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TRNAVA – Nešťastné 
manželstvo dostalo Editu F. 
na nemocničné lôžko. Manžel 
Stanislav ju dvanásť rokov 
mučil. Mlčala. Posledná 
kvapka trpezlivosti však 
pretiekla, keď ju zbil, znásilnil 
a vyhrážal sa jej zabitím.

O prípade manželského páru infor-
moval Trnavský hlas už pred týždňom. 
Edita pozbierala všetky sily a porozprá-
vala nám o pekle, ktoré v manželstve 
prežila. „Dvanásť rokov ma psychicky 
aj fyzicky týral. Bil aj môjho 15-ročné-
ho syna z prvého vzťahu. Na druhého, 
ktorého máme spoločne, nikdy nesia-
hol,“ vysvetľuje. „Vždy si hľadal zámien-
ky, aby ma mohol zbiť. Deti to ťažko 
znášali, mali z toho problémy v škole. 
Po celý ten čas som bola ticho a mys-
lela si, že to prejde. Niektoré ženy sú 
takto naivné ešte dlhšie,“ tvrdí Edita.

Zistila, že manžel ju okrem týra-
nia aj podvádza. Po čase si našla pria-
teľa z Iraku, s ktorým žije tri mesia-
ce. Situácia medzi manželmi sa vy-
hrotila začiatkom tohto roka. „Po pr-
vý raz ma brutálne napadol 3. januá-
ra. Nasledujúci deň prepísal naše au-
to na svoju matku. Skutočný strach 
o život som mala o pár dní neskôr. 
Sledoval ma v Trnave cestou z hote-
la. Zdrapol ma, hodil do auta a odvie-
zol do Dolnej Krupej, kde sme žili 11 
rokov. Bol to dom jeho matky, takisto 
ako trnavský byt. Vyzliekol ma dona-
ha a priviazal na stoličku, aby ma mu-
čil a bil. Povedal mi, nech sa naposledy 
pred smrťou najem, potom ma brutál-
ne znásilnil a začal škrtiť. Celý čas vy-
krikoval, že keď ma môže mať špinavý 
Arab, bude ma mať poslednýkrát on,“ 
spomína na najhoršie chvíle v živote. 

Podľa Editiných slov bol Stani-
slav agresívny, arogantný a chorobne 
žiarlivý. „Celé tie roky sa mi vyhrážal, 

že keď niečo nahlásim na polícii, zabi-
je ma. Bála som sa,“ priznáva. Po prí-
šernom incidente manžela uprosila, 
aby ju pustil a zaviezol späť do Trna-
vy. „Po znásilnení zostal pokojnejší. 
Nasľubovala som mu, že to nenahlá-
sim a vrátim sa k nemu. Keď sme boli 
v meste, utiekla som na políciu. Hneď 
ho chytili,“ vysvetľuje Edita. „Jeho ro-
dičia mu nadŕžajú. Nechcú mi dať mo-
je veci, ktoré som mala v dome. Ne-
mám nič. Dokonca aj vlastného vnu-
ka odhlásili z trvalého pobytu,“ hovo-
rí znechutene. 

„Psychicky som na dne. Nepoču-
jem na jedno ucho a v noci sa budím 
zo sna. Ešte stále mám rany na rukách 
a na krku. Aspoň môj priateľ stojí pri 
mne. Čakáme na peniaze od štátu. Kú-
pime si byt, aby sme mohli byť spolu. 
Je to poklad,“ dodáva. 

Stanislav F. je vo vyšetrovacej väz-
be a hrozí mu trest odňatia slobody až 
na pätnásť rokov. LARA NAVI

Keď to povieš, zabijem ťa!
 Braňo Bystriansky: V Cíferi som sa ocitol náhodou. Našiel som si tam dievča. Čítajte na strane 29.
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BOLERÁZ – Mimoriadnu tragédiu si 
v týchto dňoch pripomínajú ľudia v Bo-
leráze. Pred štyridsiatimi rokmi na miest-

nej fare Peter Nestorov so sekerou v ru-
ke zavraždil farára Jána Čárskeho, jeho 
sestru Máriu, jej 24-ročnú dcéru Ľudmi-
lu a neušetril ani svoju 2,5-ročnú dcér-
ku Ivetu. 

Vrah sa potrestaniu za hrozný skutok 
vyhol, kuchynským nožom si podrezal hr-
dlo a zomrel pri svojich blízkych.

Nestorov mal podľa starších obyva-
teľov obce ruský pôvod. S Ľudmilou sa 
zoznámil v bratislavskej nemocnici, kde 
pracovala ako sestrička. Vzali sa, naro-
dila sa im Ivetka, no manželstvo trpelo 
kvôli obrovskej Petrovej žiarlivosti.

Jedného večera išiel Nestorov pozerať 
televízor do domu Františka Doboša, kde 
práve bežal film o mladej nevernici, ktorá 
podvádzala oveľa staršieho manžela. „To 
je Ľuda,“ zamrmlal si Peter a pobral sa 
na faru, kde s manželkou, dcérou aj svok-
rou býval. Od Ľudmily bol o šestnásť ro-
kov starší. Päť mŕtvych tiel našiel ráno 
kostolník, ktorý bol hľadať farára Čárske-

ho, pretože neprišiel slúžiť omšu.
„Občania úplne strnuli z hrozného či-

nu vraždy. Hneď bola privolaná bezpeč-
nosť, ktorá začala skúmať okolnosti 
vraždy a zisťovať páchateľa. Všetci bo-
li zavraždení dorúbaním sekerou do hla-
vy, len Peter mal podrezané hrdlo no-
žom, ktorý mal ešte v stuhnutej ruke, 
takže vrah bol ihneď odhalený,“ zazna-
menal tragédiu miestny kronikár. Ľu-
dia najskôr tragédiu dávali do súvislosti 
s vrahovým ruským pôvodom a obľúbe-
ným farárom. Farári boli v tom čase tŕ-
ňom v oku vtedajšej moci. Už čoskoro sa 
ukázalo, že za hrozným činom bola ne-
zvládnuteľná Petrova žiarlivosť. 

Farár Ján Čársky je pochovaný na bole-
rázskom cintoríne, kúsok od neho pocho-
vali aj všetky tri jeho príbuzné. Na pohre-
be bolo podľa obecnej kroniky až šesťti-
síc ľudí. O pomník pre dlhoročného správ-
cu bolerázskej farnosti sa postarali ta-
mojší veriaci. mach
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TRNAVA – Počet volajúcich 
na tiesňovú linku mestskej 
polície 159 krátko potom, čo 
bola spoplatnená sumou 0,075 
eura ako miestny hovor, sa 
znížil v priemere o dvadsať 
percent. Zástupca náčelníka 
Mestskej polície v Trnave Ivan 
Ranuša zatiaľ nevie s istotou 
určiť, do akej miery sa počet 
volaní na ich linku znížil. 

„Podľa môjho názoru je však spoplatne-
nie tiesňového volania nelogický krok, pre-
tože doposiaľ bezplatné číslo 158 na štát-
nu políciu môže byť postupne úplne zahl-
tené. Hrozí, že človek v akútnej tiesni sa 
nemusí vôbec dovolať,“ myslí si Ranuša. 
Existuje totiž obava, že ľudia v tiesni budú 
častejšie využívať bezplatné číslo na štát-
nu políciu. 

„Zatiaľ nemáme takúto skúsenosť, aj 
keď je pravda, že za necelý mesiac nie je 
možné počty telefonátov porovnávať,“ 
reaguje Ľuboš Homola z Krajského riadi-
teľstva PZ v Trnave.

Medzitým náčelníci Združenia mest-
ských a obecných polícii intenzívne ro-
kujú s Telekomunikačným úradom SR 

o náprave. Ten ale dementuje nespráv-
ne informácie v súvislosti so spoplatne-
ním volania na mestskú políciu. Volanie 
na číslo 159 totiž spoplatnil ako miestny 
hovor Slovak Telekom na základe už vy-
še roka neplatného zákona. Policajtom 

radí, že v prípade, ak mestské a obec-
né polície budú chcieť umožniť občanov 
bezplatné volanie, môžu využívať číslo 
s predčíslím 0800. Náčelníci sú rozhod-
nutí požiadať o pomoc poslancov Ná-
rodnej rady SR.  jsch

  Tiesňové volanie na mestskú políciu Slovak Telekom spoplatnia. Policajti to 
považujú za nelogický krok.  FOTO: Michal Hlavatovič

  Farára Jána Čárskeho i jeho rodinu 
pochovali v Bolerázi.  FOTO: mach

Nelogický krok Slovak Telekomu s tiesňovou linkou

Platená pomoc v núdzi

O alkohole sa toho navravelo už 
veľa. Či už na tému jeho škodlivosti, 
alebo blahodarných liečivých účinkov. 
Nezabudnem však na výrok môjho 
stredoškolského profesora, ktorý 
nás pred jeho konzumáciou vystríhal 
slovami: Alkohol rozťahuje ženám 
nohy a mužom zatemňuje rozum. 
Aspoň v tej druhej časti vety mal 
určite pravdu, i keď sa nevzťahuje len 
na mužov. Príkladov by som mohol 
uviezť stovky. Podľa mňa je v liehu 
permanentne naložených viac ako 
štyridsať percent Slovákov a doteraz 
sa im nepodarilo vytriezvieť. Inak 
si neviem predstaviť také vysoké 
preferencie vládnej strany Smer-
SD, ktoré jej dali potenciálni voliči 
v poslednom prieskume.

Ale vážne. Podľa údajov 
Štatistického úradu SR, ktoré zverejnil 
tento týždeň, vypil v roku 2008 
každý Slovák 106,8 litra alkoholických 
nápojov. Najviac, vyše 80 litrov, mu 
chutilo pivo. Nepohrdol ani vínom, 
ktorého spotreboval viac ako 14 litrov. 
Nezaostal ani pri konzumácii liehovín 
so štyridsaťpercentným obsahom 
alkoholu. Vypil ho 10,5 litra. Ak beriem 
do úvahy, že alkoholu neholdovali 
maloleté deti i mladiství a abstinujúci 
alkoholici sa naozaj držali po celý rok, 
na dospelého jedinca tak pripadlo 
o tretinu spotreby alkoholu viac. 

Keď som to prerátal na jednotlivé 
týždne, správny Slovák si dá 
každý pracovný deň jedno pivo 
a pol deci tvrdého, počas víkendu 
po deci vína. Takže nič moc pre 
trénovaného štamgasta. Ani majitelia 
pohostinstiev a reštaurácií sa asi 
neradujú, pretože pri takejto spotrebe 
by veľa neutŕžili. Teším sa však ja. 
Ďakujem anonymnému Slovákovi, 
ktorý podstatnú časť ročnej dávky 
alkoholu vypil aj za mňa, že aj napriek 
štatistikám mám stále zdravú pečeň.

editoriál

Ďakujem 
za zdravú pečeň

GABRIEL KOPÚNEK
šéfredaktor 

Brutálnejší než Irena Čubirková
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BUKOVÁ – Dedinku zdobí maxisnehuliak. Mi-
loš Hačo tradične už zopár rokov stavia pred 
domom snežné diela. Hrady, trpaslíkov i Snehu-
lienku. S pomocou kamarátov, samozrejme. 

Snehuliak sa vraj stavia najjednoduchšie. 
„Tento je druhý v roku. Prvého sme postavi-
li večer pred nečakaným odmäkom. Ráno bolo 
po ňom, takže si ho nevšimol nikto z novín ani 
z televízie. Na jeho základoch vyrástol snehu-
liak, ktorý tu momentálne stojí,“ hovorí Miloš.

Deti ho zozadu využívajú ako šmýkačku 
a nevedia sa dočkať, kedy ho budú môcť zbú-
rať,“ dodáva. TEXT A FOTO: julka

Prvý médiám unikol

  Miloš Hačo pred svojím snežným dielom.

TRNAVA – Tohtoročná prvá lúpež-
ná vražda v Trnavskom kraji sa sta-
la v sobotu 23. januára dopoludnia 
v obci Kúty na Záhorí. Polícia ju ob-
jasnila do 24 hodín.

Obvinenými sú dvaja mladíci z tej-
to obce, Tomáš (19) a Mário (20), ktorí 
cez strechu a povalu vnikli do domu 
75-ročného Kúťana Alfréda Šimeka. 
Takmer hodinu vyčkávali, kým sa dô-
chodca vráti z dvora do domu, a ná-
sledne ho prepadli. 

V jednej z miestností Mário na-
šiel železnú rúrku vodovodného po-
trubia, s ktorou napadol majiteľa 
domu. Viackrát ho udrel do hlavy, 
čím mu spôsobil rozsiahle devastač-
né zranenia. 

Následne spoločne začali prehľadá-
val izby v dome. Podarilo sa im nájsť 
približne tisíc eur, o ktoré sa pode-
lili. Keďže dôchodca ešte žil, z oba-
vy z prezradenia mu pred odchodom 
z domu zviazali nohy a ruky za chrb-
tom. Alfréd Šimek neskôr utŕženým 
zraneniam na mieste podľahol. 

Políciu na lúpež upozornil anonym-
ný telefonát. Počas následnej pát-
racej akcie sa kriminalistom podari-
lo zistiť Tomášov súčasný pobyt. Na-
šli ho v ústave na výkon trestu, kam 
nastúpil krátko po lúpeži, aby si od-
sedel trest za predchádzajúci prehre-

šok proti zákonu. Ulúpenými peniazmi 
si chcel prilepšiť za mrežami. Po Má-
riovi polícia naďalej pátra. Vyšetrova-
teľ voči mladíkom vzniesol obvinenie 
z obzvlášť závažného zločinu lúpeže 
s následkom smrti, za ktorý im hrozí 
desať až pätnásťročné väzenie. gak

POMÔŽTE POLÍCII

Vrah polícii uniká

  Polícia pátra po podozrivom 
z lúpežnej vraždy Máriovi 
Danielovi. Nie je vylúčené, že by 
sa mohol pohybovať aj v okolí 
Trnavy.

TRNAVA – Prázdne byty na Co-
burgovej ulici sú v kurze. Minulý 
piatok vykonávala hliadka mest-
skej polície spoločne s pracov-
níčkou správy bytov v tomto naj-
väčšom trnavskom gete kontro-
lu. V jednom byte našla 26-roč-
nú Emíliu z Trnavy, ktorá si byt 
neoprávnene otvorila a nasťaho-
vala sa. Nelegálne odsadenie by-
tu nie je pre policajtov ojedinelé. 
Iba pred niekoľkými týždňami ten 
istý byt obsadila sestra čiernej 
nájomníčky aj so šiestimi deťmi, 
ktorú policajti vysťahovali.  jsch

TRNAVA – Obyvateľom domu 
na Nerudovej ulici chýbal dlh-
ší čas 60-ročný dôchodca Ľudo-
vít O. Ten niekoľko dní nevychá-
dzal zo svojho bytu. Za zatvore-
nými dverami sa ozývali zvuky te-
levízora a tiché, bolestivé stona-
nie. Vo štvrtok napokon jedna su-
sedka privolala policajtov, pretože 
mala obavy o život osamelo žijú-
ceho dôchodcu. Policajti po otvo-
rení bytu našli bezvládneho mu-
ža. Napriek tomu, že bol okamžite 
prevezený do nemocnice, skonal. 
Polícia teraz skúma, či mu niekto 
na druhý svet nepomohol.  jsch

Byty dokorán

Zomieral osamote

TRNAVA – Na jar roku 
2011 by mali byť ukončené 
práce na 2. etape výstavby 
severného cestného 
obchvatu Trnavy. 

Jej výstavba od výpadovky na Špačin-
ce po Chovateľskú ulicu sa začala v le-
te 2009 a práce sa v súčasnosti rea-
lizujú podľa harmonogramu. „V tých-
to týždňoch pracujeme na moste 
na ceste III. triedy nad cestou I/51,“ 
informovala hovorkyňa investora Slo-
venskej správy ciest (SSC) Iveta Fedo-
rová. Stavebné náklady na túto etapu 
obchvatu sa pohybujú podľa jej vy-
jadrenia okolo 6 miliónov eur, dodá-
vateľom je Trnavská stavebná spoloč-
nosť, a.s. Po skončení sa 1,9 kilometra 
dlhý úsek sa napojí na prvú časť, kto-
rú odovzdali motoristickej verejnosti 
v decembri 2008. 

Severný obchvat však čaká eš-
te aj tretia etapa, v dĺžke 900 met-
rov od Chovateľskej ulice k výpadov-
ke na Senicu, na ktorú SSC vyčleni-
la 10 miliónov eur. Až po jej ukonče-
ní bude môcť začať plniť svoju pláno-

vanú funkciu. Tou je odklon predimen-
zovanej nákladnej tranzitnej dopra-
vy v smere Piešťany - Záhorie a Čes-
ká republika z centra mesta. V územ-
nom pláne Trnavy je severný cest-
ný obchvat zaradený už od konca 70. 

rokov, ale radnici sa podarilo prebojo-
vať k realizácii až oveľa neskôr. Úlohu 
v rozhodovaní o vyčlenenie prostried-
kov zo štátneho rozpočtu zohral prí-
chod a potreby významných investo-
rov, ktorí sa etablovali v regióne. tasr

Práce na severnom obchvate mesta napredujú

Onedlho pribudne most

  Most ponad Krupskú cestu bude jeden z desiatich na celej dĺžke 
obchvatu.  FOTO: Michal Hlavatovič
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Poznám dámu, ktorá počas uprato-
vacej služby spoločných priestorov v pa-
nelákovom dome zásadne neumýva ka-
bínku výťahu.  Má na to „dobrý“ dôvod. 
Býva na prízemí a výťah nepoužíva. 

Keď napadne čerstvý sneh alebo 
cez noc zamrzne chodník okolo nášho 
domu a má práve službu táto dáma, 
zo zásady odmetá sneh len z chod-
níka. Prípadne na chodníku posype 
pieskom ľad. Nikdy neodprace ona, ani 
jej manžel cestičku k parkovisku, kde 
máme odstavené auta. Všetci obyva-
telia domu na dámu hromžia. Ja nie. 
Tá osôbka aj s manželom majú veľmi 
dobrý dôvod, aby cestičku k parkovis-
ku nečistili od snehu alebo ľadu. Oni 
totiž nemajú auto. jsch

Dobré dôvody 

TRNAVA – Pokladníčky 
v supermarkete Coop Jednota 
na sídlisku Linčianska vraj 
vydávajú peniaze zle a účtujú 
tovar, ktorý v košíku nemáte. 
Kvôli nim prerobíte.

Nespokojných zákazníkov, ktorí si 
všimli podozrivé omyly pokladníčok, pri-
búda. „Väčšinou mi prirátajú ďalší tovar, 
keď robím veľký nákup. Naposledy mi 
predali neviditeľný chlieb. Kolegyni zase 
jogurty. Stáva sa to pri každej pokladni 
a tak často, že to nemôže byť náhoda,“ 
sťažuje sa Renáta Májovská. Nejasnos-
ti sú aj v zľavnenom tovare. „Chcela som 
kúpiť víno, na ktorom visela ceduľka s ak-
ciou, ale platila som pôvodnú cenu. Vraj 
ju zabudli zvesiť. Bola tam však aj o tri 
dni neskôr,“ hovorí nahnevane.

Podľa poškodených zákazníkov sa 
predavačky vedome obohacujú. „Najme-
nej u troch predavačiek sa mi to stáva, 
preto každý blok kontrolujem. Keď som 
sa vrátila sťažovať, namiesto ospravedl-
nenia mi jedna vynadala, že keby som úč-
tenku skontrolovala hneď, nemusela som 
behať,“ dodáva. 

Zlé skúsenosti má aj Peter Štepka. 
„Zaúčtovali mi kávu navyše a namiesto 

desiatich jogurtov dvanásť. Zistil som to 
až doma. O tri dni som sa v predajni sťa-
žoval. Pracovníčka pokrčila plecami a po-
vedala, že mám smolu,“ rozčuľuje sa. 

Údajne účtujú pokladníčky kadečo 
preto, aby znížili vysoké manko z kráde-
ží, ktoré by im inak strhli z platu. „Radšej 
idem do iného obchodu. Samotná pre-

dajňa je v poriadku, chyba je v zamest-
nancoch,“ dodáva Štepka.

LUCIA UNDESSEROVÁ 

Účtujú neviditeľný tovar

  V predajni vraj blokujú tovar navyše. FOTO: Michal Hlavatovič

Predseda predstavenstva Coop Jed-
nota Bohuslav Uváčik tvrdí, že žiad-
nu sťažnosť zo strany zákazníkov ne-
zaevidovali. „Ak zistí kupujúci nespráv-
ny údaj na svojej účtenke, musí to rekla-
movať priamo u vedúceho predajne ale-
bo jeho zástupcu. Keď sa takýto prob-
lém vyskytne opakovane, treba informo-
vať prevádzkara, ktorý je zodpovedný 

za správny chod predajne, resp. vedúce-
ho obchodno-prevádzkového úseku ale-
bo útvar vnútropodnikovej kontroly,“ 
radí Uváčik. „Zodpovední zamestnanci 
preveria podanú sťažnosť. Samozrejme, 
ak sa potvrdí jej opodstatnenosť, rieši-
me problém finančným postihom kon-
krétneho zamestnanca,“ dodáva. Ne-
spokojní zákazníci by rozhodne nema-
li mlčať. Vedenie spotrebného družstva 
Coop Jednota je ochotné problém riešiť.

Nahláste to!

Vedúca komunikačného odboru Slo-
venskej obchodnej inšpekcie (SOI) H. 
Homolová radí ľuďom, aby si našli čas 
a pri platení skontrolovali pokladnič-
ný blok. „Ak zistia nezrovnalosti, ma-
li by zájsť na zákaznícke miesto v pre-
dajni s tým, že daný tovar nemajú, ne-
ch im peniaze okamžite vrátia. Pokiaľ 
sa to deje opakovane, treba dať pod-
net na vykonanie kontroly na SOI a ob-
chodný reťazec určite neminie pokuta. 
Samozrejme, kupujúci sa môžu do pre-
dajne vrátiť s reklamáciou, aj keď chybu 
zistia až doma.“

Dôveruj, ale preveruj

Premenlivé počasie spôsobilo problémy 
nielen na cestách, ale aj v uliciach mes-
ta. Mnohé chodníky sú neupravené a za-
mrznuté. Na údržbu priestranstiev v mes-
te sme sa opýtali Gabriely Slamkovej z re-
ferátu technických činností dopravy MsÚ 
Trnava. 

 O ktoré priestranstvá sa stará 
mesto v rámci zimnej údržby? 

Ide o miestne komunikácie a chodníky, 
ktoré sú v našej správe, námestia a verej-
né schodiská. Pri určovaní, kto musí údrž-
bu vykonávať na verejných priestran-
stvách, cestách a chodníkoch, vychádza-

me z ustanovení cestného zákona alebo 
platného všeobecne záväzného nariade-
nia. Táto povinnosť tiež závisí od majet-
kovej príslušnosti. Na území mesta sú aj 
komunikácie I., II. a III. triedy, o ktoré sa 
stará Slovenská správa ciest a Trnavský 
samosprávny kraj. Súkromné a účelové ko-
munikácie či chodníky susediace s nehnu-
teľnosťami sú povinní udržiavať ich maji-
telia, správcovia alebo nájomníci. 

 Za akých okolností sa 
uskutočňuje táto údržba?

Vychádzame z predpovede počasia. Ak 
mrzne, začíname s údržbou ihneď. Sneh 

začíname odhŕňať, ak napadne minimál-
ne okolo troch centimetrov. Mesto sa pri 
výkone týchto prác riadi operačným plá-
nom zimnej údržby.

 Mnohé miesta pri školách, 
na trnavských sídliskách či v centre 
mesta sú zamrznuté a zasnežené. Čo 
majú ľudia v takom prípade robiť?

Chodníky pred školami a bytovými do-
mami susedia s nehnuteľnosťou, preto 
sa o ich údržbu starajú vlastníci. Cestný 
zákon im nariaďuje nedostatky odstrániť 
bez prieťahov. Ak majú občania nejasnos-
ti v tom, ktorý chodník je v správe mesta 
a ktorý nie, môžu sa s touto otázkou ob-
rátiť na mestský úrad. 

DARINA KVETANOVÁ

Zamrznuté nejasnosti
na aktuálnu tému

Je rozdiel, čo hovorí operačný plán 
zimnej údržby a ako vyzerá Trnava 
v realite. Na údržbu týchto priestorov 
mesto akosi pozabudlo. Denne po nich 
pritom prejde množstvo ľudí. „K chy-
be došlo na strane dodávateľa, ktorým 
je TT Komfort, no aj na našej strane. 
Zlyhala kontrola, situáciu musíme rie-
šiť a je možné, že udelíme aj sankcie,“ 
konštatoval vedúci odboru komunál-
nych služieb MSÚ Trnava Jozef Jaku-
bec. Na bezpečné chodníky si Trnavča-
nia musia teda počkať. Dovtedy vyhla-
sujeme súťaž Najkĺzavejšia fotka roka!

TEXT A FOTO: kvet

Ľadová Trnava

  Oznam: Pri výstupe z auta, 
nezabudnite si obuť korčule.

  Cez promenádu ako v zime na ľade!
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Od silvestrovských osláv už 
uplynul takmer mesiac. A.S.A. 
Trnava síce upravila harmonogram 
odvozu komunálneho odpadu 
tak, aby neskončil mimo 
smetných nádob a nezahltil 
stojiská kontajnerov na smeti, 
na odvoz skleneného odpadu 
však akosi pozabudla. Teda 
aspoň na Šafárikovej ulici 
a sídlisku Prednádražie II. Pritom 
kompetentní mohli predpokladať, 
že ľudia počas sviatkov čo-to nielen 
zjedia, ale aj popijú. Kontajnery 
na odpadové sklo tak ešte tento 
týždeň ostali preplnené a ľudia 
sa pýtajú: dokedy?! Načo sa majú 
snažiť o separovanie smetí, ak 
sú napokon nútení sklo miešať 
s ostatným odpadom? suj

paparazzi

Zabudnuté sklo

V periodiku Trnavský hlas, č. 3 roku 
2010 bol na strane 5, uverejnený člá-
nok pod názvom „Hanbíme sa za Har-
minca?“, podpísaný iniciálami bš. 

Tento článok obsahuje skutočnosti, 
ktoré sa nezakladajú na pravde a svo-
jím obsahom urážajú a poškodzujú dob-
ré meno knižnice. 

V článku sa píše, že vo vstupnej hale 
pod stropom je mozaikovými písmenami 
zapísané meno významného slovenské-
ho architekta Michal Milana Harminca, 
ktorý projektoval aj budovu, v ktorej dnes 
sídli knižnica. Podľa autora článku je to-
to meno údajne postriekané a znečiste-
né starými maľovkami a na jeho očistenie 
vraj netreba žiadne miliónové investície. 
Názov článku „Hanbíme sa za Harmin-
ca?“ zase evokuje myšlienku, akoby vede-
nie knižnice nechápalo historický význam 
tejto osobnosti, a preto  nepovažuje 
za potrebné na ňu upozorniť verejnosť.

Skutočnosť je práve opačná: Vo 
vstupnom vestibule knižnice pod stro-
pom je mozaikovými písmenami zapí-
sané meno Michala Milana Harminca 
na tabuli, ktorá je už niekoľko rokov per-
manentne čistá a po každom maľovaní 
vestibulu, ako aj pri pravidelnom uprato-
vaní udržiavaná. A na meno Michala Mi-
lana Harminca upozorňujeme aj v našich 
propagačných materiáloch o knižnici, aj 
na webovej stránke knižnice.

Autor článku /bš/ je pomerne častým 
hosťom podujatí, ktoré organizuje kniž-
nica, naše vzťahy sme považovali za ko-
rektné a priateľské, a preto sme nechá-
pali, čo ho viedlo k napísaniu takéhoto 
článku. Na telefonickú otázku riaditeľky 
knižnice sa vyjadril, že vychádzal zo sta-
rých informácií a skutočnosti spred mi-
nimálne 5-6 rokov. Nevšimol si, že sku-
točnosť je už dávno iná a vraj ho to mrzí.

Ako dôkaz prikladáme aktuálne foto-
grafie vstupného vestibulu. Za uplynu-
lý rok našu knižnicu navštívilo 240 000 
návštevníkov, z ktorých si mnohí iste 
všimli, že skutočnosť je už dávno taká, 
ako ukazujú fotografie.

Celú túto záležitosť považujeme 
za nedorozumenie. Veríme, že redakcia 
urobí nápravu a uverejní článok, v ktorom 
uvedie spomínané tvrdenia na pravú mie-
ru. Autor článku, ako aj ostatní redakto-
ri sú v našej knižnici naďalej srdečne ví-
taní. Veď obe inštitúcie – redakcia novín 
i knižnica majú spoločný cieľ – službu ve-
rejnosti.    V Trnave 25. januára 2010

 Lívia Koleková, riaditeľka Knižnice 
 Juraja Fándlyho v Trnave 

Ospravedlnenie
Ospravedlňujem sa KJF v Trnave, že 

som v poznámke uviedol nepravdivé 
údaje a neoveril som si súčasný stav.

 BENJAMÍN ŠKREKO

Ad: Hanbíme sa za Harminca?

TRNAVA – Preplnené kontajnery na se-
parovaný odpad môžeme v Trnave vidieť 
hlavne na sídliskách. Najproblematickej-
šie je Prednádražie. 

Separovaný odpad zváža firma A.S.A. 
z trnavských stojísk dvakrát do týždňa, 
so sklom je to inak. „Jedno auto sa stará 
o celý rajón, sklo zo stojísk zváža postup-
ne. Stojiská v celom meste vyprázdni pri-
bližne za mesiac,“ povedala Mária Lovec-
ká zo spoločnosti A.S.A. Tento systém je 

podľa nej vo väčšine stojísk dostačujú-
ci, zmenu vývozu preto spoločnosť v bu-
dúcnosti neplánuje. 

Sú však aj miesta, kde sa ľuďom nasky-
tá pohľad na preplnené kontajnery. „Prob-
lematické sú najmä sídliská Prednádražie 
a Družba. Keď je to nutné, robíme na tých-
to miestach mimoriadny vývoz,“ uviedla 
ďalej Lovecká. „V prípade, že majú občania 
problém s preplnenými stojiskami, mali by 
nám to nahlásiť. Takéto miesta budeme 
monitorovať a vyvážať viackrát do mesia-
ca,“ dodala. DARINA KVETANOVÁ 

Preplnené nahláste

TRNAVA – Konatelia firmy 
Amfik, s.r.o., Rastislav Žitný 
a Jozef Viskupič previedli 
svoje podiely vo firme na iné 
osoby. Na kultúrny život 
v trnavskom amfiteátri by 
to nemalo mať vplyv.

Podľa informácií denníka Nový Čas 
k prevodu došlo 18. januára. Obaja býva-
lí konatelia však zostanú pracovať v spo-
ločnosti naďalej. Podľa vyjadrení Jozefa 
Viskupiča podnikli tieto kroky preto, aby 
mohli zámery projektu rozšíriť.

Amfiteáter má spoločnosť Amfik v pre-
nájme od mesta na 10 rokov za necelých 
33-tisíc eur ročne. Jednou z podmienok 
zmluvy je, že ak firmu konatelia prevedú 
na iné osoby, musia to oznámiť mestu. 
O tomto kroku však v úvode týždňa ne-
vedel ani primátor Štefan Bošnák. 

„Ak sa podmienky zmluvy zo strany 
spoločnosti Amfik, s.r.o., nezmenia, for-
málne je jedno, kto bude nositeľom pro-
jektu. V prípade, že by sa zmenila pod-
stata zmluvných podmienok prenájmu, 
mesto bude konať. V súčasnosti sa už ale 
zmluva prehodnocuje, čakáme na inicio-
vanie stretnutia zo strany nových spo-

ločníkov firmy,“ informoval hovorca mes-
ta Pavol Tomašovič. 

„Sme radi, že mestský amfiteáter 
niekto prevádzkuje. Na kultúre sa dnes 
zarábať nedá. Ak by to muselo riešiť 
mesto, malo by iba zbytočnú stratu. Ne-
obávame sa, že by kultúrny život v am-
fiteátri zanikol po tom, čo by mesto mu-
selo od zmluvy odstúpiť. Oslovili by sme 
iných záujemcov. Prírodné kino aj s pri-
ľahlými objektmi je majetkom mesta 
a záleží nám, aby naďalej slúžilo svojmu 
účelu. Nielen ako reštaurácia či kavia-
reň,“ dodal Tomašovič.

GABO KOPÚNEK

Spoločnosť Amfik má nových majiteľov

Mesto preveruje zmluvu

INZ-0006

INZ-0007
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LEOPOLDOV – Najväčšia väzni-
ca na Slovensku má od uplynulé-
ho víkendu väzenskú farnosť. Ordi-
nár Ozbrojených síl a ozbrojených 
zborov (OS a OZ) SR Mons. Franti-
šek Rábek erigoval v Ústave na vý-
kon väzby a výkon trestu odňa-
tia slobody v Leopoldove väzenskú 
farnosť Obrátenia sv. Pavla. Za jej 
správcu vymenoval miestneho vä-
zenského dekana Bratislavského 
väzenského dekanátu Petra Voj-
techa Rakovského. Duchovná služ-
ba Ordinariátu OS a OZ SR kato-
líckym veriacim je v leopoldovskej 
väznici zabezpečovaná už od 90. 
rokov minulého storočia. tasr

VODERADY – V súčasnosti je v ob-
ci nainštalovaných päť kamier, kto-
ré monitorujú časť námestia, priľahlé 
priestranstvo a detské ihrisko. Tento 
rok podľa starostu plánujú kúpiť ďal-
ších 10 kamier za 15-tisíc eur. „Keď-
že sme rozvojová obec, je tu aj väčší 
pohyb áut, ľudí, návštevníkov, a to so 
sebou prináša určité negatíva, ako 
drobné krádeže či prvky vandaliz-
mus,“ odôvodnil potrebu monitoro-
vania starosta Marek Turanský. sita 

Nová farnosť

Pomáhajú kamery 

PIEŠŤANY – Policajti vypátrali zlo-
dejov, ktorí kradli v kaplnke kostola 
na Winterovej ulici. Dvaja tínedžeri 
vo veku 15 a 17 rokov si odniesli dre-
venú pokladničku aj s peniazmi. Far-
skému úradu v Piešťanoch spôsobi-
li škodu 133 eur. Vyšetrovateľ ich ob-
vinil z krádeže „na mieste požívajú-
com všeobecnú úctu,“ za čo im hro-
zí až desaťročné väzenie. gak

ZVONČIN – Mariáš je krásna hra 
pre hĺbavých mužov a už dávno ne-
patrí len do krčmy. Po mariášových 
turnajoch v Modranke a Vodera-
doch sa vyznavači obľúbenej karto-
vej hry stretnú v sobotu aj vo Zvon-
číne v miestnom kultúrnom dome. Zá-
pis sa uskutoční v deň súťaže medzi 
ôsmou a deviatou hodinou. Systém 
hry je päťcentový a trojica víťazov si 
odnesie už tradične sumu posklada-
nú zo zápisného. O týždeň neskoršie 
sa uskutoční mariášový turnaj aj v su-
sednej Suchej nad Parnou.  jsch

Kradli v kaplnke

Veselé dediny
DOLNÁ KRUPÁ – Vandali v obci vy-
strájajú naďalej. Na mušku si tento-
raz vzali novopostavený dom smútku 
a kaštieľsky park.

Ešte pred Vianocami sa násilníci vy-
búrili na dome smútku, ktorý obec po-
stavila len nedávno. „Rozbili dvoji-
tú sklenenú výplň, poškodili plastový 
rám a počmárali fasádu,“ hovorí sta-
rosta Teofil Mihalovič. Tento prípad 
však v Dolnej Krupej nebol prvým, ani 
posledným, obecný majetok poškodili 
vandali aj v minulosti. „Len prednedáv-
nom vyrúbali brezu v kláštornom par-
ku,“ sťažuje sa starosta. Prípady van-
dalizmu vyšetruje teraz polícia. „Vo ve-
ci sme vypočuli viacero osôb,“ povedal 
hovorca KR PZ Ľuboš Homola.  

Na poriadok v Dolnej Krupej dohlia-
dajú hliadky Obvodného oddelenia Po-
licajného zboru v Trstíne. Dolná Krupá 
je jednou z trinástich obcí, ktoré má 
toto oddelenie na starosti. „Ak sa ľu-
dia z obce stanú svedkami takýchto 
činov, alebo o nich majú dôležité infor-
mácie, mali by oddelenie kontaktovať,“ 
ozrejmil ďalej Homola. 

Proti vandalizmu chce obec bojo-
vať kamerovým systémom. Potrebuje 
naň skoro 25-tisíc eur, ktoré chce zís-
kať prostredníctvom grantu Rady vlá-
dy pre prevenciu kriminality. „Projekt 
sme podali koncom minulého roka, či 
nám ho schvália, sa dozvieme v marci,“ 
dodal starosta. 

 DARINA KVETANOVÁ

Ochránia obec kamery?

BUKOVÁ – Na tradičnej vincentskej 
zábave sa mladí i starší Bukovčania 
vytancovali do sýtosti. Za vznikom 
niekoľkoročnej tradície stoja lesníci. 
Svätý Vincent je totiž ich patrónom. 
Bukovské tancovačky sú obľúbené 
nielen pre miestnych, zabaviť sa sem 
chodia aj ľudia z okolitých dedín. Kaž-
dý rok si organizátorské žezlo prevez-
me iné miestne združenie, tohtoročnú 
zábavu pripravili dôchodcovia z klu-
bu, ktorý vznikol len nedávno. „Zvlád-
li to výborne, všetci boli spokojní. Teší 
ma, že na parkete sa vytancovali mla-
dí spolu so staršími,“ povedala sta-
rostka obce Marta Vitteková. Do tan-
ca hrala dedinčanom až do piatej rána 
hudobná skupina Relef z Hradišta pod 
Vrátnom.  DARINA KVETANOVÁ

Tancovali do rána

  Vincentská zábava je tradičným 
spestrením života Bukovčanov.

TRAKOVICE – Držia sa 
za ruky a sú zaľúbení ako 
pred šesťdesiatimi rokmi. 
Manželia Mária a Jozef 
Lackovičovci si opäť povedali 
áno na diamantovej svadbe. 

Spoznali sa cez vojnu na zábave. „Má-
ria tam stála a čakala na mňa. Nepustil 
som ju, odkedy ma prvýkrát chytila za ru-
ku,“ spomína Jozef Lackovič. „Mal som 24 
rokov, ona osemnásť. Chodili sme spolu 
14 mesiacov, a potom sme sa v roku 1949 
vzali. Je takým mojím suvenírom z vojny,“ 
hovorí žartom Jozef, ktorý si pamätá kaž-
dý detail ich zoznámenia. 

Najkrajšie chvíle zažili, keď sa im narodi-
li deti. Spolu ich vychovali päť. Ťažké chví-
le boli vraj len vtedy, keď boli deti choré. 
Lackovičovci sa dnes tešia z dvadsiatich 
vnukov a štrnástich pravnukov. „Teraz 
ak ľudia nemajú dve autá a chatu, sú ne-
šťastní. My sme bývali kúsok od práce, pri 
dome sme mali jazero a od svadby do roka 
dve deti,“ usmieva sa manželka. 

Mária a Jozef sa hádať nevedia. „Už 
ho poznám a viem, ako reagovať, aby bo-

lo všetko v poriadku,“ prezrádza Mária. 
Liek na dlhú lásku je podľa nich toleran-
cia a schopnosť ustúpiť. „Všetko sa vždy 
vyriešilo. Sme starí, ale ľúbime sa. Často 
myslíme na to, že jeden z nás tu zosta-
ne sám. Mária ale tvrdí, že zomrieme na-

raz,“ hovorí dojatý Jozef. „Počas diaman-
tovej svadby sme si premietali celý náš 
život a spomínali. Kiež by sa dal čas vrá-
tiť...“ povzdychol si.

LUCIA UNDESSEROVÁ
FOTO: Michal Hlavatovič

Recept na dlhú lásku

   Mária a Jozef Lackovičovci sa majú radi aj po šesťdesiatich rokoch manželstva.

TRNAVA – Slovenský hydrometeorolo-
gický ústav na svojej internetovej strán-
ke upozorňuje na silné mrazy na severo-
západe, severovýchode a krajnom výcho-
de Slovenska. 

V súvislosti s mimoriadne nízkymi tep-
lotami vyhlásil Slovenský hydrometeoro-
logický ústav v spomenutých častiach 
krajiny dokonca výstrahu prvého stup-
ňa. Teploty totiž môžu dosiahnuť až -20 
stupňov Celzia. Takéto mrazy už predsta-
vujú vážne riziko pre ľudské zdravie. Pla-
tí to predovšetkým pre ľudí bez vlastnej 
strechy nad hlavou. 

V slovenskom Ríme sú na príchod 
smrteľne nebezpečných mrazov, ktoré 
sú v tejto ročne dobe údajne zriedkavé, 
dobre pripravení. 

„V prípade, že také mrazy nastanú, 
máme okrem existujúceho útulku pre 
bezdomovcov na Coburgovej ulici pri-
pravenú ešte jednu miestnosť s lôžka-
mi pre ďalších štyridsať bezdomovcov,“ 
uviedol hovorca trnavskej radnice Pavol 
Tomašovič.

Každý rok zahynie v mrazoch niekoľko 
trnavských bezdomovcom, ktorí útulky 
odmietajú využívať. jsch

Pripravení na mrazy

FOTO: archív OcÚ

 VYLÚŠTENIE krížovky z minulého 
čísla: Je zbytočné nadávať na tmu, 
lepšie je zažať sviecu. Knihu 
pošleme Petrovi Hanákovi 
do Jaslovských Bohuníc.
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Súčasťou pavilónu TTSK bol in-
formačný pult mesta Hlohovec. 
„Spojili sme sa s vinármi a prišli sme 
vystavovať rôzne druhy vín. Turis-
tom odporúčame navštíviť Zámoc-
kú záhradu s krásnou panorámou 
zámku, empírové divadlo a františ-
kánsky kláštor,“ hovorí Mária Janíč-
ková z oddelenia spoločenských ve-
cí MsÚ v Hlohovci. „Ľudia sa zaují-
majú najmä o hvezdáreň a planetá-
rium. Odporúčame im aj Vlastived-
né múzeum v Hlohovci a pre zamilo-
vaných nádhernú rozhľadňu Šianec, 
z ktorej vidno Hlohovec a rovinu 
od Trnavy až po Piešťany,“ vysvet-
ľuje Janíčková. Turisti majú krásny 
výhľad na Malé Karpaty a Považský 
Inovec, no chýba im stánok so su-
venírmi. „Bohužiaľ, lavičky a stoly sú 
tam pravidelne zdevastované. Viem 
si predstaviť, ako by dopadol stá-
nok,“ dodáva.

Šianec lákavý,
ale zdevastovaný

Záujemcovia o služby ponúkané 
Mestom Piešťany hľadali najmä infor-
mácie o ubytovaní. „Hlavnou témou 
sú ceny a akciové balíčky liečebných 
pobytov v kúpeľoch. Počas veľtrhu 
sme návštevníkom poskytli možnosť 
reflexnej masáže a masáže krčnej 
chrbtice,“ vysvetľuje Erika Chudá z re-
ferátu stratégie MsÚ Piešťany. Mas-
kotom mesta je okrem barlolamača aj 
veverička, ktorých v mestskom par-
ku žije obrovské množstvo. „Pacienti 
sa prechádzajú v parkoch a kŕmia ich. 
Je to unikát, ktorý inde tak ľahko ne-
nájdete. Aj preto sa naši klienti k nám 
vracajú,“ dodáva. Piešťany lákajú ten-
to rok turistov aj na majstrovstvá 
sveta v ľadovom hokeji žien, stretnu-
tie európskych karavanistov či Národ-
né letecké dni.

Lákajú zľavy 
i veverice

  Erika Chudá s veveričkou, 
maskotom leta mesta Piešťany.

  M. Janíčková z MsÚ v Hlohovci.

Na 16. ročníku bratislavského 
veľtrhu cestovného ruchu ITF 
Slovakiatour sa 21. až
24. januára predstavili 
aj slovenské regióny.

Nechýbali ani expozície Trnavské-
ho samosprávneho kraja a miest Trna-
va, Piešťany a Hlohovec. Vystavovatelia 
sa však veľmi nevyznamenali. Viacerým 
sa predčasne minuli propagačné materi-
ály, pri pultoch nikto nestál a často chý-
bali sprievodné akcie, alebo sa netýka-
li Slovenska. Program vyčerpala väčšina 
z nich už počas prvých dvoch dní. Víken-
doví návštevníci odchádzali sklamaní.

Folklór nahradila 
thajská masáž

Pavilón Trnavského samosprávneho 
kraja propagoval predovšetkým histó-
riu, kultúru, agroturistiku a kúpele. „Ľudia 
po roku krízy navštevujú čoraz viac des-
tinácie na Slovensku a my máme zma-
pované najkrajšie miesta od Záhoria cez 
Podunajskú nížinu až k Žitnému ostro-
vu,“ vysvetľuje Lucia Morvayová z odbo-
ru cestovného ruchu a propagácie TT-
SK. „Mnohí sa pýtali na Hrad Červený Ka-

meň, Kúpele Smrdáky či starobylé mesto 
Skalica. Mladších zaujal trnavský Dobro-

fest, starších klasicistický kaštieľ v Dol-
nej Krupej. Obľúbené sú termálne kúpalis-
ká či jaskyňa Driny,“ dodáva Morvayová. 

Oproti minulým rokom sa samosprávny 
kraj prezentoval bez ukážok remesiel i vy-
stúpení folkloristov. Vo štvrtok a v piatok 
síce program spestril spevák Janko Bielik 
a ochutnávka vín, no cez víkend ponúkol 
kraj len thajskú masáž. Slovenským náv-
števníkom chýbali aj prospekty v slovenči-
ne. Pre vysoký záujem sa minuli a k dispo-
zícii boli už iba v angličtine. 

Priamo v pavilóne TTSK poskytovala in-
formácie aj obec Smolenice, ktorej najväč-
ším ťahákom je zámok. „Medzi naše naj-
zaujímavejšie akcie patrí prechádzka roz-
právkovým lesom, majstrovstvá v cyklis-
tike, benefičný koncert Na kolesách pro-
ti rakovine či tradičný jarmok,“ vymenúva 
hovorkyňa obce Smolenice Dáša Štibraná.

STRANU PRIPRAVILA: 
LUCIA UNDESSERROVÁ

  Smolenice lákajú turistov najmä vďaka prírode, zámku a jaskyni.

Trnavský región na veľtrhu cestovného ruchu

Vystavovatelia skromnejšie

  Namiesto kultúrneho programu ponúkli návštevníkom stánku thajskú masáž.

Vystavovatelia z Malého Ríma po-
núkali pamiatky v historickom centre. 
„Máme už k dispozícii dátumy a časy 
otvorenia kostolov a sakrálnych budov 
počas letnej turistickej sezóny. Turis-
tom zabezpečujeme vyškolených sprie-
vodcov v deviatich jazykoch a niekoľ-
kohodinové prehliadky,“ tvrdí referent-
ka Odboru cestovného ruchu a propa-
gácie MsÚ v Trnave Klára Ondrušová. 
Najnavštevovanejšia je Katedrála sv. Já-

na Krstiteľa a Bazilika sv. Mikuláša. Ľu-
dia prejavujú záujem o kultúrne a spolo-
čenské podujatia, o múzeum, jarmok či 
vinárske akcie. „Rezervy cítime v tom, 
že nemáme wellness, ani žiadne vhod-
né vodné plochy pre športy,“ priznáva 
Ondrušová. Trnavský stánok predstavil 
ľudové remeslá, šúpoliarky, drôtovanie 
fliaš, maľovanie kraslíc a degustáciu ví-
na. Program však návštevníci videli len 
prvé tri dni veľtrhu.

Opäť stavili na históriu

  Expozícia Mesta Trnava patrila 
k najkrajším na veľtrhu. 
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Vážená redakcia, som rodená Tr-
navčanka a páči sa mi, že nás oboz-
namujete nielen s tým, čo sa deje 
v Trnave , ale aj v celom okolí. Mys-
lím si, že každý čitateľ si v Trnav-
skom hlase niečo nájde. Zvlášť sa 
mi zapáčil článok o bábkaroch z Dol-
ných Orešian. Bodaj by sme mali 
viac takýchto občanov, ktorí sú od-
hodlaní šíriť očarujúci svet renesan-
cie ako znovuzrodenia priateľstva, 
lásky a dobročinnosti. Dnešné de-
ti už tieto hodnoty vďaka násiliu vo 
filmoch či počítačových hrách ne-
poznajú. Dobro i zlo boli, sú aj budú 
naveky. Avšak správne ich posúdiť 
a rozhodnúť sa musíme sami.

 Katarína Mičeková, Trnava

V článku Psa z útulku ľahko ne-
získate, ktorý bol zverejnený v čísle 
3/2010, bolo uvedené, že sme Jánovi 
Černovi z Bieleho Kostola neumož-
nili adoptovať psíka. V tomto prípa-
de pán Černo navštívil útulok mimo 
hodín pre verejnosť a kontaktoval 
externého pracovníka, ktorý nemá 
oprávnenie psov vydávať na adop-
ciu. K tomu, že k adopcii nedošlo, 
sme mali dôvod. Ľudia si často vy-
berajú psov podľa vzhľadu. V prvom 
rade by si však mali položiť otázku, 
čo od neho očakávajú a podľa to-
ho vybrať správne plemeno. Byto-
vé psy a malé plemená zas určite 
nepatria na dvor do búdy. Do útulku 
chodia aj nezodpovední ľudia, preto 
ich na adopciu dávame tomu, kto im 
poskytne vyhovujúci domov. 

 Ingrid Nováková

V novinách č. 2/2010 ste uvied-
li názor Vášho čitateľa, s ktorým 
sa nemôžeme stotožniť. Je pravda, 
že sme do schránok dávali letáčiky 
s upozornením, že vzhľadom na to, 
že od 1. januára doručujeme spo-
ločnosťou Mediaprint - Kapa väč-
šie množstvo tlače na nové adresy, 
zmeny adresy na nové lokality, po-
važovali sme si za povinnosť upove-
domiť našich zákazníkov, že v prípa-
de nejakých nepresností, resp. ne-
dorozumení v dodaní tlače majú te-
lefonicky kontaktovať našu spoloč-
nosť. Týmto krokom sme chceli vyjsť 
v ústrety zákazníkom, upresniť a od-
strániť prípadne nedostatky. Je zau-
jímavé, že väčšina našich zákazníkov 
to aj takto pochopila. Nebol úmysel 
docieliť, aby ľudia zbytočne telefo-
novali, ako to z článku vyznelo. Naša 
spoločnosť si váži každého zákazníka 
a snaží sa dosiahnuť jeho spokojnosť 
a poskytovať  kvalitne služby.
 Martina Púchla, Mediaprint - Kapa

Ad: Grimm kontra... 

Ad: Psa z útulku... 

Ad: Zavolaj a plať!

listáreň

TRNAVA – Mária Matovičová 
uverila letáku, ktorý našla 
v poštovej schránke. Skalická 
firma na ňom sľubuje plastové 
okná, dvere a balkónové 
systémy za úžasnú cenu. 
Ľudí láka aj na bezúrokové 
splátky či desaťročnú záruku.

Ešte v roku 2008 zinkasoval konateľ 
skalickej firmy Slavomír B. od Trnavčan-
ky skoro 17,5-tisíca korún za balkónové 
dvere a okno. „Pracujem v Rakúsku, pre-
to sme sa dohodli, že montáž vykoná naj-
neskôr do mesiaca,“ spomína Mária Ma-
tovičová. Dohodnutý termín však podľa 
jej slov podnikateľ preložil, na druhý raz 
jej zase nezdvíhal telefón. „Ozval sa, až 
keď som volala z iného čísla. Montáž mi 
prisľúbil v inom termíne, no ani ten nedo-
držal,“ hovorí znechutene. „Pripadalo mi 
to ako hra na mačku a myš, a keby ste vi-
deli moje telefónne účty!“ 

Plastové okno a dvere jej firma zo Zá-
horia nakoniec namontovala, dvere sa 
však pokazili a Mária si chcela uplatniť re-
klamáciu. Scenár sa zopakoval, bombar-
dovanie telefonátmi, prázdne slová, ne-
dodržané sľuby. „Pán Slavomír B. mi na-
koniec navrhol, aby sa o opravu postarala 
iná firma, on mi vraj zaplatí náklady. Sú-

hlasila som. Peniaze mi ale dodnes nikto 
nevrátil a nemám ani žalúzie a sieťku, 
ktoré som mala dostať k oknu zadarmo.“ 

Od skalickej firmy si Mária Matovičová 
objednala aj rolovací balkónový systém. 
S konateľom si dohodli splátky a ako zálo-
hu mu zaplatila päťtisíc korún. Balkónový 
systém ale do dnešného dňa nedostala.  

Po nekonečných telefonátoch napísala 
konateľovi esemesku. Ak vraj nedá všet-
ko do poriadku, mieni ho udať na polícii. 
Odpoveď podvedenú ženu poriadne za-
skočila. „Ste malá pani na to, aby ste mi 
narobili problémy. Tie spravíte akurát se-
be, nakoniec nedostanete ani peniaze, ani 
okno,“ napísal podnikateľ. A tak sa aj sta-
lo. Mária Matovičová dnes nemá ani bal-
kónový systém, ani peniaze, ktoré skalic-
kému podnikateľovi zaplatila ako pred-
davok. Trnavský hlas chcel dať priestor 

na vyjadrenie aj Slavomírovi B. alebo je-
ho spoločníkom. Telefón však počas ce-
lého týždňa nedvíhal. „Firma si nesplnila 
svoje záväzky, požadujem od nej vrátenie 
peňazí, ktoré mi dlhuje, ako aj sieťky a ža-
lúzie,“povedala podvedená Trnavčanka. 

TEXT A FOTO: 
DARINA KVETANOVÁ

  Mária Matovičová uverila ponuke skalickej firmy. Leták našla v schránke, dnes 
vie, že ju podviedli.  

Peniaze od nej zobral, okien sa nedočkala

Zaplať a viac neotravuj!

  Tento leták lákal na skvelé ceny.

Reklamácie okien sú najčastejším 
problémom, s ktorým sa spotrebitelia 
obracajú na Slovenskú obchodnú inšpek-
ciu. Postup a právomoci inšpektorov ob-
jasnila riaditeľka trnavskej pobočky Zu-
zana Makáňová. 

 Ako môžete v podobných 
prípadoch pomôcť spotrebiteľom? 

- Slovenská obchodná inšpekcia ne-
môže vstupovať do občiansko-práv-
nych vzťahov, ani zasahovať do riešenia 
zmluvných sporov. Zaoberáme sa len for-
málnym spôsobom vybavenia reklamá-
cií. Od spotrebiteľa vyžiadame podklady 
k reklamácii, napríklad doklad o zaplate-
ní. Pri šetrení podnikateľského subjektu 
kontrolujeme, či reklamáciu prijal, zaevi-

doval a vybavil do tridsiatich dní.

 Na ktorý podnikateľský subjekt 
máte v rámci Trnavského kraja najviac 
podnetov? 

- Je to podnikateľský subjekt zo Skali-
ce. Od roku 2006 do 2010 evidujeme až 
17 podaní, ktoré sa týkajú nespokojnos-
ti s vybavením reklamácie. 

 Ako by mali spotrebitelia 
postupovať, aby sa vyhli podobným 
problémom?

- Pred zadaním objednávky by si mali 
vopred zistiť referencie o firme, najlepšie 
od ľudí, ktorí s ňou majú osobnú skúse-
nosť. Pozornosť tiež treba venovať zmlu-
ve o dielo, a to ešte pred jej podpísaním. 

Problém za vás nevyriešia

V čísle 3/2010 sme v článku 
Nečistá čistiareň v texte pod fo-
tografiou uviedli, že starosta Ján 
Kormúth niekoľkokrát porušil zá-
kon. Toto tvrdenie sa nezakla-
dá na pravde, za čo sa starosto-
vi ospravedlňujeme. Zákon poru-
šila obec, ktorej je Ján Kormúth 
starostom.

Oprava 

Podľa hovorkyne Krajského riadi-
teľstva policajného zboru v Trnave 
Martiny Kredatusovej by sa mali ľu-
dia v podobných prípadoch obrátiť 
na políciu a podať trestné oznáme-
nie. „Ak ide o podvod, bude sa polí-
cia takýmto skutkom zaoberať. Mu-
sí byť ale naplnená skutková pod-
stata trestného činu,“ uviedla ho-
vorkyňa. Ak nie je možné naplniť 
skutkovú podstatu, nejde o trest-
ný čin, ale o občiansko-právny spor. 
„V takom prípade by sa mali ľudia 
obrátiť na súd,“ informovala Marti-
na Kredatusová.

Trestný čin, 
či priestupok? 
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Na potápačskom výcviku pod ľa-
dom, ktorý organizovali pezinskí ha-
siči na Slnečných jazerách v Senci, 
sa vo štvrtok 21. januára zúčastni-
li aj hasiči-potápači z trnavského re-
giónu. „Účelom výcviku bolo osvoje-
nie náročnejších postupov potápania 
a sebapoznávania pri pôsobení sťa-
žených podmienok pod ľadom,“ infor-
moval hovorca Krajského riaditeľstva 
HaZZ v Trnave Ivan Peťko. 

Pod pätnásť centimetrov hrubým 
ľadom, v hĺbke do štyroch metrov, mu-
seli preplávať stometrovú vzdialenosť 
medzi dvoma vysekanými dierami. „Bo-
lo to dosť náročné, pretože pri mínu-
sovej teplote vzduchu mala voda okolo 
dvoch stupňov Celzia. Okrem toho bola 
dosť kalná a museli sme sa orientovať 
hmatom,“ opísal výcvik trnavský hasič-
ský špecialista Peter Lauko.

Okrem neho sa na výcviku zúčast-
nili ďalší traja hasiči z Trnavy a Hlo-
hovca. Za KR HaZZ v Trnave sa na vý-
cviku zúčastnili dvaja príslušníci ope-

ratívno-technického oddelenia, ktoré 
výcvik zabezpečovalo, a riaditeľ kraj-
ského riaditeľstva Vladimír Mrva. 

 gak

  Svoju fyzickú i psychickú pripravenosť si na Slnečných jazerách 
preverovali aj hasiči z Trnavského kraja.  FOTO: archív KR HaZZ

INZ-2010

Skupine odborníkov sa podarilo vo sväty-
ni katedrálneho chrámu sv. Martina v Brati-
slave identifikovať hrob a pozostatky jezu-
itu, kardinála a ostrihomského prímasa Pet-
ra Pázmaňa. Ide o významnú postavu cir-
kevných dejín, zakladateľa Trnavskej univer-
zity a autora knihy Sprievodca k božej prav-
de, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila du-
chovnú atmosféru Uhorska sedemnásteho 
storočia. O ďalších podrobnostiach dôležité-
ho historického nálezu bude verejnosť infor-
movaná po úplnom vyhodnotení historické-
ho, archeologického a antropologického vý-
skumu svätyne Dómu sv. Martina. sita

TRNAVA – Pamätnú mincu Aurela Stodolu ude-
lila 21. januára prvýkrát vo svojej histórii Mate-
riálovotechnologická fakulta Slovenskej tech-
nickej univerzity v Trnave takmer dvom desiat-
kam osobností a firiem na znak vďaky za spolu-
prácu a podporu. Slávnostné odovzdanie min-
cí sa uskutočnilo na novoročnom stretnutí aka-
demickej obce, zamestnancov a priaznivcov fa-
kulty. Ocenenie v podobe striebornej euromin-
ce a pamätného listu odovzdal dekan Oliver Mo-
ravčík podpredsedovi vlády SR Dušanovi Čaplo-
vičovi, ministrovi hospodárstva Ľubomírovi Jah-
nátkovi i predstaviteľom miestnej samosprávy 
a štátnej správy.  tasr

Našli hrob 
kardinála Pázmaňa

Pamätné mince 
osobnostiam

Trnavskí hasiči pod ľadom

TRNAVA – Pri príležitosti otvorenia 
osláv 375. výročia starobylej Univer-
sitas Tyrnaviensis predstavila uni-
verzita reprezentačnú knihu o rekto-
roch, ktorí sa vystriedali na jej pôde 
počas dlhoročného pôsobenia. 

Čitateľ sa v nej dozvie životopisné 
a profesijné fakty 45 rektorov od Ju-
raja Dobronockého, rektora z roku 
1635, až po dnešného rektora, Mar-

tina Mišúta. Svetlo sveta uzrela vďa-
ka vydavateľstvu Trnavskej univerzi-
ty Typi Universitatis Tyrnaviensis. 
Publikáciu obohacuje aj fotografic-
ká dokumentácia historických listín 
a dokumentov. Základné historic-
ké súvislosti o Trnavskej univerzite 
a rektoroch prináša v úvode čitate-
ľom profesor Jozef Šimončič.

Autorkou knihy je Alžbeta Holo-

šová. „Najviac historických podkla-
dov sme čerpali z archívov a knižníc 
v Budapešti, kam sa škola v roku 1777 
na pokyn Márie Terézie presťahovala. 
Hľadať nové pramene o histórii uni-
verzity však nie je jednoduché. Mno-
hé materiály boli uložené v maďar-
skom krajskom archíve a počas revo-
lúcie v roku 1956 veľa z nich zhorelo,“ 
povedala pre Trnavský hlas.  kvet 

O rektoroch najstaršej univerzity

TRNAVA – Členovia Art 
Galery Tania na Vajanského 
ulici nemajú radi 
stereotyp. Posledný 
utorok každého mesiaca 
bude preto patriť novému 
kultúrnemu podujatiu. 

Rakurs je prvý multimediálny ve-
čer a dobrý nápad na počúvanie a po-
zeranie. Spolu so Združením umel-
cov BonArt a Agentúrou Romanika 
ho zorganizovali v utorok 26. januá-
ra. „Program dopredu nijako zvlášť 
neplánujeme. Vystupovať budú za-
ujímaví ľudia, ktorí sa nám pripletú 
do cesty,“ vysvetľuje spoluorganizá-
torka Ika Krajcová. 

Kým v galérii zneli Piesne o tem-
nom ženstve, výtvarníčka Oxana 
Luk maľovala pred obecenstvom 
na plátno svoje pocity. „Pozvali sme 
aj básnika Erika Ondrejičku a vznik-
lo zaujímavé spojenie umenia, lite-
ratúry a zvuku, ktoré na ľudí zapô-
sobilo. Chceme ozvláštniť kultúru 
v meste a robiť ju tak trochu inak,“ 
hovorí Krajcová. 

Vo februári zatancuje hosťom ga-

lérie počas rómskeho večera sufi ta-
nečnica. „Študuje tento tanec s prv-
kami gypsy v New Yorku. Bude robiť 
workshop v Bratislave a zároveň prí-

de predviesť svoje umenie aj k nám 
do Trnavy,“ dodáva Ika Krajcová.

 TEXT A FOTO: 
 LUCIA UNDESSEROVÁ

Nevšedný experiment

  Texty i melódie Iky Kraicovej boli inšpiráciou pre výtvarníčku Oxanu Luk, 
ktorá pred obecenstvom maľovala na plátno svoje pocity.
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Českú Bibliu z 18. storočia jej ma-
jiteľ scenzuroval. Necudné partie na-
hých tiel prelepil kvetinkami a halúz-
kami. Aj takýto pohľad na knihu kníh 
ponúka výstava Premeny Biblie. 

Asi štyridsať kusov Biblií zo 16. až 
20. storočia ponúka výstava v Mú-
zeu knižnej kultúry – Oláhov semi-
nár v Trnave. Všetky exponáty po-
chádzajú z historickej knižnice Zá-
padoslovenského múzea. 

Výstava je voľným pokračovaním 
cyklu K dejinám knižnej kultúry. „Naj-
starším originálom je trnavský misál 
zo začiatku 18. storočia. Aj najmlad-
šia Biblia pochádza z Trnavy, je ňou 
Písmo sväté z roku 1937,“ povedal ku-
rátor Milan Ševčík. Zaujímavý je tiež 

preklad Biblie Martina Luthera. „Bol 
jeden z prvých, ktorý preložili Bibliu 
do spisovnej nemčiny, u nás si môžu 
ľudia pozrieť exemplár zo začiatku 18. 
storočia,“ poznamenal Ševčík. 

Záujemcovia o premeny Biblie si 
môžu túto pozoruhodnú výstavu 
pozrieť od utorka do piatku v čase 
od 8.30 do 17. hodiny.

 DARINA KVETANOVÁ

Trnavčan Maroš Bango je od narodenia ne-
vidiaci. Pred rokom si zaumienil, že urobí spe-
vácku kariéru a splní si svoje sny. Vyšlo mu to. 

Vlani nahral a vydal CD s názvom Bludis-
ko, ktoré pokrstil Peter Dvorský. „Podarilo sa 
mu dostať aj do súťaže OTO, kde je nominova-
ný v kategórii spevák. Ani neviem, akým zázra-
kom,“ hovorí jeho manželka Saša. „Tento rok sa 
jeho pieseň dostala do štvrťfinále, medzi šesť-
desiat najlepších v Eurovízii,“ vysvetľuje Saša 
Bangová, ktorá je manželovi zároveň aj mana-
žérkou. V súčasnosti sa Bangovci objavujú hlav-
ne na plesoch. „Minulý rok bol úžasný, Maroš si 
splnil túžbu a spieval s Petrom Dvorským. Robí 
mu radosť stáť na pódiu a odovzdávať svoj hlas 
ľuďom,“ hovorí. Naďalej vraj zostal skromným 
človekom bez akýchkoľvek manierov. 

O nevidiacich manželoch budeme ešte po-
čuť. V tomto roku plánujú viacero podujatí. 
„Chceli by sme sa čo najlepšie umiestniť v Eu-
rovízii a koncertovať na Slovensku. Maroš by 
si rád zaspieval duetá so známymi spevák-
mi a orchestrami. Chystáme aj televízny be-
nefičný koncert. Výťažok zo zbierky pošleme 
zdravotne postihnutým ľuďom,“ dodáva Saša 
Bangová. LUCIA UNDESSEROVÁ

Divadelnú adaptáciu dvoch noviel Egona 
Bondyho Máša a Beta uvedie pri príležitosti 
20. výročia pádu komunizmu Divadlo Jána Pa-
lárika v Trnave. Každá z noviel rozpráva príbeh 
ženy. Obe žijú v dvoch celkom odlišných a ne-
súvisiacich svetoch. Máša je realistickým zo-
brazením obyčajného dievčaťa v Českoslo-
vensku po februárovom prevrate v roku 1948, 
Beta je bezčasové podobenstvo z kafkovsko-
orwellovského sveta, kde sú ľudia ujarmení 
všemocným totalitným režimom. 

Prostredníctvom kontrastných a pritom po-
dobných osudov žien inscenácia dnešnému di-
vákovi sprostredkúva fenomén totality a po-
ukazuje na nebezpečenstvo, ktoré na spoloč-
nosť striehne, keď podľahne jeho zvodom.

Premiéra inscenácie sa uskutoční v štúdiu 
divadla 13. februára o 19 hodine.  gak

Aj tak sa dá nazvať básnická zbierka Petra 
Chmelu Mojím pohľadom. Autor, ktorého trnavský 
región pozná ako scenáristu a režiséra televízneho 
projektu Mestskej televízie Trnava Pašiové hry, sa 
rozhodol zasiahnuť srdcia i vnútro bytia poéziou. 

„Každá báseň, ktorá vznikla na konkrétny  
podnet bežného každodenného života, je aj 
o polemike hľadania zmyslu života. Verše, kto-
ré som ukladal z hĺbky duše, sú o nás, o mne, 
o tebe,“ vyznáva autor. 

Prvotina Petra Chmelu určite zaujme nielen mi-
lovníkov poézie, ale každého človeka. Je rozdelená 
do dvoch častí. V prvej, ako sám autor hovorí, po-
zýva všetkých na zamyslenie sa a k rozhodnutiu 
byť bližšie k Bohu a ľuďom. Druhá časť – Vianočné 
inšpirácie – sa nesie v znamení vianočných sviat-
kov od adventu do Troch kráľov. Zbierku ilustrovala 
Marta Klenovská.  EVA KOPÚNKOVÁ 

TRNAVA – Príroda môže človeka lie-
čiť, ale mu aj škodiť. Dve odlišné 
vlastnosti prezentujú výstavy Čarov-
ná moc rastlín a Jed v prírode, ktoré 
sú inštalované v Západoslovenskom 
múzeu v Trnave. 

Liečivé účinky bylín poznali už naši 
predkovia. Vyrábali z nich čaje, odva-
ry či kvapky. Jedovaté sú však aj mno-
hé izbové rastliny.

„Na Vianoce nesmie u nás doma 
chýbať vianočná ruža, na jar zase zla-
tý dážď. Nevedela som však, že už len 
pár jeho kvietkov môže byť pre člove-

ka škodlivých,“ poznamenala Štefá-
nia Vanková z Trnavy, ktorá si pozor-
ne čítala informácie o vystavovaných 
exemplároch. „Zapožičali nám ich zo 
Slovenského múzea ochrany prírody 
a jaskyniarstva v Liptovskom Miku-
láši. Liečivé rastliny zase spracovali 
na Fakulte agrobiológie a potravino-
vých zdrojov Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzity v Nitre,“ povedala 
botanička Elena Zlatošová. 

Výstavy už čoskoro navštívia žia-
ci základných škôl a ďalší záujemco-
via o túto problematiku. 
 TEXT A FOTO: 

DARINA KVETANOVÁ

Trnavský Bocelli 
na Eurovízii

Máša a Beta

Kladenie kamienkov života 

Liekom aj jedom

Staré, klasické výtvarné 
postupy nahrádzajú 
nové. Príležitosť priamej 
konfrontácie umenia 
ponúkajú aktuálne 
výstavy v Galérii Jána 
Koniarka v Trnave.

Súbežne s prvou tohtoročnou 
hlavnou výstavou Plavba línií, veno-
vanou regionálnym a slovenským au-
torom staršej generácie, ponúka galé-
ria v Klube 3 výber zo súčasnej tvor-
by mladého trnavského výtvarníka 
Martina Kochana. Výstava Katedrály 
periférie reaguje na typické trnavské 
prostredie sídlisk s ich dominanta-
mi, ktorými sú výškové vežiaky. „Au-
tor, vyrastajúci na sídlisku Družba, 
do nich jednoduchým spôsobom vkla-
dá svoj pocit domova. 

Na základe minimálnej úpravy, až 
takmer popartovým množením, tie-
to architektúry dotvára či deformu-
je. Má predstavu, že by zobrazené bu-
dovy mohli v takejto podobe skutoč-
ne existovať. Naráža na problematiku 
sociálneho bývania a mladým ponúka 
možnosť vytrhnúť sa z takéhoto koc-

kavého spôsobu života v paneláku,“ 
uviedol o vystavovaných dielach ku-
rátor výstavy Miroslav Zajac.

Pretvorené mnohokrát videné ar-
chitektúry mesta i nazretie interié-
ru domácností sú akýmsi autoportré-
tom zdieľaného priestoru Martina Ko-

chana s verejnosťou. Ako sám po ver-
nisáži podotkol, tieto pohľady hovo-
ria samy za seba. Fotografie študen-
ta Fakulty výtvarných umění Vysoké-
ho učení technického v Brne si možno 
pozrieť do 14. februára.

TEXT A FOTO: GABO KOPÚNEK

Katedrály periférií

  Trnavské „mrakodrapy“ autor fotografií Martin Kochan pretvoril 
v novodobé umelecké dielo.

  Necudné partie majiteľ biblie scenzuroval.

  Aktuálnu výstavu v múzeu si 
pozrela aj Štefánia Vanková.

Biblia s cenzúrou
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Marián Fabuš od srdca 
v súvislosti s Haiti 

(Legendárny záchranár 
s nechuťou o trnavskej anabáze.)
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neprehliadnite

Toľko zálesáčok, kovbojov, 
barových dám i vojakov 
konfederácie na jednom 
mieste sa tak ľahko nevidí. 
V Špačinciach to však nie 
je žiaden zriedkavý jav. 

Minulú sobotu bol v kultúrnom dome 
už osemnásty ročník coutry plesu, ktorý 
s Klubom slovenských turistov Špačinskí 
pekní chlapci neúnavne pripravuje 
známa skupina Návrat. Znejú najväčšie 
hity svetovej, českej i slovenskej country 
v podaní skupiny Texas z Topoľčian 
i domáceho Návratu.

Tri stovky spokojných
Dávno v predstihu vypredaných 320 

vstupeniek sa pretavilo na rovnaký 
počet návštevníkov v kostýmoch či 
aspoň s doplnkami, vďaka ktorým 
pripomínajú dobyvateľov Divokého 
západu. Hlavný organizátor Miroslav 
Uváčik, duša miestnej kapely Návrat 
i fašiangových country plesov a letných 
country pohodičiek v parku, je na výsosť 
spokojný. Trojmesačná usilovná príprava 
priniesla svoje ovocie. Má šťastie, 
že v tom kolotoči povinností nie je 
sám a napríklad výzdobu sály, výdaj 
večerí, chod zákulisia a ďalšie navonok 
nebadateľné, ale neodkladné povinnosti 
si vzala na plecia jeho manželka Ivona.

Maryland i tombola
Špačinské country plesy majú pestrý 

program. Aj tohto roku, celkove už 
šestnástykrát, sa na nich predstavil 
špičkový súbor country tancov Maryland 
z Trenčína, nechýbala obľúbená súťaž 
družstiev v preťahovaní lanom, lákavé 
boli aj ceny pre vyžrebovaných majiteľov 
vstupeniek od mikrovlnnej rúry cez DVD 
prehrávač, multifunkčnú tlačiareň atď. 
až po kytice kvetov.

„Skupinu Návrat sme založili s bratom 
Ivanom v apríli 1992. Hráme prevažne 
prevzaté country, folkové a trampské 
piesne, ale aj moje vlastné skladby,“ 
hovorí Miro Uváčik. Vystupujeme 
na rozličných festivaloch a kultúrno-

spoločenských akciách. Od vzniku sa 
v kapele vystriedalo viacero hudobníkov 
a speváčok,  v súčasnosti hráme 
v zložení Miroslav Uváčik - gitara, banjo, 
fúkacia harmonika, spev, Ivan Uváčik - 
dvanásťstrunová gitara, spev, Martin 
Lopatka - basgitara a Milan Habala - 
bicie nástroje, perkusie, spev. Podujatia, 
ktoré organizujeme so Špačinskými 
peknými chlapcami a obecným úradom, 
majú dobrý ohlas v širokom okolí, aj 
na dnešnom plese je veľa Trnavčanov 
a návštevníkov zo susedných obcí.“

Záujem o ples dvojnásobne prevyšoval 

počet lístkov, ale ako Miroslav Uváčik 
zdôraznil, organizátori nechceli 
dopadnúť ako v začiatkoch, keď sa 
v kultúrnom dome tiesnilo vyše päťsto 
ľudí a dochádzalo aj ku konfliktom. 
Pôvodné bály sa zmenili na plesy 
a výrazne stúpla aj ich spoločenská 
úroveň. Žiaľ, sálu Kultúrneho domu 
v Špačinciach nemožno nafúknuť. 
Kto bude chcieť o rok vychutnať 
atmosféru pravej, kultivovanej country 
zábavy, bude sa musieť so žiadosťou 
o vstupenky riadne poponáhľať.

TEXT A FOTO: BENJAMÍN ŠKREKO

Kovboji a zálesáčky vo víre
Ojedinelý ples v Špačinciach úspešne oslávil svoju osemnástku

 Veľký úspech malo vystúpenie tradičného hosťa, súboru Maryland z Trenčína.

 Pani Ivona mala na pleciach chod celého zákulisia.

 Miroslav Uváčik, duša Návratu i plesu.
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Zemetrasenie na Haiti, ľudia 
v troskách budov, hroziace 
epidémie. Tí, ktorí prežili, 
hľadajú svojich blízkych. Živých 
alebo mŕtvych. V roku 1999 
vyrážali z Trnavy do sveta 
k podobným katastrofám aj 
trnavskí záchranári so psami. 
Dnes už o nich nepočuť.

Kopu uznania v tom čase získala 
trnavská skupina kynológov – 
záchranárov pod vedením Mariána 
Fabuša, malého generála, ktorý keď , 
kričí a keď kričí, tak z toho bolia uši. Kam 
sa podela táto vzácna partia? Riaditeľa, 
občas aj neriaditeľa kynologickej 
záchrannej služby som našiel na jeho 
chalupe medzi Považskou Bystricou 
a Rajcom. Práve dovaril poľovnícku 
fazuľovú polievku.

1999
Prvou veľkou akciou našich kynológov 

– záchranárov bola pomoc po veľkom 
zemetrasení v Turecku v auguste 1999. 
„Našli sme tam v troskách približne 
štyridsať mŕtvych a ďalších osemnásť 
nám psi značili ako živých. Žiaľ, naozaj 
živých dostali von zo sutín len dvoch. 
Tých ostatných nebolo čím vyslobodiť... 
Chýbala technika. Asi ako teraz na Haiti,“ 
konštatuje Fabuš.

Po prvej akcii mali naši záchranári 
veľký úspech a vyslúžili si úctu, dostali 
prvé vyznamenania. V septembri opäť 
zasahovali - na Taiwane. „Tam už bola 
iná organizácia. Najprv nám povedali, že 
potrebujú prehliadnuť jednu budovu. Dal 
som poslať preč robotníkov a do trosiek 
sme postupne vypustili všetkých 
štyroch psov. Signalizovali nám živého 
človeka. Taiwanci nás presviedčali, že 
tam nikto nie je. Trval som na svojom, 

Kam sa podel Fabuš?
Čestné uznanie záchranárovi po štyroch rokoch

 Marián Fabuš pri vitrínke s oceneniami z celého sveta.

  Keď je núdza, využiť sa dá aj mäsiarske chladiarenské auto na prevoz mŕtvych.
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za čo sme zožali aplauz. Z ľavého kúta 
sa vyštveral mužíček, ktorého tam 
úmyselne schovali, aby vyskúšali našich 
štvornohých záchranárov. Po tom, ako 
si nás takto čekli, sme dostali piati 
dve veľké deväťmiestne terénne autá 
s plnými chladničkami a mohli sme 
ísť pracovať do terénu. V autách sme 
aj spávali. Pracovali sme na najviac 
postihnutých miestach.

Po skončení prác na Taiwane dostal 
náš tím uznania od taiwanského 
ministra zahraničných vecí. Okrem 
iného aj hodinky a ďalšie osobné dary. 
„Zvláštna delegácia s pozlátenou 
plaketou prišla za nami aj do Trnavy. 
Volal som vtedy primátorovi, či by ich 
tiež neprijal. Žiaľ, nakoniec si nenašiel 
čas ani on a ani jeho zástupcovia. Bolo 
to asi preto, že som napadol vtedajšie 
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 
radikálne obmedzovalo chov psov.“

V novembri boli opäť v Turecku. 
„Jeden dedko nás prosil, aby sme 
prehľadali trosky domu, v ktorom mala 
byť jeho neter s kamarátkou. Hovoril, 
že ich videl na balkóne, keď to padalo... 
Na troskách však bola nálepka britského 
kynologického tímu, že priestor prehliadli 
a nikoho v ňom nenašli. Naše psy tie 
dievčatá našli... Jedna z mŕtvol bola ešte 
nesčernetá. Možno žila, keď tam boli 
Briti... Možno...“

Z 2 20
Naozajstný benevolentný bodrel 

v zákonoch, upravujúcich činnosť 
treťosektorových organizácií, 
prispel aj ku kynologickej anarchii 
a rozsypaniu sa na niekoľko organizácií 
a kontraorganizácií. Čo si niektoré z  
občianskych združení dovoľujú v mene 
nikoho či aj nikoho, je niekedy naozaj 
zarážajúce. Ani psíčkarov to neobišlo. 
Hneď po Fabušovom kolmom štarte 
prišli tí, ktorí boli presvedčení, že by 
to dokázali robiť lepšie. „Bývali sme 
jediná organizácia, pozostávajúca 
z dvoch subjektov záchranárov – 
kynológov. Dnes ich je pätnásť, 
osemnásť či dvadsať...“

Kvôli ťahaniciam prišla aj trnavská 

základňa o veľa. „Nejakým zvláštnym 
spôsobom nám ukradli organizáciu. 
Iným vydali druhé IČO. Keď sme 
urobili krik, na úradoch zistili, že máme 
pravdu. Mali sme škodu vyše dvanásť 
miliónov. Potom prišli ďalší a lavína 
bola spustená. Porekadlo Za dobrotu 
na žobrotu sa prejavilo naplno. Vajce 
bolo zrazu múdrejšie ako sliepka. 
Urobili zo mňa zlodeja miliónov. 
Písali až na prezidentskú kanceláriu. 
Samozrejme, že neuspeli...“

V tom čase Marián Fabuš prišiel 
aj o invalidný dôchodok. „Lekárka mi 
ho vzala bez akýchkoľvek vyšetrení. 
Povedala len, že som veľmi slávny 
a často ma vidno v televízii. Ani nedala 
preveriť môj zdravotný stav. Osem rokov 
som sa súdil, kým mi ho vrátili. Ďakujem 
pani doktorke Bošnákovej zo zdravotnej 
poisťovne za to, že bolo pre ňu nejaké 
udanie dôležitejšie, ako moje zdravie. To 

je úbohé,“ mieni Fabuš.
Ako je vlastne možné, že chlapík 

s chorým srdcom, po infarkte, lietal 
po svete a zachraňoval? „Moje zdravie 
je podlomené. Som po dvoch bajpasoch, 
ale záchranárčinu robiť budem!“ hovorí 
rázne, tak ako je to u neho zvykom. 
„Prečo by to bolo čudné, že niečo 
robím dobrovoľne? Čo som ja za to 
platený? Na to pozor! Robotu so psom 
predsa robiť môžem. Všetky veľké 
akcie som riadil ako invalid. To nie je 
zakázané. Invalid predsa nie je odsúdený 
na sedenie doma. Poznám kopu invalidov, 
ktorí rýľujú záhradky. To je podľa mňa 
namáhavejšie. Veď by mi ešte mali 
ďakovať, že som pozdvihol organizáciu 
a urobil dobré meno Slovensku. Dnes 
chce byť každý Fabušom. Vyškolil som 
kopu ľudí, ktorí sú dnes šéfmi tých 
malých združení. Nech si robia čo chcú, 
už im rozumy dávať nebudem.“

O 105
Trnavské cvičisko malo tiež nešťastný 

osud. Napríklad starý vagón, v ktorom 
sa stretávali, najprv darca (kynologický 
klub) daroval jednej organizácii, a potom 
ho opäť daroval inej – kontraorganizácii. 
„Čo sa robí v Trnave, je mi už jedno. 
Je to o ničom. Záchranárčina by mala 
byť o spolupráci, a nie o podrážaní 
nôh a snoch o vlastnej sláve. Každý by 
chodil pomáhať pred objektívmi kamier, 
ale ešte som nevidel, že by niekoho aj 
naozaj našli. Ukázať sa pred objektívmi, 
a potom pýtať peniaze,  to je stratégia... 
Alebo sa šmykom otočiť na štvorkolke 
pred publikom. Príjemný pocit je aj 
chodiť so psom v dečke s červeným 
krížom po meste. Lenže športová 
záchranárska kynológia je o bodoch, 
ale práca v teréne je o sekundách. Keď 

sa budem vychvaľovať, už nebudem 
záchranár, ale exhibicionista.“

Najväčším milovníkom kamier je 
pravdepodobne gabčíkovský spasiteľ Ján 
Culka, ktorý sa dokáže hrať na hrdinu, 
zatiaľ čo iné organizácie niekde natvrdo 
pracujú. Aj v súvislosti s Haiti sa blysol 
v spravodajstvách.

„Moji ľudia boli medzi prvými aj 
pri našom havarovanom vojenskom 
lietadle pri maďarskej obci Hejce. 
Dostali sa v noci priamo k vraku. Keď 
sme odchádzali, prišiel Culka autom so 
zapnutými majákmi, aby sa postavil pred 
kamery... On dostal metál hneď, nám dali 
čestné uznanie po štyroch rokoch...“

Marián Fabuš už v Trnave nepôsobí. 
Mnohí si oddýchli. Možno je to 
škoda. „To, čo mi nedala Trnava, som 
teraz našiel v Nitre. Spolu s mestom 
tam vybudujeme veľké cvičisko 
záchranárskych psov. Tak, ako som 
zviditeľnil Trnavu, teraz zviditeľním 
Nitru. Čo už?“

Ako sa vlastne Marián Fabuš dostal 
k záchranárstvu? „V roku 1984 sa mi 
stala rodinná tragédia. Na Váhu pri 
Leopoldove sa mi utopil syn. Práve vtedy 
som asi začal podvedome chápať, že 
pre záchranárčinu by som mohol niečo 
urobiť... Psíčkarim odmalička. Videl som 
reláciu o psoch na vyhľadávanie ľudí. 
Potom som sa stretol s odborníkom. Dali 
sme sa dokopy a išiel som na to. V tom 
čase musel byť pes záchranár vhodný 
na všetko, taký ded Vševed so samými 
skvelými vlastnosťami. Lenže takých nie 
je veľa. V psovi treba hľadať danosti a tie 
potom rozvíjať, aby bol v tom svojom 
čo najlepší. Mamička ma učila dávať 
si vysoko latku. Nikdy s ničím nie som 
spokojný. To sa mnohým nepáči, že idem 
stále vpred ostopäť,“ hovorí o sebe.

TEXT A FOTO: VLADIMÍR KAMPF

 V Turecku padali narýchlo postavené lacné domy, ktoré boli darom politikov občanom...

 Kynológia priamo v teréne je náročná nielen pre psa, ale aj pre jeho pána.
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Posadajú si dokolečka ako 
dvanásti mesiačikovia 
a spustia. Namiesto ohníčka 
ich zahrieva číre potešenie 
z hudby. Po dvoch hodinách 
sa zbalia, dopijú zväčša 
nealkoholické pivečko a idú 

domov k sobotňajšiemu obedu. 
Týždeň čo týždeň, už vyše 
dva roky. Keby k nim zablúdila 
rozprávková Marienka, to by 
bolo jahôd! Čarovné žezlo majú 
totiž v rukách všetci a vedia 
ním aj majstrovsky zatočiť. 

I’m blue! Doslovne - som modrý. 
V skutočnosti však toto americké zvolanie 
oznamuje svetu: Smútim! Som pod 
vplyvom démonov smútku, blue devils, 
mám depresiu. Prvá zmienka o modrých 
diabloch sa objavila v divadelnej fraške 
Georga Colmana z roku 1798. Časom sa 
iba voľne preložiteľný pojem I’m blue 
premietol aj do označenia afroamerickej 
vokálno-inštrumentálnej hudobnej formy 
ako blues.

Termín prvýkrát použil Hart A. Wand 
v roku 1912 v skladbe Dallas Blues. 
Za otca bluesu je však považovaný W. 
C. Handy, autor o dva roky mladšej, ale 
dodnes vychýrenej piesne St. Louis Blues. 
Ktovie, možno v bluese má pôvod aj naše 
slovo blúzniť v zmysle bľabotať v horúčke, 
fantazírovať, ale aj bláznivo túžiť, rojčiť.

Lenže partia prešedivených pánov, 
ktorí sa raz týždenne schádzajú 
v pivárničke v centre Trnavy, nevyzerá 
ani depresívne, ani zasnene. Sú to starí 
profesionálni aj amatérski hudobníci 
v dôchodkovom veku s bluesom v krvi, 
pod kožou i za nechtami. Vybalia 
nástroje, zapnú mikrofón a bez divákov 
i bez aplauzu vychutnávajú svoju 
milovanú muzičku.

Modrí démoni nemajú šancu
V sobotu o týždeň to nestarnúci bluesmani roztočia znovu

  Vľavo si šteluje mikrofón Bino Cepko, za troma vďačnými poslucháčmi v strede Amigo – Stano Ježík, z druhej strany dverí s dobrom v ruke Bonzo, ďalej doprava 
Miro Macko, Peter Dolák, vedľa s nerozlučným kontrabasom Piťo Orosz a napokon spevák a gitarista Tony Hornák.

  Z celej partie má jedine Angličan 
Julian Socha muziku ako povolanie.

  Tony Hornák hrá na gitare, vyšíva sóla na harmoničke a medzitým spieva. 
Za ním Laco Pagáč, ktorí rovnako ako ostatní žije s hudbou od mladosti.

FOTO: Benjamín Škreko

FOTO: Júlia Kampfová

FOTO: Benjamín Škreko
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Často sa vedú spory o tom, 
ktorá vlastnosť je typická mužská 
a ktorá ženská. My muži sme podľa 
niektorých vraj racionálnejšie 
zmýšľajúce tvory (naozaj?). Ženy sú 
vraj zase emocionálnejšie. Či rovno 
tiež empatickejšie.

V našej rodine sme (zatiaľ) 
dvaja muži a dve ženy. Spomenutú 
charakteristiku, samozrejme, 
šitú na našu štvorčlennú famíliu, 
môžem po rokoch rozšíriť o ďalšie 
typické ženské či mužské vlastnosti. 
Na mojich babách sa mi napríklad 
páči ich asertivita, nebojácnosť.

Pochopiteľne, prejavy týchto 

vlastností sa u štyri a polročnej 
Barborky a u mojej manželky líšia. 
Dcérka ich prvýkrát vytiahla už pred 
rokom a pol, počas svojho prvého 
dňa v škôlke. Podľa rozprávania pani 
riaditeľky, ako Borka prišla, rozhliadla 
sa po prítomných deťoch, špeciálne 
chlapcoch. Z nich si vytypovala 
jedného (Nikolaska), prišla k nemu 
a vraví mu: „Ty budeš môj kamarát.“

Od tej chvíle sú (pokiaľ nie je jeden 
z nich chorý) každý deň v škôlke bok 
po boku, ruka v ruke. A keď je víkend 
či sú prázdniny, Barča sa nevie 
dočkať, kedy ho zase uvidí. Musí to 
byť naozaj „vážne“. Keď ju prídem 

vyzdvihnúť a jej objekt je stále 
prítomný, nikdy sa s ňou nezabudne 
rozlúčiť bozkom na líčko. A Barča sa 
pritom len sprisahanecky usmieva.

Má prečo. Už v troch rokoch 
ukázala, kto je vo vzťahoch tým 
dominantným. Tá sa veru vo svete 
nestratí! Inak teda Barborka 
naozaj má byť, pokiaľ ide (nielen) 
o asertivitu a nebojácnosť, po kom. 
Naša mamina akoby jej z oka vypadla 
(alebo teda skôr naopak, Barborka 
z mamičkinho:-). A keďže ja som skôr 
pokojnejší typ, v situáciách, keď je to 
vhodné, jej nechávam voľný priestor 
spomenuté vlastnosti prejaviť.

Ako napríklad raz v reštaurácii, 
kam sme si s deťmi skočili, umierajúc 
od hladu, na obed. Keďže reštika 

nebola zďaleka plná, mysleli sme, 
že budeme aj pomerne rýchlo 
obslúžení. Lenže iba prinesenie 
jedálneho lístka trvalo desať minút. 
Potom nám povedali, čo všetko 
z jedálneho lístku si práve nemožno 
objednať. Na „druhé“, podotýkam, nič 
svetoborné z hľadiska prípravy, sme 
čakali trištvrte hodinu. Tak vtedy 
manželka „vyskočila“ a povedala si 
svoje obsluhe aj šéfovi celej reštiky.

Ja som len pritakával. A my 
sme sa najedli zadarmo (platili 
sme len za nápoje), jedlo nám dali 
po rozhodnutí vedúceho grátis ako 
bolestné. No nie je to pozitívna 
vlastnosť? Manželka sa tiež vo svete 
nestratí. A ja s ňou hádam tiež nie...

 JOZEF BEDNÁR

Mám doma asertívne baby
JOBove zvesti

Základná zostava v zložení Tony 
Hornák (akustická gitara, spev), 
Piťo Orosz (kontrabas), Miro Macko 
(elektrická gitara) a Peter Radványi, 
zvaný Bonzo (dobro, spev), občas vyráža 
aj na veľké koncertné pódiá. Štyria 
dedkovia mali veľký úspech napríklad 
na festivale Living Blues alebo na Folk 
Blues Session v Bratislave.

Bonzo s ťažko potláčanou žiarlivosťou 
prezrádza, že asi vôbec najstarší slovenský 
bluesman, hráč country i ľudovkár 
76-ročný kontrabasista Piťko, sa nevedel 

obohnať krásnych mladých ctiteliek. 
Tlačili sa naňho s priehľadnou výhovorkou, 
že chcú autogram. Ale svoj seniorský 
piedestál nemá v trvalej držbe. Keď si 
totiž príde občas do pivárne zadžemovať 
takmer 89-ročný a stále neuveriteľne 
svieži klávesista Bubo Nemeš, hneď Piťo 
klesne do kategórie ucháňov.

Brána do Trnavy
Počas našej sobotňajšej návštevy 

na seanse v pivárni si s uvedenými 
mušketiermi užívali bluesového kyslíka 
ešte Bino Cepko (elektrická gitara), 
Laco Pagáč (elektrická gitara), Amigo 
– Stano Ježík (akustická gitara), Peter 
Dolák (akustická gitara) a Julian Socha 
(akustická gitara, spev).

Julian je napriek svojmu slovensky 
znejúcemu priezvisku čistý Angličan, 
ktorý k nám dochádza za svojou láskou. 
Pred tromi rokmi sa ako hosť Dobrofestu 
zahľadel do očí krásnej Slovenky 
a ostatné už zariadil osud. Okrem toho, 
že svojou mladosťou partičke kazí 
vekový priemer, sa Julian ako jediný 
hudbou doma v Anglicku živí.

Sporadicky ako on sa v partii 
objavujú aj kontrabasista Makar Mrva 
a basgitarista Breakers Fero Bartoš, ba 
do tesnej pivničky sa občas nasáčkujú 
celé spriaznené kapely, ako minulé 
leto bratislavskí Kapucíni. Dobrofest 
otvoril citovú bránu do Trnavy aj 
mnohým ďalším cudzincom, často 
sa tu objavujú špičkoví hudobníci 
z Chorvátska či Nemecka, ale aj 
ďalších krajín. 

Začali to The Breakers
Bluesová tradícia v Trnave siaha 

do 60. rokov minulého storočia. Žáner 
začala programovo rozvíjať skupina 
The Breakers s prevažne bluesovým 
a bluesrockovým repertoárom. Postupne 
vznikali ďalšie kapely podobného 
razenia, mnohí muzikanti sa presadili aj 
na celoslovenskej scéne.

Za hviezdy už dávno platia Ivan 
Tomovič, člen skupiny Bluesweiser, 

speváčka Janka Ružičková so svojou 
kapelou Blueshouse, Second Band Peťa 
Stojku, zhruba pred pätnástimi rokmi 
začala žiariť Bluesová svokra (Blues 
Mother in Law – B.M.I.L.). V roku 1998 ju 

Slovenská bluesová spoločnosť dokonca 
vyhlásila za kapelu roka.

Prešlo len jedno desaťročie a bluesová 
spoločnosť opäť poslala jednu zo svojich 
výročných cien do Trnavy. Vlani vyhlásila 
za objav roka skupinu Kŕdeľ divých 
Adamov, ktorá si dala meno podľa novely 
Laca Novomeského. Bluesovú pochodeň 
v Trnave však najvyššie nesie zoskupenie 
skutočných majstrov s názvom Bonzo 
and the Resonators.

Blíži sa druhá poobede, nástroje 
putujú do puzdier a pár návštevníkov, 
ktorých do pivnice vcucla z Hlavnej 
chuť na pivko, alebo skôr pohodová 
muzika, žiada prídavok. Všetko však má 
svoj koniec, v tomto prípade vlastne 
iba prestávku. O týždeň to tu zrelí páni 
znovu roztočia a dožičia si to, čo je 
v dnešnom svete taký vzácny tovar: 
obyčajnú, číru ľudskú radosť. Démoni 
smútku, blue devils, môžu ísť aj so 
svojimi depresiami do pekla.

BENJAMÍN ŠKREKO

  The Breakers, B.M.I.L., Bonzo and the Resonators, Dobrofest, hudobná 
publicistika, regionálna história a rad ďalších hesiel, ktoré vedú k jednému 
menu. Muž, ktorý vrátil Slovensku Dopyeru. Jednoducho Bonzo. 

  Najstarší aktívny slovenský 
bluesman, kontrabasista Piťo Orosz.

Hviezdne bluesové trio Bonzo 
and the Resonators bude v piatok 
29. januára o 20.00 h koncertovať 
v trnavskom Amfik cafe. Predstavia 
sa v ňom najlepší slovenský buesový 
harmonikár Boboš Procházka, 
gitarista Ivan Tomovič a spevák a hráč 
na rezofonickú gitaru Peter Bonzo 
Radványi. Bonza okrem toho možno 
každý pondelok počuť na Rádiu Devín, 
kde uvádza reláciu Bluesnenie, jedinú 
svojho druhu v slovenskom éteri. 
Túto pozvánku nemožno skončiť inak, 
ako Bonzovým charakteristickým 
pozdravom – keep bluesing!

Trojhviezdie v Amfiku

FOTO: Benjamín Škreko
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 Štvrtok a piatok 28. a 29.1 - Luna bude 
v znamení Raka. Rakovi patrí žalúdok, pečeň, žlčník 
a prsia. Doprajte pozornosť týmto častiam tela. 
Vynechajte z jedálnička mastné jedlá a vyhnite sa 
invazívnym zákrokom do týchto orgánov a častí tela.   
 Sobota a nedeľa 30. a 31.1. - bude Luna 

prechádzať znamením Leva. Všetci tí, ktorí máte 
problém so srdiečkom, krvným tlakom, nepreťažujte 
sa. Určite dobre padne pohodová, nenáročná 
prechádzka, len netreba prepínať svoje sily 
a stresovať sa.
 Pondelok a utorok 1. a 2.2. - Luna prejde 

znamením Panny, ktorej patrí spodný zažívací trakt 

a črevá. Aj tu sa odporúča ľahšia strava, prípadne 
menšia očista, aby sme organizmu dopriali priestor 
a čas na regeneráciu čriev.
 Streda 3.2. - Luna v znamení Váh. Váhy 

sú citlivé na prechladnutie nôh s dopadom 
na obličky. Odporúča sa mať ich, obzvlášť po tieto 
zimné dni, v teple. Dôležité je, aby ste mali teplo 
od nôh. Nechoďte doma naboso, obujte si papuče. 
Nepodceňujte chlad, lebo ľadviny a močový systém 
sú bolestivé, keď prechladnú. A teraz máte väčší 
sklon k prechladnutiu.
 V sobotu 30. januára ráno o 7. hodine 

a 19. minúte bude spln Luny v Levovi. K Levovi sa 

priraďuje úsek patriaci deťom, hrám, zábavám, 
milencom a milenkám. Mesiac bude veľmi 
silno vplývať na ľudí. Tí, ktorí máte problém 
mať deti, alebo problém s deťmi, ktoré ste už 
priviedli na svet, skúste ráno vyslať k nebeskej 
oblohe myšlienku, aby sa vám darilo vo vzťahu 
s deťmi, alebo aby sa vám podarilo počať. Levovi 
prináležia aj hry, preto by ste sa mali vyvarovať 
hazardných hier, lebo hráčska vášeň by vás 
mohla pripraviť o peniaze. Tí, ktorí nežijete 
v partnerských zväzkoch, alebo nemáte stále 
partnerské zväzky, iba známosti, v ktorých niečo 
škrípe a neklape, od srdca si zaželajte, aby vám 
to vychádzalo. Spln môže ovplyvniť zdravie 
a srdciarov a ak vieme, ako sa správať, môže 
nám pomôcť vo vymenovaných oblastiach.

Baran 
21.3. - 19.4.

Štvrtok a piatok 28. a 29.1. sa bu-
dú podobať na predchádzajúce dni. 
Upozorniť treba, v dobrom zmysle 
slova, že tu máte naznačenú pria-
zeň od ľudí narodených v zname-
ní Strelca. Od nich môžete očaká-
vať pomoc. Cez víkend 30. a 31. 
1. budete v pohode, budete si uží-
vať voľno. Pravdepodobne sa pôj-
dete niekam rozptýliť, alebo sa vy-
beriete na nejakú fašiangovú zába-
vu, pretože budete veľmi spokojní 
a veselí. Nový pracovný týždeň 1. – 
3.2. nič sa v práci nezmení. Bude-
te pracovať ako koncom minulého 
týždňa. Aj v oblasti vzťahov a citov 
očakávajte situáciu stabilizovanú. 
Váš život bude v poriadku. 

Býk
20.4. - 20.5.

Hneď 28. – 29.1. sa asi nevyhnete 
nedorozumeniu so svojím partne-
rom, partnerkou. Ale mohol by to 
byť aj niekto, s kým ste v kamarát-
skom vzťahu. Preto pocítite rozla-
denosť a akoby ste stratili energiu. 
Sobotu a nedeľu budete mať mož-
nosť a čas si oddýchnuť, čo vám 
prospeje i pomôže, aby ste si uspo-
riadali svoje myšlienky. V dňoch 
od 1. do 3. februára sa nedorozu-
menie alebo výmena názorov prav-
depodobne vyjasní. Ale ostane vo 
vás akýsi pocit únavy alebo ma-
lej vnútornej depresie. Nie že by sa 
vám zle pracovalo, alebo že by ste 
podávali zlé výsledky, ale nebudete 
to vy, naučení pracovať výkonnej-
šie a akčnejšie.  

Blíženci
21.5. - 21.6.

Váš vládnuci Merkúr bude v zna-
mení plánovitého, pracovitého Ko-
zorožca. Aj vy sa naladíte skôr 
na pracovnú nôtu, na plánova-
nie, čo pre Blížencov nie je typic-
ké. Budete pohodoví, pracovití, sa-
mi so sebou spokojní, ale aj oko-
lie bude spokojné s vami. Víkendo-

vé dni sa ponesú v podobnom du-
chu. Oddýchnete si, všetko bude 
v úplnom poriadku.  Od 1. februá-
ra postretnete šťastie, ktoré vám 
môže sprostredkovať človek naro-
dený v znamení Panny alebo Ra-
ka. Buďte vnímavejší, stane sa tak 
okolo, resp. v čase obeda. Dostane-
te správu, prípadne začujete niečo, 
čo vás naozaj obšťastní a obveselí, 
bude to súvisieť s prácou. V utorok 
a stredu 2. a 3.2. stále budete vy-
trvalo pracovať, pohrúžení do se-
ba. V citoch, láske a rodine zavlád-
ne absolútna pohoda, takže nič vás 
nebude rozptyľovať.

Rak
22.6. - 22.7.

Vo štvrtok 28.1. bude vaša vlád-
nuca planéta v znamení Raka. Bu-
dete preto priateľskí a príjem-
ní. Okrem toho sa v piatok dozvie-
te nečakane dobrú pracovnú sprá-
vu v súvislosti s cudzinou. Do ví-
kendu vstúpite absolútne pokoj-
ní. Luna bude prechádzať zname-
ním Leva, čo vám prinesie šarm, ka-
marátstvo. Vhodné by bolo vyjsť 
si so svojím partnerom, partner-
kou niekam do spoločnosti, kde by 
ste si veľmi dobre oddýchli, zatan-
covali a uvoľnili sa, pretože už prvý 
pracovný deň nového týždňa bu-
dete pracovne vo veľkom nasade-
ní. Pozitívna energia, ktorú nazbie-
rate cez víkend, sa vám zíde. Bu-
dete mať veľmi veľa práce, dosta-
via sa dobré výsledky. V stredu 3.2. 
vám energia bude pribúdať, bude-
te mať chuť do práce. Tí, ktorí sa 
venujú nejakým umeleckým alebo 
tvorivým povolaniam, zožnú v ten-
to deň úspech.      

Lev
23.7. - 22.8.

Vaša vládnuca planéta Slnko sa stá-
le cíti na oblohe vynikajúco. Dodá 
vám to optimizmus, množstvo dob-
rej nálady a s vytrvalosťou dosiah-
nete vynikajúce výsledky. Platí to 
na 28. aj 29.1. Súčasne bude oko-
lo vás po tieto dni i láska a spokoj-
nosť. Cez víkend 30. a 31.1. si ako 

vorkoholické znamenie  popracuje-
te. Nezabudnete však ani na svoju 
rodinu a blízkych, preto budete pra-
covať v príjemnej rodinnej atmosfé-
re. Od 1. až do 3.2. bude stále pla-
tiť to, čo v uplynulých dňoch. Lás-
ka, práca, všetko sa vám bude dariť, 
všetko vám bude vychádzať, patrí-
te k znameniam, ktorým sú teraz 
hviezdy najviac naklonené. 

Panna
23.8. - 22.9.

Vo vašom znamení sa nič mimo-
riadne nedeje. Merkúr prechádza 
znamením Kozorožca, to znamená, 
že tieto dni sa budú niesť pod 
vplyvom práce. Vás práca baví 
a budú za vami adekvátne výsled-
ky. V oblasti lásky a rodiny bude 
tiež všetko priaznivé, a to práve 
preto, že svoju robotu robíte vy-
nikajúco, máte z toho dobrý pocit 
a tento pocit prenesiete aj domov. 
Vyvoláte takú atmosféru, že 
všetko okolo vás bude v siedmom 
nebi. Vy ste však dosť kritické zna-
menie aj voči sebe, takže celkom 
spokojní nebudete. Ale objektívne 
naozaj môžete byť po tieto dni pre 
ostatných vzorom.      

Váhy
23.9. - 23.10.

Venuša bude v znamení Vodnára, 
čo vás urobí mimoriadne kamarát-
skymi, veselými. Budete vyhľadá-
vať väčšiu spoločnosť. Dobrá nála-
da, ktorá vás premôže, sa bude pre-
nášať aj do pracovného prostredia. 
Hravo budete pracovať a výsled-
ky za vami budú v dobrom slova 
zmysle ukážkové. V sobotu a nede-
ľu si naplánujete oddych, ale spo-
jíte príjemné s užitočným a tam, 
kde sa vyskytnete, podelíte svoj 
čas medzi prácu a zábavu. V pon-
delok bude Venuša stále dobre po-
stavená a aj naďalej budete spo-
kojní a v pohode. V stredu 3. febru-
ára v popoludňajších alebo podve-
černých hodinách očakávajte ro-
mantický zážitok. Zadané Váhy so 
svojím partnerom, partnerkou. Voľ-
ní, máte možnosť novej známosti.     

Škorpión
24.10. - 21.11.

Pre vás sa v tomto týždni na jed-
nej strane objavujú zaujímavé prí-
jmy alebo šťastie na finančné zále-
žitosti, na druhej strane pretrváva-
jú nejaké pracovné nedorozumenia 
alebo prekážky. 28. a 29.1. vás čaka-
jú rozporuplné dni. Nie ste nálado-
vé znamenie, ale tieto dni vás uve-
dú doslova do extrémnych proti-
kladných situácií. Buď budete veľmi 
šťastní, alebo, výstižne povedané, 
nervózni. Zdá sa, že víkendový čas 
na oddych využijete, lebo do nové-
ho pracovného týždňa vstúpite 
spokojní a plní energie. Priaznivé 
finančné záležitosti a príjmy budú 
pokračovať, žiaľ, aj prekážky ostá-
vajú. Odporučiť vám možno iba tr-
pezlivosť, pokoj a rozvahu.   

Strelec
22.11. - 21.12.

Jupiter, planéta šťastia a signifi-
kátor peňazí, je v znamení Rýb a je 
dobre ožiarený Plutom. Prinesie 
vám 28. a 29.1. úspech v pracov-
ných a finančných záležitostiach. 
Počas víkendu budete stále praco-
vať, akoby ani neboli voľné dni. Uro-
bíte dobre, lebo v tomto čase mô-
žete podchytiť svoju pracovnú a fi-
nančnú situáciu. Od pondelok 1.2. 
do stredy 3.2. platí to isté. Pozitív-
na práca a nepopierateľné výsled-
ky vás urobia šťastnými.  Čiže ce-
lé toto obdobie bude pre vás orien-
tované pracovne, ale v pozitívnom 
slova zmysle. Možno svoju rodinku 
časovo troška zanedbáte, ale cito-
vo určite nie. Aj v tejto oblasti pôj-
de všetko k obojstrannej spokoj-
nosti. Možno nebudete mať prive-
ľa času na partnera, ale ten, ktorý 
máte, mu plne venujete.     

Kozorožec
22.12. - 19.1.

Saturn vám stále zabezpečuje do-
statok energie, takže pracujete, pra-
cujete, pracujete... Budete mať však 
okolo seba i prekážky alebo neprajní-

kov. Teraz si to už všímať nestihne-
te, budete pohrúžení do práce. Neza-
budnite, že víkend je na oddych a re-
lax. Ste znamenie, ktoré nerozlišu-
je pracovné dni od dní, keď ostatní 
oddychujú. Mali by ste však nazbie-
rať sily do ďalších aktivít. Od pondel-
ka bude v práci všetko v poriadku, 
dosiahnuté výsledky výborné, zod-
povedajúce vynaloženej snahe. Vo 
vzťahoch, citoch, láske a rodine tak 
isto, lebo Saturn bude dobre ožiare-
ný aj Venušou.    

Vodnár
20.1. - 18.2.

Kamarátsky a akčný Urán ešte od-
dychuje v znamení Rýb. Aj vy bude-
te trochu menej akční. 29.1. vás čaká 
príjemný citový zážitok, pravdepo-
dobne s novou láskou. Alebo stretne-
te človeka, ktorý bude vaším kamará-
tom či kamarátkou po zvyšok života. 
30. a 31.1. budete maximálne relaxo-
vať. Trochu netypicky pre vás, zvyk-
nutých oddychovať vo veselšej spo-
ločnosti kamarátov. Skôr sa utiah-
nete v svoje rodine, doma pri televí-
zii a podobne. Doprajte si to. Od 1. 
do 3.2. budete pracovať tak, ako sa 
vy vnútorne naprogramujete. Práce 
nebude toľko, aby ste nestíhali.     

Ryby
19.2. - 20.3.

Neptún prechádza Vodnárom.  Štvr-
tok a najmä v piatok, hoci to bude 
posledný pracovný deň, sa dozvie-
te pracovnú novinu a domov pôj-
dete s radosťou a chuťou. V poho-
dovom duchu sa ponesie aj víkend.  
Hviezdy naznačujú, že ho strávite 
v milej, veselšej spoločnosti, kde sa 
budete príjemne cítiť a odviazane 
zabávať. Nový pracovný týždeň vy-
zerá zhruba tak ako koniec uplynu-
lého. Budete vyrovnaní, pokojní, vý-
sledky budú primerané vašej snahe. 
Vo vašom znamení prebýva tento 
rok aj Jupiter, teda pocit vnútorné-
ho šťastia a váš radostnejší a opti-
mistickejší pohľad na svet spôsobia, 
že si pritiahnete k sebe rovnako na-
ladených ľudí a všade a vo všetkom 
sa vám bude dariť. 

od 28.1. do 3.2.2010

AK CHCETE VEDIEŤ VIAC, KLIKNITE NA STRÁNKU: WWW.ASTROLOGICKA.SK VALÉRIA POLČICOVÁ

Z hviezd číta astrologička Valika

Lunárny kalendár zdravia
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Zima je v plnom prúde. 
K tomuto ročnému obdobiu bez 
pochýb patrí lyžovačka. Okolo 
trnavských rovín sú možnosti 
na lyžovanie obmedzené. 
Jedným z najbližších stredísk je 
Bezovec. Od Trnavy je vzdialený 
približne 50 kilometrov.

Toto stredisko letnej aj zimnej 
turistiky dostalo názov podľa vrchu, pod 
ktorým sa nachádza, 748-metrového 
Bezovca. Pre lyžiarov a snowboardistov 
sú dostupné zjazdovky rôznych 
obťažností, orientované na všetky 

svetové strany. Štyri technicky 
zasnežované, ďalšie dve čiastočne. 
Lyžiarske podmienky sú vhodné okrem 
zjazdového aj pre bežecké lyžovanie 
a nechýba ani nočné osvetlenie. Pekný 
výhľad na prírodu je taktiež jedným 
z plusov tohto strediska.

Desať ku jednej
Nič nie je ideálne. Pekný deň, veľmi 

dobré podmienky na lyžovanie. Mnoho 
ľudí sa rozhodlo využiť príležitosť na fajn 
lyžovačku. Až príliš mnoho. Na jeden 
z vlekov si museli počkať minimálne 
desať minút. Zjazd z kopca, na ktorý 
vlek viedol, trval asi minútu a pol. Potom 
znova desať minút čakania, vyviezť 
sa hore a chvíľka lyžovania. Iné vleky, 
k náročnejším svahom, boli poloprázdne.

Požičanie lyžiarskeho výstroja stojí 
16 eur na deň, vlek 15. Výstroj pre deti 
sa dá prenajať za 10 eur na deň a detský 
lístok na vlek stojí 11 eur na deň. Občerstvenie ľadom

V blízkosti strediska je možnosť 
ubytovania i občerstvenia. O občerstvení 
by sa však dalo polemizovať. Nebol 
problém zohnať hotdog či cigánsku. Kto 
však chce niečo na zahriatie, má smolu. 
Tatranský čaj, grog alebo rum ponúkali 
bez problémov. 

No keď som si pýtala nealko 
podľa reklamnej tabule, dostala sa mi 
nepríjemná odpoveď. Čaj? Nemáme. 

Energy drink? Nemáme. Čapovanú 
kofolu? Máme nealko v chladničke. 
Tak som si vybrala jednu z chladených 
plastových fľašiek. Vonku bolo pod nulou, 
no bola som smädná, takže som musela 
piť z fľaše, v ktorej plávali kusy ľadu. 

Lyžiarske stredisko vyzeralo pekne. 
Výhľad na zimnú prírodu bol nádherný. 
No ak sa sem prídete pozrieť aj vy, 
nezabudnite na termosku. Na svahu 
niečo teplé dostanete asi len ťažko.

TEXT A FOTO: JÚLIA KAMPFOVÁ

Bez termosky ani nechoďte
Považský Inovec, lyžiarske stredisko Bezovec

Z Trnavy cez Piešťany, Moravany 
nad Váhom, v obci Modrovka odbočiť 
na Modrovú. Ďalej vás medzi Starou 
Lehotou a Novou Lehotou na odbočku 
k Bezovcu zavedú orientačné tabule. 
Autobusová zastávka je asi kilometer 
pod strediskom.

Ako sa tam dostať?

 Niektoré svahy boli poloprázdne, inde sa čakalo dlho.

 Z konca radu k vleku sa ľudia dostali asi za jedenásť minút.

  V chladnom počasí niet nad 
občerstvenie ľadom.
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Bývajú v obyčajnom dome 
na kraji dediny. Rodina 
ako každá iná. Pravda, až 
na počet členov. Okrem 
mamy Antónie, otca Ľuboša 
a babky Štefánie rodinku 
dotvára ešte desať detí.

Najstarší, Martin, má dvadsaťpäť 
rokov a pracuje v Trnave. Dcéra Katka 
chodí na vysokú školu do Piešťan. 
Peťo bude mať o chvíľu dvadsaťdva. 
Tiež už pracuje. Ľubo chodí 
na strednú do Hlohovca. Erik je tretiak 
na športovom gymnáziu v Trnave. Stále 
má nejaké futbalové tréningy. Dcéra 
Mária študuje na akadémii blahoslavenej 
Laury. Chce byť učiteľkou v materskej 
škole. Šiestačka Magdalénka a tretiak 

Marek chodia na základnú školu. Antónia 
má štyri roky. Najnovším prírastkom 
je malá Veronika. Prišla na svet iba 
pred necelými dvoma týždňami, 
17. januára. Súrodenci z nej majú 
veľkú radosť. Najviac sa na ňu tešila 
Toninka. Hladkávala mamičkine bruško 
s bábätkom, bozkávala ho, nevedela sa 
dočkať.

Stále na materskej
Trinástka je vraj nešťastné číslo. 

U Sabovcov však znamená niečo 
iné. Trinásť ľudí v jednom dome. 
Pre niekoho priveľa, oni by však 
nemenili ani za nič. „Veľkú časť svojho 
života som strávila na materskej. 
Na prácu čas nemám, no okolo detí 
a domácnosti som zamestnaná 

Trinásť šťastných duší 
Matka desiatich detí s úsmevom hovorí: A keby nám ich Boh dal 

  Vtesnať celú rodinu na jednu fotku je dosť náročné. Na tejto sa to podarilo. Chýba len maličká Veronika, ktorá ešte nebola na svete.

 Mamička Antónia s najmladšou dcérkou, Veronikou.
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nonstop. Chodiť ešte do práce, to 
by som nijako nestíhala. Som mama 
na plný úväzok,“ hovorí pani Antónia.

Súrodenci sa na seba veľmi 
nepodobajú, iba Magdalénka s Toninkou 
majú niektoré zhodné črty. Ostatné deti 
majú svojskú povahu aj výzor. „Babka 
si ich niekedy pomýli. Ja našťastie nie,“ 
smeje sa mamička. Najväčší kvietok je 
vraj Erik. Všetci sú však poslušní a vždy 
pomôžu, keď treba. Upratujú, sem-
tam navaria, najstarší už pomáhajú aj 
finančne. „Nám sa veľká rodina páči. Len 
niektorí ľudia otvárajú ústa: Čo? Vás je 
až desať?“ konštatuje Mária.

Do auta len polovica
Zastihnúť doma všetkých naraz nie je 

ľahké. Skoro vždy niekto chýba. Erik má 
zápasy, starší pracujú. Najväčšia šanca 
je v nedeľu na obed. „Moja mama mala 
len tri deti, ale pochádzala zo šiestich. 
Rovnako aj svokra a môj tato mali päť 
súrodencov. Vnúčence zatiaľ nemám, ani 
sa žiadne nechystajú. Deckám je dobre 
pri mame, vlastnú rodinu nepotrebujú,“ 
hovorí matka desiatich detí Antónia 
Sabová. Vnúčencom by sa potešila, ale 

nevylučuje ani ďalšie vlastné dieťatko. 
„Keď to príde, tak to príde. Všetko má 
svoj čas. A keby bolo ďalších aj päť, 

neváhala by som. Nedala by som si 
vziať ani jedno,“ 
hovorí.

Problémy 
bývajú aj 

s peniazmi. 
Sabovci musia často 

rozmýšľať, kam ktorý cent 
investovať. „Bolo už všelijak. Zle aj 
ešte horšie. Momentálne je to fajn, 

najstarší už robia a pomáhajú, takže 
to nie je až také zlé,“ povzdychla si pani 
Antónia.

Sedem litrov denne
Deti najradšej chodia 

na výlety. Starší súrodenci 
vezmú mladších a zábava sa 

môže začať. „Nedávno 
Katka s Peťom vzali 
malých na tvorivé 
dielne. Chválili ich, 

aké je to super, keď sa 
všetkých päť súrodencov 

spolu vyberie na takýto výlet. 
Škoda, že len päť. Viac sa ich ale do auta 
nezmestí,“ smeje sa mama.

Svojej veľkej rodiny by sa ani 

jeden z jej členov nevzdal. Starší 
súrodenci sa nevedia dočkať, kedy 
prídu z práce. Po príchode vyobjímajú 
Toninku a vyhadzujú ju až po plafón. 
Toninke neprekáža, že prišla o pozíciu 
najmladšieho dieťaťa. Naopak, je nadšená.

Problémy s varením nie sú. 
Všetci zjedia, čo práve je. Ale keby 

aj boli prieberčiví, nemajú na výber. 
Každý deň treba spraviť polievku 
do sedemlitrového hrnca.

A aby Sabovcov nebolo málo, chodieva 
sa k nim hrávať aj chlapec od susedov, 
Tomáško Sklenár. Niet nad veľkú rodinu.

TEXT, FOTO A REPRO: 
JÚLIA KAMPFOVÁ

v dome u Sabovcov
hoci ešte aj ďalších päť, všetky si nechám

 Všetci pomáhajú, ako sa len dá.

  Okrem stálych členov rodiny k Sabovcom rád chodieva aj ich kamarát zo 
susedstva Tomáško (v strede).

  Donedávna najmladšia, Toninka, bola 
do narodenia Veroniky rodinným 
anjelikom.
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Odmalička som 
vyrastal na bálešoch. 
Boli vynikajúce ku 
kyslým polievkam, 
ale aj ráno s čajom. 

Po rokoch manželstva mi 
na ne opäť došla chuť, ale dlho 
sme s mojou nemohli nájsť 
recept, aby boli také chutné, 
ako od mamy. Napokon sme 
na ten fígeľ prišli a čudovali sme 
sa, aké je to prosté.

Navážime si zmes 70 dag
polohrubej a hladkej múky 
zhruba jedna k jednej, 
hodíme tam jedno vajce, 
šesť polievkových lyžíc oleja 
a štipku až dve soli. V hrnčeku 
s vlažným mliekom rozmiešame 
dve čajové lyžičky cukru 
a vložíme doň rozpučenú 
kocku droždia. Keď sa kvások 

dvihne, zamiesime s použitím 
ďalšieho mlieka polotuhé cesto 
a necháme na teplom mieste 
dobre vykysnúť. Polovičku 
natiahneme na vymastený 
plech a môžeme ho upiecť 
s nejakým kompótom nasladko 
(posypať vanilkovým alebo 
škoricovým cukrom). Alebo 
ho upečieme holé a až 
po vytiahnutí z rúry potrieme 
roztlačeným cesnakom (šesť 
strúčkov, 1 ČL oleja, 1 ČL vody, 
soľ), aký sa dáva na lángoše. 
Ďalší, a vynikajúci, variant je 
rozmiešať tri-štyri pochúťkové 
smotany, sladkú mletú papriku, 
kôpor (aj sušený), jedno vajce 
a soľ. Rozotrieme na cesto 
a pečieme do zahnednutia.

No ale keď sa neponáhľame, 
môžeme urobiť z jednej 
polovičky cesta báleš 
a z druhej parádne pizzové 

koláčiky. V tomto prípade 
položíme na plech papier 
na pečenie, cesto rozvaľkáme 
na trojmilimetrovú hrúbku, 
mokrým pohárom vykrojíme 
kolieska a rozložíme ich tak 
pol centimetra od seba. 
Najprv ich potrieme zmesou 
rajčinového pretlaku, kečupu, 
štyroch roztlačených strúčikov 
cesnaku, pizzového korenia 
a štipky oregana. Teraz pozor... 
Pohov. Hneď na to nasypeme 
strúhaný eidam, naň položíme 
tenký rez oravskej slaniny, 
potom kôpku šampiňónov, 
vopred podusených na cibuli, 
zasa hodne strúhaného 
syra a navrch jednu olivu. 
Zaručujem, že kto to neľúbi, zje 
ešte zahorúca asi štyri kúsky, 
a kto to má rád, zlopne celý 
plech.

BENJAMÍN ŠKREKO

Báleše a pizza ako od mamy
recept

STREDNÁ

sudoku

ŤAŽKÁ

VEĽMI ŤAŽKÁ

Riešenie sudoku nájdete na str. 26.

STREDNÁ

4 8 2 3

1 6 7
6 4 8

3 7 6
4 5 1

1 2 4 8
7 1 9

3 7 4
5 9 4 1

ŤAŽKÁ

9 8

6 7 5
4 2 6
5 2 1

4 6 3
7 4 3 2

2 8 1
5 6 7

7 3

VEĽMI ŤAŽKÁ

5 7

7 3
4 1 2

3 9
2 6 3
1 2 8

8 7 6
5 9

6 5

Z listu čitateľa je zrejmá 
bratova neochota vrátiť 
požičané peniaze. Pokiaľ brat 
nie je prístupný na mimosúdne 
riešenie veci, svojho práva 

na vrátenie dlžnej sumy sa 
môžete domáhať na príslušnom 
súde. Podľa ustanovení zákona 
č. 99/1963 Zb. Občianskeho 
súdneho poriadku v znení 

neskorších predpisov môžete 
podať návrh na vydanie 
platobného rozkazu. K návrhu 
treba doložiť listinné dôkazy, 
ktoré máte k dispozícii, 
a zaplatiť súdny poplatok. 
Vzhľadom na skutočnosť, že 
vo svojej otázke nepíšete, kedy 
ste bratovi požičali, môže byť 
váš nárok už aj premlčaný. 
V občianskoprávnych veciach 
platí všeobecná trojročná 
premlčacia lehota.

MIROSLAVA PRINCOVÁ 
právnička

Bratovi som požičal na dostavbu rodinného domu cca 16-tisíc 
eur. O niekoľko týždňov sme sa pohádali. Brat mi v máji 2009 
vrátil osemtisíc eur. Hovoril, že môžem byť rád, že mi vrátil aspoň 
toľko, a viac nech nečakám. Písomne sme nič neuzatvárali, avšak 
sumu 16-tisíc eur som mu previedol zo svojho účtu na jeho. Ako by 
som mal postupovať, aby som vymohol aj zvyšok požičanej  sumy 
od môjho brata? Štefan H., Hlohovec

Pozor na premlčaciu lehotu
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- Janko, nenudíš sa v škole?
- Ani nie, každý deň stojím 

v inom kúte.

Pýta sa mama Popolušky: 
- Čo ste preberali v škole?
- Šošovicu a hrach.

Opilec hádže v zoo kamene 
do vlka. Pribehne ošetrovateľ 
a dohovára mu:

- Čo vám to úbohé zviera 
spravilo?

- Mne nič, ale Červenej 
čiapočke!

abeceda tety Premávky

maľovanka

Ďaleko, preďaleko, 
na severnom konci sveta 
je krajina snehuliakov – 
Snehuliakovo. Slniečko 
tam zavíta zriedkavo. 
V Snehuliakove žijú starí 
i mladí, rodičia a deti. Slniečko 
v čase svojich návštev 
všetkých sem-tam pošteklí, 
až im dolu tváričkami stekajú 
potôčiky slzičiek. No len čo 
sa schová, slzičky sa menia 
na hviezdičky. Tie roznáša 
vetrík po celej krajine. U nás 
tomu vravíme, že sneží. 

Mladí snehuliaci, ako 
mládež na celom svete, chcú 
cestovať. Prečo nie? Veď to nie 
je zakázané! Hneď začiatkom 
roka, keď je v Snehuliakove 
najtuhšia zima, rozhodlo 
sa niekoľko odvážlivcov ísť 
na ďalekú cestu. 

Na severe troch krajín, kam 
sa dostali o niekoľko dní zistili, 
že tam tiež žije Meluzína, 
Mrázik i Perinbaba. Ale slniečka 
je akosi viac. Ako išli ďalej 
na juh, museli sa cez deň 
skrývať. To preto, že za nimi 
slniečko zvedavo utekalo. 
Mesiačik naopak. Chladno-
žiarivý im v noci ukazoval cestu. 
To snehuliakom vyhovovalo. 

„Kamaráti,“ vraví jedného 
dňa najzvedavejší snehuliak, 
„cez noc nič neobjavíme. Všetci 
spia. Musíme cestovať cez 
deň.“ Všetci mu prikyvovali. 
Nevedeli sa však zbaviť 
slnečných lúčov. Len čo sa 

ukážu, slzičky ako hviezdičky 
sa im kotúľajú po celom 
telíčku. Teta Víchrica nelení 
a rozmetá ich po okolí. Ledva sa 
predierajú. „Vezmime si metly. 
Slzičky pred sebou odmetajme,“ 
navrhuje najmladší snehuliak. 
Ale putovanie s metlami ich 
čoskoro omrzelo. Rozhodli sa 
dať si na hlavy lyžiarske prilby 
a tak čeliť slniečku. 

O chvíľu boli v inej krajine. 
Cez noc tam vyrástlo more 
snehuliakov. Podobali sa 
našim cestovateľom. Len 
na hlavách mali čosi s jedným 
alebo dvoma uchami, namiesto 
očí guľaté a čierne uhlíky 
a namiesto nosa niečo červené 
a špicaté. Keď mesiačik 
snehuliakov posmeľoval, 
aby sa zvítali s kamarátmi, 
váhali. Báli sa slniečka, 
ktoré sa objavilo na obzore. 
Keď slniečko zbadalo more 
snehuliakov, od radosti k nim 
vyslalo všetky lúče. 

Kde sú? Kde sa všetci 
skryli? Na mláku sa premenili! 
Po vode len mrkva pláva, 
z blata trčí hrniec – hlava. To 
bolo priveľa na snehuliakov 
zo Snehuliakova. Pod rúškom 
noci sa vybrali späť do svojej 
milovanej krajiny. Kamarátom, 
kde pani Zima iba chvíľu vládne, 
odkázali, aby prišli k nim hoci 
na celý rok. To určite! Čo by deti 
v zime bez snehuliakov robili. 
Nemám pravdu? 

EVA KOPÚNKOVÁ 

večerníčky pre detičky 

Krajina Snehuliakovo LL  aco ide zo stanice,aco ide zo stanice,
prechádza cez koľajnice.prechádza cez koľajnice.
Výstražný kríž trojitýVýstražný kríž trojitý
zazrel kúsok od trati.zazrel kúsok od trati.
Čo značí?Čo značí?

Legenda

detské vtipy

 1.  - žltá 
 2.  - tmavozelená 
 3.  - zelená 

 4.  - tmavomodrá 
 5.  - bledomodrá 
 6.  - belasá 
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Do kultúry 
každého národa 
patrí aj udržávaný 
tradícijí. Víte si 
prectavit, žeby 
Trnava zostala 
bez tradičného 
jarmaku? Alebo 

žeby sa neudržávali také Vánoce, Velká noc, 
fašangy, vinobrání, hody, zabíjačka...? To 
šecko patrí do našého tradičného folklóru, 
tak jak aj jánošíkovská tradícija, ked už 
nescem napísat rovno, že zbojníctvo.

„Ide forman dolinú a zbojníci bučinú...“ 
spívá sa v jednéj staréj ludovéj pesničke. 
No a taký forman vézol hrnce, futérko, 
lajntuchy, v budeláre grošíky za vajcá 
a slaninu, čo predal na levockém jarmaku. 
Koníček tahá a ón si potahuje z ploskačky 
„páľenô“. Z ničeho ništ za zatáčku 
vyskočá z lesa chlapi, jako keby ích jedna 

mater mala, a donho: 
„Daj Bohu dušu a nám penáze!“
Začali mu s pištolkáma a valaškáma 

šibrinkuvat pred nosom, tak ím šecko 
dobrovolne odezdal. Aj nedopitú flašku 
borovičky, a ešče bol ráda, že mu zostal 
aspon kón a rebrinák.

Borovičku zbojníci vychlontali, 
lajntuchy dal Jánošík volákéj Anče, hrnce 
dostala Rajnohová. Grošíky potom 
rozhadzuvali jako konfety na dzedzinskéj 
tancuvačke. Forman si ból stažuvat 
až na stoličném súde a vyčíslil škodu 
na patnást zlatých bez DPH. Ale 
nepomóhol si. Akurát ešče vyfasuval 
pokutu tri zlatky, že si skrácil cestu skrz 
súkromný les grófa Andrášiho. Tak to 
volakedy u nás funguvalo.

Neská v modernéj dobe sa aj tí tradícije 
modernizujú. Místo formanóv máme 
dopravcóv, místo Jánošíka a jeho hórných 

chlapcóv elektronický mýtný systém. Aj 
ten meral kilometre od buka do buka, jako 
Jánošík plátno. Dosci, že sa k temu ešče 
neuzákonilo aj zavedení mobilného dereša 
a dálniční drábi. To by bol folklór! Do by 
porušil zákon č. 25/2007 Z. z., zaplacil by 
pokutu a ešče by ho natáhli na dereš...

Nevím ale, lesci by nemali na dereši 
skončit tí, kerí ten systém ušitý s velice 
vrelú ihlu spuscili taký jakýsik nedovarený, 
nedopečený. Ale víte, ked ide o penáze... 
Ked sme sa vadzili o temto probléme 
v šenku, voláký bulo navrhól, že by sa 
mala placit cesná dan aj od bicygla. Ale 
to povedal len krz to, že mu jehové koleso 
minulý týden ukradli pred Lídlom, choda 
ho mal zanknutý.

Aj by z teho nakonec bola bitka, 
ale zasáhól náš šenkár Fero: „Chlapi, 
neondzite sa, aj tak je to egál. Ked mi 
za dovezení piva budú účtuvat vác, 
budem predávat drašší.“

Tak do to nakonec šecko zaplací...?
AJ DZETKO KRÚPIK

22 ZÁBAVA

 Pýta sa dospievajúca dcéra:
- Mami, aj ty si zamlada čakala 

na princa na bielom koni?
- Čakala, čakala, ale prišiel iba 

kôň.

 Za siedmimi horami, 
za siedmimi dolami, za siedmimi 
riekami, za siedmimi morami stojí 
malá chalúpka. Otvoria sa dvere, 
na priedomie vyjde starenka 
a hovorí:

- Šľak to trafil, prečo práve ja 
musím bývať v takej pr...!

 Pýta sa na plese mladík 
staršej dámy:

- Sľúbili ste sa už niekomu 
na najbližší tanec?

- Nie! - odpovie natešená pani.
- To je výborné! A postrážili by 

ste mi pivo?

 Blondínka telefonuje:
- Salón krásy?
- Nie.
- Ta prečo to dvíhate?!

 Staručký Robin Hood leží 
na smrteľnej posteli, okolo neho 
rodina.

- Tatíčko, aké máš posledné 
želanie? – pýta sa najstarší syn.

- Podaj mi môj luk a šíp. 
Vystrelím a kde šíp dopadne, tam 
ma pochovajte.

Na druhý deň Robin Hood umrie.
- Nedá sa nič robiť, - hovorí 

najstarší syn. – Musíme ho vyložiť 
na skriňu.

 Chlapa po havárii operujú. 
Keď sa zobudí, panicky kričí:

- Pán doktor, ja si nemôžem 
nahmatať nohy!

- Čo sa čudujete? Amputovali 
sme vám ruky.

 Dedinka v horách zafúkaná 
snehom, v chalúpke drieme pri 
piecke babička. V tom niekto búcha 
a kričí:

- Babka, nepotrebujete drevo?
- Nepotrebujem!
Ráno vyjde babka von a dreva 

nikde. 

 Letia dve lastovičky.
- Pozor, stena!
- Vidím.
Plesk! Plesk!
Letia ďalej, ale rýchlejšie.
- Pozor, stena!  
Plesk!
- Vidím.
Plesk!
Letia nadzvukovou rýchlosťou.
Plesk! Plesk!
- Pozor, stena!
- Vidím.

Ráno manželka rozhodne vyhlásila: 
„Ak to takto pôjde ďalej, odsťahujem sa 
k mamičke.“ V duchu som zajasal. Práve 
som sa vrátil zo služobnej cesty, celú 
noc som trčal v staničnom vestibule, 
čelil horde nočných tulákov a somrákov, 
vypil niekoľko rumov na zahriatie, 
ktoré ma vôbec nezahriali. Ona si, 
samozrejme, myslela, že som s cudzou 
ženou a bohapusto si užívam. Vyhrážka 
manželky ma potešila. Naozaj by som 
si potreboval oddýchnuť, načerpať 
nových síl. 

„Len aby to neboli plané sľuby,“ 
zapochyboval priateľ Zubelaj, keď 
som mu oznámil obsah rozhovoru so 
ženou. Boli sme totiž dohodnutí, že len 

čo odo mňa starká odíde, patrične to 
s priateľom oslávime. Pozveme ďalších 
chlapcov, posedíme, podebatujeme... 
Budeme sa baviť ako náš kamarát 
Pikaso. Ten keď dostane dôchodok, 
starý šenk na predmestí sa zmení 
na antický Rím a on sa v ňom raduje 
ako pravý Riman.   

Minul sa však deň, potom druhý, 
prešiel celý týždeň a nič. 

„Neodíde,“ povedal Zubelaj už 
naisto. V očiach mal smútok. Okrem 
toho mal niekoľko dní pred výplatou 
a v ústach neznesiteľné sucho. 
Uľútostilo sa mi dobrého priateľa, 
nuž pozval som ho do šenku na pár 
pív. Popili sme, podebatovali ako starí 

priatelia, zaspomínali si. Domov som sa 
vrátil v povznesenej nálade. Manželka 
ma privítala na chodbe, spomínam 
si na niekoľko zaúch, ale o odchode 
k mamičke nepadlo ani slovo. Potom 
som už len spal. 

Na druhý deň v robote ma pristavil 
priateľ Zubelaj. „Odišla?“ opáčil. Smutno 
som ovesil hlavu. „Vedel som, vedel,“ 
povedal so škodoradostným úsmevom. 
Po robote ma priateľ Zubelaj pozval 
na pivo. Od Cíbika splašil účelovú 
pôžičku. Posedeli sme, popili, radovali sa 
pri pive...  

Niekoľko dní sme hýrili z pôžičky, 
potom sa stalo niečo, čo nikto z nás 
nepredpoklal. Po týždni Zubelajovej 
manželke praskli nervy. Odcestovala 
k mamičke... 

 JOŽO T. SCHÖN  

Koniec dobrý, všetko dobré

múdrosci dzetka Krúpika

Tí naše zbojnícké tradícije
za hrsť 
trnavských...

KRESBA: 
Vojto Haring
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Aforizmus sídlo
v Rakúsku ponárajte 1 bidlo

ruské
ukaz.

zámeno
predložka potrepával

Pomôcky:
ALBEN,

ALONYM
zámer sínus

(skr.) dvojhláska 2 úbory
džudistov

súčasť
ďalekohľadu

metrická
stopa

veľký
pes

sprostredko-
vateľ

lokácie

pomôcka
na nalievanie

rieka

priečna
časť šport.  

bránky

uhľovodík
pozapájaj

druh
pštrosa
štart,

po česky

množstvo
vyrúbaného

dreva

vzdialenosť
sadeníc
okoval

kambodžské
sídlo

august,
po  česky

prenášaj
protiklad
spôsob
únavu

vzdychá
dokola
(kniž.)

Pomôcky:
SDOL,

BACHMAČ
okaté
ženy

praskol
skop

sloven.
herec

ateista

protireč 
pozdĺž
mier

vývojové
štádium
hmyzu

zasial

uskutočňoval
chvíľu
letelo

bilbord

balkánska
objemová

miera

náhon
nevyberaj

meč

obyvateľ
Saska

mazľavá
kvapalina

opak
dňa

ponúkam
tíšia

podopri
uchopenie

básnický
prívlastok

druh
huby
skrop

Trnavský
hlas

hluchavk.
liečivá
bylina

pohorie
v Ázii
druh 

anonymu

odstraňoval
metlou
akurát

sídlo
na Ukrajine

želá
kráčalo

škrabaná
omietka

vzdelávacia
inštitúcia

miesto 
poskytujúce 

azyl

kovový
odpad

elipsovitá 
plocha

bodavý
hmyz

gumipuška

kartová 
hra

meno
Hončara
farbivo

na vajcia

bravčovina,
po angl.
VII-IV

tamtá
obilnina

predložka

trkvas 
(hovor.)
latinská
spojka

týkajúca
sa typu nezraňoval

druh 
vývojky vineta

Správne vylúštenie nám pošlite poštou do 1.2., e-mailom na redakcia@trnavskyhlas.sk do 2.2.2010. Vyžrebovanému lúštiteľovi pošleme knihu. 
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V suteréne rodinného domu 
má Ján Chlebík zo Zavara už 
niekoľko rokov malú sieň slávy. 
Všade, kde spočinie zrak, stoja 
ako vojaci v pozore poháre 
za víťazstvá v slovenských, 
európských aj svetových 
súťažiach. Holubár ich počet 
odhaduje asi na dvesto. K nim 
však ešte treba prirátať 
zo päťsto diplomov.

Zavarský chovateľ poštových holubov 
dosiahol úspechy, akými sa môže 
pochváliť len maloktorý z približne 
štyroch tisíc jeho kolegov na Slovensku.

Ján Chlebík sa narodil do holubárskej 
rodiny. Svojej záľube sa venuje 
od šiestich rokov. Prvé poštové holuby 

prevzal po svojom staršom bratovi. 
Napriek tomu, že už dávno patrí medzi 
chovateľskú špičku, na svojho prvého 
holuba nezabudol. 

„Otec mi priniesol takého obyčajného 
mestského holuba, choval som ho 
v škatuli, to bol môj najmilší holub,“ 
začína sa jeho rozprávanie. Má však aj 
smutné tóny. Pred niekoľkými rokmi mu 
totiž neznámy zlodej ukradol takmer 
štyridsať holubov. Boli medzi nimi 
európski aj svetoví šampióni. Cena 
za špičkového letca sa dá len ťažko 
odhadnúť. Kto ich ukradol, vedel, že 
na nich zarobí.

Dnes má Ján Chlebík doma asi 
osemdesiat poštových holubov a o ich 
cene pre istotu nahlas nehovorí. On má 
holuby jednoducho rád. Vo svete však 
prekvitá s holubmi celkom dobrý biznis. 
Niektorí boháči sú ochotní kúpiť holuba 

za nekresťanské peniaze. S ich kvalitným 
potomstvom pretekajú odušu, stavajú 
na svojich šampiónov obrovské sumy 
ako na konských dostihoch a prežívajú 
svoj miliónový adrenalín. 

Malá lotéria 
Mať vo svojom holubníku prvotriedne 

holuby nie je jednoduchá, ani lacná 
záležitosť. V prvom rade si treba 
založiť chov z kúpených holubov. 
Jeden holub s dobrými predpokladmi 
na zdolávanie veľkých vzdialeností 
môže vyjsť holubára až na päťsto 
eur, niekedy aj viac. Platí, že vždy je 
lepší holub od kamaráta holubára, 
ako od priekupníka. Z ich potomkov 
treba trpezlivo vychovávať vlastných 
šampiónov. Kúpený holub by sa totiž 
z prvých pretekov vrátil k svojmu 

pôvodnému pánovi.
Potom sa treba talentovanému 

mláďaťu cieľavedome venovať. 
Zvyšovať mu postupne tréningové 
vzdialenosti z piatich až na päťdesiat 
kilometrov. Prvé preteky začiatočník 
absolvuje na 150-kilometrovej trase. 
Ak má predpoklady, treba pokračovať 
v cieľavedomom tréningu. Úspech 
môže prísť čoskoro, ale tiež sa ho 
holubár vôbec nemusí dočkať. Nádejný 
šampión neraz poslúži ako pochúťka 
vyhladovanému operenému dravcovi. Je 
to taká lotéria.

Siločiary lásky 
Niektorí holubári tvrdia, že poštový 

holub sa vracia z veľkej vzdialenosti 
vďaka nevídanej orientačnej 
schopnosti. Vie sa vraj riadiť podľa 

Návraty dobrých holubov
Víťaz prestížnych súťaží Ján Chlebík zo Zavara má pokračovateľa

 Skúsený zavarský holubár má doma okolo dvesto pohárov za víťažstvá v slovenských, európskych aj svetových súťažiach.
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elektromagnetického poľa. Ján Chlebík 
si však myslí, že ak by holub nemal lásku 
k svojmu holubníku na majiteľovom 
dvore, orientačné schopnosti by mu 
boli nanič. Jednoducho by nemal 
dôvod vrátiť sa domov. A so šibalským 
úsmevom poznamená, že návraty 
holubov do rodných holubníkov majú 
na svedomí predovšetkým ich partneri.

„Týždeň pred súťažou žijú holubí 
partneri v oddelených klietkach, tesne 
pred odletom ukážem pretekára 
partnerke, resp. partnerovi,“ vysvetľuje 
Chlebík. Niekedy musí holub kvôli svojej 
láske prekonať aj tisíc kilometrov cez 
rozličné elektromagnetické polia. Riadi 
sa však predovšetkým túžbou pohrkútať 
si so svojím milovaným druhom. 
Samozrejme, so všetkým, čo k tomu 
patrí. „Dve hodiny ich potom nechám 
spolu, nech sa navzájom potešia,“ 
dodáva Chlebík.

Borci na krídlach 
Chlebíkove holuby sa zúčastnia ročne 

asi na dvadsiatich štyroch pretekoch. 
Podľa prestížneho českého časopisu 
Letu zdar patria medzi najvýkonnejších 
letcov v Českej republike aj na Slovensku. 
Lietajú na krátkych, stredných aj dlhých 
tratiach. Od tristo až do osemsto 
kilometrov. Nad túto hranicu pretekajú 
maratónci. Iba pre zaujímavosť, približne 

štyristokilometrovú vzdialenosť 
z Chomutova do Zavara jeho holub 
preletí za štyri hodiny, pričom dosiahne 
priemernú rýchlosť ako zánovná 
škodovka. S vetrom v chrbte dosiahne aj 
vyše stokilometrovú rýchlosť. Jeden jeho 
maratónec priletel z medzinárodných 
pretekov v Bruseli za necelých trinásť 
hodín. Za tento čas prekonal vyše 
tisíc kilometrov a suverénne zvíťazil. 
Na olympiáde v Kapskom Meste roku 
2001, ktorá nahradzuje majstrovstvá 
sveta, mal dva holuby. Jeden operený 
strednotratiar získal bronz, druhý 
pretekár skončil na desiatom mieste 
v kategórii všestranný holub. O dva roky 
neskoršie na olympiáde vo francúzskom 
Lievine jeho letec zvíťazil spomedzi 
účastníkov z 24 krajín sveta. Ďalší dvaja 
sa umiestnili na piatom a desiatom 
mieste. Na olympijskej súťaži lietajú 
len republikoví víťazi. Ján Chlebík má 
na domácich súťažiach svoje holuby 
nepretržite už vyše dvadsať rokove. To 
je nevídaný úspech.

Koniec holubárov
Voľakedy chovali poštové holuby 

skoro v každom dome v Lovčiciach, 
Brestovanoch, Zavare, ale v podstate 
v každej dedine. Pomaly ale isto však už 
vymierajú. Holuby aj holubári. Keď Ján 
Chlebík pretekal ako chlapec, náklady 

za účastníkov súťaží platil Zväzarm. 
Dnes si všetko hradí každý sám. Pritom 
iba na preliečenie chovu na začiatku 
sezóny je treba asi päťsto eur. K tomu 
treba pripočítať letové poplatky 
za domáce a zahraničné štarty vo výške 
asi dvesto eur a kupovať špeciálnu 
stravu. To všetko stojí peniaze, ktoré 
malému holubárovi chýbajú. Škoda. 

Našťastie, u Chlebíkovcov kráča 

v otcových šľapajach syn Matej. Kým 
otec preteká so samcami, Matej sa 
špecializuje na samičky. Je to taký 
rodinný súboj. Niekedy sa synove 
samičky vrátia domov z ciest skôr, 
ako otcove samce. Ale o to vôbec 
nejde. Hlavne, že sa vrátia do rodných 
holubníkov.

TEXT A FOTO: 
TITUS POLAKOVIČ
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www.onlinepoistenie.euie...eeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuu
Klientské centrum Trnava
Adresa: Vajanského 23/B
   917 01 Trnava
Tel.:   +421 33 590 30 53
Fax:   +421 33 590 30 59
E-mail:  psservis@psservis.eu

Klientské centrum Senica
Adresa: Hviezdoslavova 479
   905 01 Senica
Tel.:   +421 34 651 26 88
Mobil:   +421 908 796 986
E-mail:  alena.michalicova@psservis.eu

     Jednoducho to

najvýhodnejšie
                      poistenie na trhu.

 Čestné diplomy pre Jána Chlebíka z olympiády v Lievine vo Francúzsku.

INZ-0004 INZ-0009
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prišla na svet 24. januára. 

Je tretím dieťaťom Lýdie 

a Ľubomíra z Trnavy. Vážila 

3420 gramov a merala 50 cm.

sa narodila 21. januára. Je 

druhým dieťaťom Dominiky 

a Daniela z Trnavy. Vážila 3070 

gramov a merala 50 cm.
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Laura ŽolnajováLaura ŽolnajováNatália MoravanskáNatália Moravanská

sa narodila 22. januára. Je 

štvrtým dieťaťom Dariny 

a Vladimíra z Trstína. Vážila 

4030 gramov a merala 50 cm.

prišiel na svet 22. januára. Je 

štvrtým dieťaťom Kataríny 

a Jozefa z Trnavy. Vážil 3060 

gramov a meral 48 cm.

sa narodila 23. januára. 

Je prvým dieťaťom Lindy 

a Petra z Trnavy. Vážila 3620 

gramov a merala 49 cm.

prišiel na svet 12. januára. 

Je prvým dieťaťom Kataríny 

a Martina zo Špačiniec.

Dárius PosDárius PosPetra BartošováPetra Bartošová

Lukáš ZávodskýLukáš Závodský

ddddddddililililililililil 222222222 jjjjj ááááá JJJ

Patrícia PavlíkováPatrícia Pavlíková
do 26. januára 2010

Peter Simandel, 48-ročný
Agáta Valachová, 89-ročná

Štefánia Pecková, 79-ročná
Bohuslav Horváth, 72-ročný
Štefan Demovič, 61-ročný
Mária Šuteková, 84-ročná

MUDr. Vladimír Zvolenský,
57-ročný
Mária Čmelková, 89-ročná
Zdenka Šúryová, 66-ročná

Opustili nás v Trnave

spoločenská kronika

18. – 24.1.2010

Samuel Rotter, Oliver Plagany, 
Patrik Oravský, Natália 
Halásová, Richard Remiš, Denis 
Bukovský, Karin Podhorská, 

Nicol Bardoňová, Michal 
Oravec, Tamara Jányová, 
Dominik Toráč, Alžbeta 
Mičianiková, Timon Dugovič, 
Jakub Kralčák, Lukáš Tománek, 
Natália Moravanská, Pavol 

Fulier, Ján Hrnčár, Patrícia 
Pavlíková, Roman Sersen, 
Dominika Ladňáková, Darius 
Pos, Adrián Hasík, Petra 
Bartošová, Marko Lávečka 
a Laura Žolnayová.

Narodili sa v trnavskej nemocnici

naše deťúrence RIEŠENIE SUDOKU

 ZO STRANY 20: 

Správne znenie tajničky 
z minulého čísla a meno 
výhercu nájdete na strane 6.

9 4 5 7 1 8 6 2 3

8 3 1 6 9 2 7 4 5
7 6 2 5 3 4 9 8 1
3 5 9 8 7 1 2 6 4
2 8 4 3 5 6 1 7 9
6 1 7 2 4 9 5 3 8
4 7 8 1 6 5 3 9 2
1 2 3 9 8 7 4 5 6
5 9 6 4 2 3 8 1 7

1 2 7 5 6 9 3 8 4

3 6 8 1 4 7 9 2 5
9 5 4 8 2 3 6 1 7
6 3 5 2 7 8 4 9 1
2 4 1 9 5 6 7 3 8
7 8 9 4 3 1 2 5 6
4 9 2 7 8 5 1 6 3
5 1 3 6 9 4 8 7 2
8 7 6 3 1 2 5 4 9

1 5 8 2 6 4 3 7 9

2 9 7 8 3 5 6 1 4
6 4 3 9 7 1 5 8 2
3 8 4 5 1 7 2 9 6
7 2 9 4 8 6 1 3 5
5 1 6 3 2 9 7 4 8
8 3 5 7 9 2 4 6 1
4 7 1 6 5 8 9 2 3
9 6 2 1 4 3 8 5 7

TRNAVA

28.1. Na Evanjelickom dome, 
Hlavná 48 
29.1. Lekáreň Meda, 
Štefánikova 35 
30.1. Prednádražie, 
Mozartova 3 
31.1. Max, F. Urbánka 11 
1.2. Apotheka, Dolné bašty 3/A 
2.2. Farmácia, Zelený kríčok 
2 3.2. Vita, Špačinská 78

HLOHOVEC

28.1. Viktória, Dilongova 20 
29.1. Actis, Štefánikova 2 
30.1. Fraštacká lekáreň, 
Ulica SNP 10
31.1. Na poliklinike, Ulica 
Andreja Hlinku 27 
1.2. Pri stanici, Železničná 4 
2.2. Lekáreň U sv. Michala, 
Hlohová 13 
3.2. Pri poliklinike, A. Hlinku 27

lekárne

DIVADLÁ

Divadlo Jána Palárika
 Inkognito, 28.1. 10.00 h 
 Vrátila sa raz v noci, 29.1. 
o 19.00 h
 Zabudnutý čert, 31.1. 
o 16.00 h, Staré divadlo Karola 
Spišáka Nitra
 Ostrov objavov, 2.2. 
o 14.00 h
 Maco Maťo hľadá hniezdo, 
3.2. o 10.00 h

VÝSTAVY

Západoslovenské múzeum
Stále expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, 
História mesta, Ázijské umenie, 
Kampanologická expozícia, 
Oratórium, Ľudová hrnčina, 
Ľudový odev západného 
Slovenska, Kamenná krása, 
Príroda Malých Karpát, Štefan 
Cyril Parrák – pocta kráľovi 
zberateľov, Wiliam Schiffer – 
sochár a medailér
 Minerály Slovenska, do 31.1.
 Doba smaltová, do 31.3.

Kláštor klaristiek
 Jed v prírode má čarovnú 
moc, do 31.5.

Múzeum knižnej kultúry – 
Oláhov seminár

 Aj keď sa všetko minie, 
my nie
 Premeny Biblie, do 31.8.

Galéria Jána Koniarka
Stále expozície: Ján Koniarek 
– zakladateľ moderného 
slovenského sochárstva, Klenoty 
domova – slovenské klasické 
umenie 20. storočia
 Doba smaltová, do 31.3.2010
 Minerály Slovenska, 
do 31.1.2010
 Plavba línií, výber kresieb 

a grafík 20. storočia, do 14.2.2010
 Martin Kochan – Katedrály 
periférie, do 14.2.2010

Dom hudby 
M. Schneidra-Trnavského

Expozície: Pamätná izba Mikuláša 
Schneidra-Trnavského, Dejiny 
cirkevného hudobného spolku

KINÁ

Kino Hviezda
 Ctihodný občan, 28.1. – 29.1.  
o 17.30, 19.30 h
 Paranormal Activity, 30.1. – 
31.1. o 17.30, 19.30 h
 Láska na druhý pohľad, 1.2. 
a  3.2. o 17.30, 19.30 h

Detské predstavenie 
 Planéta 51, 30.1. o 15.30 h, 
31.1. o 13.30, 15.30 h

Filmový klub Naoko
 Čas smrti, 2.2. o 18.00 h
 Sekretárka, 2.2. o 20.00 h

KONCERTY

Amfik Cafe
 Bonzo & The Resonators, 29.1. 

Mestská športová hala
 EUROPE, 3.2. o 19.00 h

kultúrny servis
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Keď na Slovensku ošiaľ 
šrotovného pochovával 
staré autá, div neplakal 
od bezmocnosti. S vrakmi 
odchádzal aj kus 
automobilovej histórie. 

„Nemám ťažké srdce na tých, čo sa 
vzdávali svojich vrakov, ale niekedy sa 
likvidovali aj autá, ktoré mali naozajstnú 
historickú hodnotu,“ spomína Ján 
Horňák, majiteľ súkromného Múzea 
historických vozidiel v Moravanoch nad 
Váhom neďaleko Piešťan. Tento muž 
je pravý opak šrotárov. On veteránom 
vdychuje nový život. 

Automobilová svätyňa
Do jeho múzea vchádza návštevník so 

zbožnou úctou. Znenazdania sa ocitne 
v automobilovej svätyni. Vedľa seba 
stoja masívne stroje s nablýskanými 
kapotami, aké možno stretnúť 
na cestách už iba zriedkavo. Najčastejšie 
vtedy, ak ich majiteľ ide na súťaž, alebo 
jednoducho prevetrať autu „pľúca.“

Ján Horňák sa špecializuje 
na americké veterány. Chodí v USA 
po bazároch, dohaduje sa s predajcami, 
najlepšie kúsky kupuje, prevezie ich 
loďou do Európy, dopraví domov 
a reparuje. Do svojej celoživotnej vášne 
vkladá všetky svoje peniaze. Keď sa 
rozhodol veterány sprístupniť verejnosti, 
múzeum mu osobne otváral vtedajší 
americký veľvyslanec na Slovensku 
Rodolphe M. Vallee. A bol očarený. To, 
čo videl pri Piešťanoch, sa mu údajne 
nepritrafilo nájsť ani v rodnej Amerike. 

Aj keď sa večný chlapec Ján Horňák 
špecializuje na americké veterány, 
jeho dlhodobým snom bolo vlastniť 
Feliciu cabrio. Teraz patrí slávnemu 
československému kabrioletu v múzeu 
čestné miesto. Je červený, nablýskaný 
ako amerika a kedykoľvek schopný jazdy. 

„Podarilo sa mi kúpiť len vrak tohto 
modelu z roku 1960 a trvalo poriadne 
dlho, kým dostal želanú podobu.“ 
Mnohé náhradné diely na staručké auto 
už neexistovali. Horňák si ich vyrobil 
vlastnými rukami, alebo s námahou 
zohnal od ľudí, ktorí majú jeho krvnú 
skupinu. Na Slovensku ich nie je toľko, 
ako v iných krajinách. Tento koníček je 
totiž náročný na finančné prostriedky.  

Americká nádhera
V súkromnom múzeu sú však 

predovšetkým staré americké autá. 
Najmä Packardy. Tie Ján Horňak 
prirovnáva k Rolls-Royceu, najmä 

masívny Packard z roku 1935. 
„Tieto autá využívala americká vláda 

a prezidenti, ale s obľubou sa na nich 
vozila aj tamojšia mafia,“ prezrádza 
pyšný zberateľ. Spoza veľkej mláky 
si jedno takéto auto nechal svojho 
času priviezť do svojej garáže aj ruský 
diktátor Josif Vissarionovič Stalin. Jeho 
politickí druhovia to pred verejnosťou 
úzkostlivo tajili. Nepatrilo sa, aby sa 
predstaviteľ svetového proletariátu 
prevážal na kapitalistickom aute.

V zbierke Jána Horňáka je tiež Packard 
touring sport, Ford V 8, Ford Mustang 
z roku 1966, Ford Mercury. A doslovný 
unikát – vyše storočný Huppmobile. 
Má tri plynové a tri petrolejové svetlá, 
spoľahlivé štartovanie na kľuku, priame 
riadenie, drevené kolesá, dve rýchlosti 
dopredu a jednu dozadu a dosiahne 
na dobu svojho vzniku neuveriteľnú 
rýchlosť asi 60 kilometrov za hodinu.  

Zberateľ si však spomedzi svojich 
veteránov, ktoré vlastnoručne 

rekonštruuje, najviac cení spomínaný 
Ford V 8 z roku 1936. Má nemecký 
pôvod a vyrobili ich len 158 kusov. 
Jeden exemplár sa ocitol v Českej 
republike a neskoršie vďaka Jánovi 
Horňákovi zakotvil na Slovensku. 
Niet sa čo čudovať, že súkromné 
múzeum v Moravanoch nad Váhom sa 
na nedostatok návštevníkov rozhodne 
nemôže sťažovať. 

TEXT A FOTO: 
TITUS POLAKOVIČ 

Pre prezidentov aj mafiu
Americké koráby ciest plnia detské sny Jána Horňáka z Moravian

 Ján Horňák prirovnáva americké packardy k Rolls-Royceu.
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RÔZNE

 Poskytujem nebankové pôžičky za-
mestnaným, starobným a invalidným dô-
chodcom.  T: 0907 499 615

 Firma v TT hľadá upratovačku. 
 T: 033/53 43 411

 32-r. žena hľadá prácu aj na zmeny. 
 T: 0904 847 424,

 Inv. dôchodca hľadá prácu na doma.
 T: 0904 427 523

 Hľadám prácu rôzneho charakteru, na-
pr. predavačka, práca v závode, atď., hľa-
dám si prácu na 4 hod. denne. Murár hľa-
dá prácu.  T: 0904 847 424

 Predám 2 ks plynové bomby 10 l. 
 T: 0904 847 424

 Kúpim masku na maškarný ples – 
medveď.  T: 0914 171 659

 Predám väčšie množstvo čiernej zemi-
ny.  T: 0905 496 894

 Darujem 3-mesačné sučky, krížence 
bígla, očkované, s preukazom. 
 T: 0908 725 035

 Absolventka MtF z Trnavy doučí mate-
matiku ZŠ, SŠ.  T: 0915 524 952

PONUKA PRÁCE

 HR manager, VŠ vzdelanie, prax min. 3 
roky vo výrobnom podniku, AJ aktívne. 
 T: 033/55 11 111.

 Hlavný účtovník, VŠ ekonomická, prax 
min. 5 rokov, výborná znalosť všetkých 
daňových a účtovných predpisov. 
 T: 033/55 11 111.

 Výrobný manažér, VŠ stavebná, zod-
povednosť za riadenie zverených sta-
vieb, prax min. 5 rokov, cudzí jazyk výho-

dou.  T: 033/55 11 111.

 Manažér údržby, VŠ vzdelanie technic-
kého smeru, prax v oblasti riadenia údrž-
by vo výrobnom podniku, AJ aktívne, ria-
diace a organizačné zručnosti, (znalos-
ti Lean production, TMP, Problem solving 
procedure).   T: 033/55 11 111.

 Junior controller – finančný analytik, 
VŠ vzdelanie ekonomické, prax , AJ + NJ 
aktívne.  T: 033/55 11 111.

 Hlavný technik (zástupca vedúceho 
výroby), VŠ vzdelanie technického sme-
ru, prax v oblasti riadenia výroby a údrž-
by, spotreby energií, riadiace zručnosti, 
NJ aktívne.  T: 033/55 11 111.

 Servisný technik, SŠ vzdelanie, tech-
nická zručnosť (opravy a servis navigá-
cií), práca s PC.  T: 033/55 11 111.

 Rozpočtár, VŠ/SŠ stavebná, prax v ob-
lasti stavebných rozpočtov, znalosť 
programu Cenkros.  T: 033/55 11 111.

 Obchodný zástupca – obchodník 
(BA  a okolie), VŠ/SŠ drevárska, resp. prax 
v oblasti drev. výroby, obchodné a komuni-
kačné zručnosti.  T: 033/55 11 111.

 Obchodník (živočíšna výroba), VŠ/
SŠ poľnohospodárska, znalosti v oblas-
ti technológií živočíšnej výroby, obchod-
né zručnosti, dodávky technologických 
zariadení pre ustajnenie hospodárskych 
zvierat.  T: 033/55 11 111.

 Asistent konateľa (administratívny 
pracovník), VŠ/SŠ vzdelanie, prax, výbor-
ná znalosť MS Excel, fakturácia, sklado-
vá evidencia, samostatnosť, precíznosť, 
NJ aktívne.  T: 033/55 11 111.

 Zmenový majster, VŠ/SŠ vzdelanie, 
prax, riadiace zručnosti, NJ komunikatív-
ne.  T: 033/55 11 111.

 Analytik pre vnútorný obchod, VŠ/SŠ 

vzdelanie ekonomické, prax, znalosť prí-
slušných zákonov (DPH, spotr. daň), NJ 
aktívne, práca v SAP.  T: 033/55 11 111.

 Referent odbytu, prax v oblasti admi-
nistratívy, NJ, resp. AJ výhodou, práca 
v SAP.  T: 033/55 11 111.

PONUKA MIEST ÚPSVAR

 Učiteľka AJ, pož. vzd. VŠ.

 Kontrolór vo výrobe, pož. vzd. SOU/2 
roky praxe.

 Kuchár, pož. vzd. SOU/2 roky praxe.

 Strojárenský pracovník, pož. vzd. SOU 
– SOU s mat.

 Zdravotná sestra – opatrovateľka, 
pož. vzd. ÚSO.

 Kuchárka, pož. vzd. SOU/2 roky praxe.

 Vodič autobusu,  SOU/2 roky praxe.

 Zdravotná laborantka, pož. vzd. ÚSO.

NEHNUTEĽNOSTI KÚPA

 Kúpim 3 izbový byt na Linčianskej 
do 56 000 €.  T: 0905 229 678.

 Kúpim 4-izbový byt na Družbe, alebo 
vymením za kompletne prerobený 3-iz-
bový na Družbe.  0905 229 678.

AUTO-MOTO

 Audi A4 avant 2,0 TDI, M 2006, M6, 
climatronic, ABS, ESP, pal. počítač, tem-
pomat, park. senzory, navigácia, CD, 
11 500 €,  T: 0907 111 131

O B J E D N ÁV K A 
P R E D P L AT N É H O
OO
PPTRNAVSKÝ HLAS

Vyplnenú objednávku pošlite alebo prineste na adresu: 
Trnavský hlas, Paulínska 20, 917 01 Trnava. 

Predplatné si môžete objednať aj cez internet na www.trnavskyhlas.sk.

Meno a priezvisko / názov firmy

Ulica

PSČ                                     Obec

Tel. č. 

E-mail

Doručovacia adresa (iba ak je iná ako uvedená hore)

ZÁVÄZNE SI OBJEDNÁVAM
                ks výtlačkov z každého 
                vydania týždenníka 
Trnavský hlas počas tohto obdobia:

polrok (26 vydaní)*
rok (52 vydaní)* 

* Čo sa nehodí, prečiarknite.

IČO (len firmy)

DIČ (len firmy)

Konečná cena jedného výtlačku je 0,50 €. Trnavský hlas vám bude doručovaný poštou od najbližšieho možného termínu. 

INZ-0010



TV PROGRAM
na dni 28.1. - 3.2.2010

Branislava Bystrianskeho 
(37) poznajú televízni 
diváci ako panelákového 
Imricha, Juraja Považana 
z Kutyila alebo driemajúceho 
kamionistu z jednej reklamy. 
Na pohľad vyvoláva naozaj 
dojem prostáčika.

Príďte si ho pozrieť aj do divadla! 
Zistíte, že naživo je oveľa menší ako 
v telke, má ešte žiarivejšie oči a jeho 
parketou vôbec nie je iba komediálny 
žáner.

 Nevolajú vás už kamaráti Imro?
- Nie. Ľudia na ulici tak na mňa 

niekedy pokrikujú, ale moji známi, 
priatelia, susedia a rodina nie.

 A čo robíte keď na vás niekto 
na ulici tak zakričí?

- Nezareagujem na to, lebo ja sa 
nevolám Imro. Ale keď ma potom 
oslovia mojím menom, tak, samozrejme, 
odzdravím. Aj sa porozprávam.

 Hercov vášho výzoru je 
na Slovensku ako šafranu, pri 
určitých úlohách asi nemáte veľkú 
konkurenciu.

- Typologicky som vyhranený a má 
to svoju veľkú výhodu. Dostávam 
špecifické a ľahko zapamätateľné 
postavy. A najradšej som, keď ich môžem 
zahrať s nejakým kumštom.

 Máte niekedy chuť zahrať si 
napríklad krásneho romantického 
hrdinu? 

- Ale nie. Krásavci sú pre iných 
hercov. S mojimi úlohami som absolútne 
spokojný. Každý herec má vysnívané 
postavy, nerád však o nich rozpráva, 
lebo môže niečo zakríknuť. Treba hrať, 
čo je, nedá sa veľmi vyberať.

 Vlastnoručne ste si postavili 
dom v Cíferi. Bola to náhoda, alebo 
ste mali s trnavským regiónom niečo 
spoločné? 

- Bola to čistá náhoda. Našiel som 
si tam dievča, ktoré som si potom 
zobral a založil si s ním rodinu, postavili 
sme si dom a žijeme v ňom. Som síce 

z Bratislavy, ale vždy som chcel bývať 
na vidieku. 

 Ako ste si tam zvykli?
- Veľmi dobre. Príjemne sa mi tam 

býva, mám výborných susedov. Cífer 
nie je klasická dedina so sliepkami 
a prasatami, je to veľká a moderná 
dedina, ako také malé mestečko.

 Spať pod holým nebom vám však 
problém nerobí. 

- Na čundre chodím dlhé roky, 
teraz dokonca aj s mojou malou, tri 
a polročnou dcérkou, samozrejme, iba 
keď je teplo. Iba tak môže byť človek 

v kontakte s vetrom a vzduchom. 
Mal som prísnych rodičov, držali ma 
nakrátko, ale odkedy som dospel, je 
to moja najväčšia záľuba. Chodíme 
po celej Európe. Máme síce so sebou 
stan, ale keď je pekné počasie, spíme 
pod holým nebom.

 Čo vám vaši prísni rodičia 
povedali na to, že takto cestujete 
s malým dieťaťom?

- Chápu, že už mám svoj život a že 
som pánom svojho šťastia. Na dcérku 
dávam obrovský pozor. Keď cestujeme, 
tak z nej nespúšťam oči dvadsaťštyri 
hodín. Ani na sekundu.

 Ste dobrodružná povaha?
- Áno. Neobľubujem hotely. Rád si 

prírodu užívam takto. Aj keď dnes je 
už v kempoch vybavenie pomaly ako 
v hoteloch.

 Stalo sa vám aj niečo naozaj 
nebezpečné?

- Jasné! Napríklad na Sicílii sme sedeli 
s mojou ženou, vtedy ešte frajerkou, 
na pláži, urobili sme si romantický večer 
a zrazu vidíme, že v lese sa niečo blýska, 
niečo hrmí. Pozrieme sa bližšie, a to 
normálne nejakí sicílski diabli po sebe 
strieľali! To bolo veľmi nebezpečné. Juh 
Talianska je celkovo taký divoký.

 Prečo ste sa vlastne stali 
hercom?

- Bola to taká spleť náhod. Kamaráti 
ma priviedli do amatérskeho divadla, kde 
sa mi zapáčilo. A potom to už išlo samé 
od seba. Povedal som si, že to je cesta, 
ktorou by som chcel ísť. Ale nerobím to 
preto, že ma k tomu život doviedol. Mám 
na to veľmi pádny dôvod, a to, že je to 
istá forma vyjadrenia a možnosť niečo 
dôležité ľuďom povedať.

 Keď ste viazaný scenárom, 
tak asi veľkú slobodu na takéto 
vyjadrovanie nemáte.

- Scenár je určujúci, to áno. Ale 
v každom dobrom scenári sa skrývajú 
témy, ktoré treba objaviť a posunúť ďalej 
divákovi.

 Aj v žánri televíznej zábavy ako je 
napríklad Panelák sa dajú nájsť také 
dôležité témy?

- Keď tým robíme ľuďom radosť a oni 
majú úsmevy na tvárach, tak viem, že 
má význam v tom pokračovať.

 Hráte v deviatich divadelných 
hrách, k tomu skúšate ďalšie dve 
a popri tom nepretržite nakrúcate 
Panelák. Ako sa učíte toľko textov?

- Prídem domov z predstavenia, 
vytlačím si scenáre na nasledujúci deň, 
ktoré mi posielajú mailom, v noci sa 
ich učím. Nikdy sa neučím na viac dní 
dopredu, textov je totiž veľmi veľa. Treba 
sa naučiť aktuálny scenár, zahrať, čím 
skôr zabudnúť a naučiť sa nový.

TEXT A FOTO: MARIANNA WOLFOVÁ

V Cíferi nekvičia prasatá
Braňo Bystriansky: Krásavcov nech si hrajú iní herci
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05:00 Jak se věci mají 05 05:30 
Jak se věci mají 06 06:00 Geolo-
gická pouť 04 07:00 Znovuob-
jevitelé 02 07:30 Znovuobjevi-
telé 03 08:00 Zvířecí rekordma-
ni 36 09:00 Mistři švindlu 
35 09:35 Mistři švindlu 36 10:15 
Buď já nebo pes 45 11:10 Skryté 
možnosti 33 11:40 Skryté mož-
nosti 34 12:10 Jamieho Amerika 
05 13:10 Kamenné monumenty 
21 13:45 „Cestování podle před-
stav 01 14:15 Za sportem ko-
lem světa 08 15:10 Zvířecí re-
kordmani 19 16:10 Mistři švindlu 
37 16:45 Mistři švindlu 38 17:20 
Zelené nápady pro modrou pla-
netu 01 17:50 Zelené nápady pro 
modrou planetu 02 18:20 Zvíře-
cí rekordmani 36 19:20 Hugh 
a kuřata 02 20:20 Tělo v číslech 
04 21:15 Boj o život 04 22:15 
Geologická pouť 04 23:20 Komu 
patří moře? 00:25 Králové a krá-
lovny 09 00:55 Antické olympij-
ské hry 09 01:25 Historie pod-
světí 08 02:20 Místa ve Středo-
moří 06 03:25 Dunaj 03:55 Mís-
ta ve Středomoří 23 

07:15 Maďarský magazín 07:45 
Živá panoráma 08:25 Vysielanie 
pre materské školy 09:00 Ranný 
magazín 11:15 Strach 11:50 Re-
gionálny denník 12:20 Živá pano-
ráma 12:55 Fašiangy pod Zobo-
rom 13:25 Zdravíčko, pán doktor  
13:55 Žijúce kamene 14:30 O ži-
vote po živote 15:00 Sféry dô-
verné 16:00 Profesionál 16:10 
Polícia 16:30 Ryby, rybky, rybičky 
17:00 Regionálny denník 17:30 
Fokus - právo 18:15 Autoportré-
ty 18:20 Večerníček 18:25 Hlas 
Európy 18:55 Dizajn 3/17 19:20 
Osobnosti 19:30 Správy STV 
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 
10 20:10 Život s chladnou krvou 
3/5 21:00 Família 21:30 Správy 
a komentáre 22:00 Večer na té-
mu 23:30 Udalosti ČT 00:05 Ry-
by, rybky, rybičky 00:30 Správy 
STV 00:55 Správy - Hírek 01:05 
Správy a komentáre 

05:10 V poslednej chvíli 06:35 
Macocha 109/120 07:20 Keď 
budeš moja 111-112/238 09:30 
Regina - kráľovná cigánskych 
sŕdc 108/160 10:55 Viktó-
ria 104/171 11:45 Láska, s.r.o. 
17/22 12:05 Ulica III. 108/259 
13:20 Rebeli I. 150/215 14:10 
Júlia - Cesty za šťastím 107/351 
15:00 Láska, s.r.o. 17/22 15:25 
Macocha 109/120 16:15 Keď 
budeš moja 113-114/238 18:00 
Ulica III. 109/259 19:00 Re-
beli I. 151/215 20:00 Regi-
na - kráľovná cigánskych sŕdc 
109/160 21:15 Pravá tvár 
vášne 16/178 22:05 Viktó-
ria 105/171 22:55 Zradné krá-
sky 00:30 Pravá tvár vášne 
16/178 01:15 Lampáreň 01:55 
Ulica III. 109/259 02:40 Viktó-
ria 105/171 03:20 Júlia - Cesty 
za šťastím 107/351 04:15 Lam-
páreň 04:55 112 

05:00 Doktorka Quinnová 
111 05:45 Dôvod žiť. . . a zomrieť 
07:35 Tarzan 19 08:00 Mag-
num II. 20,21 09:40 Derrick II. 
8 10:45 Červené ruže 195 11:35 
Doktorka Quinnová 112 12:30 
Januárová výhra 13:50 Zor-
ro 69 14:10 Panelák 215 14:50 
Magnum II. 20 15:40 Esmeral-
da 75,76 17:15 Láska nezomiera 
53,54 19:00 KRIMI NOVINY “N“ 
19:30 NOVINY TV JOJ “N“ 19:55 
PROMI NOVINY 20:15 Mačka 
a pes Seržant Alan Parker dosta-
ne za úlohu chytiť Tonyho Romu, kto-
rý zvádza staršie ženy a okráda ich 
o šperky. 21:55 Tajomstvo cinto-
rína Keď sa Williamsovci nasťahujú 
do nového domu, myslia si, že sa im 
splnil sen o bývaní. Čaká ich však rad 
šokujúcich prekvapení... Americký th-

riller (1992). Hrajú: P. Dukeová, D. Sel-
by. Réžia: J. Patterson. 23:35 Mag-
num II. 21 00:30 Derrick II. 8 

07:00 Pod pokličkou 07:25 Ka-
pusta 10/20 07:50 Medicína 
pro 21. století 08:10 Řidiči pro-
fesionálové 4/13 08:30 Pano-
rama 09:10 Přidej se 09:25 Ne-
dej se 09:45 Letecké katastro-
fy III. 2/23 10:40 Neobyčejné ži-
voty 11:35 AZ-kvíz 12:00 Chalu-
pa je hra 12:25 Černé ovce 12:40 
Střípky času 13:00 Devatero ře-
mesel 13:20 O Nesytovi 14:25 
Bludiště 15:00 Toulavá kame-
ra 15:30 Kvarteto 16:00 Prizma 
16:25 Tisíc let české myslivosti 
16:50 Přežili rok 2000 17:05 De-
signtrend 4/13 17:25 Nezapomí-
nání 4/4 18:25 POKR 19:05 Medú-
za 19:45 Počesku 20:00 Můj fotr 
a jeho nejoblíbenější koncentrá-
ky 21:00 Historie.cs 21:55 Rake-
ta na Měsíc 23:15 Evropský ma-
nuál 23:35 Pavlač Ester Kočičko-
vé 5/12 00:05 Jump! 00:55 V od-
borné péči 16/43 

08:00 Rozcvička s Trojkou 08:05 
Magazín NHL 08:15 Góly - body - 
sekundy 08:30 Profily paralympi-
onikov Alena Kánová. Profily o slo-
venských paralympionikoch a ich osu-
doch. 08:55 Živá panoráma 10:55 
Svet golfu Magazín z aktuálneho dia-
nia vo svete golfu. (Veľká Británia 2010) 
11:25 Športové ozveny 11:50 
Krasokorčuľovanie ME 2010 Tal-
lin Krátky program športových dvo-
jíc. Priamy prenos. (Estónsko 2010) 
13:50 Vodné pólo 15:00 Premier 
League Aston Villa-Arsenal 17:00 
Góly - body - sekundy 17:05 Auto-
fokus 17:55 Hokej extraliga HC 05 
Banská Bystrica - HKM Zvolen. Priamy 

prenos. 20:30 Hádzaná ME 2010 
muži 22:00 Góly - body - sekun-
dy 22:25 Magazín Premier Lea-
gue Review 23:20 Hokej extrali-
ga 01:20 Magazín NHL 01:40 Gó-
ly - body - sekundy 02:09 Záver 
vysielania 

05:00 Novashopping 05:59 Sní-
daně s Novou 08:30 Stefanie II 
19 09:30 Dvě tváře lásky 11:40 
Tescoma s chutí 11:55 Lenssen 
& spol. 12:25 Můj přítel Monk 
VI 9 Monk vidí na ulici povedomú 
ženu, čo ho tak rozruší, že začne tr-
pieť nespavosťou. 13:15 Walker Te-
xas Ranger VII 7 14:05 Pohřešo-
vaní II 15 14:55 Krok za krokem 
14 15:20 Smallville VI 11 16:10 
Beze stopy VI 16 17:00 Odpo-
lední Televizní noviny 17:45 Kri-
minálka Miami IV 9 18:35 Ulice 
1607, 1608 19:30 Televizní novi-
ny 20:00 Ordinace v růžové za-
hradě 2 162 21:10 Kriminálka Las 
Vegas IX 4 22:00 Mr.GS 22:30 
Žralok útočí 2 00:10 Kriminál-
ka Las Vegas II 11 00:55 No-
vashopping 01:15 Rady ptáka 
Loskutáka 01:50 Horoskopičiny 
02:35 Tabu 03:20 Áčko 04:15 
DO-RE-MI 

05:00 Tajná služba II 9 06:00 
McLeodovy dcery V 9 07:00 
McLeodovy dcery V 10 08:00 
Vraždy v Midsomeru: Otrávené 
ovoce 10:00 Toulavý anděl Mla-

dá ovdovelá kalifornská farmár-

ka s dvoma deťmi bojuje v priebehu 
veľkej hospodárskej krízy proti ne-
priazni osudu, keď jej ako dar z ne-
bies prichádza na pomoc zvláštny 
cudzinec. Detektívny (USA 2006) 

Hrajú: J. Gedrick, S. Jonesová. Ré-

žia: Y. Lanskaya. 12:00 McLeodo-
vy dcery V 11 13:00 Soudkyně 
Amy I 1 14:00 Vraždy v Midso-
meru: Čtenáři 16:00 Moje bláz-
nivá sestra 18:00 Soudkyně 
Amy I 1 19:00 Drzá Jordan III 
12 20:00 Médium III 13 21:00 
Obraz mrtvého Potom, ako Jennifer 
stratí pri autonehode priateľa, nachá-
dza útechu pri sledovaní ich spoloč-
ných chvíľ na videu. Priateľ s ňou zra-
zu začne z obrazovky komunikovať. 
Jennifer musí zistiť, či sa jej priateľ 
naozaj snaží niečo naznačiť, alebo sa 
z jeho smrti načisto zbláznila. 23:00 
Zločiny z vášně 01:00 Právo 
a pořádek: Útvar pro zvláštní 
oběti IV 15 02:00 Právo a pořá-
dek: Útvar pro zvláštní oběti IV 
16 03:00 Krutá pravda

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark

ČT 2JOJ PlusDomaDvojka

 05:10  Divoký anjel 88/270 
 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Loď lásky 14/25 
 08:50  Vtipnejší vyhráva  
 09:40  Nash Bridges 23/54 
 10:35  Nash Bridges 24/54 
 11:20  Sila lásky I. 299 
 12:20  Dámsky magazín  
 13:35  Varení pečení  
 14:00  Kaviareň Slávia  
 14:40  Zostane to v rodine  
 15:15  Divoký anjel 89/270 
 16:00  Správy STV o 16:00 
 16:18  Góly - body - sekundy  
 16:25  Počasie  
 16:30  Sila lásky III. 197/244 

Úspešná nemecká 

telenovela. Réžia: 
Carsten Meyer-
Grohbrügge, Connie 
Pfeiffer, Stefan Jonas. 
Hrajú: Dominique 
Siassia, Christof 
Arnold, Dirk Galuba.

 17:25  Sila lásky III. 198/244 
 18:20  Dr.House  
 19:00  Domáci majstri  
 19:05  Večerníček 
 19:15  Slovensko dnes  
 19:30  Správy STV  
 19:55  Góly body sekundy  
 20:05  Počasie  
 20:15  Kaviareň Slávia  
 21:05  Capri 3/12 
 22:45  A zbav nás Evy  
 00:30  Oheň  
 01:15  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 13/26 
 01:45  Sila lásky I. 299 
 02:30  Správy STV  
 02:55  Góly body sekundy  
 03:05  Sila lásky III. 197/244
 03:55  Sila lásky III. 198/244
 04:40  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 13/26 

 05:35  Reflex  
 06:00  Teleráno  
 08:30  Xena III. 20/22
 09:15  Medzi supmi 
 10:55  Podozrivé 7/8
 11:50  Odpadlík IV. 14/22 
 12:40  Nezvestní III. 10/19 
 13:30  Myšlienky vraha 

II. 14/23 
 14:15  Rýchle Televízne noviny 
 14:20  Dva a pol chlapa 

V. 16-17/19
 15:05  Rýchle Televízne noviny 
 15:10  Kobra 11 XI. 7/10
 16:00  Rýchle Televízne noviny 
 16:05  Walker, texaský 

ranger VII. 
Kriminálny seriál, USA. 

V hlavnej úlohe Ch. Norris.
 17:00  Prvé Televízne noviny 
 17:25  Reflex  
 17:45  Počasie  
 17:50  Krok za krokom 

III. 15/23
 18:15  Rýchle Televízne noviny 
 18:20  Bez servítky  
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Vražedný omyl 
 21:40  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad 
VI. 10/25

 22:35  Výplata 
Michaelovi Jenningsovi 
ide o život, ale zatiaľ 
nevie prečo. Svetoznámy 
génius sa necháva 
najímať špičkovými 
firmami na špecializované 
tajné projekty.

 00:45  Stratená kolónia 
 02:25  Kyle XY I. 10/10
 03:10  Wolffov revír II. 15-16/26
 04:45  Stone v utajení 13/26

 06:00  KRIMI NOVINY 
 06:30  NOVINY TV JOJ 
 06:55  Prvé oddelenie 
 07:15  KRIMI NOVINY 
 07:40  Celebrity CAMP 
 09:20  Kosti II 5,6
 11:00  Kolíska 

Kanadský thriller 

(2007). Hrajú: L. Haas, 
E. Hampshireová. 
Réžia: Tim Brown.

 12:50  C. S. I. : Kriminálka 
Las Vegas VII. 13

 13:40  Medicopter 117 71
 14:30  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas VII. 14
 15:25  Simpsonovci VIII. 2,3
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 14
 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:15  NAJLEPŠIE POČASIE 
 17:20  PROMI NOVINY 
 17:30  Kutyil s. r. o. 

Slovenský komediálny 

seriál. Réžia: A. Horečná.
 18:00  Súdna sieň 
 19:00  KRIMI NOVINY 
 19:30  NOVINY TV JOJ 
 19:55  ŠPORT 
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE 
 20:00  Stoj, lebo mamička 

vystrelí! 
 21:45  Knight Rider - 

Na vlastnú päsť 13,14
 23:35  Mafstory 
 00:30  Útek zo Sibíri 

Americký dobrodružný 

film. Hrajú: E. Albert, 
O. Kaboová. Réžia: 
B. Samson.

 02:30  Črepiny 
 03:00  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 14
 03:45  Simpsonovci VIII. 2,3
 04:30  Útek zo Sibíri 

 05:00  Sama doma  
 05:59  Dobré ráno  
 08:30  Kouzelná školka  
 09:00  Zlaté věže  
 10:20  Kvůli mně přestane  
 12:00  Polední události  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

IV 13/32 
 14:15  Soudkyně Amy 7/23 
 15:00  Divnopis  
 15:10  Willy Fog na cestě 

kolem světa 4/26 
 15:35  Byla jednou jedna 

planeta 4/26 
 16:00  Šikulové  
 16:15  Kamarád Timmy 4/26 
 16:30  Kouzelná školka  
 17:00  AZ-kvíz  
 17:25  Stop  
 17:30  Nevzdávej to  
 17:55  Předpověď počasí  
 18:00  Události v regionech  
 18:25  Černé ovce  
 18:40  Minuta v muzeu  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 20:00  Prohnilí proti prohnilým  
 21:50  Máte slovo  
 22:35  Na stopě  
 23:05  Taggart  
 00:20  Sex ve městě I 12/12 
 00:45  McLeodovy dcery 

IV 13/32 
 01:30  Řím II 9/10 
 02:30  Rajské zahrady II 4/13 
 02:45  Hledání ztraceného 

času 5 
 03:05  Hledám práci  
 03:30  Na cestě po Kantábrii  
 03:55  Krásy evropského 

pobřeží: Anglická 
 04:05  Události v regionech 

 05:10  S Italem v kuchyni 
 06:20  Dexterova 

laboratoř II 21
 06:40  Pět holek na krku 54
 07:10  Teleshopping 
 07:20  Párty s kuchařem 
 07:50  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 6
 08:20  M*A*S*H 84
 08:50  Frasier I 19
 09:15  Právo a pořádek I 15
 10:15  Policie Hamburk III 16
 11:10  To je vražda, 

napsala III 6
 12:05  Kauzy z Bostonu II 11
 12:55  M*A*S*H 85
 13:30  Chůva k pohledání I 7
 14:00  Čarodějky IV 2
 14:55  Médium IV 3
 15:50  A najednou to byla láska  

Júlia sa po rozchode 
s neverným snúbencom 
zaľúbi do ženatého muža.

 17:40  Minuty regionu  
 18:00  5 proti 5 
 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 7
 20:00  TOP STAR: Lucie Bílá  
 21:10  Mladší o pár let 

Myslíte si, že vyzeráte 
starší, ako ste 
v skutočnosti? Neničte si 
zbytočne telo a omladnite 
s pomocou tých najlepších 
odborníkov! Moderuje 
Sabina Laurinová.

 22:05  Zoufalé manželky V 18
 23:05  Milovat a zabít  

Nemecký film (2006). 

Hrajú: A. Brendlerová, B. 
Schir. Réžia: W. Gremm.

 00:55  Volejte Věštce  
 02:40  Výklad snů 
 03:35  Na čem záleží 22

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

20.00 Stoj, lebo mamička vystrelí 20.00 Vražedný omyl 22.30 Žralok útočí 2
Silvester Stallone ako Joe v komédii o tvrdom policajtovi 
a jeho svojráznej matke, ktorá sa rozhodne navštíviť 
syna a trochu mu prevetrať život. Energická stará dáma 
zabáva všetkých historkami z jeho detstva a  to nie 
je posledná hanba, cez ktorú sa musí Joe preniesť.

Na začiatku príbehu policajta Griffa McClearyho je 
tragická smrť jeho syna, ktorý sa zastrelil otcovou 
služobnou pištoľou. On, ani jeho manželka Olivia 
sa z tejto tragédie nemôžu spamätať. Ich láska aj 
manželstvo pomaly umierajú v bolestivej agónii.

Obrovský biely žralok mal byť najväčšou atrakciou 
nového akvária. Ale už prvý deň unikne späť do mora 
a vraždí bezmocných ľudí. Thorsten Kaye ho pomocou 
zabudovaného čipu vystopuje, ale zistí, že pod hladinou 
sa skrýva ďalšie tajomstvo. Žralok ľudožrút nie je  sám.

Komédia/akčný, USA, 1992, 87 min., od 12 rokov
Réžia: R. Spottiswoode. Hrajú: S. Stallone, E. Gettyová, J. Williamsová...

Dráma/krimi/thriller, USA, 2001, 95 min., od 16 rokov
Réžia: Robert Malenfant. Hrajú: Linden Ashby, Maxwell Caulfield...

Horror/thriller, Južná Afrika/USA, 2000, 93 min., od 16 rokov
Réžia: David Worth. Hrajú: Nikita Agerová, Daniel Alexander...
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PIATOK 29.1. 31

05:00 Zelené nápady pro mod-
rou planetu 01 05:30 Zele-
né nápady pro modrou plane-
tu 02 06:00 Geologická po-
uť 05 07:00 Znovuobjevite-
lé 04 07:30 Znovuobjevite-
lé 05 08:00 Zvířecí rekordma-
ni 01 09:00 Mistři švindlu 
37 09:35 Mistři švindlu 38 10:15 
Buď já nebo pes 46 11:10 Skryté 
možnosti 35 11:40 Skryté mož-
nosti 36 12:10 Jamieho Amerika 
06 13:10 Kamenné monumenty 
22 13:45 „Cestování podle před-
stav 02 14:15 Za sportem ko-
lem světa 10 15:10 Zvířecí re-
kordmani 20 16:10 Mistři švin-
dlu – Ty největší podvody 17:15 
Zelené nápady pro modrou pla-
netu 03 17:45 Zelené nápady 
pro modrou planetu 04 18:20 
Zvířecí rekordmani 01 19:20 
Hugh a kuřata 03 20:20 Zi-
ma očima vědy 21:20 Boj o ži-
vot 05 22:20 Geologická pouť 
05 23:25 Tajemství smrti 00:20 
Králové a královny 10 00:50 An-
tické olympijské hry 10 01:20 
V továrně na špionáž 02:25 
Místa ve Středomoří 07 03:20 
Dunaj 03:55 Místa ve Středo-
moří 24 

07:15 Rómsky magazín - So Vake-
res 07:45 Živá panoráma 08:25 
Vysielanie pre materské ško-
ly 08:50 Mať tak o koliesko viac! 
09:00 Ranný magazín 11:15 Ži-
vot s chladnou krvou 3/5 12:05 
Regionálny denník 12:35 Živá pa-
noráma 13:10 Profesionál 13:25 
Dizajn 3/17 13:55 Família 14:25 
Večer na tému 15:55 Hlas Európy 
16:25 Bez dychu, ale nie bez po-
moci 17:00 Regionálny denník 
17:30 Fokus - rodina 18:15 Auto-
portréty 18:20 Večerníček 18:30 
Televíkend 19:00 Kaleidoskop 
19:30 Správy STV 19:55 Správy - 
Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Ope-
rácia Návrat 21:00 GEN.sk 21:15 
ČS filmový týždenník 21:30 Sprá-
vy a komentáre 21:55 Osobnosti 
22:00 100 percentne čistá láska 
23:35 Udalosti ČT 00:10 Správy 
STV 00:35 Správy - Hírek 00:45 
Správy a komentáre 

05:25 Zradné krásky 06:55 Ma-
cocha 110/120 07:40 Keď bu-
deš moja 113-114/238 09:50 Re-
gina - kráľovná cigánskych sŕdc 
109/160 11:05 Viktória 105/171 
11:55 Láska, s.r.o. 18/22 12:15 
Ulica III. 109/259 13:30 Rebe-
li I. 151/215 14:15 Júlia - Cesty 
za šťastím 108/351 15:05 Lás-
ka, s.r.o. 18/22 15:30 Macocha 
110/120 16:20 Keď budeš mo-
ja 115-116/238 18:00 Ulica III. 
110/259 19:00 Rebeli I. 152/215 
20:00 Regina - kráľovná cigán-
skych sŕdc 110/160 21:20 Inga 
Lindströmová: Víkend v Söder-
holme 22:55 Zámena Romantic-

ký film, Kanada-Maďarsko- -USA-

Nemecko (1994). Réžia: D. Deitcho-
vá. Hrajú: R. Springfield, A. Rotho-
vá, G. Johnson, S. Beachamová, I. Ri-
chardson. 00:25 Lampáreň 01:05 
Ulica III. 110/259 01:50 Pavučina 
hrôzy 03:30 Lampáreň 04:05 112 

05:15 Doktorka Quinnová 112
06:00 Tajomstvo cintorína 07:35 
Tarzan 20 08:00 Magnum II. 
22/22 08:45 Magnum III. 1/23 
09:40 Derrick II. 9 10:45 Červe-
né ruže 196 11:35 Doktorka Qu-
innová 113 12:30 Januárová vý-
hra 13:50 Zorro 70 14:10 Pane-
lák 216 14:50 Magnum II. 22/22 
15:40 Esmeralda 77,78 17:15 Lás-
ka nezomiera 55,56 19:00 KRI-
MI NOVINY “N“ 19:30 NOVINY 
TV JOJ “N“ 19:55 PROMI NOVI-
NY 20:15 „Hříšní lidé Města praž-
ského“ 4 Odtlačky prstov. V Liber-
ci vylúpili podnikateľa Ješkeho. Podľa 
odtlačku prsta identifikujú páchateľa, 
ten však sedí vo väznici. Je daktylosko-
pia skutočne dôveryhodnou metódou? 
Český seriál (1968). Hrajú: J. Marvan, 
J. Bláha. Réžia: Jiří Sequens. 20:50 
Siska 67 21:55 Magnum III. 1/23 
22:50 Prípad pre Fuchsa: Hra sa 
skončila 00:25 Derrick II. 9 

07:00 Nevzdávej to 07:25 Tisíc 
let české myslivosti 08:05 De-
signtrend 4/13 08:30 Panorama 
09:10 Na stopě 09:35 Na plo-
várně 10:00 Neznámí hrdino-
vé 10:30 Vikingové z Brna 11:00 
Kuchařská pohotovost 11:35 AZ-
kvíz 12:00 Pod pokličkou 12:40 
Ta naše povaha česká 13:10 Me-
dúza 14:05 Hrůzostrašný děje-
pis 4/26 14:30 Sportovci světa 
15:30 Království divočiny 16:00 
Experiment 16:45 Francie s ozvě-
nou domova 4/16 17:20 72 jmen 
české historie 60/72 17:40 Chce-
te mě? 17:55 Ještě jsem tady 
18:25 Kosmopolis 19:05 Hledám 
práci 19:30 Auto Moto Styl 20:00 
Zázračná planeta 20:55 Moje ro-
dina V 4/14 21:25 Bryan Ferry 
22:35 Bigbít 5/42 23:35 Gorodok 
s malou tělesnou vadou 00:00 
I BBC se utne 00:25 Lidé z ma-
néže 4/10 

08:00 Rozcvička s Trojkou 08:05 
Magazín NHL 08:20 Góly - bo-
dy - sekundy 08:40 Profily para-
lympionikov 09:10 Živá panorá-
ma 11:00 Red Bull Air Race World 
Championship 2009 6/6 Barcelo-
na. Závod. Svetová séria leteckých 
akrobatov. (Rakúsko 2009) 11:50 
Kráľovná bez spodničky 12:50 
Krasokorčuľovanie ME 2010 Tal-
lin 14:50 Hokej extraliga 17:00 
Góly - body - sekundy 17:10 Špor-
tovkyňa 17:35 Green, časť 55. 
17:45 Magazín NHL 18:00 Há-
dzaná ME 2010 muži 19:35 Ma-
gazín Premier League Review 
20:30 Sedem futbalových samu-
rajov 22:10 Góly - body - sekun-
dy 22:20 Odpískané - hokej 22:35 
Športové ozveny 23:05 Cesta ku 
sláve 23:55 Magazín NHL 00:15 
Góly - body - sekundy 00:25 Od-
pískané - hokej 00:49 Záver vy-
sielania 

05:00 Novashopping 05:59 Sní-
daně s Novou 08:30 Stefanie II 
20 09:25 Domácí vězení 11:25 
Tescoma s chutí 11:35 Lenssen 
& spol. 12:25 Můj přítel Monk VI 
10 13:15 Walker Texas Ranger VII 
8 14:05 Pohřešovaní II 16 14:55 
Krok za krokem 15 15:20 Small-
ville VI 12 16:05 Beze stopy VI 
17 17:00 Odpolední Televizní no-
viny 17:40 Kriminálka Miami IV 
10 18:35 Ulice 1609, 1610 19:30 
Televizní noviny 20:00 Zorro: Ta-
jemná tvář Anthony Hopkins má 
nového nástupcu - Antonia Bandera-
sa, ktorý s tajomnou tvárou, rýchlym 
mečom a značkou „Z“ trestá všetko 
zlé a pri tom sa ešte zamiluje do krás-
nej Catherine Zeta-Jonesovej. Ame-

rický romanticko-dobrodružný film 

(1998). Réžia: M. Campbell. 22:35 
Aeon Flux 00:15 Návrat do do-
mu hrůzy 01:35 Novashopping 
01:55 112 02:25 Tabu 

05:00 Tajná služba II 10 06:00 
Ochránce I 1 07:00 McLeodovy 
dcery V 11 08:00 Vraždy v Midso-
meru: Čtenáři 10:00 Dnes se po-
lepším 12:00 McLeodovy dce-
ry V 12 13:00 Soudkyně Amy 
I 2 14:00 Vraždy v Midsome-
ru: Smrtící bylina 16:00 Rozhře-
šení Dráma (Kanada 2006) Hra-

jú: S. Mathisová, S. McHattie. Ré-

žia: H. Daleová. 18:00 Soudkyně 
Amy I 2 19:00 Drzá Jordan III 
13 20:00 Médium III 14 Detektív-
ny seriál inšpirovaný životným príbe-
hom nadprirodzenými schopnosťa-
mi nadanej Allison Duboisovej, kto-
rá sa rozhodne svoje vlohy využiť 
v prospech spravodlivosti k objasne-
niu najrôznejších kriminálnych prípa-
dov. Mysteriózny detektívny (USA 

2006) Hrajú: P. Arquetteová, J.Web-
ber. Réžia: A. Lipstadt. 21:00 Prá-
vo a pořádek: Útvar pro zvláštní 
oběti IV 15 22:00 Právo a pořá-
dek: Útvar pro zvláštní oběti IV 
16 23:00 Právo a pořádek: Zlo-
činné úmysly VIII 3 00:00 Právo 
a pořádek: Zločinné úmysly VIII 
4 01:00 Médium III 10

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark
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 05:10  Divoký anjel 89/270 
 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Loď lásky 15/25 
 08:50  Vtipnejší vyhráva  
 09:30  Pesničky z Repete  
 09:45  Nash Bridges 25/54 
 10:40  Nash Bridges 26/54 
 11:25  Sila lásky I. 300 
 12:20  Dámsky magazín  
 13:35  Varení pečení  
 14:05  Kaviareň Slávia  
 14:45  Zostane to v rodine  
 15:15  Divoký anjel 90/270 
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:18  Góly - body - sekundy  
 16:25  Počasie  
 16:30  Sila lásky III. 199/244 
 17:25  Sila lásky III. 200/244 
 18:20  Dr.House  

Kontrola. Dramatický 

seriál. Život nie je 
hračka. Hrajú: Hugh 
Laurie, Lisa Edelstein, 
Omar Epps, Robert 
Sean Leonard, Jennifer 
Morrison. (USA 2004)

 19:00  Domáci majstri  
 19:05  Večerníček 
 19:15  Slovensko dnes  
 19:30  Správy STV  
 19:55  Góly body sekundy  
 20:05  Počasie  
 20:15  Eurovision Song 

Contest 2010  
 21:50  Štyri svadby 

a jeden pohreb  
 23:45  Nemravná 

žena  
 01:30  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 14/26 
 02:00  Sila lásky I. 300 
 02:50  Správy STV  
 03:15  Góly body sekundy 
 03:25  Sila lásky III. 199/244
 04:15  Sila lásky III. 200/244

 05:35  Reflex  
 06:00  Teleráno  
 08:30  Xena III. 21/22 
 09:15  Pri pokladnici stál... 
 10:50  Podozrivé 8/8
 11:45  Odpadlík IV. 15/22 
 12:35  Nezvestní III. 11/19 
 13:25  Myšlienky vraha 

II. 15/23
 14:10  Rýchle Televízne noviny 
 14:15  Dva a pol chlapa 

V. 18-19/19
 15:00  Rýchle Televízne noviny 
 15:05  Kobra 11 XI. 8/10
 16:00  Rýchle Televízne noviny 
 16:05  Walker, texaský 

ranger VII. 
 17:00  Prvé Televízne noviny 
 17:25  Reflex  
 17:45  Počasie  
 17:50  Krok za krokom 

III. 16/23
Sitkom, USA (1993-

1994). Hrajú: P. Duffy.
 18:15  Rýchle Televízne noviny 
 18:20  Bez servítky  
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Smrtonosná zbraň 2 
 22:05  Revolver 

Jack Green je profesionálny 
gambler, ktorý by nenechal 
vyhrať ani vlastnú 
babičku. Jeho ruky mu už 
zarobili slušný majetok, 
keď sa pustí do hry 
s mafiánskym bossom. 
Akčný thriller, Franc.-

VB (2005). Réžia: G. 
Ritchie. Hrajú: J. Statham, 
R. Liotta, V. Pastore.

 00:00  Krstný otec III. 
 03:10  Wolffov revír II. 17-18/26
 04:40  Stone v utajení 14/26 

 06:20  KRIMI NOVINY 
 06:45  NOVINY TV JOJ 
 07:10  KRIMI NOVINY 
 07:35  Prvé oddelenie 
 08:00  Celebrity CAMP 
 09:40  Knight Rider - 

Na vlastnú päsť 13,14
 11:15  Stoj, lebo mamička 

vystrelí! 
Matka Estelle prichádza 
na návštevu za synom, 
detektívom. Začne sa 
mu pliesť do života.

 12:50  C. S. I. : Kriminálka 
Las Vegas VII. 14

 13:40  Medicopter 117 72
 14:30  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas VII. 15
 15:25  Simpsonovci VIII. 4,5
 16:00  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 15
 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:15  NAJLEPŠIE POČASIE 
 17:20  PROMI NOVINY 
 17:30  Kutyil s. r. o. 
 18:00  Súdna sieň 
 19:00  KRIMI NOVINY 
 19:30  NOVINY TV JOJ 
 19:55  ŠPORT 
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE 
 20:00  Panelák 
 21:15  Zákon príťažlivosti 
 23:00  Záhadné zmiznutie 
 01:00  Smrť a dievča 

V dome na pobreží 
juhoamerickej krajiny 
sa stretnú obeť 
bývalého režimu Paulina 
Escobarová, jej mučiteľ, 
lekár Roberto Miranda 
a jej manžel Gerardo.

 02:40  C. S. I. : Kriminálka 
Miami V. 15

 03:20  Zákon príťažlivosti 
 04:50  Heckova cesta domov 

 05:00  Sama doma  
 05:59  Dobré ráno  
 08:30  Kouzelná školka  
 09:00  Ktosi je za dverami  
 09:45  Fubu  
 10:30  Domácí štěstí  
 11:00  Barvy života  
 12:00  Polední události  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

IV 14/32 
 14:15  Soudkyně Amy 8/23 
 15:10  Franklin 12/52 
 15:30  Záhada hradu 

Černá růže 1/13 
 15:55  Návštěva v ZOO  
 16:00  Ovečka Shaun 29/40 
 16:05  Garfield a přátelé 7/26 
 16:30  Bludiště  
 17:00  Za školu  
 17:30  Bydlení je hra  
 17:55  Předpověď počasí  
 18:00  Události v regionech  
 18:25  Bílé ovce  
 18:40  Jak to vidí děti  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 19:55  Losování Euromiliony  
 20:00  Ať žijí rytíři! 4/7 
 21:00  13. komnata Pavly 

Břínkové  
 21:35  Uvolněte se, prosím  
 22:20  Sex ve městě VI 17/20 
 22:50  Losování Euromiliony  
 22:55  Kmotr II 2/2 
 00:25  Losování Šťastných 

deset a Šance milion  
 00:35  McLeodovy dcery 

IV 14/32 
 01:20  Všechnopárty  
 02:05  Musilok 
 02:30  Rajské zahrady II 4/13 
 02:50  Charlie Chaplin  

 06:20  Dexterova 
laboratoř II 22

 06:40  Pět holek na krku 55
 07:10  Teleshopping 
 07:20  Párty s kuchařem 
 07:50  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 7
 08:20  M*A*S*H 85
 08:50  Frasier I 20
 09:15  Právo a pořádek I 16
 10:15  Policie Hamburk III 17
 11:10  To je vražda, 

napsala III 7
Vražda pred uzávierkou. 
Chcete recept, ako písať 
najlepšie detektívky? 
No predsa pripliesť sa 
ku skutočnej vražde.

 12:05  Kauzy z Bostonu II 12
 13:00  M*A*S*H 86
 13:30  Chůva k pohledání I 8
 14:00  Čarodějky IV 3
 14:55  Médium IV 4
 15:50  Křídla naděje  
 17:40  Minuty regionu  
 18:00  5 proti 5 
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 8
 20:00  Mistři hazardu  

S rovnakou 
pravidelnosťou, ako každé 
ráno vychádza slnko, sa 
Hogg snaží podfúknuť 
Duka alebo kohokoľvek 
z prispatého sedliackeho 
mestečka Hazard. Práve 
teraz dostal nevídanú 
chuť na pozemky 
starousadlíkov.

 22:10  Pláž  
 00:35  Za branami pekla  
 02:15  Volejte Věštce  
 04:00  Na čem záleží 23
 04:25  Na čem záleží 24
 04:50  Wolffův revír

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

21.50 Štyri svadby a jeden pohreb 21.15 Zákon príťažlivosti 20.00 Smrtonosná zbraň 2
Londýnčan Charles má síce veľa záujemkýň o vydaj, 
ale on sa ešte nechce viazať. Lenže osud mu urobí škrt 
cez rozpočet - stretne slobodomyseľnú Američanku 
Carrie, do ktorej sa okamžite zamiluje. Čoskoro zistí, 
že Carrie sa síce chce vydať – ale za niekoho iného.

Dvaja špičkoví newyorskí právnici – špecialisti na rozvody 
sa jedného dňa musia postaviť proti sebe, pretože 
zastupujú klientov v otvorenej rozvodovej vojne. Títo 
profesionáli nedokážu prehrávať. Láska má vždy posledné 
slovo a oni sa napriek okolnostiam do seba zamilujú.

Martin Riggs a Roger Murtaugh majú chrániť korunného 
svedka Lea. Popri tom však vedú neľútostný boj 
s Ruddym, ktorý stojí za drogovým syndikátom a praním 
špinavých peňazí. Schyľuje sa k rozhodujúcemu 
stretnutiu v priestoroch losangelského prístavu.

Komédia/romantický, Veľká Británia, 1994, 117 min., od 10 rokov
Réžia: Mike Newell. Hrajú: Hugh Grant, James Fleet, Simon Callow...

Komédia/romantický, Írsko/VB/Nemecko, 2004, 90 min., od 12 rokov
Réžia: Peter Howitt. Hrajú: Pierce Brosnan, Julianne Mooreová...

Thriller/komédia/akčný/krimi, USA, 1989, 113 min., od 15 rokov
Réžia: Richard Donner. Hrajú: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci...
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05:00 Zelené nápady pro modrou 
planetu 03 05:30 Zelené nápady 
pro modrou planetu 04 06:00 
Obnažená planeta 05 07:00 Lidé 
a místa na Zemi: Tunisko 07:15 
Jak přežít Everest 02 08:10 Ven-
ku v zimě 03 08:40 Venku v zi-
mě 04 09:10 Ve stínu dinosaurů 
02 10:10 Objevování Arktidy 
s Nigelem Marvenem 04 11:00 
Řeč hmyzí říše 06 11:20 Jimmo-
va farma 11:55 Jimmova farma 
12:30 Jamieho Amerika 06 13:30 
Jaro na chalupě 04 14:30 Zvíře-
cí rekordmani 36 15:30 Řeč 
hmyzí říše 02 15:50 Tělo v čís-
lech 01 16:45 Mistři švindlu 
20 17:20 Mistři švindlu 43 18:00 
Mistři švindlu 44 18:40 Zhýčka-
ní 11 19:10 Zhýčkaní 12 19:45 
Zázračné smysly 03 20:50 Pi-
ráti silnic 07 21:20 Piráti sil-
nic 08 21:50 Pod dohledem ka-
mer 02 22:50 Maximální dopad 
02 23:55 Márnice 00:50 Od-
kud přicházíme 05 01:50 Drogy 
a mozek 05 02:50 Evropská vel-
koměsta 08 03:55 Evropská vel-
koměsta 10 

06:40 Správy a komentáre 07:05 
Kaleidoskop 07:35 Živá panorá-
ma 08:25 Televíkend 08:55 Rie-
ky Francúzska 09:20 Operácia 
Návrat 10:15 GEN.sk 10:30 Me-
dicína 11:35 Cesty nádeje 12:05 
5 minút po dvanástej 13:10 Du-
chovia 16/34 13:40 Hokejo-
vá 80 14:45 Z tvorby lokálnych 
a regionálnych TV 15:05 Pol-
tón 15:35 Kapura 16:15 Farmár-
ska revue 16:35 Študentské filmy 
17:20 Z tvorby nezávislých pro-
ducentov 17:50 Elixír 18:20 Auto-
portréty 18:22 Večerníček 18:30 
Krokodíl 19:15 Profesionál 19:30 
Správy STV 19:50 Národnost-
né správy 20:00 Keno 10 20:05 
Na križovatke SK + CZ 21:40 An-
jeli strážni Vladimíra Černušá-
ka 22:15 Kino na Dvojke 23:45 
BJD 2008 00:45 Motormagazín 
01:05 Udalosti ČT 01:40 Správy 
STV 02:09 Záver vysielania 

05:40 Zámena 07:15 Keď budeš 
moja 115-116/238 08:50 Mu-
ži na stromoch II. 11/14 09:40 
Slávici na ulici 10:45 Chuťovky 
12:05 Rebeli I. 152/215 12:55 
Prípady Alice Neversovej III. 2/4 
14:40 Columbo VII. 2/4 16:20 
Keď budeš moja 117-118/238 
18:10 Muži na stromoch II. 
11/14 19:00 Rebeli I. 153/215 
20:00 Rosamunde Pilcherová: 
Kde sa začala láska Romantický 

film, Nemecko-Rakúsko (2006) Ré-

žia: D. Kehler. Hrajú: B. Wussowová, 
B. Herzsprung, N. O‘Harová, E. Seibto-
vá, H. Duryn. 21:35 Pavučina hrôzy  
Thriller, Kanada (2001) Réžia: G. Wal-
ker. Hrajú: N. Kinski, S. Bick, M. Roy, V. 
Snowová, J. Langedijk, G. Pinsent. 
23:15 Diabolská pasca Thriller, 

USA (1996). Réžia: J. Chechik. Hrajú: 
S. Stoneová, I. Adjaniová.01:00 Co-
lumbo VII. 2/4 02:35 Lampáreň 
03:25 112 

06:30 Chobotnica II. 1,2/6 
08:45 V uliciach San Francisca 
86,87 10:30 Zorro 71,72,73 
11:45 „Hříšní lidé Města praž-
ského“ 4 12:30 Siska 67 13:30 
Prípad pre Fuchsa: Hra sa skon-
čila 15:10 V uliciach San Fran-
cisca 86,87 17:00 Miazgovci 
22,23,24,25 19:00 KRIMI NOVI-
NY “N“ 19:30 NOVINY TV JOJ “N“ 
19:55 Prvé oddelenie 20:15 Big 
Ben XIII 3 Na brehu rieky Isar našli 
mŕtveho 17-ročného študenta gym-
názia, syna váženého profesora me-
dicíny. Mladíka niekto zastrelil pria-
mo do srdca. Podľa štátneho zástup-
cu šlo o vraždu zo žiarlivosti, ale Ben-
no si myslí si, že za smrťou mladíka je 
čosi viac... Nemecký kriminálny seri-

ál (2007). Hrajú: O. Fischer, K. Abto-
vá, R. Drexelová, M. Lindbergh. Réžia: 

W. F. Henschel. 22:00 Julie Lescau-
tová III. 7,8 01:15 Zorro 71,72,73 
02:20 Nočné reprízy 

07:00 Partnerské vztahy aneb 
Návod na přežití 07:20 Pod-
zemní Čechy II 07:50 Panorama 
08:30 Zázračná planeta 09:25 
Náš venkov 09:45 Folklorika 
10:10 Za vesnickými muzikanty 
10:40 Hledání ztraceného času 
6 11:00 Můj fotr a jeho nejoblí-
benější koncentráky 12:05 Ga-
me Page 12:30 Medúza 13:10 
Simpsonovi XX 21/21 13:30 Sa-
botáž 14:00 Ajťáci 5/6 14:30 Ba-
sement Sessions 1/6 15:25 Ex-
trémní valčík 15:45 Království 
divočiny 16:15 Rajské zahrady 
II 5/13 16:35 Zasvěcení 17:05 
Úsměvy Jiřího Lábuse 18:00 Pa-
mátky na prodej 18:20 O češtině 
18:35 Kultura.cz 19:00 Moje ro-
dina V 4/14 19:35 Devatero ře-
mesel 20:00 Višňový sad 22:15 
Divadlo žije! 22:45 Africké koře-
ny - české tančení 23:40 Hotel 
Insomnia 01:10 Bryan Ferry 

08:00 Rozcvička s Trojkou 08:05 
Magazín NHL 08:20 Góly - body - 
sekundy 08:30 Profily paralympi-
onikov Veronika Vadovičová. Profily 
o slovenských paralympionikoch a ich 
osudoch. (Slovenská republika 2008) 
08:55 Odpískané - hokej 09:15 
Autofokus 09:40 Green, časť 52. 
09:55 GRID 10:35 Športovky-
ňa 11:00 Hádzaná ME 2010 mu-
ži 12:20 Sedem futbalových sa-
murajov 13:25 Magazín PL Pre-
view 13:55 Hádzaná ME 2010 
muži 15:40 Volejbal pohárová sú-
ťaž 17:30 Green, časť 53. 17:40 
Magazín NHL 17:55 Volejbal po-
hárová súťaž 20:00 Hádzaná ME 
2010 muži 21:30 Magazín PL Pre-
view 22:00 Green, časť 56. 22:10 
Góly - body - sekundy 22:30 Há-
dzaná ME 2010 muži 00:10 Vo-
lejbal pohárová súťaž 02:10 Ma-
gazín NHL 02:25 Góly - body - se-
kundy 02:49 Záver vysielania 

05:20 Novashopping 06:20 
Senzační Spiderman 18 06:40 
Batman vítězí III 2 07:05 Roary: 
Závodní auto 9, 10 07:30 Spon-
gebob v kalhotách 61 07:55 
Na výpravě s Jeffem Corwinem 
08:45 Občanské judo 09:15 Ra-
dy ptáka Loskutáka 10:05 Ad-
damsova rodina 12:00 Volejte 
Novu 12:30 Valentin Dobrotivý 
14:20 Ohnivé nebe Vedeckí pra-
covníci zmerajú na Zemi silné koronár-
ne žiarenie, ktoré sa odrazilo od Slnka 
a mieri priamo na zemský povrch. Tep-
loty začínajú závratne stúpať a oblo-
ha sa mení v horiace peklo... Kanad-

ský sci-fi film (2005). 16:05 Jsem 
agent 17:55 Babicovy dobro-
ty 18:35 Koření 19:30 Televiz-
ní noviny 20:00 Místo dopadu: 
Berlín 21:55 Těžký zločin 00:00 
Ukradený život: Exkluzivní vi-
deo 01:30 Novashopping 01:50 
Manžel mé nejlepší přítelkyně 

05:00 Tajná služba II 11 06:00 
Ochránce I 2 07:00 Dnes se po-
lepším Provokatívny chicagský špor-
tový komentátor Henry Ramiro prijí-
ma výzvu smrtelne chorého pätnásť-
ročného chlapca, než by tušil, aký zá-
zračný vplyv na oboch bude mať. Ko-

média (USA 2004) Hrajú: B. Collins, 
G. Polez, J. Kirk. Réžia: E. Laneuvil-
le. 09:00 Rozhřešení 11:00 Ná-
mořní hlídka III 11 12:00 Ná-
mořní hlídka III 12 13:00 Ná-
mořní hlídka III 13 14:00 Váleč-
ná nevěsta 16:00 Obraz mrtvé-
ho Potom, čo Jennifer stratí priate-
ľa pri autonehode, nachádza útechu 
sledovaním ich posločných videí. Pria-
teľ sa k nej začne pomocou nahrávok 
ozývať, Jennifer teda musí zistiť, či sa 
jej priateľ snaží niečo povedať, ale-
bo či sa z jeho smrti zbláznila. Thril-

ler (USA 2007) Hrajú: E. Röhmová, S. 
Dashová, W. Payne. Réžia: J. Snyder. 
18:00 Dobrá manželka 1 19:00 
Dobrá manželka 2 20:00 Právo 
a pořádek: Zločinné úmysly VIII 
3 21:00 Právo a pořádek: Zlo-
činné úmysly VIII 4 22:00 Za-
kázaná tajemství 00:00 Hříš-
né město 02:00 Drzá Jordan 
III 9 03:00 Drzá Jordan III 
10 04:00 Drzá Jordan III 11

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark

ČT 2JOJ PlusDomaDvojka

 05:05  Atentáty, ktoré otriasli 
svetom 14/26 

 05:30  Divoký anjel 90/270 
 06:15  Reportéri  
 06:45  Svet v obrazoch  
 07:10  Náhradníci I. 4/21 
 07:35  Moji kamaráti Tiger 

a Macko Pú II 32/39 
 07:55  Rýchla rota Chipa 

a Dala 15/51 
 08:25  Fidlibum  
 08:50  Góóól  
 09:20  Hádaj, kto ťa pozval 
 09:45  Heidi 3/26 
 10:10  Robin Hood 3/13 
 11:00  Chudobní milionári 3/12 
 11:50  Hopla!  
 12:20  Poklady civilizácie 3/4 
 13:35  Josie a pussycats  
 15:15  Zbohom, Sabata  
 17:00  Show Billa Cosbyho 

VIII 14/25 
 17:30  SVADBA SNOV 

- Vyznania  
 18:40  Postav dom, 

zasaď strom  
 19:15  Domáci majstri  
 19:20  Večerníček 
 19:30  Správy STV  
 19:50  Góly body sekundy  
 20:05  Počasie  
 20:15  Pošta pre Teba  
 21:20  Operácia „Blue Sky“  

Romantický film. Réžia: 

Tony Richardson. Hrajú: 

Jessica Lange, Tommy 
Lee Jones. (USA 1994)

 23:00  Zlý syn  
 00:35  Sinatra  
 02:10  Show Billa Cosbyho 

VIII 14/25 
 02:35  Zlý syn  
 04:00  Správy STV 
 04:25  Góly body sekundy 
 04:35  Poklady civilizácie 3/4

 05:50  Príbehy z hasičskej 
stanice 

 06:05  Superpes Krypto I. 
 06:30  Shaggy a Scooby-

Doo na stope I. 6/13
 06:55  Flintstonovci I. 16/25
 07:20  Alf III. 11-12/25
 08:20  Olsen Twins: Na to 

treba dvoch 
 10:05  Otec je duch 

Rodinný film, USA (1990). 

Réžia: S. Poitier. Hrajú: 
B. Cosby, K. Russellová.

 11:40  Divoké mačky 
Komédia, USA (1986). 

Réžia: M. Ritchie. 
Hrajú: G. Hawnová, J. 
Keach, S. Kurtzová.

 13:40  Dobrá rada 
Komédia, USA (2001). 

Réžia: S. Rash. Hrajú: Ch. 
Sheen, A. Harmonová.

 15:15  Rýchle Televízne noviny 
 15:20  Analyzuj znova 
 17:00  Rýchle Televízne noviny 
 17:05  Charlieho anjeli 
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Smotánka 
 20:30  SuperSilvester 
 23:10  8 MM 
 01:25  Aeon Flux 

Akčný film, USA (2005). 

Réžia: K. Kusama. Hrajú: 

Ch. Theronová, M. Csokas.
 03:00  Nočná mora v Elm 

Street 4: Vládca snov 
Horror, USA (1988). 

Réžia: R. Harlin. Hrajú: 

R. Englun, R. Eastman.
 04:40  Medvedík Winnie 

Dobrodružný film, 

Réžia: J. K. Harrison. 
Hrajú: M. Fassbender.

 06:15  Princezná Sissi 
 06:40  Spider-Man bez hraníc 
 07:20  Tutenstein - malý faraón 
 07:45  Spider-Man 
 08:10  Káčerovo 
 08:35  Simpsonovci VIII. 4,5
 09:25  Jednoducho úžasná 

Americká rodinná 

komédia (1994). Hrajú: 

M. Griffithová, E. Harris, 
M. Patrick Carter, M. 
McDowell, B. Christopher. 
Réžia: R. Benjamin.

 11:20  Kopija osudu 1,2,3/3
Francúzsko-

belgická mysteriózna 

dobrodružná miniséria 

(2007). Hrajú: H. 
Seuzaretová, G. Soleri. 
Réžia: D. Berry.

 16:25  PREMIÉRA: 
Garfield šokuje 

 17:45  PRVÉ NOVINY 
 17:55  NAJLEPŠIE POČASIE 
 18:00  VÍKENDOVÉ 

PROMI NOVINY 
 19:00  KRIMI NOVINY 
 19:30  NOVINY TV JOJ 
 19:55  ŠPORT 
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE 
 20:00  C. S. I. : Kriminálka 

New York V. 17
 21:00  Mach 2 

Americký akčný thriller 

(2001). Hrajú: B. 
Bosworth, D. Hedison. 
Réžia: F. Olen Ray.

 22:55  Halloween 
 01:00  Mach 2 
 02:30  Halloween 
 04:15  Swordsman 3 

Hongkongský akčný 

fantastický film (1992). 

Hrajú: B. Linová, E. Ko. 
Réžia: S. T. Ching, R. Lee

 05:00  Sama doma  
 05:55  Po stopách  
 06:15  Raníček s Dádou  
 06:30  Šikulové  
 06:45  Sezame, pojď si 

hrát 20/78 
 07:10  Garfield a přátelé 

II 10/26 
 07:35  Ztracené hračky 3/13 
 07:45  Záhada hradu 

Černá růže 1/13 
 08:05  Hurá, škola!  
 08:20  Šampioni  
 09:40  Zprávičky  
 09:55  Kuchařská pohotovost  
 10:25  Lassie  
 12:00  Polední události  
 12:35  Auto Moto Revue  
 13:05  Chcete je?  
 13:10  Devatero řemesel  
 13:35  Ano, Giorgio  
 15:25  Robin Hood 5/26 
 16:25  Profesionálové 9/57 
 17:20  O Sněhurce  
 18:30  Zpívánky  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 20:00  Zázraky přírody  
 21:20  Šest dní, sedm nocí  

Americký romantický 

film (1998). Hrajú: H. 
Ford, D. Schwimmer, J. 
Obradorsová. Réžia: 

Ivan Reitman.
 23:00  Losování Šťastných 

deset a Šance milion  
 23:05  Gangy New Yorku  
 01:50  13. komnata Pavly 

Břínkové  
 02:15  Pošta pro tebe  
 03:10  Všechnopárty  
 03:55  Folklorika  
 04:15  Kuchařská pohotovost  
 04:45  Toulky krajem  

  06:35  Země dinosaurů 17
 07:00  Pokémon: Diamant 

a perla 17
 07:20  Klukoviny Toma 

a Jerryho 
 07:30  Bejbybum I 8
 07:55  Fresh Prince V 13
 08:25  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 8
 08:55  Autosalon  
 09:50  M*A*S*H 86
 10:25  M*A*S*H 87
 10:55  Super drbna II 1
 11:50  To je vražda, 

napsala III 8
 12:50  Columbo 
 14:45  Muž s červenou botou  

Nič netušiaci huslista 
sa pripletie do vysokej 
hry CIA, ktorá má zakryť 
boj o miesto svojho 
riaditeľa... Americká 

komédia (1985). Hrajú: 
L. Singerová, D. Coleman. 

 16:40  Vojín Benjaminová  
 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 9
 20:00  Slečna Drsňák 2  
 22:25  Těžko ho zabít  

Detektív Steven Seagal 
odhalil nebezpečné 
politické spiknutie. Ale 
sám je ťažko ranený. 
Sedem rokov po udalosti 
sa začína mstiť... 
Americký akčný thriller 

(1990). Ďalej hrajú: 
B. Sadler, K. LeBrock. 
Réžia: B. Malmuth.

 00:25  Lebky 3  
Kanadský film (2004). 

Hrajú: C. Kramerová, B. 
Johnson. Réžia: J. M. Dale.

 02:15  Volejte Věštce

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

22.55 Halloween 22.50 8 mm 20.00 Slečna drsňák 2
Do Haddonfieldu,  mestečka chystajúceho sa na oslavu 
Halloweenu, prichádza Michael Meyers hľadať svoju 
sestru Laurie. Dr. Loomis ako jediný vie, čoho je schopný 
a ponáhľa sa obyvateľov varovať pred vrahom a maniakom, 
ktorý ako 10-ročný vyvraždil polovicu svojej rodiny.

Detektív Tom Welles  dostáva svoj ,,veľký“ prípad. Vdova 
po miliardárovi našla v  trezore 8 mm film so sadistickou 
vraždou mladej ženy. Ide o najtvrdšiu pornografiu, 
alebo sa tu odohráva skutočná vražda?  Pátranie 
sa zrazu mení na  smrteľne nebezpečnú cestu.

Agentka Grace Hartová sa stala senzáciou pre média. 
Súhlasí, že sa stane tvárou FBI v talk show. Túto práci 
berie na začiatku s odporom, ale zvykne si  na záujem 
okolia a čoskoro sa je to zapáči. Jej partnerka Sam ako prvá 
poukáže na to, že sa Grace mení na rozmaznanú Barbie.

Horror, USA, 2007, 109 min., od 16 rokov
Réžia: R. Zombie. Hrajú: M. McDowell, S. Taylor-Comptonová...

Dokument, Nemecko, 2004, 77 min.
Réžia: Sebastian Heinzel. Hrajú: Roman Knizka

Akčný/komédia, USA, 2005, 115 min., od 12 rokov
Réžia: John Pasquin. Hrajú: Sandra Bullocková, Regina Kingová...

  

JOJ MARKÍZA PRIMA

Halloween 89 mm Miss Congeniality 2
 seriál   f ilm

 dokument  správy 

 pre deti  zábava
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05:00 Zhýčkaní 11 05:30 Zhýč-
kaní 12 06:00 Země krásná ne-
známá 13 07:05 Lidé a místa 
na Zemi: Tunisko 07:20 Objevo-
vání Arktidy s Nigelem Marve-
nem 05 08:15 Jak přežít Eve-
rest 06 09:10 Jaro na cha-
lupě 01 10:10 Jamieho Amerika 
01 11:10 Impéria 21 12:15 Lidé 
a místa na Zemi: Tunisko 12:30 
Jamieho vepřové hody 13:30 
Rybaření na chalupě 01 14:30 
Zvířecí rekordmani 37 15:30 
Zvířecí rekordmani 02 16:25 
Řeč hmyzí říše 02 16:45 Mistři 
švindlu 21 17:20 Mistři švin-
dlu 45 17:55 Mistři švindlu 
46 18:35 Zhýčkaní 13 19:05 
Zhýčkaní 01 19:40 Zázračné 
smysly 04 20:45 Tuningmánie 
09 21:20 Tuningmánie 10 21:55 
Impéria 22 23:00 Město zká-
zy 00:00 Forenzní labora-
toř 00:55 400 let dalekohle-
du 02:05 Anatomie přírodní ka-
tastrofy 02 03:00 Jak přežít 
Everest 06 03:55 Evropská vel-
koměsta 11 

07:05 Televíkend 07:35 Živá 
panoráma 08:15 Test magazín 
08:25 Enviro 08:50 Cesty ná-
deje 09:20 Kapura 10:00 Far-
márska revue 10:20 Noc v archí-
ve 11:20 Československý filmo-
vý týždenník 11:35 Dejiny bez-
charakternosti 12:15 Pani Zi-
ma 13:05 Anjeli strážni Vladimí-
ra Černušáka 13:30 Slovo 13:35 
Orientácie 14:05 Família 14:40 
Folklórny festival Gombasek 
15:45 Pomsta starej dámy ale-
bo na každého raz dôjde 16:45 
Poklady Slovenska 16:55 Doku-
mentárny klub 18:15 Autopor-
tréty 18:20 Večerníček 18:30 
Mojich sedem divov 19:10 Pokla-
dy sveta IV. 19:30 Správy STV 
19:50 Keno 10 20:00 Osobnos-
ti tv. obrazovky 21:25 Umenie 
2010 21:55 Mosty  23:00 Slovo 
23:05 Poltón 23:30 Udalosti ČT 
00:05 Správy STV 

06:15 Rosamunde Pilcherová: 
Kde sa začala láska 07:45 Keď 
budeš moja 117-118/238 09:25 
Muži na stromoch II. 12/14 
10:15 Slávici na ulici 11:20 Chu-
ťovky 12:45 Rebeli I. 153/215 
13:30 Prípady Alice Neverso-
vej III. 3/4 15:10 Columbo VII. 
3/4 16:25 Keď budeš moja 119-
120/238 18:10 Muži na stro-
moch II. 12/14 19:00 Rebeli I. 
154/215 20:00 Život, alebo nie-
čo také Romantická komédia, USA 

(2002) Réžia: S. Herek. Hrajú: A. Jo-
lieová, E. Burns, T. Shalhoub, Ch. Kane, 
M. Erricová. 21:50 Skutočný prí-
beh: Za hranicami Rangúnu Film, 

USA (1995). Réžia: J. Boorman. Hra-

jú: P. Arquetteová, Aung Ko. 23:35 
Tvár strachu Thriller, USA (1990). 

Réžia: F. Mann. Hrajú: P. Dawbero-
vá, L. Horsley. 01:05 Columbo VII. 
3/4 02:20 Lampáreň 03:30 Tvár 
strachu 

06:00 Julie Lescautová III. 7,8 
09:10 V uliciach San Francisca 
88,89 11:00 Zorro 74,75,76 12:15 
Januárová výhra 13:30 Big Ben 
XIII 3 15:10 V uliciach San Fran-
cisca 88,89 17:00 Pravá a ľavá 
ruka diabla 19:00 KRIMI NOVI-
NY “N“ 19:30 NOVINY TV JOJ “N“ 
19:55 Prvé oddelenie 20:15 Jes-
sica 1,2/2 Tragický príbeh lásky a ne-
návisti odohrávajúci sa v nehostinnej 
krajine austrálskej buše. Sestry Jessi-
ca a Meg Bergmanové hádam nemôžu 
byť ani rozdielnejšie. Živelná a otvo-
rená Jessica miluje svojho otca Joea, 
pomáha mu s hospodárstvom a hra-
vo zvláda všetky mužské práce. Zato 
jediným cieľom jej krásnej a rozmaz-
nanej sestry Meg je vydať sa do bo-
hatej rodiny... Austrálska minisé-

ria (2004). Hrajú: L. Walsmanová, L. 
Harrowová, S. Neill, T. Martin. Réžia: 

P. Andrikidis. 00:00 Pravá a ľavá 
ruka diabla 01:50 Nočné reprízy 

07:15 Ještě jsem tady - Blanka 
07:50 Panorama 08:30 ČS fil-
mový týdeník 766/2379 08:45 
Africké kořeny 09:45 Čtenářský 
deník... 10:00 Knižní svět 10:15 
Za obzorem 5/26 10:35 Film 
2010 11:00 Chcete je? 11:05 
Svět umění 12:00 Barometr 
13:05 62. mezinárodní hudební 
festival 14:30 Éra kyborgů 15:15 
Varanásí 15:20 Život na pobřeží 
2/10 16:05 Mýty a fakta historie 
16:55 Kamera na cestách 17:45 
Kde peníze pomáhají 17:55 Ces-
ty víry 18:30 Kultura.cz 19:00 
Ajťáci 5/6 19:35 Simpsonovi XX 
21/21 20:00 Člověče, kdo jsi? 
20:20 Jak se žije po okupantech 
podle 20:35 Zdeněk Škarvada 
21:00 Jako kruhy na vodě 22:00 
Na plovárně s Apa Sherpou a Da-
wa 22:25 Vzkaz Evy Gerové-Ša-
novcové 22:45 Návrat domů 
00:50 Basement Sessions 1/6 

08:00 Rozcvička s Trojkou 
08:05 Magazín NHL 08:20 Gó-
ly - body - sekundy 08:40 Špor-
tová akadémia Magazín juniorské-
ho športu. (Slovenská republika 2009) 
09:10 Hádzaná ME 2010 muži 
10:50 Svet golfu Magazín z ak-
tuálneho diania zo sveta golfu. (Veľ-
ká Británia 2010) 11:15 Volejbal po-
hárová súťaž 13:15 Hádzaná ME 
2010 muži 14:40 Šesťdňová EN-
DURO 15:35 BOX - o majstra 
sveta v poloťažkej váhe 16:50 
Premier League Arsenal-Man-
chester Utd. 18:50 Green, časť 
57. 19:00 Magazín NHL 19:15 
Tanečný šport 21:20 Góly - bo-
dy - sekundy 21:30 Odpískané 
22:05 Hádzaná ME 2010 muži 
23:40 Premier League Arsenal-
Manchester Utd. 01:25 Magazín 
NHL 01:40 Góly - body - sekun-
dy 01:55 Odpískané 02:29 Zá-
ver vysielania 

05:20 Novashopping 06:20 
Dobrodružství Antje a jejích 
přátel 9, 10 06:50 3-2-1 Tučňá-
ci! 21 07:15 Senzační Spider-
man 19 07:40 Batman vítězí III 
3 08:05 Spongebob v kalho-
tách 62 08:30 Babicovy dobroty 
09:05 Koření 10:00 Addamso-
va rodina 2 11:45 To nevymyslíš 
12:45 Čtyři vraždy stačí, draho-
ušku 14:50 Formule! 17:00 Od-
polední Televizní noviny 17:35 
Občanské judo 18:10 Rady ptá-
ka Loskutáka 19:00 Hospoda 
30 19:30 Televizní noviny 20:00 
Smlouva s ďáblem Dobrák Bren-
dan Fraser je pre lásku k svojej kole-
gyni Frances O´Connor ochotný up-
sať dušu diablovi! Ibaže diablica Eliza-
beth Hurley má zlomyselný zmysel pre 
humor... Nemecko-americká komé-

dia (2000). Réžia: H. Ramis. 21:45 
Střepiny 22:15 Poslední pevnost 
00:35 Nekalé úmysly 

05:00 Tajná služba II 12 06:00 
Ochránce I 3 07:00 Život v di-
vočině 8 08:00 Život v divo-
čině 9 09:00 Námořní hlídka II 
13 10:00 Válečná nevěsta 12:00 
Bláznivá svatba 14:00 Obraz 
mrtvého Thriller (USA 2007). Hra-

jú: E. Röhmová, S. Dashová, W. Payne. 
Réžia: J. Snyder. 16:00 Foylova vál-
ka V 2 Zatiaľ, čo v celej Európe zúri 
vojna, skúsený inšpektor Christopher 
Foyle bojuje na domácom fronte svo-
je vlastné vojny so zločinom. Detek-

tívny (VB 2007). Hrajú: M. Kitchen, 
H. Weeksová. Réžia: T. Powell. 18:00 
Drzá Jordan III 12 19:00 Drzá 
Jordan III 13 Priťažlivá bostonská 
súdna lekárka vyrieši každú záhadu, 
aj keby mala prísť o miesto. Krimiseri-

ál (USA 2003). Hrajú: J. Hennesyová, 
M. Ferrer. Réžia: S. Williams. 20:00 
Dobrá manželka 3 21:00 Dobrá 
manželka 4 22:00 Médium III 
12 23:00 Médium III 13 00:00 
Hrátky s nebezpečím Rafe Mari-
no začne mať pri vyšetrovaní smrti 
svojho najlepšieho priateľa Tommy-
ho pochyby, či kamarát zomrel na in-
farkt. Thriller (Kanada 2006) Hrajú: 
Ch. Carpenterová, J. Thomas. Réžia: R. 
Roy. 02:00 Médium III 14 03:00 
Život v divočině 8 04:00 Život 
v divočině 9

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark

ČT 2JOJ PlusDomaDvojka

 06:05  Postav dom, 
zasaď strom  

 06:35  Motormagazín  
 06:55  Náhradníci I. 5/21 
 07:20  Moji kamaráti Tiger 

a Macko Pú II 33/39 
 07:40  Rýchla rota Chipa 

a Dala 16/51 
 08:10  Maškrtníček  
 08:35  Zlatá brána  
 09:30  Dlhý, Široký, Bystrozraký  
 10:35  Prehistorický park 3/6 
 11:25  Svet v obrazoch  
 11:55  O 5 minút 12  
 13:00  Agatha Christie : Poirot  
 13:55  Agatha Christie : Poirot  
 14:50  Film pre pamätníkov 

Volanie démonov. 
Réžia: Andrej Lettrich. 
Hrajú: Ladislav Chudík, 
Viliam Polónyi.

 16:30  Pošta pre Teba  
 17:30  Zmenáreň  
 18:00  Extra  
 18:30  Tajomstvo mojej 

kuchyne  
 19:15  Domáci majstri  
 19:20  Večerníček 
 19:30  Správy STV  
 19:50  Góly body sekundy  
 20:05  Počasie  
 20:15  Eurovision Song 

Contest 2010  
 21:55  Dračí život Brucea Leeho  

Akčný film. Skutočný 
príbeh legendy. Réžia: 

Robert Cohen. Hrajú: 
Jason Lee, Lauren Holly, 
Robert Wagner, Michael 
Learned. (USA 1993)

 23:50  Agatha Christie : Poirot  
 00:45  Agatha Christie : Poirot  
 01:35  Chodili sme spolu  
 02:25  Obete a tí druhí  
 02:55  O 5 minút 12  

 06:15  Príbehy z hasičskej 
stanice 

 06:30  Superpes Krypto I. 
 06:40  Shaggy a Scooby-

Doo na stope I. 7/13
 07:05  Flintstonovci I. 17/25
 07:30  Moja mama 

veterinárka II. 9/13
 08:25  V tieni medveďa 
 10:10  90210: Nová generácia 
 10:55  Škaredá Betty 

I. 21-22/23
 12:40  Zo zákulisia Markízy 
 13:00  Na telo 
 13:25  Lampáreň 
 14:00  Ničivé zemetrasenie 

Katastrofický film, 

Kanada-Litva-VB 

(2004). Réžia: T. Takacs. 
Hrajú: F. McKeown, J. 
Mulcahyová, P. Dreikauss, 
M. Zelniker, Z. Thorneová.

 15:40  Rýchle Televízne noviny 
 15:45  Prvý rytier 
 18:05  Rýchle Televízne noviny 
 18:10  Na streche 
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Gladiátor 
 22:50  Fringe 16/20
 23:55  Tiger - ľudožrút útočí 

Thriller, USA (2007). 

Réžia: G. Yates. Hrajú: 

G. Busey, I. D. Clark.
 01:25  Hrdina proti svojej vôli 

Komédia, USA (1992). 

Réžia: S. Frears. Hrajú: 

D. Hoffman, G. Davisová, 
A. Garcia, J. Cusack.

 03:30  Chvenie 3 
Thriller, USA (2001). 

Réžia: B. Maddock. 
Hrajú: M. Gross, A. 
Richardsová, S. Christian.

 05:50  KRIMI NOVINY 
 06:15  NOVINY TV JOJ 
 06:40  KRIMI NOVINY 
 07:00  Jednoducho úžasná 

Americká rodinná 

komédia (1994). Hrajú: 

M. Griffithová, E. Harris, 
M. Patrick Carter. 
Réžia: R. Benjamin.

 08:55  Garfield šokuje 
 10:15  Profesionáli 
 11:00  Stratené duše II 9,10
 12:40  Črepiny PLUS 
 13:15  C. S. I. : Kriminálka 

New York V. 17
 14:00  Autosalón 
 14:30  Hrozba podľa Biblie 1,2/2

Nemecko-rakúsko-

francúzska miniséria 

(2008). Hrajú: C. S. 
Hagenová, M. Herz-
Kestranek. Réžia: 
C. Schrewe.

 18:00  PRVÉ NOVINY 
 18:15  NAJLEPŠIE POČASIE 
 18:20  Nové bývanie 
 19:00  KRIMI NOVINY 
 19:30  NOVINY TV JOJ 
 19:55  ŠPORT 
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE 
 20:00  Krajina strelcov 
 22:55  Svätý 

Americký akčný 

film (1997). Hrajú: V. 
Kilmer, E. Shueová, R. 
Šerbedžija, V. Nikolajev, H. 
Goodman, A. Armstrong. 
Réžia: P. Noyce.

 01:10  Arachnid 
Španielský sci-fi horror 

(2001). Hrajú: Ch. 
Potter, A. Reid, J. Sancho. 
Réžia: J. Sholder.

 02:40  Krajina strelcov 
 04:55  NOVINY TV JOJ 

 05:00  Památky na prodej  
 05:20  O češtině  
 05:35  Zajímavosti z regionů  
 06:00  Ferda II 14/26 
 06:25  Sedm služeb 

čerta Bonifáce  
 06:50  Hurá, škola!  
 07:00  Raníček s Dádou  
 07:15  Kamarád Timmy 4/26 
 07:30  Hřiště 7  
 09:45  Kalendárium  
 10:00  Toulavá kamera  
 10:30  Objektiv  
 10:55  Sanitka 4/11 
 12:00  Otázky Václava Moravce  
 13:00  Zprávy  
 13:05  Čarodějné námluvy  
 14:20  Ať žije nebožtík  
 15:45  Retro  
 16:10  Kaleidoskop  
 16:40  Čétéčko  
 17:05  Horákovi 18/26 
 18:00  Pan Tau 5/33 
 18:35  Na cestě za Candelou 

z Melilly  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 19:55  Sportka a Šance  
 20:00  Šejk  
 21:15  168 hodin  
 21:45  Cizinka  
 23:20  Losování Sportky 

a Šance  
 23:25  Pět dní 5/5 
 00:30  Losování Šťastných 

deset a Šance milion  
 00:35  Svět umění: Byl 

jednou jeden film 
 01:30  Uvolněte se, prosím  
 02:10  Poutníci  
 03:00  Otázky Václava Moravce  
 04:00  Otázky Václava 

Moravce 2. část  

  06:35  Země dinosaurů 18
 07:00  Pokémon: Diamant 

a perla 18
 07:20  Klukoviny Toma 

a Jerryho 
 07:30  Bejbybum I 9
 07:55  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 9
 08:25  Hitlerovi bodyguardi 12
 09:25  Svět 2010  
 09:55  M*A*S*H 88
 10:25  M*A*S*H 89
 11:00  Partie  
 11:50  Receptář prima nápadů  
 12:50  Kamera jede!: 

Sběratelé kostí 
 13:05  To je vražda, 

napsala III 9
 14:05  Cyankáli v šampaňském  

Americký detektivny 

film. Hrajú: A. Andrews, D. 
Raffinová, P. Bellwoodová. 
Réžia: R. Lewis.

 16:05  Vraždy v Midsomeru VIII  
 18:05  S Italem v kuchyni  
 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 10
 20:00  Julie Lescautová VII 4

Dobrovoľníci. Komisárka 
Lescautová vyšetruje 
podivné úmrtie mladého 
dievčaťa, v ktorom 
pravdepodobne 
zohrali svoju rolu 
lieky, ktoré užívala... 
Záver francúzskeho 

kriminálneho seriálu 

(2008). Hrajú: V. 
Genestová, A. Desseaux. 
Réžia: J.- M. Fages.

 22:00  Řekni, kdo tě zabil 5
 22:55  Ďáblův advokát 
 01:30  Svět 2010 
 02:00  Volejte Věštce  

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

20.00 Krajina strelcov 20.00 Gladiátor 22.55 Diablov advokát
Kovboj Kevin Costner  spolu so svojimi priateľmi sa snaží 
nájsť mier v duši a odmieta násilie. V mene zachovania 
slobody, cti a spravodlivosti  bojuje proti skorumpovanému  
šerifovi Harmonvillu a bezohľadným rančerom, ktorí 
ovládajú celú oblasť vďaka  tyranii a strachu.

Rímsky generál Maximus opäť priviedol svoje légie 
k víťazstvu. Neželá si nič iné, ako vrátiť sa k žene a svojmu 
synovi. Umierajúci vládca Marcus Aurelius žiada, aby 
sa generál ujal vlády.  Osud zamieša karty a  on skončí 
ako gladiátor . Spozná, že jediná moc je vôľa ľudu.

Šéf exkluzívnej právnickej firmy v New Yorku John 
Milton ponúkne Kevinovi nové miesto a mladí manželia, 
plní nádejí a ideálov, sa presťahujú. Na Lomaxa však 
čaká okrem skvelej kariéry aj pekelne nebezpečná 
životná cesta. Jeho šéfom je totiž sám diabol....

Dráma/western, USA, 2003, 139 min., od 10 rokov
Réžia: Kevin Costner. Hrajú: Robert Duvall, Kevin Costner...

Akčný/dráma/historický, VB/USA, 2000, 155 min., od 12 rokov
Réžia: Ridley Scott. Hrajú: Russell Crowe, Joaquin Phoenix...

Thriller/dráma/horror, USA, 1997, 139 min., od 15 rokov
Réžia: Taylor Hackford. Hrajú: Keanu Reeves, Al Pacino...

  

JOJ MARKÍZA PRIMA

Open Range Gladiator The Devil‘s Advocate
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05:00 Zvířecí rekordmani 
37 06:00 Tvář Země 01 07:05 
Znovuobjevitelé 06 07:35 Zno-
vuobjevitelé 07 08:05 Zvířecí re-
kordmani 02 09:05 Mistři švin-
dlu – Ty největší podvody 10:15 
Buď já nebo pes 47 11:10 Skryté 
možnosti 37 11:40 Skryté mož-
nosti 38 12:10 Jamieho vláda nad 
jídlem 01 13:05 Kamenné mo-
numenty 23 Delfi Reálna dĺžka: 
26 minút Kamenné monumen-
ty 23 13:40 Budapešť nadivoko 
14:15 Za poklady s Ianem Gran-
tem 01 14:45 Ekovýlet: Skuteč-
né životní náklady 01 15:15 Zvíře-
cí rekordmani 21 16:10 Mistři 
švindlu 39 16:45 Mistři švin-
dlu 40 17:20 Zelené nápady pro 
modrou planetu 05 17:50 Ze-
lené nápady pro modrou plane-
tu 06 18:20 Zvířecí rekordmani 
02 19:20 Hugh, kuřata a TESCO 
20:20 Jak se věci mají 01 20:50 
Jak se věci mají 02 21:20 Boj o ži-
vot 06 22:20 Impéria 01 23:25 
Jednotka pro vyšetřování nehod 
01 23:55 Venku v zimě 01 00:20 
Králové a královny 11 00:50 An-
tické olympijské hry 11 01:20 
Příběh o Indii 01 02:25 Místa 
ve Středomoří 08 03:30 Dunaj 
04:00 Dunaj 04:30 Dunaj 

07:05 Bez dychu, ale nie bez po-
moci 07:30 Energetika 07:45 Ži-
vá panoráma 08:25 Vysielanie 
pre materské školy 09:00 Ran-
ný magazín 11:15 Putovanie tuč-
niakov 12:35 Regionálny denník 
13:35 Drotárske ozveny 14:00 
Orientácie 14:25 Poklady sve-
ta IV. 14:45 Poklady Slovenska 
14:55 Umenie 2010 15:30 Odpís-
kané 16:00 Motormagazín 16:30 
Rómsky magazín 17:00 Regio-
nálny denník 17:35 Fokus - práca 
18:15 Autoportréty 18:20 Večer-
níček 18:30 VAT 19:00 Vice-Versa 
4/26 19:20 Osobnosti 19:30 Sprá-
vy STV 19:55 Správy - Hírek 20:00 
Keno 10 20:05 Poklady islamu 
v Stredomorí 1/5 20:50 Magazín 
NHL 21:05 Energetika a klimatic-
ké zmeny 21:20 Invencie 21:30 
Správy a komentáre 22:00 Euroki-
no 23:30 Anjeli strážni 00:00 Ces-
ty nádeje 00:25 Udalosti ČT 

06:25 Macocha 110/120 07:10 
Keď budeš moja 119-120/238 
09:10 Regina - kráľovná cigán-
skych sŕdc 110/160 10:30 Inga 
Lindströmová: Víkend v Söder-
holme Romantický film, Nemec-

ko (2007) Réžia: M. Steinke. Hra-

jú: J. Fliegerová, J. Sosniok. 12:05 
Ulica III. 110/259 13:25 Rebe-
li I. 154/215 14:15 Júlia - Cesty 
za šťastím 109/351 15:05 Lás-
ka, s.r.o. 19/22 15:30 Macocha 
111/120 16:15 Keď budeš mo-
ja 121-122/238 18:05 Ulica III. 
111/259 19:00 Rebeli I. 155/215 
20:00 Regina - kráľovná cigán-
skych sŕdc 111/160 21:25 Pravá 
tvár vášne 17/178 22:20 Viktória 
106/171 23:10 Krvná pomsta 1/2 
00:40 Pravá tvár vášne 17/178 
01:25 Lampáreň 02:00 Ulica III. 
111/259 02:45 Viktória 106/171 
03:30 Júlia - Cesty za šťastím 
109/351 04:15 Krvná pomsta 1/2 

05:00 Doktorka Quinnová 
114 05:45 Tarzan 21 06:10 Dia-
gnóza: Vražda I. 1/19 06:55 Der-
rick II. 10 08:00 Magnum III. 2,3 
09:35 Derrick II. 10 10:40 Dia-
gnóza: Vražda I. 1/19 11:30 Mag-
num III. 2 12:20 Zorro 77 12:40 
Červené ruže 197 13:35 Doktor-
ka Quinnová 114 14:25 Panelák 
217 15:00 Páli vám to? 15:40 
Esmeralda 79,80 17:15 Láska ne-
zomiera 57,58 19:00 KRIMI NO-
VINY “N“ 19:30 NOVINY TV JOJ 
“N“ 19:55 PROMI NOVINY 20:15 
Vraždy v Midsomeri VI. 5/5 Tragic-
ká smrť talentovaného herca odštar-
tuje celú sériu zákerných vrážd. Brit-

ský detektívny seriál (2003). Hra-

jú: J. Nettles, D. Casey, J. Wymarko-
vá, B. Jackson. Réžia: P. Smith. 22:00 
Kriminálna sekcia - deviata úro-
veň 1,2/13 23:40 Vraždy v Midso-
meri VI. 5/5 01:20 Magnum III. 
3 02:10 Nočné reprízy 

07:00 Bydlení je hra 07:20 Ex-
periment 08:05 72 jmen čes-
ké historie 60/72 08:30 Panora-
ma 09:10 Televizní klub neslyší-
cích 09:40 Kalendárium 09:55 
Kvarteto 10:25 Kultura.cz  11:10 
Čétéčko 11:35 Za školu 12:00 Ne-
vzdávej to 12:25 Bílé ovce 12:40 
Éra kyborgů 13:40 Eat it 5/6 
13:45 Tak to vidím já 4/7 14:00 
Šampioni 15:20 Život na pobřeží 
2/10 16:05 Dobrodružství vědy 
a techniky 16:30 Podzim Čejenů 
19:05 Toulavá kamera 19:30 Ob-
jektiv 20:00 Tajemství mrtvých 
mužů 1/13 20:50 Neznámí hrdi-
nové 21:20 Černí andělé 22:15 
GRAMMY AWARDS 2010 23:45 
Terra musica 00:15 Bigbít 5/42 
01:15 Vzkaz Evy Gerové-Šanov-
cové 01:30 Knižní svět 01:45 
Čtenářský deník... 01:55 V odbor-
né péči 18/43 02:20 Máte slovo 
03:05 POKR 

08:00 Rozcvička s Trojkou 
08:05 Magazín NHL 08:20 Gó-
ly - body - sekundy 08:30 Od-
pískané 09:00 Živá panoráma 
11:00 Športová akadémia Ma-

gazín o slovenskom športe. (Slo-
venská republika 2008) 11:25 BOX 
- o majstra sveta v poloťažkej 
váhe 12:30 Hádzaná ME 2010 
muži 14:10 Odpískané 14:40 
GRID, Športový magazín pre mo-
toristov. (Slovenská republika 2010) 
15:15 Premier League Arsenal-
Manchester Utd. Arsenal-Man-
chester Utd. Záznam. (Veľká Británia 
2010) 17:00 Góly - body - sekun-
dy 17:05 Odpískané 17:40 Ma-
gazín NHL 17:55 Tanečný šport 
19:55 Futbal Magazín PL review 
20:55 Futbal Premier League 
22:55 Svet golfu 23:25 Maga-
zín NHL 23:40 Góly - body - se-
kundy 23:50 Odpískané 01:29 
Záver vysielania 

05:00 Novashopping 05:59 
Snídaně s Novou 08:30 Stefa-
nie II 21 09:30 Tajuplný ostrov 
1/2 11:05 Tescoma s chutí 11:15 
Lenssen & spol. 12:10 Můj pří-
tel Monk VI 11 13:00 Walker Te-
xas Ranger VII 9 13:55 Pohřešo-
vaní II 17 14:45 Krok za krokem 
16 15:15 Smallville VI 13 16:05 
Beze stopy VI 18 17:00 Odpo-
lední Televizní noviny 17:40 Kri-
minálka Miami IV 11 18:30 Ulice 
1611, 1612 19:30 Televizní noviny 
20:00 Kobra 11 XIV 5 20:55 Ví-
kend 21:35 Mentalista 10 22:30 
Námořní vyšetřovací služba 
V 5 23:20 Tajné životy Daphne Zu-
niga sa dozvedá, že jej manžel, ktorého 
pred desiatimi rokmi pochovala, zomrel  
minulý týždeň. Pri odhaľovaní jeho ta-
jomstiev sa pred ňou otvorí labyrint lží, 
nevery a... Kanadský film (2005). Ré-

žia: G. Mendeluk. 00:55 Bujné fan-
tazie 24 01:25 Novashopping 

05:00 Ochránce I 3 06:00 
Ochránce I 3 07:00 McLe-
odovy dcery V 12 08:00 Vraž-
dy v Midsomeru: Smrtící bylina 
10:00 Bláznivá svatba Romantic-
ká komédia o tom, že i úspešné sva-
dobné agentky hľadajú muža svo-
jích snov. Romantický (USA 2004) 

Hrajú: D. Richardsová, D. Cain. Ré-

žia: K. Makin. 12:00 McLeodo-
vy dcery V 13 13:00 Soudkyně 
Amy I 3 14:00 Vraždy v Midso-
meru: Zvoníci 16:00 Rozhře-
šení Cynická newyorská novinár-
ka Bettina Lloydová sa vracia do ma-
lého rodného mesta v Ohiu, aby pre-
skúmala zvláštny príbeh Paco Rami-
reza, muža v kóme, o ktorom sa ho-
vorí, že má aj v svojom stave schop-
nosť uzdravovať ľudí. Dráma (Kanada 

2006) Hrajú: S. Mathisová, S. McHat-
tie. Réžia: H. Daleová. 18:00 Soud-
kyně Amy I 3 19:00 Drzá Jordan 
IV 1 20:00 Médium III 15 21:00 
Dobrá čarodějka Romantický (Ka-

nada 2008) Hrajú: C. Bell, Ch. Potter. 
Réžia: C. Pryce. 23:00 Obraz mrt-
vého 01:00 Náš děda

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark

ČT 2JOJ PlusDomaDvojka

 05:25  Správy STV  
 05:45  Góly body sekundy  
 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Loď lásky 16/25 

Láska nie je slepá. 
Americký seriál. Hrajú: 

Robert Urich, Phil 
Morris, Randy Vasquez, 
Joan Severance, Corey 
Parker. (USA 1998)

 08:55  Vtipnejší vyhráva  
 09:40  Nash Bridges 27/54 
 10:35  Nash Bridges 28/54 
 11:20  Sila lásky I. 301 
 12:20  Dámsky magazín  
 13:35  Varím, varíš, varíme 

a pečieme  
 13:45  Kaviareň Slávia  
 14:40  Zostane to v rodine  
 15:15  Divoký anjel 91/270 
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:18  Góly - body - sekundy  
 16:25  Počasie  
 16:30  Sila lásky III. 201/244 
 17:25  Sila lásky III. 202/244 
 18:20  Dr.House  
 19:00  Domáci majstri  
 19:05  Večerníček 
 19:15  Slovensko dnes  
 19:30  Správy STV  
 19:55  Góly body sekundy  
 20:05  Počasie  
 20:15  Cesta ku šťastiu  
 21:45  Reportéri  
 22:10  Klinika Grace V. 17/24 
 22:55  Stigmy  
 00:35  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 15/26 
 01:00  Sila lásky I. 301 
 01:50  Svet v obrazoch  
 02:20  Sila lásky III. 201/244 
 03:10  Sila lásky III. 202/244
 04:00  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 15/26
 04:25  Divoký anjel 91/270

 05:35  Reflex  
 06:00  Teleráno  
 08:40  Xena III. 22/22
 09:30  Byť či nebyť rodičom 

Komédia, USA (1989). 

Réžia: R. Howard. 
Hrajú: S. Martin, M. 
Steenburgenová, D. 
Wiestová, J. Robards.

 11:40  Monk V. 1/16
 12:30  Odpadlík IV. 16/22
 13:20  Rýchle Televízne noviny 
 13:25  Nezvestní III. 12/19
 14:10  Myšlienky vraha 

II. 16/23
 15:00  Rýchle Televízne noviny 
 15:05  Kobra 11 XI. 9/10 
 16:00  Rýchle Televízne noviny 
 16:05  Walker, texaský ranger 
 17:00  Prvé Televízne noviny 
 17:25  Reflex  
 17:45  Počasie  
 17:50  Krok za krokom 

III. 17/23
 18:15  Rýchle Televízne noviny 
 18:20  Bez servítky  
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Fušeri zo striedačky 

Komédia, USA (2006). 

Réžia: D. Dugan. 
Hrajú: R. Schneider, 
D. Spade, J. Heder.

 21:30  Mentalista I. 5/23
Kriminálny seriál, USA 

(2008). Hrajú: S. Baker, 
R. Tunneyová, T. Kang, 
O. Yeoman, A. Righetti.

 22:25  112 
 23:00  Šelma 3/13
 00:00  Hra o prežitie
 01:40  Ničivé zemetrasenie 
 03:00  Kyle XY II. 1/13
 03:45  Wolffov revír II. 19/26

  05:20  VÍKENDOVÉ 
PROMI NOVINY 

 06:00  NOVINY TV JOJ 
 06:30  KRIMI NOVINY 
 06:55  NOVINY TV JOJ 
 07:20  KRIMI NOVINY 
 07:45  Celebrity CAMP 
 09:10  Hrozba podľa 

Biblie 1, 2/2
 12:35  Súboj života so smrťou 

Britsko-nemecko-

luxemburský thriller 

(2002). Hrajú: D. Sawa, 
R. Graves, B. Wilson-
Samprasová, R. Sewell. 
Réžia: Ch. Duguay.

 14:25  C. S. I. : Kriminálka 
Las Vegas VII. 16

 15:20  Simpsonovci VIII. 6, 7
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 16
 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:20  PROMI NOVINY 
 17:30  Kutyil s. r. o. III. 1
 18:00  Súdna sieň - 

NOVÉ ČASTI 
 19:00  KRIMI NOVINY 
 19:30  NOVINY TV JOJ 
 19:55  ŠPORT 
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE 
 20:15  Panelák V. - Nové 

časti prichádzajú! 1
Novinky. Slovenský 

seriál (2010). Hrajú: 
V. Ráková, D. Mórová. 

 21:00  Nový seriál 
na JOJke: Aféry 1

 21:45  Profesionáli II. 2
 22:45  Riaditeľka 
 00:25  Črepiny 
 01:00  Časovaná bomba 
 02:25  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 
 03:10  Nový seriál 

na JOJke: Aféry 

 05:00  Barvy života  
 05:59  Dobré ráno  
 08:30  Sezame, pojď si 

hrát 21/78 
 08:55  Zpívánky  
 09:00  Ať žije nebožtík  
 10:30  Znovu Na Vlachovce  
 11:05  Tajemství pohlaví 2/3 
 12:00  Polední události  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

IV 15/32 
 14:15  Soudkyně Amy 9/23 
 15:00  Rodina a já  
 15:20  Krásy evropského 

pobřeží: Baskicko 
 15:30  Věříš si?  
 15:55  Záhady Toma Wizarda  
 16:10  Já a moje rodina 5/26 
 16:25  Zpívánky  
 16:30  Kouzelná školka  
 17:00  AZ-kvíz  
 17:30  Kluci v akci  
 18:00  Události v regionech  
 18:25  Černé ovce  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 20:00  Vyprávěj 23 
 21:00  Na cestě po Ceutě 

a Melille  
 21:30  Reportéři ČT  
 22:10  Žít a zemřít v L.A.  
 00:05  Losování Šťastných 

deset a Šance milion  
 00:10  Politické spektrum  
 00:40  Sex ve městě VI 17/20 
 01:10  McLeodovy dcery 

IV 15/32 
 01:55  Kaleidoskop  
 02:20  Události v regionech  
 02:45  Události v regionech 

Brno 
 03:10  Události v regionech 

 06:20  Dexterova 
laboratoř II 23

 06:40  Pět holek na krku 56
  07:20  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 10
 07:45  M*A*S*H 89
 08:20  Frasier I 21
 08:45  Právo a pořádek I 17
 09:45  Policie Hamburk III 18
 10:40  To je vražda, 

napsala III 10
 11:40  Kauzy z Bostonu II 13
 12:35  M*A*S*H 90
 13:10  Chůva k pohledání I 9
 13:45  Čarodějky IV 4
 14:40  Médium IV 5

Americký krimi 

seriál (2008). Hrajú: 
P. Arquetteová, M. Sandoval.

 15:40  Julie Lescautová V 1
Francúzsky kriminálny 

seriál (2002). Hrajú: V. 
Genestová, M. Diouf.

 17:40  Minuty regionu  
 18:00  5 proti 5 
 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 11
 20:00  Hádej, kdo jsem!  
 21:20  Jak se staví sen  

Sám sebe špičkovým 
designérom! Práve to vás 
naučí nová séria relácie. 

 22:15  Sběratelé kostí I 9
Muž v protiatómovom 
kryte. Americký 

kriminálny seriál 

(2005). Hrajú: T. J. 
Thyne, M. Conlinová, 
E. Deschanelová. 
Réžia: G. Yaitanes.

 23:15  Ochrana svědků I 9
 00:10  Wolffův revír II 
 01:50  Volejte Věštce  
 03:30  Na čem záleží 25

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

22.55 Stigmy 00.00 Hra o prežitie 22.45 Riaditeľka
Kňaza z Vatikánu pošlú overiť informácie, podľa ktorých 
sochy v jednom malom brazílskom meste krvácajú 
z očí. Medzitým sa u jednej mladej ženy v USA začnú 
prejavovať stigmy - Kristove rany. Jej pokračujúce 
blúznenie napokon kňazovi začne dávať zmysel.

Bezdomovec Mason sa v deň, keď umreli jeho dvaja 
najlepší priatelia, rozhodne skoncovať so životom. 
V poslednej chvíli prichádza Cole, ktorý pracuje pre 
miestnu charitu, a zabráni mu v samovražde. Zároveň 
mu ponúkne dobre platenú prácu v Skalných horách.

Tuckera prepustili z väzenia na podmienku. Čoskoro 
sa však u neho ohlásia kriminálnici, ktorým dlhuje 
peniaze. je jasné, že sa pred nimi musí skryť. Využije 
príležitosť a prezlečený za ženu nastúpi na voľné 
miesto riaditeľky školy, plnej krásnych dievčat.

Thriller/dráma/horror, USA, 1999, 103 min., od 12 rokov
Réžia: Rupert Wainwright. Hrajú: Patricia Arquetteová, Gabriel Byrne...

Thriller/dráma/akčný/dobrodružný/krimi, USA, 1994, 96 min.
Réžia: E. R. Dickerson. Hrajú: Ice-T, R. Hauer, Ch. Dutton, G. Busey...

Komédia, USA, 1998, 96 min.
Réžia: James Frawley. Hrajú: Harland Williams, Shawna Waldronová...
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05:00 Zelené nápady pro mod-
rou planetu 05 05:30 Zele-
né nápady pro modrou planetu 
06 06:00 Tvář Země 02 07:00 
Znovuobjevitelé 08 07:30 Zno-
vuobjevitelé 09 08:00 Zvíře-
cí rekordmani 03 09:00 Mistři 
švindlu 39 09:35 Mistři švin-
dlu 40 10:15 Buď já ne-
bo pes 48 11:10 Skryté mož-
nosti 39 11:40 Skryté mož-
nosti 40 12:10 Jamieho vlá-
da nad jídlem 02 13:10 Roz-
luštění mayského písma 14:15 
Za poklady s Ianem Grantem 
02 14:45 Ekovýlet: Skutečné ži-
votní náklady 02 15:15 Zvíře-
cí rekordmani 22 16:10 Mistři 
švindlu 41 16:45 Mistři švin-
dlu 42 17:20 Zelené nápady pro 
modrou planetu 07 17:50 Zele-
né nápady pro modrou plane-
tu 08 18:20 Zvířecí rekordma-
ni 03 19:20 Jamieho drůbe-
ží hostina 20:20 Jak se věci 
mají 03 20:50 Jak se věci ma-
jí 04 21:20 Zázračné smys-
ly 01 22:20 Impéria 02 23:25 
Jednotka pro vyšetřování ne-
hod 02 23:55 Venku v zimě 
02 00:20 Králové a královny 
12 00:50 Budapešť nadivoko 
01:25 Příběh o Indii 02 02:25 
Místa ve Středomoří 09 03:25 
Kanál v Hangzhou 01 04:00 Du-
naj 04:30 Dunaj 

07:15 Zdravíčko, pán doktor 
07:45 Živá panoráma 08:20 
Vysielanie pre materské ško-
ly 09:00 Ranný magazín 11:15 
Poklady islamu v Stredomo-
rí 1/5 12:00 Regionálny denník 
12:30 Živá panoráma 13:20 Sr-
dénko moje 13:55 Cesty nádeje 
14:30 VAT 14:55 Keď Brom hral 
swing 15:35 Magazín NHL 16:00 
Z tvorby nezávislých producen-
tov 16:30 Národnostný magazín 
17:00 Regionálny denník 17:35 
Fokus - zdravie 18:15 Autopor-
tréty 18:20 Večerníček 18:30 
Môj dom, môj hrad 19:00 Utaje-
ná reč peňazí 4/13 19:15 Profe-
sionál 19:30 Správy STV 20:00 
Keno 10 20:05 Chlapec v bubline 
21:00 Diagnóza 165 21:20 Test 
magazín 21:30 Správy a komen-
táre 22:00 Filmový klub 23:25 
Udalosti ČT 00:05 Záznam zo 
zasadnutia NR SR 

05:40 112 06:05 Lampáreň 
06:40 Macocha 111/120 07:25 
Keď budeš moja 121-122/238 
09:30 Regina - kráľovná cigán-
skych sŕdc 111/160 10:50 Vik-
tória 106/171 11:40 Láska, s.r.o. 
20/22 12:05 Ulica III. 111/259 
13:20 Rebeli I. 155/215 14:15 
Júlia - Cesty za šťastím 110/351 
15:05 Láska, s.r.o. 20/22 15:30 
Macocha 112/120 16:20 Keď bu-
deš moja 123-124/238 18:05 Uli-
ca III. 112/259 19:00 Rebeli I. 
156/215 20:00 Regina - kráľovná 
cigánskych sŕdc 112/160 21:30 
Pravá tvár vášne 18/178 22:20 
Viktória 107/171 23:10 Zaslepená 
Thriller, Kanada (2004) Réžia: G. Wil-
ding. Hrajú: E. Eleniaková, K. Coates. 
00:45 Pravá tvár vášne 18/178 
01:30 Lampáreň 02:05 Ulica III. 
112/259 02:45 Viktória 107/171 
03:25 Júlia - Cesty za šťastím 
110/351 04:10 Zaslepená 

05:00 Doktorka Quinnová 
115 05:45 Tarzan 22 06:10 Dia-
gnóza: Vražda I. 2 06:55 Derrick 
II. 11 08:00 Magnum III. 4,5 
09:35 Derrick II. 11 10:40 Dia-
gnóza: Vražda I. 2 11:30 Mag-
num III. 4 12:20 Zorro 78 12:40 
Červené ruže 198 13:35 Doktor-
ka Quinnová 115 14:25 Panelák 
218 15:00 Páli vám to? 15:40 
Esmeralda 81,82 17:15 Lás-
ka nezomiera 59,60 19:00 KRI-
MI NOVINY “N“ 19:30 NOVINY 
TV JOJ “N“ 19:55 PROMI NOVI-
NY 20:15 Detektív XXL: Čierne 
a biele Černošskú vreckovú zlodejku, 
ktorá ukradla senátorovi staré hodin-
ky, prenasleduje banda zabijakov. Kto 
si objednal jej vraždu? Americko-ne-

mecko-talianska akčná kriminálna 

séria (1991). Hrajú: B. Spencer, P. M. 
Thomas, L. Bedford. 21:45 Doživo-
tie 23:35 Detektív XXL: Čierne 
a biele 01:00 Magnum III. 5 

07:00 Kluci v akci 07:30 Ang-
ličtina pro nejmenší 9/40 07:50 
Nehasit! Hořím! 08:20 Krásy 
evropského pobřeží: V 08:30 
Panorama 09:10 Kosmopo-
lis 09:40 Mýty a fakta histo-
rie 10:30 Vzkaz Evy Gerové-
Šanovcové 10:55 168 hodin 
11:35 AZ-kvíz 12:25 Černé ov-
ce 12:40 Hřiště 7 14:50 Evrop-
ský manuál 15:10 Vltava v ob-
razech 53/86 15:30 Svět zázra-
ků 16:00 Po stopách Van Gogha 
16:55 Výtvarnické konfese 4/8 
17:20 Ondřejova filmová škola 
17:35 Partnerské vztahy 18:00 
Klíč 18:30 Babylon 19:05 Game 
Page 19:30 Alright? 19:45 Re-
al Chinese 1/10 20:00 Bosé no-
hy v parku 21:45 Zahrajem si 
na vojáky 22:15 Ráj srdce 22:50 
Q 23:20 Slepci 00:50 V odbor-
né péči 19/43 01:15 Retro 01:40 
Tajemství mrtvých mužů 1/13 

08:00 Rozcvička s Trojkou 
08:05 Magazín NHL 08:20 Gó-
ly - body - sekundy 08:30 Špor-
tová akadémia Magazín o slo-
venskom športe. (Slovenská republi-
ka 2008) 09:00 Živá panoráma 
10:55 Green, časť 7. S profesio-
nálnym trénerom Johnom Carrollom 
hrajeme na druhú jamku v Pressburg 
Golf Club v Dunakiliti. (Slovenská re-
publika 2009) 11:00 Hádzaná ME 
2010 muži 12:35 Tanečný šport 
14:35 Športovkyňa 15:00 Fut-
bal Premier League 17:00 Góly - 
body - sekundy 17:05 Svet golfu 
17:35 Futbal Magazín PL review 
18:25 Green, časť 8. 18:35 Ma-
gazín NHL 18:50 Športová aka-
démia 19:20 Hokejová 80 20:15 
KHL ( Kontinentálna hokejová li-
ga ) 22:15 Góly - body - sekun-
dy 22:40 Volejbal pohárová sú-
ťaž 00:40 Magazín NHL 00:55 
Góly - body - sekundy 

05:00 Novashopping 05:59 
Snídaně s Novou 08:30 Stefa-
nie II 22 09:30 Milostná afé-
ra 11:30 Tescoma s chutí 11:40 
Lenssen & spol. 12:10 Můj přítel 
Monk VI 12 13:00 Walker Texas 
Ranger VII 10 13:50 Pohřešo-
vaní II 18 14:45 Krok za krokem 
17 15:15 Smallville VI 14 16:05 
Vražedná čísla 1 17:00 Odpoled-
ní Televizní noviny 17:40 Krimi-
nálka Miami IV 12 18:30 Ulice 
1613, 1614 19:30 Televizní no-
viny 20:00 Ordinace v růžové 
zahradě 2 163 Musela som ťa vi-
dieť. Dalibor dostáva od Zdeny ko-
pačky a svoju situáciu nezvláda. A to 
ešte nevie, čo je jej pravou příčinou. 
Seriál TV Nova. Hrajú: J. Šťastný, D. 
Morávková, M. Bahul. Réžia: J. Pecha. 
21:15 Kriminálka New York IV 
1 22:05 112 22:45 Hrozba smr-
ti 00:50 Kriminálka Las Vegas II 
12 01:40 Novashopping 

05:00 Ochránce I 3 06:00 
Ochránce I 4 07:00 McLeodo-
vy dcery V 13 08:00 Vraždy 
v Midsomeru: Zvoníci 10:00 Náš 
děda Tridsaťročný právnik Matt Fle-
ming objavuje hlboko v lone prírody 
svet svojho deda Jacka, zmysel živo-
ta a vlastné šťastie. Rodinný (USA 

2005) Hrajú: E. Asner, J. London, M. 
Harris. 12:00 McLeodovy dce-
ry V 14 13:00 Soudkyně Amy 
I 4 14:00 Vraždy v Midsomeru: 
Klub vyvolených 16:00 Váleč-
ná nevěsta Pôvabná Lily sa v Lon-
dýne zamiluje do kanadského voja-
ka. Sen o idylickom živote sa rozplý-
va, keď sa stretáva so svojou budúcou 
svokrou a invalidnou švagrinou. Drá-

ma (VB/Kanada 2001) Hrajú: A. Frie-
lová, A. Young. Réžia: L. Chubbuck. 
18:00 Soudkyně Amy I 4 19:00 
Drzá Jordan IV 2 20:00 Médium 
III 16 21:00 Stávka! 23:00 Od-
vážná holka 01:00 Přítel z mlá-
dí 03:00 Jack

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark

ČT 2JOJ PlusDomaDvojka

 05:05  Slovensko dnes  
 05:20  Správy STV  
 05:45  Góly body sekundy  
 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Loď lásky 17/25 
 08:55  Vtipnejší vyhráva  
 09:40  Nash Bridges 29/54 
 10:35  Nash Bridges 30/54 
 11:20  Sila lásky I. 302 
 12:20  Dámsky magazín  
 13:35  Varení pečení  
 14:05  Kaviareň Slávia  
 14:40  Zostane to v rodine  
 15:20  Divoký anjel 92/270 
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:18  Góly - body - sekundy  
 16:25  Počasie  
 16:30  Sila lásky III. 203/244 
 17:25  Sila lásky III. 204/244 
 18:20  Dr.House  

Obezita. Seriál. Život 

není hračka. Hrajú: Hugh 
Laurie, Lisa Edelstein, 
Omar Epps, Robert 
Sean Leonard, Jennifer 
Morrison. (USA 2004)

 19:00  Domáci majstri  
 19:05  Večerníček 
 19:15  Slovensko dnes  
 19:30  Správy STV  
 19:55  Góly body sekundy  
 20:05  Počasie  
 20:15  Drišľakoviny  
 21:40  Chodili sme spolu  
 22:35  Obete a tí druhí  
 23:00  Zábava sa nikdy nekončí  
 00:30  Oheň  
 01:15  Sila lásky I. 302 
 02:05  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 16/26 
 02:30  Sila lásky III. 203/244 
 03:20  Sila lásky III. 204/244
 04:10  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 16/26
 04:40  Divoký anjel 92/270

 05:35  Reflex  
 06:00  Teleráno  
 08:50  Krok za krokom 

III. 17/23
 09:20  Xena IV. 1/22
 10:05  Hotel pre rukojemníkov 

Akčný film, USA (1999). 

Réžia: H. Needham. Hrajú: 

B. Reynolds, Ch. Durning.
 11:40  Monk V. 2/16
 12:30  Odpadlík IV. 17/22
 13:20  Rýchle Televízne noviny 
 13:25  Nezvestní III. 13/19
 14:15  Myšlienky vraha II. 17/23
 15:00  Rýchle Televízne noviny 
 15:05  Kobra 11 XI. 10/10 
 16:00  Rýchle Televízne noviny 
 16:05  Walker, texaský 

ranger VII.  
 17:00  Prvé Televízne noviny 
 17:25  Reflex  
 17:45  Počasie  
 17:50  Krok za krokom 

III. 18/23
 18:15  Rýchle Televízne noviny 
 18:20  Bez servítky  
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Keď láska zabíja 

Thriller, Nemecko (2007). 

Réžia: J. Papavassiliou. 
Hrajú: B. Zimmermannová, 
P. Aleardi, A. Pietschmann.

 21:50  Paľba 
 22:20  Dokonalé dieťa 

Thriller, Kanada-

USA (2007). Réžia: T. 
Ingramová. Hrajú: R. 
Budigová, L. Munro, 
N. Munozová.

 00:55  Dokážte mi vinu 
 03:05  Kyle XY II. 2/13
 03:50  Wolffov revír II. 20/26
 04:50  Stone v utajení 16/26 

 05:10  Črepiny 
 05:50  Simpsonovci VIII. 
 06:30  NOVINY TV JOJ 
 06:55  KRIMI NOVINY 
 07:00  NOVINY TV JOJ 
 07:45  KRIMI NOVINY 
 08:10  NOVINY TV JOJ 
 08:40  Panelák V. - Nové 

časti prichádzajú! 1
 09:30  Supernova 1, 2/2

Americký katastrofický 

thriller (2005). Hrajú: 
L. Perry. T. Carrereová. 

 12:30  C. S. I. : Kriminálka 
Las Vegas VII. 16

 13:25  Medicopter 117 73
 14:25  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas VII. 17
 15:20  Simpsonovci VIII. 8, 9
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 17
 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:20  PROMI NOVINY 
 17:30  Kutyil s. r. o. III. 2
 18:00  Súdna sieň - 

NOVÉ ČASTI 
 19:00  KRIMI NOVINY 
 19:30  NOVINY TV JOJ 
 19:55  ŠPORT 
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE 
 20:15  Panelák V. 2
 21:15  Knight Rider - 

Dôležitý svedok 15
 22:00  Nový seriál na JOJke: 

Life: Najbohatší 
policajt 1, 2/11

 23:45  Mafstory 
 00:45  Nežný podfuk 

Kanadský akčný 

film (1994). Hrajú: 
P. Bergin, K. Vernonová. 
Réžia: J. Montesi.

 02:20  C. S. I. : Kriminálka 
Miami V. 

 03:00  Simpsonovci VIII. 

 05:00  Sama doma  
 05:59  Dobré ráno  
 08:30  Kouzelná školka  
 09:00  Alice Adamsová  
 10:40  Bejvávalo  
 11:15  Pořád se něco děje  
 11:40  Ohlašovna požáru  
 12:00  Polední události  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

IV 16/32 
 14:15  Soudkyně Amy 10/23 
 15:00  Návštěva v ZOO  
 15:05  Kostičky  
 15:15  Vzduchoplavec 

Kráčmera  
 15:35  Věda je zábava 11/26 
 16:00  Pomáhejme si  
 16:15  Zpívánky  
 16:20  Pat a Mat 5/28 
 16:30  Kouzelná školka  
 17:00  AZ-kvíz  
 17:30  Chalupa je hra  
 18:00  Události v regionech  
 18:25  Černé ovce  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 20:00  Letecké katastrofy 3/23 
 20:55  Přísně tajné vraždy 5/42 
 21:10  Všechnopárty  
 22:00  Den D 5/13 
 22:50  Hlava 22  
 00:45  Losování Šťastných 

deset a Šance milion  
 00:55  Sex ve městě II 1/18 
 01:20  McLeodovy dcery 

IV 16/32 
 02:05  Vltava v obrazech 53/86 
 02:25  Události v regionech  
 02:50  Události v regionech 

Brno 
 03:15  Události v regionech 

Ostrava 

 06:20  Dexterova 
laboratoř II 24

 06:40  Pět holek na krku 57
 07:10  Teleshopping 
 07:20  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 11
 07:45  M*A*S*H 90
 08:20  Frasier I 22
 08:45  Právo a pořádek I 18
 09:45  Policie Hamburk III 19
 10:40  To je vražda, 

napsala III 11
 11:40  Kauzy z Bostonu II 14
 12:35  M*A*S*H 91
 13:10  Chůva k pohledání I 10
 13:40  Čarodějky IV 5
 14:40  Médium IV 6
 15:35  Julie Lescautová V 2

Cestní Piráti. 
Francúzsky kriminálny 

seriál (2002). Hrajú: 
V. Genestová, M. 
Diouf, R. Marx.

 17:40  Minuty regionu  
 18:00  5 proti 5 
 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 12
 20:00  Vraždy v Midsomeru XII  

A všade okolo 
rastie zelená tráva. 
V zastrčenej dedinke došlo 
k podivným vraždám. Aby 
pachateľa odhalil, musí 
inšpektor Barnaby zistiť, 
čo sa tu kedysi odohralo... 
Britský kriminálny seriál 

(2009). Hrajú: J. Nettles, 
J. Hughes, J. Wymarková.

 22:10  Na doživotí II 8
 23:10  Ochrana svědků I 10
 00:00  Wolffův revír II 1
 01:00  Volejte Věštce  
 02:45  Výklad snů 
 03:45  Na čem záleží 26

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

23.00 Zábava sa nikdy nekončí 22.45 Hrozba smrti 22.50 Hlava 22
Príbeh z vysokoškolského prostredia. Trochu slobody 
môže aj uškodiť... Talentovaná 18-ročná študentka 
sa dostane do nesprávnej spoločnosti. Večery trávi 
v baroch, kde sa holduje predovšetkým alkoholu a drogám. 
Podarí sa jej dostať z tohto začarovaného kruhu?

Dalton je vyhadzovač. Je to špinavá práca, ale niekto 
ju robiť musí. Ostrý bitkár má za úlohu skrotiť hostí 
jedného baru. Patrick Swayze sa predstavuje v úlohe, 
v ktorej má šancu dokázať divákovi, že je nielen 
skvelý tanečník, ale aj veľmi schopný bojovník.

Režisér Mike Nichols sfilmoval román Josepha 
Hellera. Ide o príbeh malej skupiny pilotov v oblasti 
Stredomoria v roku 1944. Víťazi a porazení, oportunisti 
aj tí, čo prežili. Či už sú sami alebo spolu, sú nervózni, 
bezbožní, boja sa, bláznia, sú na poľutovanie.

Dráma, Kanada/USA, 2007
Réžia: David Wu. Hrajú: Hugo Ateo, Tom Bulmer, Jamaine Campbell...

Akčný/dráma, USA, 1989, 114 min., od 12 rokov
Réžia: Rowdy Herrington. Hrajú: Patrick Swayze, Ben Gazzara...

Komédia/vojnový, USA, 1970, 122 min., od 15 rokov
Réžia: Mike Nichols. Hrajú: Alan Arkin, Martin Balsam...

  

STV 1 NOVA ČT 1

The Party Never Stops Road House Catch-22



Trnavský hlas 4/201036 STREDA 3.2.

05:00 Zelené nápady pro modrou 
planetu 07 05:30 Zelené nápady 
pro modrou planetu 08 06:00 
Tvář Země 03 07:00 Znovuobje-
vitelé 10 07:30 Znovuobjevite-
lé 11 08:00 Zvířecí rekordmani 
04 09:00 Mistři švindlu 41 09:35 
Mistři švindlu 42 10:15 Buď já 
nebo pes 49 11:10 Skryté mož-
nosti 41 11:40 Skryté možnos-
ti 42 12:10 Jamieho vláda nad 
jídlem 03 13:10 Tutanchamón 
14:10 Za poklady s Ianem Gran-
tem 03 14:40 Ekovýlet: Skutečné 
životní náklady 03 15:15 Zvíře-
cí rekordmani 23 16:10 Mistři 
švindlu 43 16:45 Mistři švin-
dlu 44 17:20 Zelené nápady pro 
modrou planetu 09 17:50 Zele-
né nápady pro modrou plane-
tu 10 18:20 Zvířecí rekordmani 
04 19:20 Proč je to tak? 21 20:15 
Jak se věci mají 05 20:50 Jak 
se věci mají 06 21:20 Zázrač-
né smysly 02 22:20 Impéria 
03 23:25 Jednotka pro vyšetřo-
vání nehod 03 23:55 Venku v zi-
mě 03 00:25 Pevnosti Británie 
01:20 Příběh o Indii 03 02:25 
Místa ve Středomoří 10 03:30 
Kanál v Hangzhou 02 04:00 Du-
naj 04:30 Dunaj 

07:15 Národnostný magazín 
07:45 Živá panoráma 08:25 Vy-
sielanie pre materské školy 08:50 
Vysielanie pre materské ško-
ly 09:00 Ranný magazín 11:15 
Chlapec v bubline 12:10 Regio-
nálny denník 12:40 Živá panorá-
ma 13:10 Ľudová kultúra na Slo-
vensku 13:45 Môj dom, môj 
hrad 14:10 Utajená reč peňa-
zí 4/13 14:35 Elixír 15:00 5 mi-
nút po dvanástej - tyran v rodi-
ne 16:15 Diagnóza 165 16:30 Ma-
ďarský magazín 17:00 Regionál-
ny denník 17:35 Fokus - peniaze 
18:15 Autoportréty 18:20 Večer-
níček 18:30 Mama to vie najlep-
šie 19:00 Žijúce kamene 19:30 
Správy STV 19:55 Správy - Hírek 
20:00 Keno 10 20:10 Ako sa varia 
dejiny 21:35 Správy a komentáre 
22:00 Na tanieri/Teríteken 23:00 
Udalosti ČT 23:35 Záznam zo za-
sadnutia NR SR 

05:35 112 06:10 Lampáreň 
06:45 Macocha 112/120 07:30 
Keď budeš moja 123-124/238 
09:35 Regina - kráľovná cigán-
skych sŕdc 112/160 11:00 Viktória 
107/171 11:45 Láska, s.r.o. 21/22 
12:10 Ulica III. 112/259 13:25 Re-
beli I. 156/215 14:15 Júlia - Ces-
ty za šťastím 111/351 15:10 Lás-
ka, s.r.o. 21/22 15:35 Macocha 
113/120 16:15 Keď budeš mo-
ja 125-126/238 18:05 Ulica III. 
113/259 19:00 Rebeli I. 157/215 
20:00 Regina - kráľovná cigán-
skych sŕdc 113/160 21:25 Pravá 
tvár vášne 19/178 22:15 Viktória 
108/171 23:05 Hrbáč Dobrodruž-

no-romantický film, Francúzsko-

Taliansko-Nemecko (1997). Réžia: 
P. de Broca. Hrajú: D. Auteuil, F. Luchi-
ni, V. Perez. 01:15 Pravá tvár váš-
ne 19/178 02:00 Lampáreň 02:40 
Ulica III. 113/259 03:20 Viktória 
108/171 04:10 Lampáreň 

05:00 Doktorka Quinnová 
116 05:45 Tarzan 23 06:10 Di-
agnóza: Vražda I. 3 06:55 Der-
rick II. 12 08:00 Magnum III. 6,7 
09:35 Derrick II. 12 10:40 Dia-
gnóza: Vražda I. 3 11:30 Mag-
num III. 6 12:20 Zorro 79 12:40 
Červené ruže 199 13:35 Doktor-
ka Quinnová 116 14:25 Panelák 
219 15:00 Páli vám to? 15:40 
Esmeralda 83,84 17:15 Lás-
ka nezomiera 61,62 19:00 KRI-
MI NOVINY “N“ 19:30 NOVINY 
TV JOJ “N“ 19:55 PROMI NO-
VINY 20:15 30 prípadov majo-
ra Zemana 21 Pán zo Salzburgu 
– 1964.  Československý kriminál-

ny seriál (1974-1978). Hrajú: V. Bra-
bec, M. Willig, V. Ráž. Réžia: J. Sequ-
ens. 21:35 M*A*S*H* 1,2,3/256 
23:00 Mafstory 23:30 Črepi-
ny 00:00 30 prípadov majora 
Zemana 21 01:20 Magnum III. 
7 02:00 Nočné reprízy 

07:00 Chalupa je hra 07:20 Al-
right? 07:50 Výtvarnické kon-
fese 4/8 08:15 U nás v Evropě 
08:30 Panorama 09:10 Baby-
lon 10:00 Po stopách Van Gogha 
10:55 Svět zázraků 11:35 AZ-kvíz 
12:00 Kluci v akci 12:40 Reporté-
ři ČT 13:20 Věříš si? 14:00 Věda 
je zábava 11/26 14:25 Pomáhej-
me si 14:40 Kde peníze pomáhají 
14:50 Krásy evropského pobřeží: 
V 15:00 Chcete mě? 15:15 Leteč-
tí stíhači v boji 16:05 Řidiči profe-
sionálové 5/13 16:20 Podzemní 
Čechy II 16:45 Utajená řeč peněz 
4/13 17:05 Diagnóza 17:20 PORT 
17:50 Přidej se 18:05 Nedej se 
18:30 Hledám práci 19:05 Sabo-
táž 19:30 Kapusta 11/20 20:00 
Ta naše povaha česká 20:30 Voj-
na a mír 3/4 22:15 Dokumentár-
ní klub: Zajatci bílého boha 23:10 
Utrpení 01:00 Divadlo žije! 01:30 
Q 01:55 Ráj srdce 

08:00 Rozcvička s Trojkou 
08:05 Magazín NHL 08:20 Gó-
ly - body - sekundy 08:40 Špor-
tovkyňa Magazín o ženách v špor-

te, mapuje dianie v ženskom športe, 
profily veľkých športovkýň minulos-
ti a netradičné športy. 09:10 Živá 
panoráma 11:00 Green, časť 9. 
So slovenskou reprezentantkou v gol-
fe Barborou Kachlíkovou hrajeme 
v Eurovalley golf parku druhú jamku. 
(SR 2009) 11:05 Hádzaná ME 2010 
muži 12:25 To najlepšie z atleti-
ky 12:45 Volejbal pohárová sú-
ťaž 15:00 KHL ( Kontinentálna 
hokejová liga ) 17:00 Góly - bo-
dy - sekundy 17:05 GRID 17:40 
Magazín NHL 17:55 Basketbal li-
ga 19:45 Paralympijský magazín 
20:15 Hokejová 80 21:10 V zr-
kadle úspechu 21:35 Góly - body 
- sekundy 22:00 Basketbal liga 
23:30 Magazín NHL 23:45 Góly 
- body - sekundy 

05:00 Novashopping 05:59 
Snídaně s Novou 08:30 Stefa-
nie II 23 09:30 Tajuplný ostrov 
2/2 11:05 Tescoma s chutí 11:15 
Lenssen & spol. 12:10 Můj pří-
tel Monk VI 13 13:00 Walker Te-
xas Ranger VII 11 13:55 Pohře-
šovaní III 1 14:45 Krok za krokem 
18 15:15 Smallville VI 15 16:05 
Vražedná čísla 2 17:00 Odpoled-
ní Televizní noviny 17:40 Krimi-
nálka Miami IV 13 18:30 Ulice 
1615, 1616 19:30 Televizní noviny 
20:00 Comeback 20:40 Dva a půl 
chlapa VI 5 21:05 Táta XXXL Ken 
je starší muž, ktorý je doslova uväzne-
ný vo svojej posteli kvôli váhe 467 ki-
logramov. Druhým pacientom je mla-
dík Billy, s váhou cez 250 kg. Obaja 
sú rozhodnutí podstúpiť liečbu v ho-
ustonskej nemocnici... 22:05 Zo-
diac 00:55 Kriminálka Las Vegas 
II 13 01:40 Novashopping 02:00 
Zlatíčka 02:55 Tabu 

05:00 Ochránce I 4 06:00 
Ochránce I 5 07:00 McLeodo-
vy dcery V 14 08:00 Vraždy 
v Midsomeru: Klub vyvolených 
10:00 Céline Plastické operácie, 
vášnivá láska a vnútorný boj. Dlhé ro-
ky nič z toho na verejnosť neprenik-
lo, teraz je však jej súkromie odhale-
né. Neautorizovaný príbeh romantic-
kého a komplikovaného života popo-
vej hviezdy Céline Dion. Životopis-

ný/hudobný (Kanada 2008) Hrajú: 
Ch. Ghawiová, J. Ferlandová. Réžia: 

J. Woolnough. 12:00 McLeodovy 
dcery V 15 13:00 Soudkyně Amy 
I 5 14:00 Vraždy v Midsomeru: 
Umění žít 16:00 Volání krve Vy-
blednutá fotografia privádza vplyvnú 
kalifornskú advokátku Natáliu Joneso-
vú k horkosladkým tajemstvám minu-
losti jejho mŕtveho otca. Dráma (USA 

2005) Hrajú: B. Wimmer, L. Wagne-
rová, M. Gilbertová. Réžia: D. S. Cass. 
18:00 Soudkyně Amy I 5 19:00 
Drzá Jordan IV 3 20:00 Médium 
III 17 21:00 Dobrá manželka 
3 22:00 Dobrá manželka 4 23:00 
Volání krve 01:00 Jack 03:00 Pří-
sahal jsem pomstu

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark

ČT 2JOJ PlusDomaDvojka

 05:20  Správy STV  
 05:45  Góly body sekundy  
 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Loď lásky 18/25 
 08:50  Vtipnejší vyhráva  
 09:40  Nash Bridges 31/54 
 10:35  Nash Bridges 32/54 
 11:20  Sila lásky I. 303 
 12:20  Dámsky magazín  
 13:35  Varím, varíš, varíme 

a pečieme  
 13:50  Kaviareň Slávia  
 14:35  Zostane to v rodine  
 15:10  Divoký anjel 93/270 
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:18  Góly - body - sekundy  
 16:25  Počasie  
 16:30  Sila lásky III. 205/244 

Úspešná nemecká 

telenovela. Réžia: 
Carsten Meyer-
Grohbrügge. Hrajú: 
Dominique Siassia, 
Christof Arnold. 

 17:25  Sila lásky III. 206/244 
 18:20  Dr.House  
 19:00  Domáci majstri  
 19:05  Večerníček 
 19:15  Slovensko dnes  
 19:30  Správy STV  
 19:55  Góly body sekundy  
 20:15  Junior  
 22:05  Zákon a poriadok: 

Špeciálna jednotka 
IV. 4/22 

 22:50  Miesto činu: 
Sólová jazda  

 00:20  Oheň  
 01:10  Sila lásky I. 303 
 02:00  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 17/26 
 02:25  Sila lásky III. 205/244 
 03:15  Sila lásky III. 206/244
 04:05  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 17/26

 05:35  Reflex  
 06:00  Teleráno  
 08:40  Krok za krokom 

III. 18/23
 09:05  Xena IV. 2/22
 09:50  Preteky - Delová guľa II. 

Komédia, USA (1984). 

Hrajú: B. Reynolds, 
D. DeLuise, J. Farr.

 11:45  Monk V. 3/16
 12:35  Odpadlík IV. 18/22
 13:20  Rýchle Televízne noviny 
 13:25  Nezvestní III. 14/19
 14:15  Rýchle Televízne noviny 
 14:20  Myšlienky vraha 

II. 18/23
 15:05  Rýchle Televízne noviny 
 15:10  Kobra 11 XII.: 

Mesto v strachu 
 17:00  Prvé Televízne noviny 
 17:25  Reflex  
 17:45  Počasie  
 17:50  Krok za krokom 

III. 19/23
 18:15  Rýchle Televízne noviny 
 18:20  Bez servítky 
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Tristan a Izolda 
 22:15  Ukradla si mi môj život 

Thriller, Kanada-USA 

(2008). Réžia: R. Roy. 
Hrajú: L. Parrillaová, J. 
Thomas, B. Décaryová, M. 
Nadonová, B. Vianová.

 23:50  Alias V. 1/17
 00:40  Traveler 1/8
 01:30  Osamelá hviezda 

Film, USA (1995). 

Réžia: J. Sayles. Hrajú: 

Ch. Cooper, R. Canada, 
K. Kristofferson.

 03:40  Wolffov revír II. 21/26
 04:50  Stone v utajení 17/26

 06:10  PROMI NOVINY 
 06:25  NOVINY TV JOJ 
 06:50  KRIMI NOVINY 
 07:15  NOVINY TV JOJ 
 07:40  KRIMI NOVINY 
 08:00  Panelák V. 2
 08:55  Nebezpečná krása 
 10:55  Nežný podfuk 

Kanadský akčný 

film (1994). Hrajú: 
P. Bergin, K. Vernonová, 
J. W. Shipp, G. Walshová. 
Réžia: J. Montesi.

 12:30  Knight Rider - 
Dôležitý svedok 15

 13:25  Medicopter 117 74
 14:25  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas VII. 18
 15:20  Simpsonovci VIII. 10, 11
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 18
 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:20  PROMI NOVINY 
 17:30  Kutyil s. r. o. III. 3
 18:00  Súdna sieň - 

NOVÉ ČASTI 
 19:00  KRIMI NOVINY 
 19:30  NOVINY TV JOJ 
 19:55  ŠPORT 
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE 
 20:15  Panelák V. 3
 21:00  C. S. I. : Kriminálka Miami 

VIII. - NOVÉ ČASTI 1/22
 21:55  Vtierka Castle 7
 22:45  Kosti II 7
 23:45  Vychádzajúce slnko 

Americký kriminálny 

film (1993). Hrajú: S. 
Connery, W. Snipes, H. 
Keitel. Réžia: P. Kaufman.

 01:55  C. S. I. : Kriminálka 
Miami V. 

 02:35  Simpsonovci VIII. 
 03:20  Kosti II 
 04:00  Vychádzajúce slnko 

 05:00  Sama doma  
 05:59  Dobré ráno  
 08:30  Kouzelná školka  
 09:00  Černá země 5/5 
 10:00  Zlatý slavík 82  
 10:55  Veletržní televizní 

pouť 1972  
 12:00  Polední události  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

IV 17/32 
 14:15  Soudkyně Amy 11/23 
 15:00  Krásy evropského 

pobřeží: Baskicko 
 15:10  Zpackaný životy: Loupež  
 15:25  Nehasit! Hořím!  
 15:50  Hrůzostrašný 

dějepis 5/26 
 16:15  Tak to vidím já 5/7 
 16:30  Kouzelná školka  
 17:00  AZ-kvíz  
 17:30  Pod pokličkou  
 17:55  Předpověď počasí  
 18:00  Události v regionech  
 18:25  Černé ovce  
  18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 20:00  Pošta pro tebe  
 21:00  Neobyčejné životy  
 21:50  Jak dobře digitálně 

naladit 
 22:00  Řím II 10/10 
 23:10  Cesta pustým lesem  
 00:40  Sex ve městě II 2/18 
 01:05  McLeodovy dcery 

IV 17/32 
 01:50  Přísně tajné vraždy 5/42 
 02:05  Evropský manuál  
 02:25  Den D 5/13 
 03:15  Události v regionech  
 03:40  Události v regionech 

Brno 
 04:05  Události v regionech 

 06:20  Dexterova 
laboratoř II 25

 06:40  Pět holek na krku 58
  07:20  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 12
 07:45  M*A*S*H 91
 08:20  Frasier I 23
 08:45  Právo a pořádek I 19
 09:45  Policie Hamburk III 20
 10:40  To je vražda, 

napsala III 12
 11:40  Kauzy z Bostonu II 15
 12:35  M*A*S*H 92

Personál vojenskej 
nemocnice sa s vojnou 
vyrovnáva po svojom... 
Americký vojnový seriál 

(1972 - 1982). Hrajú: A. 
Alda, J. Farr, L. Switová.

 13:10  Chůva k pohledání I 11
 13:45  Čarodějky IV 6
 14:40  Médium IV 7
 15:40  Julie Lescautová V 3
 17:40  Minuty regionu  
 18:00  5 proti 5 
 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 13
 20:00  Hádej, kdo jsem!  

Zábavná show, v ktorej 

profesia hrá prím. 

Uvádza Peter Vondráček. 
Réžia: J. Sládek.

 21:20  TOP STAR magazín  
 22:25  Džungle rtěnek I 5 

Kapitola piata: 
Ukradnuté šaty. 
Americký seriál 
od autorky Sexu v meste 
(2008). Hrajú: B. 
Shieldsová, K. Raverová.

 23:25  Sběratelé kostí I 10
 00:20  Wolffův revír II 2
 01:20  Volejte Věštce  
 03:05  Výklad snů

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

20.00 Tristan a Izolda 22.05 Zodiac 20.15 Junior
On sa volal Tristan, bol mladý a statočný. Izolda bola 
krehká a krásna. Žili v dávnych dobách pred niekoľkými 
storočiami a hoci ich láska nebola okoliu po vôli, 
vydržala naveky. Tristan a Izolda je nesmrteľný príbeh 
lásky a priateľstva pre všetky vekové kategórie.

Skutočný príbeh. Zúrivý šialenec, ktorého sa nikdy 
nepodarilo chytiť; americký Jack Rozparovač... Oficiálne 
sa prihlásil k trinástim vraždám, potom k ďalšiemu 
tuctu. Polícia mu pripísala sedem obetí, z ktorých 
päť neprežilo. Presný počet sa už nedozvieme...

Alex Hesse a Larry Arbogast vyvíjajú nový liek, ktorý by 
mal obmedziť odmietanie embrya ženským telom. Keď 
sa ale neskôr výskum zastaví a pokusy na matkách sú 
zakázané, rozhodnú sa, že liek vyskúšajú na Hessovi 
- ten sa tak stane prvým tehotným mužom.

Akčný/dráma/romant., Nemecko/VB/USA, 2006, 125 min., od 12 rokov
Réžia: Kevin Reynolds. Hrajú: James Franco, Sophia Mylesová...

Dráma/krimi/thriller, USA, 2007
Réžia: David Fincher. Hrajú: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr...

Komédia/sci-fi, USA, 1994, 110 min.
Réžia: Ivan Reitman. Hrajú: Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito...
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Tristan + Isolde Zodiac Junior
 seriál   f ilm
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Ján Král 
mail: kral@trnavskyhlas.sk
tel.: 033/ 29 33 593

Tatiana Čuperková 
mail: cuperkova@trnavskyhlas.sk
tel.: 033/ 29 33 592ŠPORT
Kontakty:   - Sú to nervy Rudko, 

čo? To je horšie, ako 
keď nemáš pivo..

(Moderátor halového turnaja ObFZ 
Trnava Marián Pavlík na adresu 

rozhodcu Rudolfa Šarvaica.)

výrok týždňa

Jeden z najlepších slovenských 
kickboxerov a tréner CBŠ Trnava 
Andrej Mičianik má obrovský dôvod 
na radosť. Dňa 20. januára o 16.55 
h sa totiž po prvý raz stal otcom. 
Priateľka Petra, ktorá má z prvého 
vzťahu dcéru Ninu, priviedla na svet 
malú Alžbetku Mičianikovú. Tá pri 
narodení vážila 3190 g a merala 
49 cm. Novopečenému oteckovi zo 
srdca gratulujeme. 

Mičianik otcom

Turistické pozvánky

  Tamara Kupková (prvá zľava) si v priebehu dvoch týždňov vybojovala druhý bronz vo štvorhre. Najprv v konkurencii 
starších žiačok, potom vo svojej kategórii mladších žiačok. Zároveň si na antuke vybojovala titul halovej majsterky 
Slovenska. FOTO: Ivan Kopčáni

Tamara Kupková, tenistka 
TC Empire Trnava, potvrdila, 
že je najlepšou slovenskou 
hráčkou v kategórii mladších 
žiačok. Medzi dvanásťročnými 
tenistkami nenašla premožiteľku
a pri svojej ceste za titulom 
stratila jediný set. 

Aj to vo finále. V prvom kole si 
poradila  s Michaelou Michalíkovou 
6:1, 6:0. V druhom kole s Danielou 
Michaelou Kosnáčovou 6:1, 6:3. Vo 
štvrťfinále zmietla z kurtu Barbaru 
Paulovičovú 6:1, 6:0. Prvé vážnejšie 
problémy prišli v semifinále, kde sa proti 
nej postavila Lívia Valková (TK Kúpele 
Piešťany), jej spoluhráčka zo štvorhry. 
Pri ceste do finále ju zdolala 7:6, 6:2. 
Vo finále sa jej súperkou stala Viktória 
Kužmová, nasadená dvojka. Na celkové 
víťazstvo potrebovala Tamara tri sety. 
Po úvodnom, ktorý  vyhrala 6:4, stratila 
ďalší veľmi ľahko 0:6. V treťom zvíťazila 
opäť 6:4 a vybojovala si tak titul halovej 
majsterky Slovenska. „Celý turnaj by 
som zhodnotila ako dobrý, akurát ma 

mrzí ľahko prehratý druhý set vo finále. 
Začala som v ňom kaziť, nebojovala som 
podľa svojich predstáv. Ale potom som si 
spomenula na duely z Australian Open, 
kde aj tie, ktoré vyzerali ako prehraté, 
sa napokon otočili. V rozhodujúcom 
sete som zabojovala a dokázala som ho 
aj vyhrať,“ prezradila jedným dychom 
novopečená slovenská šampiónka. 
Tamara svoj triumf v singli podčiarkla aj 
výborným výsledkom vo štvorhre, kde 
spoločne s Líviou Valkovou získala bronz. 

TC Empire Trnava sa môže tešiť 
aj z ďalšieho výborného výsledku. 
Nasadená dvojka David Damian Brna 
v tej istej vekovej kategórii chlapcov sa 
prebojoval až do finále. V prvom kole 
zdolal Samuela Grmana 2:1 na sety. 
V druhom kole mu Filip Áč za stavu 
0:6, 0:3 zápas vzdal. Podobným 
spôsobom (2:1 skr.) prešiel aj vo 
štvrťfinále cez Ladislava Unčovského. 
V semifinále zdolal Matúša Ševčíka 
6:1, 6:4. Premožiteľa našiel až vo 
finále. Nasadenej jednotke Lukášovi 
Kleinovi podľahol 3:6, 4:6. Brna si 
z Košíc odniesol aj zlato vo štvorhre. 
Spoločne s domácim tenistom Róbertom 

Turzákom zdolali vo finále pár Líška – 
Ševčík 6:3, 6:2.

TATIANA ČUPERKOVÁ

Kupková im to natrelaMalokarpatskí turisti organizujú 
v sobotu 30. januára dva pochody. 
Prvým je Zimný výstup na Klenovú, 
ktorý organizuje Klub turistov 
Dolný Lopašov. Účastníci pochodu 
môžu trasu absolvovať pešo, alebo 
na bežkách. Štart je z ľubovoľného 
miesta, stretnutie účastníkov 
a vyhodnotenie pochodu je 
na Klenovej pri poľovníckom posede 
na červenej turistickej ceste 
medzi 11.30 - 12.30 h. Na červeno 
označená cesta na Klenovú 
vychádza z D. Lopašova. Pod 
Klenovou ju križuje zeleno označená  
cesta z D. Vody na Pustú Ves. Je 
možné vyštartovať i z týchto obcí.

Druhým pochodom je Trigonála 
– ide cez tri štáty. Organizátor Klub 
turistov Štart Bratislava stanovil 
začiatok o 6.30 h v Bratislave 
pri Hlavnej stanici pod schodami 
na Žabotovu ulicu. Pochod dlhý 
40 km vedie po trase Bratislava hl. 
stanica – Slavín – Mlynská dolina 
– most Lafranconi – Wolfstahl 
– zrúcaniny hradu Pottenburg – 
Königswarte (vyhliadková veža) – 
Kittsee – Pama – Deutsch Jarndorf 
– Rajka – Čunovo. Do cieľa, ktorý je 
v Čunove v pohostinstve U Mareka, 
treba prísť do 18.00 h. pewa   Tamara a David si domov nesú štyri 

medaily. Foto: archív 
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Mekkou slovenského bejzbalu 
je Trnava. Za majstrovskými 
titulmi a úspechmi na turnajoch 
stojí tvrdá práca. Klub TJ 
STU Angels Trnava ťahajú 
dopredu ľudia, ktorí tento šport 
milujú. Na čele zástupu stojí 
manažér klubu a bejzbalový 
fanatik Roman Holekši.

 V bejzbalovej lige sa údajne 
chystajú novinky. Môžete nám priblížiť, 
o čo ide?

- Chceli by sme, aby nastali zmeny 
v mužskej kategórii. Doteraz sa hrávala 
maďarsko-slovenská interliga. Nám však 
súčasná úroveň už nepostačuje. Stále 
hráme s rovnakými súpermi, pričom 
len niektorí nás výraznejšie potrápia. 
Rozpracovali sme myšlienku spoločnej 
ligy s Chorvátskom, Slovinskom, 
Čiernou Horou a v budúcnosti aj 
s Rakúskom. Samozrejme, kvôli finančnej 
a výkonnostnej náročnosti by nehrali 
všetky družstvá zo Slovenska. Mančaft 
už musí mať aspoň 18 až 20-členný káder, 
aby dokázal odohrať počas víkendu tri 
kvalitné zápasy.

 Kedy by sa mohla táto myšlienka 
realizovať?

- Tlačíme na to už druhý či tretí 
rok. Myšlienke sú naklonené okrem 
nás aj ďalšie dva tímy zo Slovenska, 
ktoré vidia možnosť napredovania. 
Motivovať hráčov v súčasnosti nie 
je jednoduché, chalani si zrátajú 
priority a postupne šport pre školské 
alebo pracovné povinnosti vypúšťajú. 
Zostávajú len najvernejší. Chorváti 
majú z hľadiska medzinárodnej úrovne 

kvalitnejšie tímy, ako sú na Slovensku, 
rovnako aj ich reprezentácia 
dosahuje lepšie výsledky. Ak by sa aj 
nerozbehla tento rok celá interliga, 
chceme zohrať aspoň medzinárodné 
turnaje. Do budúcnosti počítame, že 
sa do spoločnej súťaže zapojí šesť 
tímov z Balkánu a šesť účastníkov zo 
Slovenska a Maďarska.

 Aká odozva prichádza na tento 
impulz z Balkánu?

- V balkánskej interlige prišlo ku kríze. 
Rovnako ako u nás, stále hrali proti sebe 
rovnaké družstvá, čím strácali motiváciu. 
Napokon sa slovinské družstvá radšej 
prihlásili do tretej talianskej ligy. Tá je 
približne na úrovni našej ligy. Súťaž sa 
tým fakticky rozpadáva. Mimochodom, 
balkánsku interligu hrali aj dve viedenské 
družstvá. Uvažovali sme už aj nad 
spoločnou ligou s Rakúšanmi. Tam 
však hrá množstvo družstiev z príliš 
vzdialených miest, ktoré účinkujú 
v nemeckých súťažiach. 

 Aká je finančná situácia 
v bejzbale?

- Európsky bejzbal finančne nie je 
dostatočne podporovaný. Bejzbal sa 
dokonca nedostal ani na najbližšiu 
olympiádu, hoci na to vyvíjala veľké tlaky 
dokonca aj samotná americká Major 
League. Snahy však prišli neskoro.

 Bejzbal sa stal masovým športom. 
Nemrzí vás, že napriek tomu sa mu 
olympijský výbor otáča chrbtom?

- Všetko je to o lobby a financiách. 
Nedávno som čítal veľmi dobrý článok 
z pera prezidenta Českej asociácie 
bejzbalu. Osobne sa zúčastnil 
na rokovaniach o zaradení tohto športu 
na olympiádu. Zhrnul to nasledovne. 
Bejzbalový turnaj je pre olympiádu 

pridlhý, nenavštevuje ho toľko fanúšikov, 
ako by si organizátori predstavovali. 
Samozrejme, ak by bola olympiáda 
v Nemecku či Ázii, prišli by na štadióny 

Vraj menej potrebný šport...

  Manažér Roman Holekši je ťažnou silou TJ STU Angels Trnava.  FOTO: autor

  Sústredenie a odpal. Základ úspechu.  FOTO: Dagmar Canisová

V Čechách vedia s bejzbalom 
pracovať. Na ČT4 sa vysielalo 
ročne zhruba dvadsať priamych 
prenosov. Vystavali sa tri - štyri 
štadióny v hodnote päť až desať 
miliónov korún, pričom ich výstavbu 
financovala samospráva alebo 
príslušné ministerstvo. U nás nad 
týmto ani nemôžeme rozmýšľať. 
Chýba nám veľký štadión. Najlepšie 
ihrisko máme v Trnave, inde je to 
v plienkach. Naše kluby nemajú 
šancu sa dostať do českej interligy. 
Hovorí sa, že bejzbal zaznamenal 
u našich susedov menší úpadok, lebo 
majú nedostatok hráčov. Keby sme 
taký „problém“ mali my na Slovensku, 
tak sme vysmiati do konca života... 
V Čechách len v mužskej kategórii 
fungujú tri súťaže. Tento rok v nich 
hralo okolo 30 legionárov. Medzi nimi 
Austrálčania, Američania, polovicu 
družstiev trénujú zahraniční tréneri. 
Zo Slovenska v českej lige hrajú 
štyria či piati hráči.

Česi o (míľový) krok 
pred nami
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desaťtisíce ľudí. V Londýne toto 
nehrozí. Podobne je to s infraštruktúrou 
štadiónov. Pre olympiádu potrebujete 
dva špičkovo vybavené. Navyše, minimum 
štátov si kúpi vysielacie práva na bejzbal. 
Naopak, na hry sa tlačia športy ako golf 
a rugby s vysokou sledovanosťou.

 Najlepšie bejzbalové ihrisko 
na Slovensku je v Trnave. Zrejme však 
bude musieť podobne ako trnavský 
softbal ustúpiť výstavbe, ktorú plánuje 
MTF STU.

- Naša situácia je zatiaľ, dúfam, 
vyriešená. Máme dohodu s dekanom 
fakulty Oliverom Moravčíkom, že 
v najbližších piatich rokoch na našom 
ihrisku výstavbu nezačnú. V celom areáli 
na Prednádraží sa plánujú masívne 
zmeny, niečo je zakreslené a naplánované 
aj na našom ihrisku. Verím však, že 
päť až desať rokov ešte na súčasnom 
území vydržíme. Dovtedy budeme riešiť 
náhradné plochy, pokúsime sa získať 
medzinárodné granty a spraviť väčší 
štadión. Trnava je baštou bejzbalu 
a softbalu na Slovensku. Množstvo ľudí 
sa snaží podporiť nás. V rámci možností 
pomáha aj mesto, máme menších 
sponzorov. Zatiaľ nám chýba generálny 
partner, čo je mínus v tom, aby sme sa 
posúvali ďalej. Len čo štát zruší dve 
percentá príspevku zo zaplatených 
daní pre neziskovky, môžeme to zabaliť 
nielen my, ale aj polovica menších 
športov na Slovensku. Dá sa povedať, 
že väčšina financií na chod klubu, 
jeho rozvoj, zaobstaranie materiálu či 
pokrytie nákladov súvisiacich s turnajmi 
financujeme hlavne z prostriedkov, 
získaných vo forme dvoch percent z daní.

 Koľko ľudí sa venuje trnavskému 
bejzbalu?

- Členská základňa kolíše od 80 do 120 
hráčov vrátane ľudí, ktorí sa starajú 
o chod klubu, čo je na mesto ako Trnava 
dosť veľké číslo. Samozrejme, nie sme 
futbal, ale na bejzbalové pomery sme 
taký malý kolos. Udržať ho v chode stojí 
dosť veľa energie. Máme družstvá žiakov, 
kadetov, juniorov a mužov.

 Aký počet hráčov pôsobí 
v národnej reprezentácii?

- Je to okolo 25 – 30 hráčov vo 
všetkých kategóriách. Pribúdajú ďalší, 
máme viaceré silné ročníky. Chceme byť 
stále lepší a ukázať sa vo svete.

 To už sú neprehliadnuteľné čísla, 
ktoré by mali zaujímať aj subjekty ako  
Mesto Trnava a Trnavský samosprávny 
kraj. Ako sa ku klubu stavajú?

- Gro hráčov pochádza z Prednádražia, 
žijú tu, majú to blízko. V lete trikrát 
týždenne trénujú, rodičia vedia, kde sa 
deti nachádzajú a že je o ne postarané. 
I preto by sme sa veľmi ťažko lúčili 
so súčasným ihriskom. Mladí sem 
chodia trénovať individuálne aj cez 
prázdniny. Ako si niektoré deti chodia 
zahrať futbal za činžiak, tak si naši 
chalani idú zahrať bejzbal. A čo sa týka 
financovania. Vďaka patrí Trnavskému 

samosprávnemu kraju, ktorý nám 
refundoval časť financií súvisiacich 
s nákupom nadhadzovacieho stroja. 
Stál viac ako tritisíc eur. Tým sa uľahčí 
trénerská činnosť, tréner nemusí hodiť 
dvesto – tristo nadhodov za tréning, ale 
iba pustí stroj. Chalani sa môžu vďaka 
tomu pripravovať aj individuálne. Mesto 
má obmedzené finančné prostriedky. 
Väčšie financie od radnice nemôžeme 

čakať, nie sme futbal alebo hokej. Tieto 
športy na magistrát tlačia dostatočne. 
Samozrejme, želali by sme si, aby mesto 
dávalo trikrát toľko financií do športu, 
najmä mládežníckeho, ako to je 
v súčasnosti. V tomto vidím rezervy aj 
oproti iným samosprávam. So susedným 
Českom sa to nedá ani porovnať. 
Brniansky klub napríklad získal od mesta 
za titul milión korún. My robievame 

každoročne medzinárodné turnaje. 
Robíme to pre propagáciu bejzbalu, 
Trnavy, a aby naši hráči ukázali pred 
rodičmi a divákmi, že vedia hrať. Snažíme 
sa prilákať sponzorov. 

 A čo štát? Aká je podpora z jeho 
strany?

- Od ministerstva nula bodov. Označili 
nás ako menej potrebné športy. Keď 

sme požiadali o smiešny grant v hodnote 
tristotisíc korún na dostavbu sociálnej 
budovy, dostali sme odpoveď, že patríme 
do C-kategórie športov. Peniaze sme 
nedostali. Naproti tomu, môj známy dostal 
na osvetlenie základnej školy v Bratislave 
dva milióny korún. Išlo o futbalové 
ihrisko... Veľké granty, ktoré poskytujú 
nadácie alebo nadnárodné spoločnosti, sú 
zamerané na masovejšie športy. 

 Čo sa s tým dá robiť?
- Všetko na Slovensku funguje 

na základe kamarátstiev. Človek môže 
robiť dobrú vec, ale ak nemá peniaze, 
nepodarí sa. Tento rok oslavujeme 20 
rokov od vzniku bejzbalu v Trnave. Sme 
ešte mladý šport. Keď sa za pár rokov 
dostanú súčasní hráči na manažérske 
pozície vo firmách, verím, že prílev peňazí 
bude väčší.

 Ako zmeniť tento stav? Čo by ste 
si priali do najbližšieho obdobia? 

- Od vzniku Slovenskej republiky nebol 
prijatý zákon o športe. O peniazoch 
rozhoduje zopár inštitúcií, každá 
s veľkým aparátom. Nemáme veľké 
oči, nechceme veľa financií. Od štátu 
dostaneme dvetisíc eur ročne za to, 
že sme univerzitný šport. To máme 
tak na energie, viac nám to nepokryje. 
I preto musia chlapci platiť členské 
príspevky. Určite by sme prilákali 
viac detí, keby mali šport zadarmo. 
V bejzbale napríklad veľmi dobre 
fungovali centrá talentovanej mládeže. 
Silné športy futbal a hokej nás 
prelobovali. Veď načo dávať peniaze 
malým športom? A pritom išlo o smiešne 
peniaze... Dostávali sme zhruba 120-tisíc 
korún ročne, všetko išlo na mládež, 
športové triedy, výstroj a turnaje. 
Kedysi sme ako najlepšie bejzbalové 
družstvo dostávali preplatené dve 
tretiny nákladov na dopravu súvisiacu 
s vycestovaním na európsky pohár. Bola 
to veľká výpomoc. Ministerstvo však 
aj to zrušilo. Spravila sa kategorizácia 
športov, dve tretiny odpísali a zostalo 
osem športov, ktoré dostávajú podporu. 
Ostatní si musia zháňať sponzorov. 
U mužov to beriem. Ale mládež nesmie 
byť bokom! To je najväčšia chyba 
slovenského športu.  JÁN KRÁL

 Aj títo borci sa pričinili o úspechy trnavského bejzbalu. Nezaslúži si klub výraznejšiu podporu?  FOTO: Dagmar Canisová

Slovenská bejzbalová federácia 
sa borí s nedostatkom financií. 
„Každý nám povie, nech nám dá 
peniaze federácia,“ posťažoval 
sa Roman Holekši. „Lenže tá má 
financie od štátu. V doterajšej histórii 
slovenského bejzbalu máme jediného 
plateného človeka v celej federácii, 
ktorý sa stará o finančné záležitosti. 
A robí to na polovičný úväzok. Viac 
si nemôže slovenský bejzbal dovoliť. 
Vezmite si, že každý reprezentant 
platí od tisíc do päťtisíc korún za to, 
že ide na majstrovstvá Európy. Tie 
peniaze by mal dávať štát! Deti idú 
na ME žiakov do Moskvy. Zaplatia im 
to rodičia, cestujú dva dni vlakom... 

Beriem, muži si náklady ako-tak 
uhradia. Ale prečo štát nepodporí 
aspoň mládež, ktorá si to sama 
financovať nemôže? Na druhej strane, 
nehádžeme flintu do žita. Chalani 
chodia po svete aj z vlastnej iniciatívy. 
Zúčastnili sa na stáži v Amerike, vyšlo 
ich to každého na zhruba 15-tisíc 
korún, keďže si pokryli časť výdavkov 
zo sponzorských príspevkov. Zvyšok 
- turnaj, ubytovanie, stravu - platila 
americká strana z grantov. Kvalifikovali 
sme sa ako jediné slovenské družstvo. 
Chlapci v zámorí strávili tri týždne, 
zahrali si proti univerzitným tímom, 
získali veľké skúsenosti...“ povedal 
Holekši.

Hrať za reprezentáciu? Zaplať!
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Pred dvoma týždňami 
posilnil trnavských 
gladiátorov obranca Jozef 
Wagenhoffer. Ten vytvoril 
tradičnú obrannú dvojicu 
s Michalom Blanárom. 
Vagón a Blana, ako ich 
nazývajú spoluhráči, pôsobia 
na ľade ako zohratý tím. 

„Poznáme sa ešte z pôsobenia 
v reprezentačnom tíme do 18 rokov,“ 
prezradil za obidvoch 23-ročný 
Michal. „Ale aj ako súperi z ľadu. 
Z čias, keď som ja hrával za Trenčín 
a Jozef za Slovan. Môžeme povedať, 
že sa dobre poznáme a vieme, čo 
ten druhý na ľade urobí. Je to už 
spolupráca naslepo.“ Jozef súhlasne 
prikývol a dodal: „Aj s ostanými 
hráčmi si rozumiem, na chlapcov 
som si zvykol rýchlo. Môžem len 
potvrdiť to, čo o Trnave počúvam. 
Že sa v kabíne stretla výborná 
partia ľudí. Jediné, čo mi prekáža, 
je denné dochádzanie z Bratislavy.“ 
Wagenhoffer si vyskúšal ľad aj 
v susednom Česku a pri porovnávaní 
s našou ligou len potvrdil známu 
skutočnosť. „V Čechách je hokej 
kvalitnejší. Aj ten prvoligový.“ 
Michal ho hneď doplnil a, naopak, 
vyzdvihol klady prvej ligy. „Aj keď 
naša súťaž spadá už do amaterizmu, 
aj tu sa odohralo veľa kvalitných 
zápasov. Navyše, mnohí hráči, ktorí 
kedysi pôsobili v extralige alebo 
v Čechách, hrajú teraz prvú ligu 
a tým sa jej úroveň o niečo zvýšila.“ 

Obaja sa zhodujú na tom, že termín 
blížiaceho sa play-off zmenil aj 
náladu v mužstve. „Skúšame si už 
rôzne herné situácie a na play-off sa 
veľmi tešíme. Play-off je ako nová 
sezóna, začína sa úplne odznova. 
Základná časť je len o vybudovaní 
si východiskovej pozície,“ povedal 
Jozef Wagenhoffer. „Tu si už súpera 
nevyberáme. Je jedno, s kým 
budeme hrať, keď chceme ísť 
ďalej, musíme vyhrať nad hocikým. 
Verím, že Trnava si zopakuje aspoň 
bronzovú pozíciu z minulej sezóny,“ 
uzavrel Michal Blanár. 

DVOJSTRANU PRIPRAVILA:
TATIANA ČUPERKOVÁ
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40. KOLO 1. LIGY

Trnava – Dolný Kubín  4:1 
(1:1, 1:0, 2:0)
 Góly: 8. E. Novák, 34. Hlavna, 45. 
Hutár, 47. Valach – 5. Nátny
 Vylúčenia: 5:3, presilovky 1:1, 
oslabenia 0:0
 Rozhodoval: Píšťanský, 215 
divákov
 HK TRNAVA: Šimko – Magušin, 
Joanidis, Kopejtko, Šoltys, 
Wagenhoffer, Benedik – Stupka, 
Holovič, E. Novák – Ďuriš, Čunderlík, 
Valach –  Hlavna, Grmán, Hutár – 
M. Hlavna, Tarnóczy, Blanár, tréner 
J. Novotný
 Produktivita: 1. Marcel Holovič 
49 (24+25), 2. Václav Stupka 37 

(22+15), 3. Martin Čunderlík 27 (7+20)
 Program 41. kola (piatok 29.1.): 
Trnava má voľno, 42. kola (nedeľa 
31.1. o 17.00 h): Trnava - Prievidza

 1. Piešťany 34 26 2 3 3 136:67 82
 2. Prešov 34 19 2 5 8 114:91 61
 3. Trnava 36 16 5 4 11 125:100 58
 4. Bardejov 34 16 4 2 12 143:106 56
 5. Trebišov 34 17 2 2 13 115:118 55
 6. Topoľčany 34 15 4 3 12 111:110 53
 7. D. Kubín 36 14 3 1 18 103:128 48
 8. P. Bystrica 34 15 1 3 15 109:113 47
 9. Michalovce 35 12 4 4 15 107:116 44
 10.  Kežmarok 34 12 3 2 17 102:99 42
 11.  Brezno 34 12 3 1 18 105:124 42
 12.  Detva 34 11 2 4 17 92:114 37
 13.  Senica 35 9 2 2 22 94:123 31
 14.  Prievidza 34 8 2 3 21 90:137 28

v číslach

Vagón a Blana naslepo

 Michal Blanár (vľavo) a Jozef Wagenhoffer sa poznajú z reprezentácie.

Tréner Jindřich Novotný 
viedol oboch obrancov 
v reprezentácii. „Jozef je bek 
s výbornou rozohrávkou dozadu. 
Vždy si na rovinu povie svoje 
a urobí, čo si myslí. Nie každému 
sa to páči, ale mne áno. Mišo je 
bývalý útočník. Po problémoch 
s kolenom sa dokázal vrátiť 
na ľad. Je z neho teraz veľmi 
platný obranca. V rohoch klziska 
mu síce chýba obratnosť, ale to 
je dôsledok dlhoročného hrania 
na inom poste.“

očami trénera

 Aj počas tréningu panuje v tíme dobrá nálada.

 Treba sa aj osviežiť, tak ako Imrich Tarnóczy. 

  Brankár Marek Šimko patrí k oporám 
gladiátorov.

fotoriport
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Do konca základnej časti 
1. ligy mužov zostávajú ešte 
štyri kolá. Pre Trnavu však 
už len záverečné dva zápasy. 
Gladiátori ešte stále bojujú o čo 
najlepšiu východiskovú pozíciu 
pred play-off. Uvedomuje si to 
aj tréner Jindřich Novotný. 

 Dá sa ešte vylepšiť súčasná 
pozícia?

- Dá, ale už by to bola len veľká 
náhoda. Prehry súperov, naše výhry. 
Postavenie v tabuľke už, bohužiaľ, 
nemáme len vo vlastných rukách. Ešte 
stále sa musíme obávať ataku Trebišova 
aj Bardejova. Obidva kluby majú o niečo 
menší počet získaných bodov, no dva 
zápasy k dobru. To, ako skončíme 
po základnej časti, rozhodne o našom 
súperovi. Ale aj o možnosti, či začneme 
sériu doma.

 Začínať doma by bolo veľkou 
výhodou.

- Je to vždy lepšie. Jediné, čo vieme, 
je, že horšie ako šiesti neskončíme. Dá 
sa povedať, že situáciu sme si sami 
vyrazili z ruky. Keby sme nemali taký 
katastrofálny nástup do nového roka, 
mohli sme mať na konte viac bodov 
a tým pádom aj istejšiu pozíciu. 

 Čo treba v tíme urobiť pre to, aby 
sa zo záverečného dvojzápasu dalo 
vyťažiť čo najviac?

- Treba vyhrať, bez debaty. Lenže 
v situácii, keď hráme len jeden zápas 
do týždňa, je to ťažké. Na tréningoch 
tak už skúšame rôzne herné činnosti pre 
play-off. Pracujeme hlavne na obnove 
fyzickej kondície. Posledné duely ukázali 
hru, akú chcem predviesť aj v play-off. 

 Ktorý z týchto dvoch súperov 
vám robí väčšie vrásky na čele?

- Jednoznačne Trebišov. Má výborný 
káder. Jeho hráči budú na ľade veľmi 
nebezpeční. 

 Od začiatku tohto roka sa trápite 
s obranou. Je tento problém už 
zažehnaný?

- Trápime sa s tým celú sezónu. Stále 
hráme na tri obranné dvojice, ale už sme 
odohrali zápas aj s piatimi obrancami. 
Teraz máme k dispozícii sedem bekov. 
Radi by sme sa ešte posilnili o dvoch 
hráčov. 

 Ako sú na tom chlapci 
po zdravotnej stránke?

- Všetci sú zdraví a k dispozícii. 
Dúfam, že nám to vydrží. Som rád, že 
sa po chorobách vrátili obrancovia 
Lukáš Benedik a Michal Blanár. Jakub 
Feranec je už po magnetickej rezonancii 
a čakáme na výsledky.

HOKEJ 41

Stratené body už nedoženú

  V tomto prípade sú gladiátori na kolenách, no v lige patria k lepším tímom.  FOTO: Ivan Kopčáni

5. KOLO JUNIOROV 

Nadstavbová časť B
Trenčín - Trnava 4:5 sn 
(1:0, 1:2, 2:2 – 0:0)
 Góly: 35. a 51. Bohunický, 38. a 55. 
Mikes  - 9. Budaj, 22. Indrych, 41. Rác, 60. 
Čopák
Rozhodujúci samostatný nájazd 
premenil Čavrk
 Vylúčenia: 6:6, navyše Bohunický 
na 20 min za nešportové správanie, 
presilovky 1:1, oslabenia 0:0
 Rozhodoval: Rudý, 125 divákov
 HK TRNAVA: Petrovič – Štěpánek, 
Lukáč, Sýrny, Kubica, Hano, Gráčik – 
Szabó, Pánis, Žilinský, Kuták, Bubela, 
Schmidt, Štefko, Vystavil, Mikes, 
Bohunický, Gergeľ, Čavrk, tréner R. Macko

6. KOLO JUNIOROV

Nadstavbová časť B
Nitra - Trnava 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
 Góly: 19. a 34. Stumpf, 42. Štefanka – 
30. Štefko
 Vylúčenia: 6:6, presilovky 0:1, 
oslabenia 0:0
 Rozhodoval: Jonák, 121 divákov
 HK TRNAVA: Jančovič – Štěpánek, 
Lukáč, Sýrny, Kubica, Hano, Gráčik – 
Pánis, Žilinský, Schmidt, Štefko, Vystavil, 
Mikes, Bohunický, Gergeľ, Čavrk, tréner 
R. Macko
 Produktivita: 1. Anton Čavrk 39 
(15+24), 2. Dávid Schmidt 37 (10+27), 3. 

Patrik Szabó 34 (14+20)
 Program 7. kola (sobota 30.1. 
o 14.00 h): Trnava – Spiš. N. Ves, 8. 
kola (nedeľa 31.1. o 10.30 h): Trnava 
- Martin

Tabuľka
 1. Martin 6 3 2 0 1 20:15 13
 2. Nitra 6 4 0 1 1 19:18 13
 3. Trnava 6 3 1 0 2 27:15 11
 4. L. Mikuláš 6 3 0 2 1 25:25 11
 5. Spiš. N. Ves 6 3 0 1 2 26:11 10
 6. Ružinov 6 2 2 0 2 22:25 10
 7. Trenčín 6 1 0 1 4 21:27 4
 8. P. Bystrica 6 0 0 0 6 14:38 0

33. KOLO DORASTENCOV

Trnava – Topoľčany 1:7 
(0:1, 1:4, 0:2)
 Góly: 29. Granec – 20. a 21. Paulovič, 
23. a 49. Pekarčík, 31. Trenčan, 33. a 57. 
Chlapovič
 Vylúčenia: 4:4, presilovky 0:2, 
oslabenia 0:0
 Rozhodoval: Goga, 85 divákov
 HK TRNAVA: Borko (T. Iliev) – 
Jančovič, Šimek, Pista, Nemček,  Ryška, 
Lastovička - Lichanec, Hajdúch, Novák 
– Granec, Božík, Macanga – I. Iliev, 
Žarnovický, Čambál – Daniš, Zolvík, 
Krajčík, tréner P. Takáč

34. KOLO DORASTENCOV

Trnava – Nitra 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
 Góly: 26. Bubela, 27. Macanga – 10. 

Mráz, 35. a 46. Hajdúch, 56. Piačka, 57. 
Németh
 Vylúčenia: 7:6, navyše Granec na 10. 
min za napadnutie zozadu, presilovky 1:1, 
oslabenia 0:0
 Rozhodoval: Fridrich, 70 divákov
 HK TRNAVA: T. Iliev – Jančovič, 
Végh, Nemček, Šimek, Pista, Macanga, 
Lastovička, Daniš – Lichanec, Bubela, 
Novák – Granec, Hubek, Korytko – 
Macanga, Božík, Čambál - I. Iliev, Ryška, 
Žarnovický, tréner P. Takáč
 Produktivita: 1. Peter Lichanec 24 
(8+16), 2. Marek Novák 19 (12+7), 3. Oliver 
Granec 17 (11+6)
 Program 35. kola (sobota 23.1. 
o 15.00 h): Skalica - Trnava, 36. kola 
(nedeľa 31.1. o 11.30 h): Trenčín - 
Trnava

Tabuľka
 1. Košice 30 23 2 1 4 152:68 74
 2. Martin 30 17 6 2 5 123:88 65
 3. Trenčín 30 17 3 5 5 138:89 62
 4. Slovan 30 18 2 4 6 100:67 62
 5. Dubnica 30 17 2 5 6 109:73 60
 6. Žilina 30 16 3 3 8 102:89 57
 7. Topoľčany 30 13 3 0 14 98:87 45
 8. Nitra 30 11 4 3 12 102:107 44
 9. Skalica 30 13 1 3 13 113:121 44
 10. L. Mikuláš 30 10 3 4 13 98:120 40
 11. B. Bystrica 30 11 1 4 14 114:119 39
 12. Spiš. N. Ves 30 5 7 1 17 100:127 30
 13. Zvolen 30 8 2 0 20 96:121 28
 14. Poprad 30 6 3 2 19 90:123 26
 15. Trnava 30 6 1 3 20 75:143 23
 16. Senica 30 4 2 5 19 78:146 21

extraliga v číslach



Trnavský hlas 4/201042 ŠPORT

Plavci STU Trnava sa 
uplynulý víkend predstavili 
na dvoch medzinárodných 
pretekoch. Na Brnenského 
tučňáčka odcestovalo šesť 
plavcov a do rakúskeho Linzu 
dvanásť. Domov sa nevracali 
s prázdnymi rukami.

V Brne sa v bazéne predstavili plavci 
z vekovej kategórie 9 až 10-ročných. 
Najúspešnejšia bola Barbora Tomanová, 
ktorá si vyplávala na 50 m kraul 
víťazstvo a ďalšie dve tretie miesta 
v iných disciplínach. Natália Macová si 
z Česka priviezla šieste miesto, Vanesa 
Hocková sedemnáste. O jednu priečku 
horšie plával Adam Hlavatý. Na 19. 
mieste skončila Natália Komorníková 
a na 21. Stela Vavrušková. 

V Linzi štartovalo až 420 plavcov 
zo 42 klubov siedmich európskych 
krajín. Trnavčania si v hodnotení klubov 
vybojovali piate miesto. Až sedem 
plavcov stálo aj na stupni víťazov. 
Najúspešnejší bol Tomáš Púchly. Ten 
zvíťazil v štyroch disciplínach. Na 100 m 
kraul, polohové preteky, znak a motýlik. 
Dominik Velický a Sára Kozániová sa tešili 
z víťazstva raz. Barbara Bartovičová si vyplávala tri strieborné pozície a jednu 

bronzovú. Po dve umiestnenia na treťom 
mieste zaznamenali Barbora Križanová 
a Elene Fabryová. Dve zemiakové pozície 
sa ušli Kataríne Hrubiznovej. Na stupne 

víťazov sa ešte dostal Juraj Klátik (0+1+2). 
Monika Púchla siahla dvakrát na piate 
miesto. Na začiatku druhej desiatky 
pretekárov sa ocitli Dominik Páleník (11.) 
a Dominik Lauko (12.). 

Púchly so štyrmi prvenstvami

  Najmenší plavci STU Trnava sa predstavili na medzinárodných pretekoch 
v Brne. V dlhom bazéne sa im darilo a tak mali dôvod na úsmev.

 FOTO: archív STU Trnava

20.1. - 26.1.

Malženice – Ružindol 8:1 (4:1)
 Góly: Sedlák 3, Kukučka 2, Zachar, 
Čeliga, Šmidovič

Suchá nad P. – Trstín 2:2 (0:1)
 Góly: Ostrihoň, M. Dúbravec – 
Štibraný, Študenc

Kátlovce – Košolná 1:3 (1:1)
 Góly: P. Uváček – Zachar, Široký, 
Šajda

Majcichov – Voderady 2:0 1:0)
 Góly: Marföldi, Krivosudský
 MAJCICHOV: Bočan – Nejezchleb, 
Scheip, Mikuláš, Štrbo, Krivosudský, 
Šturdík, Kuracina, Marföldi, Šaštinský, 
Lelkeš (striedali: Polák, Vrbovský, 
Kotvan)
 VODERADY: M. Bachratý –
L.  Bachratý, Mir. Dubovský, Pastucha, 
Zelenský, Marek Dubovský, Fatranský, 
Hornáček, Matuška, Plavucha 
(striedali: Ševčík, Maár, Majka)

Dolný Lopašov – Ružindol 3:1 
(2:0)
 Góly: Šternoga, Hlavatý, Michal 
Zemko - Peter Ševčík
 D. LOPAŠOV: Pavelský – 
J. Tomiš, Buchel, Kubiš, Motúz, Mikuš, 
Bučka, Hlavatý, Špernoga, Kabela, 
J. Vrbovský (striedali: Pekarovič, 
T. Zemko, M. Zemko, A. Zemko, Bilik,
J. Tomiš, Bobček, P. Vrbovský, Mačica)
 RUŽINDOL: Lipovský - Mušinský, 
Hájiček, Balciar, Kissimonyi, Peter 
Ševčík, Pavol Ševčík, Guniš, Hloben, 
Vrábel, Horváth.

Zimný turnaj ObFZ

Už tento víkend sa konajú 
v Košiciach Majstrovstvá Slovenska 
v 10 tancoch. Horúce želiezka v ohni 
bude mať aj Trnava. Na parkete 
sa predstavia Dušan Lamoš Feré 
a Lenka Lopašovská. Pár, ktorý 
minulý rok obsadil 4. miesto. Ich  
trénermi sa medzitým stali Marek 
Dědík s Kristínou Horváthovou, 
bývalý pár Top 10 svetového rebríčka 
v latinskoamerických tancoch. 
Podľa slov Dušana Spišiaka z KTŠ 
Tyrnavia, ambície trnavského páru 
siahajú tento rok omnoho vyššie. 
„Radi by sme videli Dušana a Lenku 
ako víťazov. Budú mať však tvrdú 
konkurenciu v obhajcoch titulu 
Tomášovi Uváčkovi s Martinou 
Reiterovou (eXtra dance team 
Bratislava).“ Ďalším párom, ktorý 
bude môcť zamiešať karty, je Lukáš 
Spišák – Eva Tibenská z domáceho 
klubu Meteor Košice. Druhý 
trnavský pár Zdeno Blesák – Natália 
Spišiaková by rád siahol na finále. 
Minulý rok sa do neho neprebojovali.

Vytancujú si titul?

Našu športovú redakciu navštívil 
jeden poriadne nahnevaný čitateľ 
Trnavského hlasu. Predstavil sa 
ako Peter Tomašovič z Radošoviec. 
Na prvý pohľad na ňom bolo vidieť, 
že je rozhorčený. „Prišiel som sa 
sťažovať!“ povedal rázne hneď medzi 
dvermi. S kolegyňou sme spozorneli 
a začali počúvať. Starší pán spustil 
a rozprával svoj príbeh. Vraj navštívil 
18. januára tenisové majstrovstvá 
Slovenska v trnavskej hale TC Empire. 
Vstúpil do haly, vytiahol peňaženku, 
že si kúpi lístok ako každý poriadny 
fanúšik, a v tom sa to stalo! Bolo mu 
oznámené, že vstup je zdarma a nič 
platiť nemusí. „Ako si to predstavujú? 
Ako mám takto podporiť ich klub, 
keď ani nevyberajú vstupné? O tom 
by ste mali písať! Veď postavenie tej 
haly musí niekto zaplatiť,“ rozčuľoval 
sa nahlas. 

Upokojil sa, až keď som mu 
sľúbil, že o tomto poburujúcom čine 
trnavských tenistov dám dokopy 
krátky článok. Spokojný odišiel 
domov. 

Takže, páni tenisti, prosím vás, 
buďte k svojmu okoliu zhovievavejší! 
Ak vám bude chcieť nabudúce niekto 
zaplatiť, dovoľte mu to. 

Športu, a obzvlášť úsmevu, zdar!
JÁN KRÁL

Toto sme tu 
ešte nemali

ach, tí tenisti...

Stredoškoláci z Arcibiskupského gym-
názia v Trnave bojovali o nomináciu 
do družstva v silovom trojboji. Školské 
kolo sa konalo pod dohľadom trénera 
Františka Alberta a medzinárodného roz-
hodcu WUAP Matúša Alberta.

Súťažilo sa v zhyboch na hrazde, tla-
ku na lavičke so 60 percentami telesnej 
hmotnosti pretekára (TH), bicepsovom 
zhybe s činkou vážiacou 40 percent TH, 
kľukoch na bradlách a v kráľovskej disciplí-
ne, drepe s činkou vážiacou 80 percent 
TH. Z deviatich súťažiacich potom pri ko-
nečnom súčte vzišli štyria najlepší. Zvíťazil 

Tibor Moravec so ziskom 120 bodov, dru-
hý skončil Martin Šlachta (110), tretí Juraj 
Jánošík (106) a len o bod menej získal Mi-
lan Rumanovič. Náhradníkom sa s 97 bod-
mi stal Marek Bobáľ. Z týchto výkonov sa 
tešil aj tréner F. Albert. „Počas druhého ro-
ku pôsobenia na Arcibiskupskom gymná-
ziu sa podarilo úspešne vyprofilovať 15 až 
20 talentovaných žiakov. Silový päťboj je 
pritom náročná súťaž, pri ktorej je potreb-
ná nadpriemerná fyzická zdatnosť. Najmä 
v drepe padali obdivuhodné výkony s poč-
tom opakovaní 40. Najlepší, Martin Šlach-
ta, ich dokonca dokázal urobiť až 50.“

Moravec zvládol 50 drepov

  Zástupkyňa riaditeľky RNDr. Anna Rafajová a tréner František Albert pri 
odovzdávaní ocenenia najlepšiemu silovému päťbojárovi Tiborovi Moravcovi. 
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Basketbal
Juniori
GAB Senec – Slávia Trnava 50:68 (27:29)
 SLÁVIA: Puškár 19, Gajdošík 13, Sanitrik 11, 
Rusov 7, Václav 1, Jánošík 8, Okasa 5, Dzibela 3, 
Vago 1, Labuda
Starší žiaci
Inter Bratislava - AŠK Slávia Trnava 66:35
 SLÁVIA: Švenk 10, Hevier 10, Roštár 9, 
Gočál 4, Málik 2, Hirner, Šesták, Tokoš, Paulíny, 
Knapík
Inter Bratislava - AŠK Slávia Trnava 66:22
 SLÁVIA: Gočál 6, Šesták 5, Švenk 4, Hevier 
3, Hirner 2, Málik 2, Tokoš, Paulíny, Knapík, 
Roštár

Hokejbal
KHL, výsledky 21. kola
 Rangers – Vitamín 17:4 (P. Banič 11, 
L. Hlavatovič 4, R. Zemko 2 – P. Hlavatovič, 
M. Hlavatovič 2, T. Martinovič)
 Smajlíci – Minnesota 16:5 (L. Valent 3, 
T. Vagovič 3, R. Gajarský 2, D. Jankech 2, T. 
Oravec 2, M. Šipkovský 2, J. Procháska, T. Pavlík 
– I. Horváth 3, M. Kubín, Ľ. Kosmál)
 HC 12 – Las Vegas 4:0 (R. Uváček 2, 
A. Uváček, Ľ. Bokor)
 Atlanta – Colorado 7:4 (P. Uváček 5, 
J. Kostolanský 2 – B. Machovič, M. Schild, 
P. Hlavatovič, M. Banič)
 Produktivita: 1. Peter Uváček – Atlanta 

100 (61+39), 2. Peter Banič – Rangers 87 
(65+22), 3. Jozef Kostolanský – Atlanta 78 
(42+36)
 1. HC 12 19 15 1 3 130:50 31
 2. Rangers 19 15 0 4 130:44 30
 3. Atlanta 19 14 1 4 160:76 29
 4. Colorado 18 10 1 7 99:71 21
 5. Las Vegas 18 10 0 8 105:81 20
 6. Smajlíci 19 9 1 9 116:83 19
 7. Minnesota 19 5 0 14 88:138 10
 8. HC Dravci 19 5 0 14 81:146 8
 9. Vitamín 19 0 0 19 38:260 0

DVOJSTRANU PRIPRAVILA: 
TATIANA ČUPERKOVÁ

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
BC Fit Trnava poslal v 10. kole SDL 

v boxe v Dun. Lužnej do ringu nováčika. 
Milan Vašek (-32 kg) nastúpil medzi 
mladšími žiakmi a ukázal výborný štýl 
boja a presné zásahy. Zápas vyhral 
v 2. kole RSC. Vašek potom nastúpil 
aj v zápase novej sezóny v Galante. 
S domácim Kristiánom Farkašom 
dokázal držať krok, no duel napokon 
prehral na body. Starší dorastenec 
Dominik Mihálik (-91 kg) nastúpil proti 
Floriánovi Ortovi z BCS Bratislava. 
Po rýchlych kontra úderoch vyhral duel 
po druhom počítaní. Senior Jakub Kuchár 
(-69 kg) zvíťazil nad Valterom Meszárošom 
z BCS Bratislava po kvalitnom boji zblízka.

Vydarená premiéra

Karate klub Slovšport Trnava sa 
predstavil na 2. kole súťaže AKB 
(Asociácia karate Bratislava), ktorá 
združuje desať klubov Slovenska. Táto 
regionálna súťaž je zároveň postupovým 
fórom na majstrovstvá Slovenska detí 
a mládeže. Súťaž prebieha vo všetkých 
vekových kategóriách od 5 do 20 rokov 
v kata aj v kumite. KK Slovšport sa 
v Bratislave predstavil s 26 pretekármi 
vo veku od 7 do 18 rokov. Pre piatich 
z nich to bola súťažná premiéra. 
Prvýkrát sa na súťažné tatami postavili 
Melánia Dekanová, Adriana Anetová, 
Monika Baková, Matej Babišík a Milan 
Baranovský. „Mimoriadne spokojná 
som s výkonom Mateja Babišíka. 
Svoju premiéru zvládol výborne aj 
na technickej úrovni. U takýchto detí je 
mimoriadne dôležité prekonať strach 
a ísť prvýkrát pretekať. Súper je pre 
nich neznámy, nie ako na tréningoch,“ 
prezradila trénerka Renáta 
Gašparovičová. Tá je momentálne 
na zástup malých karatistov sama, 
pretože tréner Boris Zvolenský je 
po operácii nosnej prepážky. „Dýchanie 
je u nás karatistov veľmi dôležité. 

Borisovi želáme všetci skoré uzdravenie 
a ešte skorší návrat na tréningy,“ smiala 
sa sympatická trénerka. 

VÝSLEDKY 2. KOLA AKB 

Kumite
 St. juniori, -68 kg: 1. Matej Chrenko
Kadeti, -57 kg: 1. Adam Palkovič, -58 kg: 
2. Ján Volentier, -63 kg: 1. Patrik Steklý
 Ml. dorastenci, -45 kg: 1. Matúš 
Remenár, +50 kg: 3. Martin Frídel 
 St. žiaci, -40 kg: 3. Matej Babišík, 11. 
Martin Hačko, +40 kg: 1. Matúš Stúpala
 Ml. žiaci, -32 kg: 2. Andrej Suja
 Deti, +28 kg: 1. Milan Baranovský

 Juniorky, -50 kg: 1. Veronika Jandová
 Kadetky, -54 kg: 1. Petra 
Kissimonyiová
 Ml. žiačky, -30 kg: 1. Simona 
Popluhárová, 2. Monika Baková
 St. žiačky, -35 kg: 2. Ivana 
Kissimonyiová, 3. Adriana Anetová, -35 kg: 
3. Melánia Dekanová

Kata 
 Kadetky: 2. Lucia Pokorná

Zvolenský po operácii

  Trnavskí karatisti opäť nesklamali a priniesli domov niekoľko vynikajúcich 
umiestnení. FOTO: archív KK Slovšport Trnava

Trnavskí krasokorčuliari majú 
za sebou ďalšiu dávku pretekov 
a opäť s výbornými výsledkami. 
Svoju premiéru si na súťažnom ľade 
odkrútil v Novom meste nad Váhom 
Matúš Biro. V kategórii starších 
nádejí obsadil výborné štvrté miesto. 
Za sebou nechal ešte ďalších štyroch 
pretekárov. Výborne sa darilo 
Michaele Čaplovej, ktorá dokázala 
zvíťaziť medzi mladšími nádejami 
na oboch podujatiach a vo veľkej 
konkurencii. 

HUMENSKÁ KORČUĽA

 Staršie nádeje (35 súťažiacich): 
3. Alexandra Hagarová, 4. Timea 
Študencová, 5. Miroslava Magulová, 
15. Soňa Chalányová
 Mladšie nádeje (29): 
1. Michaela Čaplová
 Mladšie žiačky (16): 

8. Kristína Čaplová
 Interpretačné korčuľovanie C 
(12): 5. Eva Kabátová  

VC NOVÉ MESTO 
NAD VÁHOM

 Juniorky (8): 3. Lucia Poláčková
 Staršie nádeje (29): 2. Alexandra 
Hagarová, 4. Timea Študencová, 
12. Soňa Chalányová
 Mladšie nádeje (28): 
1. Michaela Čaplová
 Staršie žiačky (16): 1. Michaela 
Bohúnová, 4. Kristína Poláčková, 5. Erika 
Vitteková, 6. Ľubica Kadličková, 
12. Kristína Biliková
 Mladšia žiačka (16): 
5. Kristína Čaplová
 Interpretačné korčuľovanie C 
(15): 3. Eva Kabátová
 Staršie nádeje chlapci (8): 
4. Matúš Biro

  Michaela Čaplová. FOTO: archív KK Trnava

Dvojnásobný triumf
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1. OKRESNÁ LEGEA LIGA

Spirit Trnava – Everton Zeleneč 4:2 
(2:2)
 Góly: 1. Kovačovič, 6. Paríšek, 23. 
Čahoj, 38. Arpáš – 5. Babic, 20. Bartovič
 SPIRIT: Današ – Kovačovič, Arpáš, 
Chrochál, Minarovič, Pinček, Paríšek, 
Čechovič, Čahoj, Nitschneider, Schwarz
 EVERTON: Ochaba - Ondrejička, 
Bartovič, Bednárik, Illéš, D. Tibenský, 
J. Demovič, T. Babic, M. Tibenský, Mizera

Po prestávke Čahoj strelou z diaľ-
ky zaskočil brankára „modrých“ Ocha-
bu, na čo už zelenečský tím nedoká-
zal odpovedať. Everton si síce vytvo-
ril množstvo šancí, Današ si však dob-
re postavil i žrde, ktoré hrali s ním..

„Boli sme lepší, nevyhrali sme. Bo-
hužiaľ. Taký je futsal. Raz to vyjde, raz 
nie. Išlo o šesťbodový zápas, po dneš-
ku už je naháňačka za prvou jedenást-
kou asi pasé,“ neskrýval sklamanie ka-
nonier Evertonu Andrej Ondrejička. 

 „Súper bol dobrý, ale prevýši-
li sme ho. Pochytal som niečo, da-
li sme viac gólov. Boli sme futbalovej-
ší, podľa mňa. Everton hral dobre, my 
sme sa neskôr sústredili na brejky, vy-
hadzovali sme lopty a išli do kontier,“ 
uviedol brankár Spiritu Peter Danáš.

OSTATNÉ VÝSLEDKY 17. KOLA
 PREDNÁDRAŽIE – FLOPPERS 8:4
(3:2) (Malovec 2, Hudák, Kuče-
ra 3, Mi. Sivko, Velšic – Dubov-

ský, Zelenský, Páleník, Garai)
 KABO – OLYMPIC 3:9 (1:5) 
(T. Janovič, Idunk 2 – I. Hrabalík 4, N. 
Hrabalík, Macho 2, Laurinec, Cisár)
 BOCA – MERKÚR 0:5 kontumačne
(BOCA sa dostavila na stretnutie s ne-
dostatočným počtom hráčov)
 REAL – BENFICA 2:6 (2:4) (Silný, 
R. Nemček – Babušík 2, Sedlický 3, Kollár)
 OPTIK MORVAY – ČAJKA 1:1 (0:1)
(Peško – Gallo)
 PROFIŠPORT – ELTOM 4:12 (2:6) 
(Csanyi, Pecháček, Čipčala 2
– Englich 2, J. Palkovič 2, T. 
Adámek 5, L. Adámek, Hlinka, Nižnan)
 Trnava D – ATOMIK 3:1 (1:1) 
(Demovič, Jakimovski, Gašparík – Čeliga)
 SANTIAGO – DYNA-
MO 0:3 (0:0) (Zázik 2, Varga)
 MIMA jun. – KOMPLET odložené
 Voľno: HEARTS a AVANTGARD
 Najlepší strelec: 28 gólov – T. Adámek

 1. DYNAMO 16 13 0 3 66:29 39
 2. OLYMPIC 14 12 1 1 88:33 37
 3. Trnava D 15 12 0 3 75:28 36
 4. MERKÚR 14 11 0 3 53:24 33
 5. ATOMIK 15 10 1 4 60:43 31
 6. ELTOM 14 9 3 2 69:26 30
 7. PREDNÁDRAŽIE 15 9 2 4 54:31 29
 8. HEARTS 14 9 1 4 49:32 28
 9. REAL 14 8 3 3 45:34 27
 10. SPIRIT 15 8 0 7 48:48 24
 11. BENFICA 14 7 2 5 54:42 23
 12. KOMPLET 15 7 0 8 52:39 21
 13. BOCA 15 7 0 8 51:57 21
 14. PROFIŠPORT 15 6 0 9 59:72 18
 15. EVERTON 14 5 1 8 38:48 16
 16. SANTIAGO 15 4 2 9 41:52 14
 17. OPTIK MORVAY 14 4 1 9 29:49 13
 18. FLOPPERS 15 4 0 11 44:87 12
 19. AVANTGARD 14 3 0 11 22:57 9
 20. KABO 15 2 0 13 31:67 6
 21. ČAJKA 14 1 1 12 27:68 4
 22. MIMA jun 14 0 0 14 14:103 0

Šesťbodový zápas pre Spirit

  Everton napriek dobrej hre nestačil na Spirit.  FOTO: Vladimír Kampf 

Bodovali! Nádeje trnavskej 
Lokomotívy vyhrali turnaj v českom 
Šumperku. V konkurencii desiatich 
tímov (ročník narodenia 2001) 
Trnavčania suverénne prešli až 
do finále, kde zdolali Boskovice 3:0. 
 Reprezentovali Lokomotívu: Hrdý, 
Odkladal, Feješ, M. Sekera, Hecht, Ševčík, 

Kumančík, Bernát, Blanárik, Lančarič, 
Nebyla, Rafajdus, Kalinai, K. Mego. 
Tréner: S. Rampák, ved. mužstva: M. 
Mego. 
 Výsledky: Svitavy 0:0, Boskovice  1:0, 
Šumperk 3:1, Šternberk 2:0, semifinále: 
Krnov 1:0, finále: Boskovice 3:0
DVOJSTRANU PRIPRAVIL: JÁN KRÁL

  Víťazný tím trnavskej Lokomotívy U9.  FOTO: archív Stanislava Rampáka

Zrazili hrebienok Čechom

16. KOLO FUTSALOVEJ 
EXTRALIGY

Mima Divus Trnava - Slovan 
Bratislava 3:8 (1:2)
 Góly: Kunka 2, Sládeček - Maričák, 
Osvald po 2, Selecký, Čermák, Škurek, 
Török.
 MIMA: Guťan - Málik, Holič, Kopčan, 
Kunka, Sládeček - Mišík, Krivočenko, 
Jančo, Zorád, Šiška

Mima nastúpila bez viacerých 
hráčov základného kádra. Trénerovi 
Duhonymu chýbal najmä brankár Repa, 
ktorého skúšali Teplice. Vysoká prehra 

so Slovanom 3:8 je však napriek tomu 
nepríjemným prekvapením.

 1. Slov-matic 14 14 0 0 91:22 42
 2. Dubnica 14 10 2 2 70:31 32
 3. Košice 14 9 1 4 57:35 28
 4. Mima 15 7 3 5 60:41 24
 5. MFsK Nitra 15 7 1 7 51:62 22
 6. Nové Zámky 15 6 3 6 49:52 21
 7. Pinerola 14 5 2 7 41:44 17
 8. Slovan 14 5 0 9 49:62 15
 9. Makroteam 14 4 1 9 39:58 13
 10. P.K.P. Košice 15 4 1 10 54:67 13
 11. ŠFK Nitra 14 1 0 13 21:108 -3
 Ďalší program: Makroteam Žilina – 
Mima Trnava, (29.1. o 19.30)

Zahanbujúca prehra
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Modranke pomohla k víťazstvu 
na turnaji aj nová akvizícia Erik Srdoš. 
Tvorivý stredopoliar na jeseň obliekal 
dres Smoleníc. „Momentálna situácia 
v Smoleniciach je veľmi ťažká. Chýbajú 
hráči, chalanom sa možno nechce, 
alebo nemajú dôstojné podmienky 
na piatu ligu. Rozhodol som sa zmeniť 
pôsobisko. Oslovila ma ambiciózna 
Modranka, odchodu som sa nebránil. 
Takisto sa ale nebránim v budúcnosti 
ani návratu do Smoleníc,“ povedal 
Srdoš. Modranka účinkuje o dve 
súťaže nižšie, 23-ročný futbalista 
v tom však problém nevidí. „Súťaže 
sú vyrovnané. Sedmička je možno 

ešte vyrovnanejšia, ako piata liga. 
Myslím, že to bude v pohode,“ hovorí. 
V tíme by mal zaujať miesto Jaroslava 
Mačáka, ktorý odchádza do Rakúska. 
Nahradiť bývalého skvelého futbalistu 
Spartaka nebude jednoduché. Výzvy 
sa však neobáva, naopak, verí, že 
aj vďaka dobrej partii naplnia ciele, 
ktoré stoja pred klubom. „Poznám sa 
s viacerými chalanmi. V Lokomotíve 
som hrával s Dušanom Zaťkom, 
v Trnave som sa v jednom tíme 
stretol aj s Rišom Gažom. Tvoríme 
dobrú a ambicióznu partiu,“ dodáva 
futbalista, ktorého vďaka brčkavým 
vlasom na ihrisku neprehliadnete.

  Gólmana Modranky Kovačócyho bola plná brána. I preto zaslúžene dostal 
ocenenie pre najlepšieho brankára turnaja.  FOTO: Eleonóra Szombatová

Náhrada za Mačáka

 A-skupina: Zvončín – Veselé 5:7, 
Horné Trhovište – Zvončín 1:7, Veselé 
– H. Trhovište 3:1, B-skupina: Výber 
ObFZ Trnava – Modranka 3:2, Modranka 
– Dobrá Voda 6:4, D. Voda – ObFZ 0:3, 
o 5. miesto: H. Trhovište – D. Voda 
1:4, semifinále: Veselé – Modranka 0:9, 
ObFZ – Zvončín 1:2, o 3. miesto: Veselé 
– ObFZ 0:3, finále: Modranka – Zvončín 
2:2 (7:6 na penalty)

 Najlepší strelec: Erik Tobl 
(Modranka) - 5 gólov, naj. hráč: Marek 
Šiška (Križovany, na turnaji Výber ObFZ), 
naj. brankár: Vladimír Kovačócy 
(Modranka)
 Za víťazný tím Modranky 
nastúpili: Kovačócy, Alchus – Rakický, 
Zaťko, Halanda, Tobl, Sekera, Hluch, Gažo, 
Valko, Gergely, Hornák, Trulík, Šuran, 
Čambal, Muráň, Srdoš. Tréner: J. Šuran

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Pohár predsedu ObFZ 
Trnava ukoristila Modranka. 
Ambiciózny líder Oblastnej 
súťaže skupiny A zvíťazil 
vo finále halového 
turnaja nad Zvončínom 
po penaltovom rozstrele.

Podujatie pod hlavičkovu regionálneho 
zväzu prinieslo kvalitné zápasy. 
Prekvapujúco sa medzi top dvojicu 
nedostal Výber ObFZ, ktorý stroskotal 
v semifinále na Zvončíne. Nominácia 
Petra Dubca a Jozefa Brestovanského 
zaznamenala oproti pôvodnému plánu 
trhliny. Z rôznych dôvodov vypadla 
na poslednú chvíľu dvojica Vachan 
a Horvatovič (Križovany) a trio z Horných 
Otrokoviec Piršel, Petrík a Krajčovič. 
Nahradili ich Gerši s Hruškom zo Zelenča, 
Jaroslav a Peter Danišovci z Bolerázu. 
Počas turnaja sa zranil Tomáš 
z Majcichova, namiesto neho narýchlo 
povolali Madaru z Križovian.

Triumfovala Modranka. Vo finále 
zdolala Zvončín po remíze 2:2 na penalty.

Modranka kraľuje v regióne

  Erik Srdoš (v bielom) sa blysol výkonom aj v dueli proti Dobrej Vode.  FOTO: Vladimír Kampf

V nominácii Výberu ObFZ nechýbala 
trojica Danišovcov z Bolerázu. „Nominácia 
vždy poteší. Na palubovke hrám len 
veľmi sporadicky. V Bolerázi podobnú 
halu nemáme. Hralo sa mi aj preto trošku 
ťažšie, než na tráve,“ hovorí Jaroslav, jeden 
z bratskej trojice vo výbere. Na jeseň 
hosťoval v Slovenskom Grobe, vrátil sa 

počas rozbehnutej súťaže a momentálne 
absolvuje dril spolu s ďalšími Bolerázanmi 
pod vedením trénera Pavla Kittu. „Zimná 
príprava sa začala kondičnými tréningmi, 
chodíme aj do posilňovne. Máme v pláne 
prípravné zápasy a v závere januára ideme 
na sústredenie do Chvojnice,“ uviedol 
urastený futbalista.

Zvončín na turnaji nadviazal 
na úspešnú jeseň, po ktorej vedú zverenci 
Rudolfa Klenkoviča tabuľku oblastných 
majstrovstiev. „Niektorí funkcionári 
z konkurenčných klubov hovoria, že 
naše umiestnenie je len vecou šťasteny. 
Neprehrali sme však 13 kôl, osem zápasov 
sme neinkasovali, máme najlepšiu obranu 
v lige a z hornej polovice tabuľky sme 
okrem Siladíc so všetkými vyhrali. Kto 
by teda mal byť potom prvý?“ pýta sa 
tréner Zvončína Klenkovič. Za úspechom 

stojí podľa neho kolektív podporený 
prácou funkcionárov na čele s Pavlom 
Holovičom a Jozefom Krchnákom. 
Cez zimu do kádra pribudol Ružička 
z Hornej Krupej, káder je momentálne 
vekovo aj kvalitatívne dobre poskladaný. 
„Jednotlivcov nerád vyzdvihujem, ale 
jedno meno povedať musím. Michal 
Backa k nám prišiel už v postupovej 
sezóne, no keby mal dnes o päť - šesť 
rokov menej, asi by mohol hrať aj prvú 
ligu,“ zložil poklonu stopérovi jeho kouč.

Radšej má trávu

Žiadna šťastena, je to um!
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Uchádza sa o dres Spartaka. 
Či zakotví Martin Mikulič 
v trnavskom klube číslo jeden, 
to sa rozhodne v najbližších 
dňoch. Trnavský fanúšik však 
má poctivých futbalistov 
rád, dvere má teda minimálne 
u priaznivcov otvorené.

 V akom štádiu je váš prípadný 
prestup do Spartaka?

- Všetko sa odvinie od najbližších 
zápasov. Uvidíme, či vedenie klubu 
presvedčím o svojich kvalitách, alebo nie.

 Patríte k univerzálnym hráčom, 
možno vás využiť na viacerých 
postoch. Spartak vás skúša na pravej 
strane ihriska, v obrane, respektíve 
zálohe. Vyhovuje vám takáto pozícia 
na ihrisku?

- Odohral som už dosť zápasov 
na tomto poste. Ťahá ma to do útočenia, 
ale obranu si zastanem vždy. Na druhej 
strane, zo zadných radov sa dobre 
zapája do protiútokov. A keďže som 
ofenzívnejšie ladený typ futbalistu, 
vyhovuje mi to.

 Aká je situácia v Petržalke? 
Hovorí sa, že celok nemá pred sebou 
ružovú budúcnosť...

- Momentálne je všetko v klube 
v poriadku a zabezpečené do konca 
sezóny. Čo bude ďalej s klubom potom, 
to nechávam na kompetentných.

 V drese Petržalky ste viackrát 

nastúpili aj proti Spartaku. Ako si 
spomínate na tieto zápasy a ako ste 
vnímali búrlivé prostredie?

- Najkrajšie zápasy sa hrali v Trnave. 
Keďže sme prichádzali ako bratislavský 
klub, vítalo nás nepriateľské prostredie. 
Ale ja hovorím, že vždy sa lepšie hrá 
u súpera pred plnými tribúnami, ako 
doma pred poloprázdnym hľadiskom. Je 
to diametrálny rozdiel. Vzájomné duely 
boli vždy vyhecované. To sa mi páčilo, 
futbal musí mať potrebný náboj.

 Spartak je teda veľká výzva?
- Trnava má veľké zázemie. Celé 

mesto žije futbalom. Motivácia je to 
obrovská.

 Idete do neznáma, alebo sa 
poznáte s ostatnými členmi tímu?

- Najmä so staršími hráčmi sme 
sa stretávali na ligových trávnikoch. 
Trénera zatiaľ detailne nepoznám. Verím, 
že bude čas sa spoznať a zvyknúť si 
na seba. S tímom som ešte len pár dní. 

 Ako sa cítite po zdravotnej 
stránke? V minulosti sa s vami ťahali 
rôzne patálie.

- Trápili ma viaceré zranenia, ale už je 
to, dúfam, všetko preč.

 V Petržalke ste vraj mali 
na začiatku prípravy najlepšie 
kondičné testy. Dobrá vizitka...

- Mal som ich dlhodobo najlepšie. Je 
to asi geneticky dané. Anaeróbne behy 
mi nerobia problém. S fyzickým fondom 
by som nemal mať problém.

Univerzál s útočnými sklonmi

  Martin Mikulič je adeptom na trnavský dres.  FOTO: Michal Hlavatovič

Spartakovci skúšajú ďalších hráčov. 
Na próbu do Trnavy prišiel z Petržal-
ky hráč s ligovými skúsenosťami Mar-
tin Mikulič. Šťastie skúša aj talentovaný 
útočník Karvinej Filip Juroszek.

V stredu sa mužstvo rozdelilo na dve 
časti. Ligová zostava pod vedením tré-
nerov Malatinského a Ujlakyho vy-
cestovala na prípravný zápas so Zlí-
nom do Luhačovíc. Druhá partia, ve-
dená asistentmi Stanom a Kostolan-
ským, zohrala priateľský duel s Pezin-
kom na umelej tráve Lokomotívy.

V oboch stretnutiach sa predstavili 
nové tváre. Proti Zlínu sa na pravej stra-
ne ihriska prezentoval Martin Mikulič. 
Odchovanec Petržalky prišiel do Spar-
taka na skúšku. Futbalový univerzál 
oslávi 14. marca 25 rokov, použiteľný je 
na viacerých postoch. Do ligy ho vytia-
hol Vladimír Weiss. Aktuálne reprezen-
tačný kormidelník, známy svojou nároč-
nosťou, si vždy pochvaľoval najmä Mi-
kuličov poctivý prístup k povinnostiam. 
A, mimochodom, ide aj o inteligentného 
chlapa. Nedávno skončil prvý semester 

na Fakulte telesnej výchovy a športu 
UK v Bratislave.

Ďalším adeptom na trnavský dres je Fi-
lip Juroszek. Útočník českej Karvinej (nar. 
13.10.1987) futbalovo vyrastal v Baní-
ku Ostrava. Príležitosť dostal v stretnu-
tí s Pezinkom. Jeho budúcnosť je otvore-
ná, podľa našich informácií však v sloven-
skom Ríme napokon nezakotví.

Každopádne, najväčšou udalosťou 
uplynulých dní bola informácia o plánova-
nej výstavbe nového futbalového štadió-
na. Zaujala aj správa o tom, že Slovenská 
televízia na jar odvysiela dva ligové duely 
Spartaka. Zhodou okolnosti oba domáce - 
derby so Slovanom (nedeľa 28.3. o 14.30) 
a súboj s Petržalkou (nedeľa 2.5. o 14.30).

Sklamaní zostanú fanúšikovia, ktorí sa 
chystali na víkendové prípravné stret-
nutia s Wodzislavom. Poľský klub zaslal 
na sekretariát Spartaka fax, ktorým zá-
pasy odvolal. Dušu priaznivcov však za-
hriala informácia, že prípravný duel so 
Slaviou Praha sa uskutoční v Edene - 
na vyhrievanej tráve moderného štadió-
na popredného českého celku.

Pôjdu do Edenu aj s Mikuličom?

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY

Zlín – Spartak Trnava 0:2 (0:0)
 Góly: Ďuriš, Dokovič
 SPARTAK: Slovenčiak – Jakubička, 
Bernardini, Doležaj, Ľ. Hanzel – Mikulič, 
Kopúnek, Železník, Dokovič – Bernáth, Pitio
 Striedali: Ďuriš, Banovič, Gogolák

Spartak Trnava – Pezinok 5:0 (4:0)
 Góly: Neto, Procházka (2), vlastný, 
Súkenník
 SPARTAK: Rybánsky – Hlavatovič, T. 
Hanzel, Gabriel, Mikovič – Súkenník, Boháček, 
Procházka, Neto – Kožuch, Juroszek
 Striedali: Bránsky - Guldan, 
Scherhaufer, Herák

 Juroszek z Karvinej na skúške nezaujal.  FOTO: autor
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Trnava bude mať nový 
futbalový štadión! 
Do prevádzky by podľa 
odhadov investora mohol byť 
uvedený v novembri 2012. 
Výstavba by mala trvať podľa 
predpokladov len rok a pol.

Podrobnosti o plánovanej realizácii 
nového polyfunkčného objektu 
priblížili zástupcovia investora Hidber 
Consultants – Marazzi International 
na utorkovej prezentácii. Zúčastnili 
sa na nej okrem predstaviteľov mesta 
a dotknutých inštitúcií aj funkcionári 
Spartaka, zástupcovia fanklubu 
a členovia AŠK Slávia Trnava.

„Nie je úlohou mesta alebo 
futbalového klubu postaviť 
a financovať nový štadión. Mesto 
vytvára podmienky pre realizáciu 
podobného projektu, futbalový klub 
zase pre hráčov. Chceme spraviť 
multifunkčný športový stánok, aby bol 
schopný zarobiť si na svoju prevádzku, 
údržbu a neskoršiu obnovu,“ uviedol 
Franz Hidber, zástupca investora. 
„Štadión nemá žiť len počas zápasov, 
ale počas celého týždňa,“ dodal.

Projekt sa pripravuje podľa už 
medializovaných informácií. Výrazná 
zmena nastala v situovaní výškovej 
budovy. Nová dominanta mesta by mala 
byť umiestnená až v tretej lokalite – 
teda na území, kde dnes stojí Billa.

Stavať by sa malo v troch fázach. Ako 
prvá príde na rad realizácia samotného 
objektu futbalového štadióna. Okrem 
neho by v troch lokalitách mali 
vzniknúť komerčné obchodné plochy, 
byty, kancelárie, zdravotné stredisko, 
ako i podzemné garáže a parkoviská. 
Dovedna by malo byť vytvorených až 
1800 parkovacích miest.

„Možno budeme stavať menej, lebo 
to je niekedy viac. Vytvorenie mestskej 
časti s dostatkom zelene je pre bývanie 
pútavejšie, než zastavané plochy. A my 
chceme spraviť niečo atraktívne,“ 

vyjadril sa Jan Godan, zástupca 
investora. „Snažíme sa o to, aby celá 
investícia bola v súlade s historickým 
kontextom Trnavy,“ povedal Peter Zibrin, 
architekt a spracovateľ územného plánu 
mesta Trnava.

Štadión bude po dostavbe 
najmodernejší na Slovensku, referenčným 
stánkom pre výstavbu je švajčiarsky 
Stade de Suisse z Bernu. Investori 
garantujú, že bude spĺňať náročné kritéria 
UEFA a FIFA. Zároveň by sa mal využívať 
aj na koncerty speváckych hviezd. 
Investor plánuje vložiť do komplexu 
zhruba 150 miliónov eur, samotný 
štadión zhltne asi 28 miliónov.

STRANU PRIPRAVIL: JÁN KRÁL

Nový štadión bude atraktívny

  Takto by mal vyzerať nový štadión pri pohľade z VÚB banky na rohu Paulínskej.  VIZUALIZÁCIA: archív investora

  Franz Hidber a Jan Godan, zástupcovia investora, dostali po prezentácií 
od fanúšikov Spartaka šály na pamiatku.  FOTO: autor

Ihrisko novej ŠAM arény Trnava 
bude oproti súčasnému stavu otočené 
zhruba o 90 stupňov. S búracími 
prácami by sa mohlo začať v januári 
až februári 2011. Súčasťou dohody je 
i presťahovanie konštrukcie západnej 
tribúny na atletický štadión na Slávii. 
S areálom sa zároveň uvažuje ako 
s prechodným domovom trnavských 
futbalistov. „Na Slávii bude treba 
dorobiť sedadlá aj šatne, sprchy, 
miestnosti pre rozhodcov. Mesto má 
záujem na tom, aby sa toto celé udialo. 
Bez ohľadu na to, či Spartak na Slávii 
bude hrať, alebo nie. A to hlavne 
z dôvodu, že by po odchode Spartaka 
do nového stánku vznikol atletický 
štadión s kompletným zázemím pre 
atletiku, kde by napríklad nechýbala 
ani rozcvičovacia plocha pre atlétov, 
využiteľná v prípade nepriaznivého 
počasia,“ uviedol viceprimátor Vladimír 
Butko. Otázne však zostáva, či štadión 
na Slávii splní prísne licenčné kritéria 
stanovené futbalovým zväzom. Ak by 
stánok nedostal výnimku, uvažuje sa, že 
by klub mohol odohrať sezónu v Senici 
alebo Senci. Potichu sa spomínajú aj 
Piešťany. „Zrejme sa bude zvažovať, čo 
by stálo prerobenie Slávie. Potom už 
len dať na misku váh, či ide o investíciu, 
ktorá pomôže do budúcnosti. Možno 

by stálo za zamyslenie, či by sa 
za časť investície nemali skvalitniť 
podmienky pre atlétov a zároveň 
vybudovať športovisko pre mládež či 
centrum pre akadémiu. Sme otvorení 
názorom. Normy SFZ sú však veľmi 
tvrdé,“ vyjadril sa k problematike Dušan 
Guľáš, člen predstavenstva Spartaka. 
To nič nemení na fakte, že klub je 
naklonený výstavbe nového štadióna. 
Po oficiálnej prezentácii dokonca 
prebehli interné rokovania medzi 
investorom a zástupcami Spartaka 
o podobe budúcej kooperácie. „Investor 
deklaroval ústretové podmienky 
na fungovanie klubu - od ochoty 
prispôsobenia sa divákom, kde budú 
zvažovať alternatívu státia pre ultras, 
po budovanie rodinných sektorov, 
firemných lóží, skyboxov, reštaurácií. 
Chcú, aby objekt žil. Myslím, že uvítajú 
aj názory a nápady Trnavčanov a ľudí 
z okolia. Ich zámerom je čo najlepšie 
využitie každého zastavaného metra,“ 
doplnil Guľáš.

Konečná podoba samotného 
štadióna sa teda ešte zrejme bude 
formovať. Priaznivci Spartaka by 
podľa slov fanúšikovských lídrov 
napríklad uvítali vytvorenie priestoru 
pre „kotel“ na tribúne za bránkou 
od Športovej ulice.

Kde bude hrať Spartak?
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Najlepšími športovcami 
Športového gymnázia 
Jozefa Herdu v Trnave 
sa v minulom roku stali 
džudista Arpád Szakács, 
strelec Filip Praj a plavkyňa 
Dominika Glozmeková. 

Na tieto pozície ich dostali 
ich vynikajúce úspechy, najmä 
na medzinárodnej scéne. Talentom 
roka 2009 sa stal plavec Tomáš 
Púchly. Podľa slov riaditeľa ŠG Jozefa 
Jančoviča umiestnenie Arpáda Szakácsa 
nemohlo ostať bez povšimnutia.
„Arpád predviedol minulý rok mnoho 
kvalitných výkonov. Najmä v súvislosti 
s prebojovaním sa na I. letné olympijské 
hry mládeže. V doterajšej histórii ankety 
sa však veľmi darilo strelcom, ktorí nás 
vo svete naďalej výborne reprezentujú aj 
medzi seniormi.“ 

Tu je zoznam desiatich najlepších 
športovcov školy v abecednom poradí.

ADAM GAŽO

Reprezentant SR v džude
 Tréner: Richard Minarovič
V roku 2009 získal titul majstra 
Slovenska medzi juniormi. 
Na majstrovstvách sveta vo Francúzku 
obsadil 9. miesto.

DOMINIKA GLOZMEKOVÁ

Reprezentantka SR v plávaní
 Tréner: Rastislav Hlavatý
Jej najväčším úspechom je vytvorenie 
štyroch slovenských rekordov, medzi 
nimi aj seniorského na 200 m prsia. 
Na majstrovstvách Európy si vyplávala 
dvakrát 25. miesto.

KATARÍNA HRUBIZNOVÁ

Reprezentantka SR v plávaní
 Tréner: Rastislav Hlavatý
V uplynulom roku si vyplávala dva tituly 
na letných majstrovstvách Slovenska. 
Na majstrovstvách Európy obsadila 41. 
miesto.

DOMINIK KUBICA

Reprezentant SR v hokeji
 Tréner: Rudolf Macko
Dominikovi sa dostalo veľkej pocty, 
keď ho zaradili do reprezentačného 
výberu slovenského hokeja v kategórii 
18-ročných.

FILIP PRAJ

Reprezentant SR v športovej streľbe
 Trénerka: Vanesa Prajová
Trnavský športovec patrí k veľkým 
talentom športovej streľby. Ako 
14-ročný sa zaradil na 23. miesto 

Európskeho rebríčka seniorov. Je nielen 
majstrom Slovenska v double trape 
medzi seniormi, ale zaznamenal veľké 
úspechy aj na medzinárodnej scéne. 
Na majstrovstvách Európy 4. miesto, 
na majstrovstvách sveta šieste. 

MONIKA PÚCHLA

Reprezentantka SR v plávaní
 Tréner: Rastislav Hlavatý
K množstvu osobných rekordov pridala aj 
medailové umiestnenia. V minulom roku 
sa stala trojnásobnou letnou majsterkou 
Slovenska, ďalšie dva tituly pridala aj 
na zimných MSR. Na majstrovstvách 
Európy obsadila 34. miesto. 

JANKA PUŠKÁROVÁ

Reprezentantka SR v atletike
 Tréner: Miroslav Kyrinovič
Pretekárka na dlhé trate zaznamenala 
na majstrovstvách Slovenska niekoľko 
úspechov. Najvýraznejším je druhé 
miesto v behu na 3000 m cez prekážky 
v kategórii dospelých a k tomu pridala aj 
štvrté miesto v behu na 5000 m.

ARPÁD SZAKÁCS

Reprezentant SR v džude
 Tréner: Jozef Svátek
Arpád bol prvým slovenským športovcom 
(a stále je jedným z dvoch), ktorý splnil 
limit na I. olympijské hry mládeže 
v Singapure. Na majstrovstvách 
Slovenska si vybojoval zlato 
v kategórii dorastencov aj juniorov. 
Na majstrovstvách Európy obsadil medzi 
kadetmi 2. miesto a na majstrovstvách 

sveta obsadil medzi dorastencami 
5. miesto. Víťazil aj v pretekoch 
európskeho pohára i prvenstvo si pripísal 
aj na medzinárodnom turnaji EYOF. 

TOMÁŠ SZARKA

Reprezentant SR v džude
 Tréner: Jozef Svátek
Na majstrovstvách Slovenska 
si v kategórii juniorov vybojoval 
prvé miesto. K tomu pridal aj dve 
medaily zo seniorského šampionátu. 
Medailové umiestnenia si vybojoval aj 
na medzinárodných turnajoch.

FILIP VITTEK
Tenista
 Tréner: Marek Kubiček
Talentovaný tenista si 
na majstrovstvách Slovenska hráčov 
do 16 rokov vybojoval prvé miesto vo 
dvojhre i štvorhre.  Titul v debli pridal 
aj medzi hráčmi do 18 rokov. Podobné 
úspechy zaznamenal aj na letných MSR. 
Na majstrovstvách Európy do 16 rokov 
získal v súťaži družstiev 3. miesto, 
na majstrovstvách sveta obsadil 
s družstvom 10. miesto. 

TATIANA ČUPERKOVÁ

Najlepší je džudista Arpád Szakács

  Arpád Szakács si zo sústredenia džudistov priniesol nemilú pamiatku - natiahnuté väzivo.  FOTO: Júlia Kampfová

HRNČIAROVCE NAD PARNOU – Bu-
dúcnosť futbalu v obci je vraj vážne 
ohrozená. Hlasy, ktoré hovoria o tom, 
že muži Hrnčiaroviec nenastúpia 
kvôli finančným problémom do jarnej 
časti 4. ligy severozápad, stále silne-
jú. 

Skúšali sme zisťovať, ako sa veci 
reálne majú. Nik z predstaviteľov klu-
bu a ani starosta obce sa však v čase 
našej uzávierky nechceli k problému 
vyjadrovať. Definitívne rozhodnutie 
mali zainteresovaní vyriecť až v stre-
du vo večerných hodinách.

V každom prípade, eventuálny ko-
niec áčka by podľa nášho zdroja ne-
mal mať vplyv na fungovanie mlá-
dežníckych kategórií. Dorast aj žia-
ci Hrnčiaroviec teda budú pokračo-
vať ďalej.

Podľa nepotvrdených informácií 
o licenciu Hrnčiaroviec prejavila zá-
ujem Modranka. Súčasné futbalo-
vé normy však úvahy týmto smerom 
neumožňujú. Údajne má ale na zväze 
prísť k prehodnoteniu smernice o za-
raďovaní družstiev do súťaží. Para-
grafy sú kľukaté, uvidíme, čo prine-
sie najbližšie obdobie. Isté je to, že 
ak sa Hrnčiarovce odhlásia, stanú 
sa prvým vypadávajúcim v 4. lige SZ. 
Od novej sezóny ale nemusia účin-
kovať v najnižšej súťaži. Klub by mal 
vraj záujem o zaradenie do oblast-
ných majstrovstiev. Ak sa tak sta-
ne, čaká kluby v OM ešte búrlivá jar. 
Za určitých okolností by totiž mohli 
z najvyššej súťaže ObFZ Trnava vy-
padávať až tri družstvá.

JÁN KRÁL

Pád futbalu v Hrnčiarovciach?


