atlantycki 17.00 Kame-

ra w podróży 17.50 Cudowna planeta 

18.45 Wieczorynka 18.55 Vinitorium 

Moravicum 19.20 Kodiak 19.50 Wia-

domości w czeskim j. migowym 20.00 

Śmierć nadejdzie jutro (fi lm) 22.15 Kill 

Bill II (fi lm) 0.30 W imię ojczyzny (s.). 

NOVA 
6.10 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 

6.35 Spiderman (s. anim.) 7.00 Miles z 

przyszłości (s. anim.) 7.20 Tom & Jer-

ry (s. anim.) 7.40 Muzykanci z Bremy 

(fi lm) 8.50 Złote dziecko (fi lm) 10.35 

Poszukiwacze świętej włóczni (fi lm) 

12.55 List w butelce (fi lm) 15.30 Głębia 

oceanu (fi lm) 17.40 Potwory i spółka 

(fi lm anim. ) 19.30 Wiadomości, sport, 

pogoda 20.20 Podróż do wnętrza Ziemi 

(fi lm) 22.00 Th or (fi lm) 0.05 Teksańska 

masakra piłą mechaniczną (fi lm). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Blade (s. anim. ) 7.00 Wilk i zając (s. 

anim.) 7.25 M.A.S.H. (s.) 7.55 Salon 

samochodowy 9.10 Wakacje (s.) 10.10 

Winiarze (s.) 11.30 Fort Boyard 13.10 
Czechy i Słowacja mają talent 14.40 

Wiem, że jesteś mordercą (fi lm) 16.50 

Morderstwa w Midsomer (s.) 18.55 

Wiadomości 20.15 Johnny English 

Reaktywacja (fi lm) 22.20 Looper – Pę-

tla czasu (fi lm) 0.45 Matka łez (fi lm). 

NIEDZIELA 9 lipca

TVC 1 
6.00 Ciekawostki z regionów 6.30 

Śladami gwiazd 7.00 Cichy świadek 

(fi lm) 8.10 Pofoukej mi jahody (fi lm) 

9.05 Uśmiechy Lenki Termerovej 9.45 

Kalendarium 10.00 Kamera na szlaku 

10.30 Obiektyw 10.55 Życie na zamku 

(s.) 11.50 Program rozrywkowy 13.00 

Wiadomości 13.05 Czarodziejka (baj-

ka) 14.15 Został pan wdową! (fi lm) 
15.50 Losy giwazd 16.45 Absolutnie 

beznadziejna sprawa (fi lm) 17.40 Co-

lumbo (s.) 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 GEN – Ga-

leria elity narodu 20.20 Pod jednym 

dachem (s.) 21.50 Grzeszni ludzie 

miasta Brna (s.) 23.10 Miejsce zbrodni 

– Schimanski (s.). 

TVC 2 
6.00 Teleranek 6.05 Atlas zwierząt 6.30 

Babar i przygody Badou (s. anim.) 6.55 

Rycerz Rdzawek (s. anim.) 7.05 Show 

Garfi elda 7.20 Nowości z natury 7.30 

Studio Kolega 9.00 Czechosłowacki 

tygodnik fi lmowy 9.15 Poszukiwania 

czasu utraconego 9.35 Do ziemi (nie)

obiecanej 10.35 Niesamowite miejsca 

na Ziemi 11.20 Ucieczka na Mauritius 

12.10 Ukraiński drogowskaz 12.40 

Czeskie ślady w rzeszy roślin Amery-

ki Łacińskiej 13.00 Słowo na niedzielę 

13.05 Powstanie Rzeszy Wielkomo-

rawskiej 13.30 Cudowne źródła 13.50 

Kaplice – dusze rodów 14.20 Króle-

stwo natury 14.45 Podróż do Prowansji 

15.15 Ze smakoszem w podróży 15.55 

Trzecie światy 16.55 Anglicy kontra 

Hiszpanie: Pojedynek fl otylli 17.50 

Niebiański ogród południowo-wschod-

nich Chin 18.45 Wieczorynka 18.55 

Zapomniane wyprawy 19.20 Cieka-

wostki z regionów 19.50 Wiadomości 

w czeskim j. migowym 20.00 Samuraje 

i kowboje (fi lm) 21.55 Wiek niewinno-

ści (fi lm) 0.10 Mit niepokalania. 

NOVA 
6.00 Jake i piraci z Nibylandii (s. anim.) 
6.25 Spiderman (s. anim.) 6.50 Miles z 

przyszłości (s. anim.) 7.15 Tom & Jerry 

(s. anim.) 7.40 Pingwiny z Madagaska-

ru (s. anim.) 8.00 Krok za krokiem (s.) 

8.45 Kot w butach (bajka) 9.55 Kop-

ciuszek: W rytmie miłości (fi lm) 11.30 

Dynastia Novaków (s.) 13.35 Muž na 

drátě (fi lm) 15.20 Jak się tresuje kro-

kodyle (fi lm) 17.35 Był sobie gliniarz 

(fi lm) 19.30 Wiadomości, sport, po-

goda 20.20 Policja kryminalna Anděl 

(s.) 22.45 Hranaři (fi lm) 0.35 Muž na 

drátě (fi lm). 

PRIMA 
6.20 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.50 

Nexo Knights (s. anim.) 7.20 Blade (s. 

anim.) 8.15 M.A.S.H. (s.) 9.15 Naj-

większe bitwy czołgowe 10.15 Jankes 

i Dama (fi lm) 11.15 Tak jest, szefi e! 

12.20 Poradnik domowy 13.15 Porad-

nik Ládi Hruški 13.50 Johnny English 

Reaktywacja (fi lm) 15.55 Morderstwa 

w Midsomer (s.) 18.00 Pohlreich gril-

luje 18.55 Wiadomości 20.15 Poszu-

kiwacze zaginionej Arki (fi lm) 22.40 

American Psycho (fi lm) 0.45 Morder-

stwa według Agathy (s.). 

PONIEDZIAŁEK 10 lipca

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 Śla-

dami gwiazd 10.15 O gruszkach uszat-

kach i jabłuszku rogatku (bajka) 11.05 

Zupełnie beznadziejna sprawa (fi lm) 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Kraina białych króli (s.) 13.20 Tajem-

nica wiklinowego koszyka (s.) 13.50 

Platyna 14.10 Ja i moi synowie 15.25 

Kojak (s.) 16.15 Podróżomania 16.45 

AZ kwiz 17.10 Wszysko-party 18.00 

Wiadomości regionalne 18.25 Gdzie 

jest mój dom? 18.55 Prognoza pogody, 

wiadomości, sport 20.00 Mały pitawal 

z dużego miasta (s.) 21.05 Grzeszni lu-

dzie miasta Pragi (s.) 21.50 Columbo 

(s.) 23.25 Taggart (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Potomkowie 

gwiazd 9.00 Kamera w podróży 9.55 

Kraj św. Patryka 10.25 Obrazki z Ho-

landii 11.05 Z bratem na Alasce 12.05 

Vinitorium Moravicum 12.30 Hi-

storie ciekawych przyrodników 12.50 

Zapomniane wyprawy 13.15 Cze-

chosłowacki tygodnik fi lmowy 13.25 

Świat oczyma Hanzelki i Zikmunda 

13.55 Tybet 14.20 Krainą znanych i 

nieznanych historii czeskich zamków 

i twierdz 14.45 Na wierzchołki gór z 

Vladimírem Čechem 15.25 Marzenie 

o Kuksie 16.20 Wolności nie oddamy 

17.15 Najważniejsze operacje II wojny 

światowej 18.15 Podróżomania 18.45 

Wieczorynka 19.00 Cudowne źródła 

19.20 Kaplice – dusze rodów 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 

20.00 Zapomniane ofi ary 20.55 Super-

-zbiornikowiec na gaz ziemny 21.45 

Kres długiego dnia (fi lm) 23.20 CIA. 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Ana-

tomia prawdy (s.) 9.50 Policja krymi-

nalna Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą 

Czesi? 12.00 Południowe wiadomości 
12.25 Dwóch i pół (s.) 12.55 Przy-

chodnia w różanym ogrodzie (s.) 14.05 

Dr House (s.) 15.55 Sprawy dla Laury 

(s.) 16.57 Popołudniowe wiadomości 

17.25 Kochani sąsiedzi 18.50 Gospoda 

(s.) 19.30 Wiadomości, sport, pogoda 

20.20 Policja kryminalna Anděl (s.) 

22.45 CSI: Kryminalne zagadki Las 

Vegas (s.) 23.40 Impersonalni (s.). 

PRIMA 
6.15 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.45 

Blade (s. anim.) 7.30 M.A.S.H. (s.) 

8.55 Siska (s.) 10.10 Miłość jej życia 

(fi lm) 12.10 Południowe wiadomości 

12.20 Siska (s.) 13.35 Komisarz Rex 

(s.) 15.30 Policja Hamburg (s.) 16.25 

Popołudniowe wiadomości 16.45 Sala 

rozpraw 17.40 Jak zbudować marzenie 

18.55 Wiadomości, wiadomości kry-

minalne 19.55 Top Star 20.15 Winne-

tou (fi lm) 22.25 Tak jest, szefi e! 23.40 

M.A.S.H. (s.). 

WTOREK 11 lipca

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 

Opowiadanie fi lmowe 10.00 Václav 

Vorlíček, król bajek i komedii 10.55 

Mały pitawal z dużego miasta (s.) 

12.00 Południowe wiadomości 12.30 

Rodzina Horaków (s.) 13.25 Tajem-

nica wiklinowego koszyka (s.) 13.55 

Syn 14.10 Koncert galowy Walde-

mara Matuški 15.25 Kojak (s.) 16.15 

Podróżomania 16.45 AZ kwiz 17.10 

Wszystko-party 18.00 Wiadomości 

regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 Opowiadaj (s.) 20.55 Szpi-

tal na peryferiach (s.) 21.50 Legendy 

ratownictwa 22.20 Kryminolog (s.) 

23.25 Ojciec Brown (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Potomkowie 

gwiazd 9.00 Cudowna planeta 9.50 

Moja 10.20 Ocean Atlantycki 11.15 

Królestwo natury 11.40 Powstanie 

Rzeszy Wielkomorawskiej 12.05 Nie 

oddamy wolności 13.00 Łysa Góra 

14.00 Kaplice – dusze rodów 14.30 

Najważniejsze operacje II wojny świa-

towej 15.30 Niezwykłe kobiety 16.20 

Niesamowite miejsca na Ziemi 17.05 

Ostatni walczyk cesarza 18.00 Tajem-

nice kolei 18.25 GEN 18.45 Wie-

czorynka 18.55 Podróż po Prowansji 

19.20 Zatopione losy 19.50 Wiado-

mości w czeskim j. migowym 20.00 

Lotniskowiec Enterprise 21.00 Lot-

nicze katastrofy 21.45 Tobruk (fi lm) 

23.30 Siostra Jackie (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Anato-

mia prawdy (s.) 9.50 Policja kryminalna 

Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.25 

Dwóch i pół (s.) 12.50 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.00 Dr House 

(s.) 15.55 Sprawy dla Laury (s.) 16.57 

Popołudniowe wiadomości 17.25 Ko-

chani sąsiedzi 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Poli-

cja kryminalna Anděl (s.) 21.30 Agenci 

NCIS (s.) 22.35 CSI: Kryminalne za-

gadki Las Vegas (s.). 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Blade (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
8.45 Siska (s.) 10.00 I stała się miłość 

(fi lm) 12.00 Południowe wiadomości 

12.15 Siska (s.) 13.30 Komisarz Rex 

(s.) 15.30 Policja Hamburg (s.) 16.25 

Popołudniowe wiadomości 16.45 Sala 

rozpraw 17.40 Jak zbudować marzenie 

18.55 Wiadomości, wiadomości kry-

minalne 19.55 Top Star 20.15 Morder-

stwa w Midsomer (s.) 22.10 Za szybą 

(s.) 23.40 Komisarz Rex (s.). 

ŚRODA 12 lipca

TVC 1 
6.59 Studio 6 9.00 Kojak (s.) 9.50 

Platyna 10.10 Szpital na peryferiach 

(s.) 11.05 Opowiadaj (s.) 12.00 Po-

łudniowe wiadomości 12.30 Rodzina 

Horaków (s.) 13.20 Tajemnica wikli-

nowego koszyka (s.) 13.50 Opowiada-

nie fi lmowe 14.15 Sobota i Šimek – pr. 

rozrywkowy 15.20 Kojak (s.) 16.15 

Podróżomania 16.45 AZ kwiz 17.10 

Wszystko-party 18.00 Wiadomości 

regionalne 18.25 Gdzie jest mój dom? 

18.55 Prognoza pogody, wiadomości, 

sport 20.00 Mały pitawal z dużego 

miasta (s.) 21.00 Grzeszni ludzie mia-

sta Pragi (s.) 21.45 Columbo 23.00 

Profi l zbrodni (s.) 23.55 Motyw (s.). 

TVC 2 
5.59 Dzień dobry 8.30 Potomkowie 

gwiazd 9.00 Niebiański ogród południo-

wo-wschodnich Chin 10.00 Nasze zoo 

11.45 Anglicy kontra Hiszpanie: Walka 

fl otyll 12.40 Nasza wieś 13.05 Pr. mu-

zyczny 13.35 Twierdze 13.50 Ze sma-

koszem w podróży 14.35 Zapomniane 

ofi ary 15.20 Inspiracja dobrem 16.15 

Betlejem 17.15 Muzeum samochodów 

w Mulhouse 17.25 Marzenia a rzeczy-

wistość Hanzelki i Zikmunda 18.25 

GEN 18.45 Wieczorynka 18.55 Podró-

żomania 19.25 Na ratunek życiu 19.50 

Wiadomości w czeskim j. migowym 

20.00 Kamera w podróży 21.00 Uciecz-

ka na Tahiti 21.55 Zakochany Szekspir 

(fi lm) 23.55 W imię ojczyzny (s.). 

NOVA 
5.55 Śniadanie z TV Nova 8.55 Anato-

mia prawdy (s.) 9.50 Policja kryminalna 

Anděl (s.) 11.00 Co o tym sądzą Czesi 

12.00 Południowe wiadomości 12.25 

Dwóch i pół (s.) 12.55 Przychodnia w 

różanym ogrodzie (s.) 14.00 Dr House 

(s.) 15.55 Sprawy dla Laury (s.) 16.57 

Popołudniowe wiadomości 17.25 Ko-

chani sąsiedzi 18.50 Gospoda (s.) 19.30 
Wiadomości, sport, pogoda 20.20 Co-

meback (s.) 21.25 Agenci NCIS (s.) 

22.20 Chcesz zostać milionerem? 

PRIMA 
6.05 Mrówka Ferda (s. anim.) 6.35 

Blade (s. anim.) 7.20 M.A.S.H. (s.) 
8.45 Siska (s.) 10.00 Skrzydła nadziei 

(fi lm) 12.00 Południowe wiadomości 

12.10 Siska (s.) 13.25 Komisarz Rex 

(s.) 15.30 Policja Hamburg (s.) 16.25 

Popołudniowe wiadomości 16.45 Sala 

rozpraw 17.40 Jak zbudować marzenie 

18.55 Wiadomości, wiadomości kry-

minalne 19.55 Top Star 20.15 Wakacje 

(s.) 21.20 Show Jana Krausa 22.25 Te-

lebazar 23.35 M.A.S.H. (s.). 
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CO W KINACH
HAWIERZÓW – Centrum: 

Transformers: Ostatni rycerz (4, 5, 

godz. 19.00); Agnus dei (5, godz. 

9.30); Piraci z Karaibów: Zemsta 

Salazara (4, 5, godz. 21.30); Gru, 

Dru i Minionki (6, 7, godz. 18.00); 

Spider-Man: Homecoming (6, 7, 

godz. 21.30); KARWINA – Cen-
trum: Gru, Dru i Minionki (4, godz. 

17.30); Wonder Woman (4, godz. 

19.30; 5, godz. 20.00); Smerfy (5, 

godz. 10.00); Spider-Man: Home-

coming (5, godz. 17.15; 6, 7, godz. 

17.15, 20.00); TRZYNIEC – Ko-

smos: Gru, Dru i Minionki (5, 6, 

godz. 15.00); Piraci z Karaibów: 

Zemsta Salazara (4, 5, godz. 17.30); 

Skokan (4, 5, godz. 20.00); Spider-

-Man: Homecoming (6, 7, godz. 

17.30); Kamufl aż (6, 7, godz. 20.00); 

JABŁONKÓW: La La Land 

(7, godz. 21.00); CZ. CIESZYN 
– Central: Spider-Man: Home-

coming (6, 7, godz. 17.30); Kamu-

fl aż (6, 7, godz. 20.00); CIESZYN 
– Piast: Gru, Dru i Minionki (3-6, 

godz. 16.00, 18.00; 7, godz. 14.00); 

Tożsamość zdrajcy (4-6, godz. 

19.45); Jutro będziemy szczęścliwi 

(7, godz. 19.45).

CO NA ANTENIE
POLSKIE WIADOMOŚCI: ČT1 

SM, niedziela, wiadomości regional-

ne od godz. 6.00; powtórka na ante-

nie ČT2, niedziela od godz. 19.20.

POLSKIE AUDYCJE: po-pt: godz. 

19.05 Ostrawa 107,3 MHz i Trzy-

niec 105,3 MHz.

CO W TERENIE
PTTS „BESKID ŚLĄSKI”, TO-
WARZYSTWO ROWEROWE 
„OLZA” – Zaprasza 8. 7. na wędrów-

kę „po dopływach Odry”. Długość 

trasy około 100 km, nawierzchnia do-

bra, bez pagórków. Zbiórka przy Re-

mizie Strażackiej w Czeskim Cieszy-

nie, start o godz. 9.00. Trasa: Ligotka 

Kameralna, Dobra, wzdłuż Morawki, 

koło Ostrawicy do Odry, trasa po-

wrotna z Bogumina ścieżką rowerową 

wzdłuż Olzy. Informacje: Władysław 

Niedoba, tel. 773 946 448.

 zaprasza 11. 7. na wtorkową wy-

cieczkę krajoznawczą trasą Raszko-

wice – Praszywa schronisko – Do-

bracice. Odjazd pociągiem o godz. 

6.41 z Cz. Cieszyna lub o godz. 6.32 

z Hawierzowa do Frydku i następ-

nie o godz. 7.39 z dworca autobu-

sowego z Frydku do Raszkowic. Tel. 

608 355 574.

TURYSTYCZNY KLUB KO-
LARSKI PTTK „Ondraszek” – 

Zaprasza na wycieczkę rowerową 

pt. „Z rowerową wizytą u sąsiadów” 

9. 7. O godz. 9.30-9.40 zbiórka przy 

dworcu kolejowym w Bielsku-Białej. 

Trasa około 45 km. Między innymi 

zwiedzanie Muzeum Juliana Fałata 

w Bystrej. Wycieczkę prowadzi Przo-

downik Turystyki Kolarskiej Wło-

dek Nowak, tel. +48 514 666 695. 

WĘDRYNIA – Klub Seniora MK 

PZKO zaprasza członków na spot-

kanie, które odbędzie się we wtorek 

4. 7. o godz. 15.00 w Czytelni. W 

programie Krystyna Kurzyca – poet-

ka z Cieszyna.

OFERTY
PROFESJONALNE SPRZĄTA-
NIE domów, biur i mieszkań. Tel. 

+48 882 961 983.  GL-371

OFERTA PRACY
POLSKA SZKOŁA PODSTA-
WOWA W WĘDRYNI poszukuje 

osobę do objęcia etatu sprzątaczki 

połączonego z wydawaniem obia-

dów w stołówce szkolnej. Bliższe 

informacje pod nr. tel. 558 994 331, 

739 278 815, email: szkola.wedry-

nia@seznam.cz. GL-390

URLOP
CK A-Z TOUR - Biuro podróży 

zaprasza na wycieczki w malowni-

cze BIESZCZADY organizowane 

w terminach: 16. 7.-22. 7. oraz 23. 
7.-29. 7. w promocyjnej cenie od 

4.450 Kc. W programie: turystyka 

po połoninach w BPN, Muzeum 

Budownictwa Ludowego w Sanoku, 

śladami Szwejka, sakralne zabytki 

UNESCO, Centrum Dziedzictwa 

Szkła w Krośnie, rejs statkiem po 

Jeziorze Solińskim i dalsze podróże 

w tym wyjątkowym dla turysty i bo-

gatym przyrodniczo regionie Polski. 

Wszystkich chętnych serdecznie za-

praszamy! Więcej na www.ckaztour.

cz, tel. 558 551 187-9. GL-385

WYSTAWY
MUZEUM HUTY TRZYNIEC-
KIEJ i MIASTA TRZYNIEC, 
Frydecka 387, Trzyniec, Galeria 
„Na schodach”: do 13. 8. wysta-

wa obrazów Lubomíra Kirmana pt. 

„Poznanie”. Wystawa czynna: wt-pt: 

godz. 9.00-17.00, nie: godz. 13.00-

17.00.

 DUŻA SALA WYSTAW: do 

13. 8. wystawa Jozefa Malíka pt. 

„Samochodziki wszędzie, gdzie 

spojrzysz …”. Wystawa czynna: 

wt-pt: godz. 9.00-17.00, nie: godz. 

13.00-17.00.

 MAŁA SALA WYSTAW: do 

13. 8. wystawa ilustracji Vlasty Švej-

dowej pt. „Zgaduj bajkę ...”. Wysta-

wa czynna: wt-pt: godz. 9.00-17.00, 

nie: godz. 13.00-17.00.

MUZEUM ZIEMI CIESZYŃ-
SKIEJ, SALA WYSTAW w Ha-

wierzowie, Pavlovova 583/2: stała 

ekspozycja pt. „Zanim powstało 

miasto”. Czynna: po-pt: godz. 8.00-

16.00, nie: godz. 13.00-17.00. 
 SALA WYSTAW w Jabłonko-
wie, Rynek Mariacki 14: do 24. 9. 

wystawa pt. „Słodka pokusa”; stała 

ekspozycja pt. „Z przeszłości Ja-

błonkowa i okolicy”. Czynne: po-pt: 

godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.00-

17.00.

 SALA WYSTAW w Karwinie, 

Rynek Masaryka 10/8: do 31. 8. 

wystawa pt. „O założeniu Frysztatu”. 

Czynna: po-pt: godz. 8.00-16.00, 

nie: godz. 13.00-17.00.

 SALA WYSTAW w Orłowej-
-Lutyni, Masaryka 958: stała eks-

pozycja pt. „Orłowa – przeszłość 

i teraźniejszość”. Czynna: po-pt: 

godz. 8.00-16.00; nie: godz. 13.00-

17.00.

 SALA WYSTAW w Pietwałdzie, 
K Muzeu 89: do 16. 7. wystawa pt. 

„Mnichów, okupacja, wyzwolenie”; sta-

ła ekspozycja pt. „Zaczarowany świat 

tramwajów”. Czynne: po-pt: godz. 

8.00-16.00, nie: godz. 13.00-17.00.

CO ZA OLZĄ
KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
Mennicza 46, Cieszyn: do 31. 10. 

wystawa pt. „Dziedzictwo Reforma-

cji. Książki protestanckie w zbiorach 

Książnicy Cieszyńskiej”. Czynna: 

wt-pt: w godz. 8.00-18.00, so: w 

godz. 9.00-15.00.

INFORMATOR

W głębokim smutku pogrążeni zawiadamiamy wszyst-

kich krewnych, przyjaciół i znajomych, że dnia 1. 7. 

2017 odeszła od nas na zawsze  w wieku 96 lat  nasza 

Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia, Prababcia i Cio-

cia

śp. MARIA OSUCHOWSKA
z domu Zielińska, zamieszkała w Karwinie

Pogrzeb Drogiej Zmarłej odbędzie się w piątek, dnia 7 lipca 2017 o go-

dzinie 14.00 z kościoła katolickiego św. Marka w Karwinie-Frysztacie. 

W smutku pogrążona rodzina.
 RK-083

Dziś, 4 lipca, obchodzi 70. urodziny nasza Kochana 

JADWIGA LOTTER
z Suchej Górnej

Życzenia stu błogosławionych lat, zdrowia, radości, opty-

mizmu oraz wielu pogodnych dni bez burz i zawieruch 

składają mąż Alfred, córki Beata i Danka z mężami oraz 

wnuki: Michał, Krystyna, Weronika z mężem, Julek 

i Ewka.
 GL-392

Babciu nasza ukochana, 
nie bądź nigdy zatroskana,
niechaj wdzięcznych wnucząt koło
zawsze widzi Cię wesołą!
Niechaj w zdrowiu długie lata,
dni Twe płyną w pomyślności,
niech Twe chwile radość splata
pośród wnucząt swych miłości!

Najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin naszej Babci

WANDY SZEBESTOWEJ

składają prawnuczki Izabelka, Ania i Lilka, wnuki Grażynka, Zbyszek 

i Petrzik oraz cała reszta rodziny. 
 RK-081

NEKROLOGI

WSPOMNIENIA

ŻYCZENIA

Ogłoszenia do »Głosu Ludu« przyjmowane są w dni powszednie:
W redakcji „Głosu Ludu“ przy ul. Komeńskiego 4, Czeski Cieszyn w godz. 8.30-15.30, tel. 558 731 766 e-mail: oglosze-
nia@glosludu.cz W firmie Hudeczek Service, sp. z o.o. – Studio Graficzne, Hudeczek Service sp. z o.o., Olbrachcice, 

Stonawska 340, w godz. 8.00-15.00, e-mail: ad.servis@hudeczek.cz. W Odd. Literatury Polskiej, Biblioteki w Karwi-

nie-Frysztacie (przy rynku) w po: 13.00-18.00, wt: 8.00-12.30, 13.00-18.00, czw: 8.00-12.30, 13.00-18.00, pt: 8.00-12.30, 

13.00-17.00. Poza  godzinami otwarcia podanie ogłoszenia można uzgodnić (telefonicznie pod nr.: 596 312 477 lub 724 

751 002, e-mail: knih-k1pl@rkka.cz
UWAGA

Ogłoszenia do „Kroniki rodzinnej” należy przysyłać bądź przynosić osobiście do redakcji do godz. 12.00 dnia poprze-

dzającego wydanie gazety. W przypadku nekrologów czekamy do godz. 13.30, prosimy jednak wcześniej zgłosić tele-

fonicznie  fakt zamówienia ogłoszenia.

Wspomnienie jest tą najtrwalszą
więzią z tymi, którzy nas opuścili.

Dnia 4 lipca mija 1. rocznica zgonu naszej Drogiej

śp. HELENY ZAPLETALOWEJ
z Trzyńca-Tyry, pochodzącej z Karwiny

Z miłością i szacunkiem wspominają córka i syn z ro-

dzinami.
 GL.-339

Kto Cię znał, ten w dobrym wspomni,
kto kochał, nigdy nie zapomni.

Dnia 5 lipca 2017 obchodziłaby 100. urodziny nasza Ko-

chana

śp. ANNA PIECOWA
z Karwiny

Z miłością i szacunkiem wspominają syn Józef, wnucz-

ka Katarzyna oraz wnukowie Radim, Maciej, Wacław 

i Alexander.
 GL-393
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Kosy pójdą w ruch
W sobotę, 8 lipca, w Agroturystyce „U gazdy” w Brennej Leśnicy przy ul. ul. 

Malinka 5 odbędą się XI Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki. 

Do udziału w imprezie organizatorzy zapraszają również zawodników z Za-

olzia. Mistrzostwa rozpoczną się o godz. 13.00. Dla uczestników przygotowa-

no kilka konkurencji, m.in.: koszenie łąki, toczenie bala, wchodzenie na pal, 

dojenie krowy.  (wik)
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Piłkarze Karwiny przegrali z Górnikiem 0:4.

CZYTAJ NAS 
CODZIENNIE!

www.glosludu.cz

 Zmarszczki na czole Jozefa Webera
Trzy mecze, zero zwycięstw, kiepskie samopoczucie – tak w skrócie można scharakteryzować dotychczasowe przedsezonowe 

przygotowania pierwszoligowych piłkarzy Karwiny. Sobotni mecz towarzyski Karwiny z Górnikiem Zabrze zamienił się 

w sromotną porażkę zaolziańskiego klubu. Pomimo momentami niezłej gry ekipy Jozefa Webera – należałoby dodać. 

Podopieczni trenera Jozefa Webe-

ra przegrali u siebie 0:4, nawiązując 

do przeciętnych poprzednich dwóch 

meczów kontrolnych przed startem 

nowego pierwszoligowego sezonu. 

Utytułowany Górnik, który wrócił 

w czerwcu do Lotto Ekstraklasy, nie 

patyczkował się z Karwiną. – Wciąż 

mamy dwa nierozwiązane dylematy. 

Pozycję bramkarza i prawą fl ankę 

obrony – stwierdził rozczarowany 

szkoleniowiec Karwiny, Jozef Weber. 

W barwach nadolziańskiego klu-

bu zabrakło w meczu m.in. Lukáša 

Budínskiego i Jana Moravca, czyli 

dwóch kluczowych obecnie piłkarzy 

linii środkowej, a w przypadku Mo-

ravca również alternatywy na fl ance 

obrony. Do pojedynku z Górnikiem 

włączyli się wszyscy testowani pił-

karze, zabrakło tylko Pilíka, które-

go testy zostały zakończone już w 

czwartek. W poniedziałek z klubem 

dalej trenowali jednak dwaj piłkarze 

z Wenezueli, Ramirez i Piňa. – Spa-

ring z Górnikiem tylko pogrążył 

wszystkich testowanych piłkarzy 

– ocenił, bez owijania w bawełnę, 

szansę nowych piłkarzy na przebicie 

się do zespołu szkoleniowiec Jozef 

Weber. Karwiniacy w pierwszej po-

łowie nawiązali wyrównaną walkę 

z Górnikiem. Znacznie gorzej było 

jednak w drugiej połowie. – Przegra-

na 0:4 wygląda jak zabawa w kotka 

i myszkę. Myślę, że tak źle nie było, 

niestety popełniliśmy fatalne błędy, 

które rywal skrzętnie wykorzystał – 

stwierdził pomocnik Jan Šisler. 

Do startu pierwszoligowego se-

zonu 2017/2018 pozostał niespełna 

miesiąc, czyli niewiele czasu, żeby 

załatać największe dziury. Po odej-

ściu Jana Laštůvki do Slavii Praga 

powstał duży problem na pozycji 

golkipera. Karwiniacy w towarzy-

skim spotkaniu z Górnikiem Zabrze 

z czterech oddanych strzałów na 

własną bramkę stracili cztery gole. 

Dwa po błędach młodego Jiřego 

Ciupy, który wprawdzie otrzymał 

szansę w meczu sparingowym, ale 

w pojedynkach o pierwszoligowe 

punkty warto postawić na bramka-

rza z większym doświadczeniem. W 

kadrze karwińskiego klubu znajdu-

ją się 21-letni Martin Pastornický 

i 26-letni Branislav Pindroch, obaj 

czekają niemniej, w jakim kierunku 

potoczą się poszukiwania następcy 

Jana Laštůvki. Sporo do powiedze-

nia w tym temacie będzie miał nowy 

trener bramkarzy, Branislav Rze-

szoto. Były golkiper reprezentacji 

Słowacji, związany ostatnio z  MŠK 

Żylina, zastąpił w Karwinie Petera 

Holca. 

Nie tylko jednak wśród bramkarzy 

panuje w Karwinie zbyt mała kon-

kurencja. Tajemnicą poliszynela jest 

newralgiczna pozycja na prawej fl an-

ce obrony, gdzie w ubiegłym sezo-

nie z przymusu zagrał Jan Moravec. 

Doświadczony piłkarz bardziej przy-

datny jest jednak w linii pomocy, a 

z tego faktu trener Jozef Weber do-

skonale zdaje sobie sprawę. – Nie 

ukrywam, że martwi mnie prawa 

strona obrony. W trybie awaryjnym 

wiosną zagrał na prawej fl ance obro-

ny Jan Moravec, ale na dłuższą metę 

taki wariant nie rozwiązuje spra-

wy – zdradził nam szkoleniowiec. 

Mierzący 175 cm wzrostu Moravec 

świetnie radzi sobie w pozycji po-

mocnika, wspierającego napastników 

w akcjach oskrzydlających. W przy-

padku wysokich piłek w pole karne, 

o które w nowoczesnym futbolu mu-

szą się troszczyć nie tylko nominalni 

stoperzy, stosunkowo niskiemu Mo-

ravcowi brakuje centymetrów.

Karwiniacy już jutro zmierzą się w 

centrum sportowym w Wodzisławiu 

z Zagłębiem Sosnowiec. Czwarty 

w kolejności sparing, z tego trzeci 

z polskim rywalem (po Cracovii i 

Górniku), będzie nową okazją do 

wyłapania usterek, a także szansą na 

pierwsze zwycięstwo w letnim okien-

ku przygotowawczym. Podopieczni 

Jozefa Webera w letniej przerwie 

zaliczą w sumie osiem meczów kon-

trolnych. Za sprawdzian generalny 

przed startem nowego pierwszoligo-

wego sezonu posłuży zaplanowany 

na 22 lipca domowy mecz towarzy-

ski z Ruchem Chorzów. Pierwszoli-

gowy sezon 2017/2018 rozpoczyna 

się w ostatni weekend lipca. Piłkarze 

Karwiny na pierwszy ogień zmierzą 

się u siebie z Jihlawą (30. 7.). 

 JANUSZ BITTMAR

KARWINA - GÓRNIK ZABRZE  0:4
Do przerwy: 0:2. Bramki: 25. Koj, 44. Angulo, 58. L. Wolsztyński, 70. Żur-

kowski. 

Karwina:  Ciupa – Štepanovský (46. Smrž), Piaček (72. Piňa), Panák, 

Vondra - Šisler, Weber – Řapek (46. Duda), Kalabiška, Eismann (46. Pu-

chel) – Wágner (46. Ramirez). 

Zabrze: Loska - Wolniewicz, Suarez, Koj, Karwot - Kurzawa (74. No-

wak), Ambrosiewicz, Żurkowski, Ł. Wolsztyński (81. Hajda), Arczon - An-

gulo (74. Wolsztyński).

SPARINGOWY ROZKŁAD 
JAZDY MFK KARWINA

5. 7. Zagłębie Sosnowiec – MFK Karwina 
(17.00, Wodzisław)

8. 7. Opawa – MFK Karwina 
(11.00, Krawarze)

12. 7. Zlaté Moravce – MFK Karwina
15. 7. Rużomberok – MFK Karwina
22. 7. MFK Karwina – Ruch Chorzów

 Michał Haratyk dla »GL«: Mamy mocną polską grupę
W ostatnich latach konkurencje techniczne 

są dla polskich lekkoatletów prawdziwą żyłą 

złota. Przekonali się o tym kibice na Miejskim 

Stadionie w Ostrawie-Witkowicach podczas 

56. edycji mityngu Złote Kolce (Zlatá Tretra). 

W sobotnim numerze gazety zamieściliśmy 

wywiad ze zwycięzcą skoku wzwyż, Sylwestrem 

Bednarkiem, w ostrawskim mityngu triumfo-

wali też młociarze – Anita Włodarczyk i Paweł 

Fajdek, zaś dziś pora na innego polskiego boha-

tera – kulomiota Michała Haratyka. Pochodzą-

cy z Cieszyna zawodnik zajął w zaciętej rywa-

lizacji pchnięcia kulą znakomite drugie miejsce, 

a wynik 21,34 m to poprawiona „życiówka” pod 

gołym niebem o 11 centymetrów. 

Michale, zabrakło ci dwóch centymetrów 
do pobicia twojego absolutnego rekordu 
z zeszłego roku uzyskanego w hali. Czu-
jesz niedosyt?

Skądże, drugie miejsce w tak prestiżowym 

mityngu smakuje doskonale. Każde pchnięcie 

poza granicę 21 metrów jest dla mnie bardzo 

ważne, bo to potwierdzenie słusznie obranej 

drogi. Trenuję w morderczym tempie, a to 

przekłada się na wyniki. Przegrałem tu jedynie 

z faworytem gospodarzy, Tomášem Staňkiem, 

a więc o niedosycie nie może być mowy. 

Czy w takim upale, jaki panuje dziś w 
Ostrawie, pchanie kulą to wręcz nadludz-
ki wysiłek?

Rzeczywiście wyglądam jak po kąpieli w ba-

senie. Podczas zawodów lało się ze mnie jak 

ze świni, cierpiała przez to nieco technika, ale 

najważniejsze, że w kluczowych momentach 

potrafi łem się skupić i wskoczyć na podium. 

Wszyscy narzekają na upały, ale mamy lato i 

to normalne. Ja też wolę słońce zamiast desz-

czu. Problem polega na tym, że my kulomioci 

jesteśmy grubi i pocimy się znacznie bardziej, 

niż szczupli lekkoatleci. 

Złote Kolce słyną z głośnego dopingu pol-
skich kibiców, którzy do Ostrawy mają 
niedaleko. Czułeś wsparcie swoich?

Oczywiście, to wartość dodana tego mityn-

gu. To mój drugi start w Złotych Kolcach i 

pierwszy udany. Wcześniej spisałem się raczej 

słabo. Obecny sezon układa się dla mnie bar-

dzo pomyślnie. Oby jak najdłużej.

Rozumiem, że szczyt formy celujesz w 
sierpniowe mistrzostwa świata w Londy-
nie?

Dokładnie. Londyn ma być ukoronowaniem 

całej harówki. Mamy zresztą mocną polską 

grupę kulomiotów i wierzę, że pokażemy się 

w mistrzostwach świata z jak najkorzystniej-

szej strony. Dziś w Ostrawie poza podium 

znalazł się Konrad (Bukowiecki – przyp. au-

tora), ale jego forma rośnie. Teraz przed nami 

mistrzostwa Polski, które w lipcu zagoszczą 

w Białymstoku. 

 Rozmawiał: JANUSZ BITTMAR

CIERLICKO: SAIGER ZNÓW 
NAJLEPSZY, PAWEŁ SZKO-
PEK CZWARTY. Tradycji stało 

się zadość. Zwycięzcą 34. edycji 

wyścigów motocyklowych na na-

turalnym torze w Cierlicku został 

reprezentant Liechtensteinu, Horst 

Saiger (kawasaki). Zawody pn. 

„Złota lampka górnicza” zwabiły 

do Cierlicka tłumy widzów. Saiger 

triumfował w najbardziej prestiżo-

wej kategorii ponad 600 ccm, wy-

przedzając Petra Bičiště i Marka 

Červenego. Na czwartym miejscu 

dojechał do mety Paweł Szkopek 

(yamaha), dziecięciokrotny mistrz 

Polski w wyścigach motocyklowych. 

Szkopek wrócił do rywalizacji po 

majowym, poważnym wypadku, do 

którego doszło podczas treningu na 

słowackim torze Slovakiaring. 

PRZEGRANA TRZYŃCA ZE 
ZLINEM. Drugoligowi piłkarze 

Trzyńca przegrali w sparingu ze 

Zlinem 0:3. Gole dla pierwszo-

ligowca zdobyli Fantiš, Masař i 

Štípek. Podopieczni trenera Jiřego 

Nečka już dziś o godz. 16.00 na 

stadionie Rudolfa Łabaja w Trzyń-

cu zmierzą się z Komarnem. Trzy-

niec (I połowa): Adamuška – Ilko, 

Vaněk, Šumbera, Janoščín, Juřena, 

Hošek, Čelůstka, Bedecs, Ižvolt, 

Reintam.  (II połowa): Paleček – 

Vaněk, Janoščín (60. Ilko), Bedecs, 

Reintam, Velner, Joukl, Janošík, 

Motyčka, Avdič, Dedič. 

MŁODZI POTRAFIĄ. Polscy 

siatkarze zostali w niedzielę mi-

strzami świata U-21. W fi nale tur-

nieju rozgrywanego w Brnie biało-

-czerwoni rozgromili Kubańczyków 

3:0 (25:20, 25:10, 25:19). To trzeci 

triumf Polaków w MŚ. Poprzednio 

zwyciężyli w 1997 i 2003 roku. Do 

meczu fi nałowego biało-czerwoni 

odnieśli siedem zwycięstw z rzędu. 

W półfi nale po dramatycznym po-

jedynku pokonali Brazylię 3:2. W 

spotkaniu o złoty medal po drugiej 

stronie siatki stanęli Kubańczycy, 

którzy w 1/2 fi nału okazali się lepsi 

od Rosji (3:1). Polacy i Kubańczy-

cy już grali ze sobą podczas MŚ w 

Czechach. W drugiej rundzie pod-

opieczni Sebastiana Pawlika także 

wygrali 3:0.

 (jb)
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