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TRNAVA – Primátor Trnavy 
Štefan Bošnák by sa mohol 
dostať do parlamentu. Bude 
však potrebovať pomoc 
v podobe krúžkov od voličov. 

KDH ako prvá z politických strán 
zverejnila zoznam kandidátov pre 
parlamentné voľby, ktoré predseda 
Národnej rady SR Pavol Paška vyhlásil 
na sobotu 12. júna.

Lídrom kandidátky je predseda 
strany Ján Figeľ, no nestratili sa na nej 
ani kandidáti z okolia Trnavy. Na štvr-
tom mieste je Július Brocka z Križovan 
nad Dudváhom, ktorý je už parlament-

nou stálicou. Poslanecké stoličky de-
rie už celých dvadsať rokov. S číslom 
14 sa o zvolenie bude uchádzať Alojz 
Přidal z Kátloviec, ktorý si už post po-
slanca v jednom volebnom období tiež 
vyskúšal. Na 25. mieste kandidátnej 
listiny je už spomínaný Štefan Bošnák, 
na 34. bývalý starosta Veľkých Kosto-
lian Karol Jasenovský a na 40. hovor-
ca kresťanských demokratov Martin 
Krajčovič.

Trnavský primátor Štefan Boš-
nák sa zatiaľ nevyjadruje k tomu, či 
sa bude v tomto roku opäť uchádzať 
o kreslo primátora. Viac chce pove-
dať až po parlamentných voľbách. 
Po šestnástich rokoch vo funkcii je 

dnes služobne najstarším primátorom 
spomedzi kolegov v krajských mes-
tách. Vyrovnal sa aj populárnemu sta-
rostovi z prvej polovice minulého sto-
ročia Jurajovi Vyskočilovi, ktorý Trna-
vu viedol rovnako dlho. 

Aj keď podľa terajších preferencií by 
sa do parlamentu dostali najviac dvaja 
kandidáti z nášho regiónu, preferenč-
né hlasy môžu na tom veľa zmeniť. 
Známy je prípad poslanca Petra Gabu-
ru, ktorý sa vďaka preferenčným hla-
som dostal z nezvoliteľného 77. mies-
ta až na deviate a stal sa tak poslan-
com. Ostatné strany musia svoje kan-
didátne listiny uzatvoriť najneskôr 
do 14. marca. mach

Mieri do parlamentu
 Soňa Valentová: Chcela by som ďalej poznávať Boha. Čítajte na strane 29.
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„Tichéééé zápasy skupín. Nehas, 
čo nepáli! Aj tak sa nedozvieš, 
kto proti komu s kým. Topí sa 
svedomie, terén je horúci, aj tak sa 
nedozvieš, kto drží opraty. Amatér, 
nabok heš! Tu ide o prachy! Tak 
oblečte si dresy, keď sme takto 
v kope, aby bolo jasné, kto za koho 
kope!“ spieva legendárna slovenská 
skupina Elán vo svojej pesničke.

Nadčasová skladba! 
Na slovenskú politiku priam 
ako ušitá. Niekedy mi to dianie 
v slovenskom parlamente pripadá 
ako futbalový zápas. Jedna 
skupina drukuje červeným, ďalší 
kričia modrá je dobrá, tretí čakajú 
v zákryte a potichučky sledujú, 
kedy sa do farebnej palety zamieša 
tá ich. Politickí aktéri hrajú ako 
o život, predvádzajú strhujúce 
výkony, „bojujú za svojich“. 
A verejnosť tomu všetkému 
tlieska alebo hromží, rozoberá 
videné na obrazovkách a čítané 
v novinách. Do nekonečna. 
Vznikajú hádky medzi kolegami, 
priateľmi i rodinami. A to i napriek 
všetkým tým politickým kauzám 
a škandálom. Zvláštne, že nás to 
dokáže rozdeliť...

V tejto súvislosti mi napadá 
výrok, ktorý zadelil pred pár rokmi 
jeden svetový atlét. „Bojujem 
za svojho sponzora, Boha a vlasť. 
A to presne v tomto poradí.“ Ktovie 
ako vážne myslel, čo povedal. 
Niektorí politici si však toto heslo 
zjavne osvojili. A verte, že nájdete 
takých v drese každej farby.

Ich konanie im môžeme zrátať 
12. júna. Každý človek s volebným 
právom by mal prísť vyjadriť svoj 
názor. Netreba sa však kvôli inému 
pohľadu na vec medzi sebou 
hašteriť. V živote sú aj dôležitejšie 
veci. Napríklad rodinná pohoda. Čo 
vy na to?

editoriál

Nejde o život...

JÁN KRÁL
športový
redaktor

TRNAVA – Nevzdávajú 
sa bez boja. Viac ako 20 
autodopravcov odstavilo 
svoje kamióny na Hlbokej ulici 
v jednom zo štyroch jazdných 
pruhov. Štrajkovali za zníženie 
rozsahu platenia mýta.

Policajti zasahovať nemuseli, akcia ma-
la pokojný priebeh. „Premávku nebloku-
jeme, len stojíme. Podpora zo strany do-
pravcov po celom Slovensku je veľká, ale 
účasť mizerná,“ vysvetľuje koordinátor 
Únie autodopravcov Slovenska pre Trna-
vu Rudolf Pašák. 

Na obed obsadilo jeden jazdný pruh de-
väť vozidiel. Aj napriek obavám organi-
zátorov sa ich počet v priebehu dňa roz-
rástol na viac ako dvadsať. „Väčšinou sa 
štrajkujúci presúvajú do Bratislavy, preto-
že na hlavné mesto je sústredených naj-
viac očí,“ hovorí koordinátor. Kým čakali, 
ako sa situácia vyvinie, snažili sa zahriať. 
„Je zima, tak pijeme kávu a čaj. Nič nás 
však neodradí, kým vláda nezmení svoje 
rozhodnutia,“ dodáva Pašák.

Na Hlbokej ulici prečkala noc približ-

ne desiatka kamiónov. Autodopravcovia 
ukončili protest až ráno, pretože očakávali 
zásah polície a udeľovanie pokút. Nevzdá-
vajú sa však svojich požiadaviek a ostáva-
jú v pohotovosti.  TEXT A FOTO: undy

  Autodopravcovia ukončili svoj protest na Hlbokej ulici v utorok ráno.

Protest na štvorprúdovke

TRNAVA – Senát Krajského súdu v Trna-
ve vyniesol v utorok úhrnný trest odňatia 
slobody na 14 rokov v 3. nápravovýchov-
nej skupine pre trnavského podnikateľa 
Júliusa P. za to, že si objednal vraždu svoj-
ho veriteľa a 10,5 a 12,5-ročné rozsudky 
pre sprostredkovateľov skutku Eduarda D. 
a Miroslava Z. 
Verdikt odznel po štyroch rokoch od za-
čatia pojednávania a po deviatich rokoch 
od násilnej smrti bývalého riaditeľa Vý-
skumného ústavu jadrových elektrár-

ní v Trnave Jána Korca. Senát skonšta-
toval, že existujú dôkazy o tom, že vraž-
da sa stala na základe objednávky Júliu-
sa P. Súd mu započítal do úhrnného tres-
tu aj rozsudok za objednanie únosu a vy-
dieranie iného trnavského podnikate-
ľa, čo si P. objednal v roku 1999 u skupi-
ny bývalých policajných kukláčov. Za ten-
to skutok bol na desať rokov odsúdený 
na sklonku roku 2008. 

Jána Korca zastrelili dvadsiatimi vý-
strelmi zo samopalu v jeho rodinnom do-

me v Piešťanoch vo februári 2001. Dô-
vodom mala byť 10-miliónová pôžička 
(v slovenských korunách), ktorú mal Jú-
lius P. Korcovi vrátiť s takmer 20-per-
centným úrokom. Vykonávateľom vraždy 
bol Ivan G., ktorý je ale vyčlenený na sa-
mostatné konanie. 

Súd okrem toho vymeral Júliusovi 
P. aj peňažný trest vo výške 66 388 eur 
a ochranný dohľad na dva roky. Prokurá-
tor ani obhajcovia sa zatiaľ nevyjadrili, či 
podajú proti rozsudku odvolanie. tasr

V prípade Korcovej vraždy padol rozsudok

TRAKOVICE – Radikálni odporco-
via mýta opäť nezaháľali. V pondelok 
1. februára poškodili ďalšiu mýtnu 
bránu, tentoraz pri obci Trakovice. 

„Neznámy páchateľ najskôr vylomil 
skrinku s hardvérom elektronického 
zariadenia, potom ju polial horľavou 
tekutinou a podpálil. Škodu na zaria-
dení vyčíslili na približne 30-tisíc €. 
Vyšetrovateľ skutok kvalifikoval ako 
poškodzovanie a ohrozovanie pre-
vádzky všeobecne prospešného za-
riadenia, za ktorý hrozí páchateľovi až 
päťročné väzenie,“ informoval hovor-
ca polície Ľuboš Homola.

Prvý prípad poškodenia mýtnej brá-
ny sa stal minulý štvrtok medzi Dunaj-
skou Stredou a Šamorínom. gak

Ďalšia brána 
poškodená

TRNAVA – Po zavedení mýta začali 
autodopravcovia nadmerne používať 
cesty druhej a tretej triedy s cieľom 
vyhnúť sa spoplatneným úsekom. 

Keďže v rokoch 2008 a 2009 
vynaložil Trnavský samosprávny 
kraj nemalé finančné prostriedky 
na ich rekonštrukciu, chce teraz 
zamedziť opätovnému zhoršeniu 
dopravnej situácie a poškodzovaniu 
týchto ciest. Preto predseda TTSK 
Tibor Mikuš zvolal na 2. februára 
všetkých starostov a primátorov 

miest a obcí kraja a vyzval ich 
k spolupráci pri monitorovaní situácie 
na cestách nižších tried, ktoré nie sú 
vhodné na prejazd ťažkej nákladnej 
autodopravy. 

„Kto viac ničí, musí viac zaplatiť. 
Chceme, aby komunikácie slúžili iba 
na účel, na ktorý boli vybudované. Ak 
sa to nezmení, ťažká doprava do pol 
roka cesty zničí. Problémy treba 
riešiť za rokovacím stolom, nie státím 
na komunikáciách, ktoré sú určené aj 
pre iných,“ povedal Tibor Mikuš. undy

Kto ničí, ten musí zaplatiť
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INZ-0002

Aj trnavský Územný spolok Slovenského 
Červeného kríža (SČK) sa pripája k ďalším 37 
územným spolkom pri celoslovenskej kampa-
ni Valentínska kvapka krvi, ktorej pätnásta re-
príza sa uskutoční v dňoch 8. - 26. februára.
Kampaň pod heslom Spolu zachránime chce 
osloviť najmä mladých darcov krvi. Jej cieľom 
je šíriť myšlienku rodinného darcovstva krvi 
najmä výchovou k darcovstvu. Je druhou naj-
väčšou kampaňou SČK, organizovanou v spo-
lupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) 
SR a hematologicko-transfúznymi oddelenia-
mi (HTO) nemocníc. 

Na NTS vo Fakultnej nemocnici v Trnave 
budú odbery denne od 7.00 hod. Odberovým 
dňom na HTO Nemocnice A. Wintera 66 v Pieš-
ťanoch bude každá streda od 7.00 hod. 

Tohtoročná Valentínska kvapka pod zášti-
tou ministra zdravotníctva Richarda Rašiho je 
zlosovateľná. Prvou cenou bude 3-týždňový 
študijný pobyt na Univerzite v Cambridge. pe

TRNAVA – Za vraždu 73-ročnej Márie Szabóo-
vej z Horných Salíb strávi nasledujúcich 23 ro-
kov za mrežami Štefan L. (47) z okresu Komár-
no. V utorok 2. februára o tom rozhodol sudca 
Okresného súdu v Trnave. Vražda sa stala v jú-
ni 2009, Trnavský hlas o nej podrobnejšie pí-
sal minulý rok v čísle 9. Obžalovaný sa k vraž-
de priznal a oľutoval ju. Zároveň sa vzdal práva 
na odvolanie. gak

Spolu zachránime

Odsúdili vraha babičky

TRNAVA – Od minulej stredy 
sú všetky železničné stanice 
nepretržite otvorené. 
Možnosť uchýliť sa tam 
v silných mrazoch využívajú 
aj bezdomovci v Trnave. 

Dohodli sa na tom zástupcovia mi-
nisterstiev práce a vnútra, Štátnych 
hmotných rezerv, splnomocnenci vlá-
dy pre rómske komunity, predstavite-
lia železníc a samospráv. Prvé dni pri-
šlo v noci na stanicu približne desať 
bezdomovcov, zo stredy na štvrtok 
ich už bolo dvadsať. 

Na dodržiavanie poriadku na stani-
ciach dohliadajú príslušníci železničnej 
polície. Podľa Pavla Beťáka nie-
ktorí bezdomovci túto možnosť zne-
užívajú. „Berú to ako samozrejmosť, 
správajú sa ako v hoteli. Niektorí si 
v budove dokonca zapálili cigaretu, 
alebo vykonali potrebu do kvetináča.“ 

Dočasné povolenie nie je dobre pre-
myslené. Bezdomovcom nik nestano-
vil, kde presne sa môžu zdržiavať. 
„Najhoršie je to ráno, keď prichádzajú 
prví cestujúci. Bezdomovci ležia na la-
vičkách a zapáchajú. Cestujúcim to 
prekáža,“ poznamenal. Železničná po-
lícia môže ľudí bez domova v takýchto 

prípadoch zo stanice vykázať. 
Štefan, ktorý prebýva na ulici už 

osemnásty rok, sa o neobmedzenom 
otvorení stanice dozvedel z rádia. 
„Pomôže nám, že tu môžeme prespať, 
zima je tento rok krutá. Pokiaľ sa bu-
de dať, zostanem tu,“ povedal. „Pre-
spával som v ubytovni na Coburgo-
vej, strašne sa tam však kradne,“ do-
dal Štefan.

Cestujúca, ktorá prichádza do Tr-
navy za prácou povedala, že bezdo-

movci jej neprekážajú. „Túto možnosť 
by mohli povoliť počas celej zimy. Sú 
to predsa tiež ľudia.“ 

„Toto riešenie je mimoriadne, sme 
ochotní niesť zaň následky. Neustá-
le robíme hygienické a bezpečnostné 
opatrenia. Ľudský život je však na-
dovšetko, preto bude povolenie tr-
vať, kým sa počasie výrazne nezlep-
ší,“ povedala hovorkyňa ŽSR Martina 
Pavliková. TEXT A FOTO: 
 DARINA KVETANOVÁ

Aspoň pár dní v teple

  Počasie je kruté. Štefan (vľavo) a jeho kamarát sa uchýlili na stanici. 
Nezmrznú.

TRNAVA – Najnebezpečnejšia cesta 
v Trnave. Takú povesť má medzi ľuď-
mi Cukrová ulica, ktorá spája Kopánku 
s Trstínskou cestou. Chodník pre chod-
cov a cyklistov tam dodnes chýba.

Po otvorení kruhového objazdu 
pri bývalom Milexe je prechod eš-
te nebezpečnejší. Kamióny, náklad-
né autá a zvýšený počet osobných 
áut komplikujú život hlavne chod-
com. „Na cintorín tadiaľ prejde den-
ne množstvo ľudí, babky po nej zase 
chodia na krížovú cestu. Bývam tu už 

54 rokov, po Cukrovej chodí celá naša 
rodina,“ hovorí Milan Bizík. „Viem, že 
je to nebezpečné, nemienim však ob-
chádzať celú Trnavu,“ dodáva.

Ľudia z Kopánky spisovali minu-
lý rok petíciu za odklonenie dopravy 
z tejto časti mesta. V nej žiadali aj vy-
budovanie chodníka na Cukrovej uli-
ci. „Pešo tadiaľ nechodím, denne ju 
však prechádzam autom,“ hovorí Emil 
Púchly zo Slnečnej ulice. „Aj z pohľa-
du motoristu je cesta nebezpečná, ľu-
dia po nej chodia aj večer a bez reflex-
ných viest,“ vysvetľuje. 

Cukrovú ulicu sme si išli obhliad-
nuť minulý štvrtok. Boli sme zveda-
ví, či po nej prechádzajú Trnavčania 
aj za hustého sneženia. Cez sneh sa 
k nám blížil prvý „kamikadze“. „Idem 
tadeto prvý a poslednýkrát! Som 
z Bratislavy, nepoznám to tu, neča-
kal som, že prechod bude taký ne-
bezpečný,“ povedal a rýchlym krokom 
sa ponáhľal preč. Na druhej strane 
sme zbadali ženu v červenom kabá-
te. „Chodím tadiaľto v lete aj zime. Je 
to na zabitie!“ sťažovala sa Anna Var-
gová. „Išla by som na bicykli, no ka-
diaľ? Ak by to niekto skúsil, bol by sa-
movrah.“ 

Hovorca trnavskej radnice Pavol 
Tomašovič hovorí, že chodník mesto 
plánovalo ešte počas výstavby kruho-

vej križovatky. „Vtedy naň už ale ne-
zostali financie. Tento rok je v rozpoč-
te zahrnutá projektová dokumentácia 
na chodník pre peších a cyklistov. Vý-
stavba by sa mala začať v roku 2011,“ 
sľubuje za mesto. 

Vyzerá to teda tak, že hlavne Ko-
pánčanom svitá na lepšie časy. Dva 
roky sú však pomerne dlhá doba. Kto 
sa rozhodne prejsť Cukrovou ulicou, 
musí mať oči na stopkách.

TEXT A FOTO: 
DARINA KVETANOVÁ 

Trnavskí kamikadze na Cukrovej

TRNAVA – Poslanci Trnavského 
samosprávneho kraja na svojom 
druhom tohtoročnom zasadnu-
tí volili troch podpredsedov kraj-
skej samosprávy. Na svojich sto-
ličkách zostávajú naďalej sedieť 
József Kvarda a Zdenko Čambal, 
novým podpredsedom sa stal Au-
gustín Hambálek. „Návrhy, kto-
ré predložili jednotlivé poslanec-
ké kluby, vítam. Všetci traja páni 
sú už v praxi osvedčení,“ pozna-
menal na výsledky volieb, ktoré 
sa uskutočnili bez rozpravy, pred-
seda TTSK Tibor Mikuš. undy

Zvolili podžupanov

  Chodníka niet. Po ceste chodia 
spolu s autami aj ľudia.
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TRNAVA – Fakulta masmediálnej ko-
munikácie UCM v Trnave usporiadala 
29. januára ôsmy reprezentačný ples. 

Budúci novinári, moderátori či reži-
séri sa spolu s profesormi a vedením 
fakulty zabávali až do rána. „Chceme 
občas zabudnúť na starosti, stretnúť 
sa a zabaviť. Osobne si rád zatancu-
jem, moja obľúbená pieseň je Santa 
Lucia,“ priznáva dekan FMK UCM Jo-
zef Matúš, podľa ktorého sa fakulta 
uberá dobrým smerom. „Problém má-
me iba s akreditáciou programu mas-
mediálna komunikácia na druhom 
stupni magisterského štúdia. Predlo-
žili sme už zmenu garanta, takže by 
to malo byť vyriešené,“ ubezpečuje 
Matúš. Fakulta má potvrdenú akre-
ditáciu už aj na treťom stupni, teda 
na doktorandskom štúdiu. „Dokon-
ca už máme povolené aj habilitačné 
a inauguračné konania. Môžeme vy-
menovávať pedagógov za docentov 
a navrhovať profesorov.“

Hosťami večera boli aj Kamila Ma-
gálová s manželom Slavomírom, do-
centom fakulty. Pár sa zdržiaval skôr 
pri stole, ako na parkete. „Nášmu tan-
cu hovoríme tulení. Kým všetci tancu-

jú, my ich z diaľky sledujeme a tvári-
me sa ako porota,“ žartuje herečka. 
„Na parket sa postavíme, až keď od-
ídu všetky médiá,“ dodáva.

TEXT A FOTO: 
LUCIA UNDESSEROVÁ
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TRNAVA – Trnavská vodárenská spoločnosť 
(TAVOS), a.s., zverejnila ceny vodného a stoč-
ného na rok 2010. Cenu za výrobu a dodáv-
ku pitnej vody verejným vodovodom urči-
la na 0,7814 eur/m3, čo nepredstavuje s po-
rovnaním s rokom 2009 žiadny nárast. O päť 
percent ale zvyšuje pre nasledujúce mesiace 
ceny za odvedenie a čistenie odpadovej vody 
(t. j. aj zrážkovej) verejnou kanalizáciou, 
na 1,0380 eur/m3. Cena za vodu (vodné a stoč-
né spolu) pre rok 2010 je 1,8194 eur/m3 (s DPH). 
TAVOS zásobuje pitnou vodou 45 obcí v okre-
se Trnava, 27 v okrese Piešťany a 24 v okrese 
Hlohovec. Pre zabezpečenie zásobovania spo-
ločnosť využíva 59 vodných zdrojov, z toho 13 
prameňov.  tasr

Drahšie stočné

TRNAVA – Trauma 
na celý život. Na školákov 
namieril vodič auta zbraň. 
Nestrieľal. Len sa zabával 
na vystrašených deťoch.

Incident sa stal na Odbojárskej uli-
ci vo štvrtok ráno, keď štyria piataci 
išli na vyučovanie do školy na Gorké-
ho ulici. „Už sme boli takmer pri škole, 
keď pri nás zastavila strieborná Ško-
da Octavia s bratislavskou značkou. 
Vodič stiahol okno a na nás namie-
ril zbraň. Vystrašení sme začali ute-
kať a hádzať sa do snehu. Báli sme 
sa a kričali o pomoc,“ opísal udalosť 
desaťročný Christian. „Po chvíli au-
to odišlo. Sedeli v ňom dvaja muži. 
Do školy sme nešli, ale utekali domov 
povedať to rodičom.“

Christianova mama Martina tomu 
nechcela uveriť. „Je to hrozné. Keď 
si predstavím, čo všetko sa mohlo 
stať... Ihneď som volala do školy, kto-
rá incident nahlásila na políciu.“

„Je absolútne neprípustné mieriť 
na deti zbraňou. Kto také niečo uro-
bí, nemá deti rád. Nemá svedomie, ne-
má empatiu. Za takýto čin si zaslúži 
trest. Čo sa týka chlapcov, každopád-

ne zažili psychickú traumu a môže sa 
stať, že to na nich zanechá prechod-
né následky ako zhoršený spánok, zlé 
sny a podobne,“ poznamenala psy-
chologička Eva Jaššová.

Ako uviedol policajný hovorca v Tr-
nave Ľuboš Homola, prípad je v štádiu 
vyšetrovania. Policajné hliadky budú 
miesto, kde sa skutok stal, častejšie 
monitorovať.  TEXT A FOTO: gak

Na deti namieril zbraň

  Christian ukazuje na miesto, kde na nich neznámy muž naoko strieľal z auta.

  Kamila Magálová s manželom 
Slavomírom sa do víru tanca 
zapojili až neskôr.

TRNAVA – Trnavčania budú mať 
doma elektrinu zo skládky na Za-
varskej ceste. Ak spoločnosť Ter-
rasystems, ktorá na skládke pre-
vádzkuje zariadenie na zber 
a zneškodňovanie skládkového 
plynu, uspeje s projektom, doteraz 
nevyužívaný vedľajší produkt po-
slúži na výrobu elektriny. 

„Plyn sa teraz zbiera a spaľuje. 
Keďže sa ho však vytvára dosta-
točné množstvo, chceme z neho 
vyrábať elektrickú energiu a do-
dávať ju do distribučnej siete,“ 
vysvetlila hovorkyňa spoločnosti 
Alena Galková.

Mesto zámer firmy podporilo 
aj na mimoriadnom zasadnutí za-
stupiteľstva vo štvrtok 28. janu-
ára, keď poslanci odsúhlasili po-
trebnú úpravu podmienok prenáj-
mu pozemku. 

„Kým sa nesplatia náklady stav-
by, príjmy z predaja elektriny budú 
patriť spoločnosti Terrasystems. 
Potom sa budú výnosy z predaja 
deliť medzi mesto a spoločnosť,“ 
uviedol viceprimátor mesta Edu-
ard Čechovič.  gak

Z plynu elektrina

V predchádzajúcom vydaní Trnavský hlas in-
formoval o lúpežnej vražde v Kútoch na Záho-
rí, kde dvaja mladíci z tejto obce prepadli v dome 
75-ročného majiteľa Alfréda Šimeka. Minulý týž-
deň jedného z nich, Mária Daniela, zadržala ra-
kúska polícia pri krádeži. V súčasnosti sa usku-
točňujú kroky na jeho vydanie na Slovensko. gak

Mária Daniela už majú

Ples mediálnych hviezd
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TRNAVA – Trnavský arcibiskup 
Róbert Bezák požehnal v piatok 
29. januára 95 vzoriek mladého 
vína od vinárov z Trnavy 
a okolia priamo na pôde 
arcibiskupského úradu. 

Podujatie organizuje už po deviatykrát 
mesto Trnava a vinársky spolok Vincech 
a je poďakovaním za prácu vinárov. Kaž-
dú vzorku si vinári priniesli v troch fľaš-
kách, pričom jednu požehnanú fľašku si 
odniesli do svojich pivníc a ďalšie dve sa 
degustovali priamo na mieste. 

Na pohári dobrého vínka si rád pochutí 
aj arcibiskup. „Pochádzam zo stredného 
Slovenska, kde veľa hrozna nemáme. Pre 
mňa je to potešenie, že môžem rásť s ví-
nom a učiť sa ho poznať a prijímať,“ uvie-
dol. Dodal, že z červených vín má naj-
radšej Cabernet Sauvignon a z bielych 
uprednostňuje sladšie, ako napríklad ne-
skorý zber či slamové vína.

Súčasťou podujatia bolo aj zhodno-
tenie vinárskeho roka 2009. „Minulý rok 
bol veľmi dobrý pre biele i červené odro-
dy. Môže za to pomerne teplá jar, keď ve-
getácia rýchlo napredovala a oberačky 
mohli byť o dva týždne skôr ako po mi-
nulé roky. Typickým bol aj výborný zdra-
votný stav hrozna,“ uviedol Tibor Ru-
man, predseda spolku vinohradníkov 

a vinárov v Šenkviciach a člen rady Ma-
lokarpatskej vínnej cesty. Tibor Ruman 
ďalej dodal, že hoci s degustáciou vín sa 

ešte len začína, už teraz sú všetky pred-
poklady na to, že vinohradnícky ročník 
2009 bude lepší ako 2008. sita

Arcibiskupovi chutí červené

  Arcibiskup Róbert Bezák požehnal mladé víno vo svojom paláci.  FOTO: mach

TRNAVA – Dvojhlavého hada, kto-
rý sa koncom minulého roka záhadne 
stratil v Trnave, vrátili jeho nemecké-
mu majiteľovi za výkupné 10-tisíc eur. 

Vyše mesiaca sa o svetový unikát 
staral odborník. „Nie je vychudnutý 
a je v dobrej kondícii. Keďže bol však 
celý ten čas bez špeciálnych liekov 
a mimo terária, pôjde do karanté-
ny na špeciálnu kliniku do Nemec-
ka, kde skontrolujú aj jeho zdravot-
ný stav,“ uviedol majiteľ hada René 
Spindler, ktorému neznámy muž za-
volal, že ak chce späť hada, musí mu 
vyplatiť sľúbené nálezné. K nezvy-
čajnému obchodu došlo pred týž-
dňom na autobusovej zastávke pri 
bratislavskom Avione. Aj napriek 
týmto skúsenostiam sa dvojhlavý 
veľhad kráľovský na Slovensko vrá-
ti. Vo februári ho budú môcť obdivo-
vať v Bratislave. TEXT A FOTO: gak

Hada vrátili 
za výkupné

  Dvojhlavého hada vrátili. 

TRNAVA – Mesto spoločne s vyše päť-
desiatimi obcami (119-tisíc obyvateľov) 
vyprodukuje ročne približne tridsaťtisíc 
ton rôzneho odpadu. Pravdepodobne už 
v tomto roku však budú z vytriedeného 
odpadu na trnavskej skládke komunálne-
ho odpadu vyrábať tuhé palivo. Podľa od-
hadu odborníkov sa časť celoročnej pro-
dukcie odpadu zmení na vyše desaťtisíc 
ton tuhého paliva. Trnava získala na vý-
stavbu zariadenia na zhodnotenie odpa-
du nenávratný finančný príspevok z eu-
rofondov vo výške tri milióny eur (90,3 
milióna Sk). 

S výstavbou nového zariadenie na vý-
robu alternatívneho paliva s najmoder-
nejšími technológiami sa začne pravde-
podobne už o niekoľko mesiacov. „Všetko 
záleží od podpisu zmluvy, aby sme príspe-

vok z eurofondov mohli čerpať,“ vysvet-
ľuje Pavol Tomašovič z kancelárie primá-
tora Trnavy. Podľa jeho slov si na trnav-
skej radnici veľmi želajú, aby s výstavbou 
mohli začať už na jar a na sklonku roku, 
najneskôr v budúcom, vyrábať zo svojho 
odpadu palivo.

„Naša základná životná filozofia v hos-
podárení s odpadom spočívala v budova-
ní novej skládky odpadu už roku 1996. Vy-
budovali sme ju napriek nedostatku fi-
nančných prostriedkov,“ hovorí Toma-
šovič. „V tom čase išlo o najmodernej-
šiu skládku odpadu na Slovensku. Vďa-
ka nej mesto splnilo európske normy eš-
te pred vstupom do EÚ, kým ostatné slo-
venské mestá sa novým normám sklado-
vania a spracovania odpadov iba museli 
prispôsobovať.“ jsch

Odpad ako alternatívne palivo

TRNAVA – Domáci i zahraniční výrob-
covia vína sa môžu už po ôsmykrát za-
pojiť do súťaže Víno Tirnavia. Podmien-
kou je, aby vzorky svojich vín zaslali 
od 10. do 13. februára na trnavskú rad-
nicu, pričom z každej vzorky je potreb-
né dodať šesť fliaš s objemom 0,75 lit-
ra. V prípade fliaš s menším objemom 

minimálne tri litre vína. Tento rok sa 
bude súťažiť v deviatich kategóriách. 
Najvyššie hodnotené vína získajú titul 
šampión. Odborná degustácia a bodo-
vé hodnotenie sa uskutoční 27. febru-
ára, verejnosť bude môcť súťažné ví-
na ochutnať o dva týždne neskôr - 12. 
a 13. marca. sita

O šampióna na Víne Tirnavia

INZ-0011
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TRNAVA – Husté sneženie sa podpísalo minu-
lý týždeň aj pod nehody na cestách Trnavské-
ho okresu. Najväčšie problémy mali vodiči ma-
li vo štvrtok a v piatok.

Od 27. januára do 2. februára zaevidovala 
polícia v okrese desať dopravných nehôd, päť 
sa stalo na diaľnici alebo rýchlostnej komuni-
kácii. 

Ako informovala hovorkyňa krajských poli-
cajtov Martina Kredatusová, išlo o menšie do-
pravné nehody, pri ktorých sa ľahko zranila 
jedna osoba. 

„Hromadná dopravná nehoda siedmich au-
tomobilov, dodávky a kamióna sa stala na diaľ-
nici D1 v smere Trnava – Bratislava,“ infor-
moval Ivan Peťko, hovorca krajských hasi-
čov. V ten istý deň havarovalo auto na diaľnici 
v smere z Bratislavy do Trnavy pri Zelenči. „Vo-
dič zostal zakliesnený vo vozidle, nemal však 
vážnejšie zranenia,“ dodal. 

Dopravná nehoda sa vo štvrtok stala aj 
na Rybníkovej ulici. Zrazili sa tu dve osobné 
motorové vozidlá a zranila jedna osoba. Hasiči 
odstraňovali kolíziu osobného auta aj v piatok 
ráno medzi Trnavou a Bučanmi.

DARINA KVETANOVÁ 

Šmykľavý týždeň 
na cestách

VRBOVÉ – Piešťanskí kriminalisti počas minu-
lého týždňa zadržali pestovateľa, spracovate-
ľa a dílera marihuany v jednej osobe. U 35-roč-
ného Vrbovčana zaistili vyše 550 g rastlinné-
ho materiálu, ktorý následne podrobili znalec-
kému skúmaniu. V tomto prípade výsledok po-
tvrdil 862 dávok marihuany pripravenej na ďal-
ší predaj. Jej hodnota na čiernom trhu dosahu-
je približne 3300 €. 

Vyšetrovateľ na základe výsledkov expertí-
zy muža obvinil zo zločinu nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných látok, ich držania 
a obchodovania s nimi a spracoval návrh na je-
ho väzobné stíhanie, ktorý sudca už akceptoval. 
Za protiprávnu činnosť Vrbovčanovi hrozí štvor 
až desaťročné väzenie.

Kriminalisti počas tejto akcie zadržali aj ďal-
ších piatich mladých mužov vo veku od 16 do 24 
rokov z Vrbového a okolia, ktorí si u dílera práve 
drogu zakúpili. V prípade dokázania viny im hro-
zí väzenie na tri až päť rokov.

ĽUBOŠ HOMOLA

Úspešný záťah polície

  Vodič červenej Toyoty vyšiel pred 
kruhovou križovatkou na Zelenečskej ulici 
z cesty. Zničil pritom dopravné značky. 
 FOTO: Michal Hlavatovič

CÍFER – Namiesto rekonštrukcie 
starej postavia novú požiarnu zbroj-
nicu. Obec na ňu získala peniaze 
z eurofondov, približne štvrtinu za-
platí z vlastnej kasy.

Práce sa začnú v prvej polovici ro-
ka. Ako povedal starosta Tibor Če-
pec, výstavbu odobrilo v rámci dis-
lokácie hasičských staníc minis-
terstvo vnútra. Viac ako 265-tisíc 
eur (8 miliónov korún) dostane Cí-
fer z fondov Európskej únie, 82-tisíc 
eur (približne 2,5 milióna Sk) zaplatí 
z vlastnej kasy. „Budú v nej pracovať 
dobrovoľní hasiči, je však možné, že 
v budúcnosti sa tu uplatnia aj pro-
fesionáli,“ uviedol starosta. „V Cífe-
ri sme mali povodeň aj viacero požia-
rov, verím, že dobre vybavená zbroj-

nica nám pomôže v prípade ďalších 
živelných pohrôm.“

Poslanec obecného zastupiteľ-
stva Pavol Hulík si však myslí, že 
obec mohla využiť peniaze aj účel-
nejšie. „Napríklad na opravu ciest 
a vybudovanie chýbajúcich chodní-
kov. Na rekonštrukciu sme mali pô-
vodne minúť 200-tisíc korún, zrazu 
je spolufinancovanie 2,5 milióna. To 
je výrazný rozdiel,“ poznamenal.

„Stará zbrojnica je v dezolátnom 
stave, padá nám strecha. Chceme 
novú budovu,“ povedal veliteľ dobro-
voľných hasičov Ján Usačov. „V prí-
pade potreby pomôžeme aj okolitým 
obciam,“ dodal.

DARINA KVETANOVÁ
 FOTO: MICHAL HLAVATOVIČ

Hasiči pod lepšou strechou

BUKOVÁ – Namiesto zničenej budo-
vy starého kultúrneho domu vznikne 
v Bukovej nové centrum voľného ča-
su. Slúžiť bude všetkým vekovým ka-
tegóriám. 

Bývalý kultúrny dom po štyridsia-
tich rokoch doslúžil. Ako povedala 
starostka obce Anna Vitteková, jeho 
využitie však bude všestrannejšie. 
Žiakom základnej školy poslúži ako 

telocvičňa, dievčatá a ženy v ňom 
budú cvičiť aerobik. Priestory využi-
jú aj nadšenci stolného tenisu a po-
silňovania. 

„Okrem toho v ňom chceme orga-
nizovať aj kultúrne podujatia. Sta-
ré pódium by sme chceli zachovať 
a v rámci rekonštrukcie ho dať do po-
riadku,“ uviedla starostka. 

Nové centrum voľného času bude 

mať aj bezbariérový prístup pre imo-
bilných občanov. S rekonštrukciou 
chce obec začať na jar, kolaudáciu 
nových priestorov plánujú v priebe-
hu roku 2011. „Peniaze na komplet-
nú opravu vo výške viac ako 149-tisíc 
eur sme získali z eurofondov v rám-
ci Programu rozvoja vidieka,“ doda-
la starostka.

DARINA KVETANOVÁ 

Kultúrne centrum pre všetkých

VODERADY – Kaštieľ vo 
Voderadoch nutne potrebuje 
rekonštrukciu. Je majetkom 
Trnavského samosprávneho 
kraja (TTSK), ktorý sa 
spolieha na eurofondy.

Oficiálna stránka Obce Vodera-
dy poskytuje základné informácie aj 
o chátrajúcom neskorobarokovom 
kaštieli, kde priznáva, že táto kultúr-
na pamiatka je vskutku v žalostnom 
stave. Vzápätí oznamuje, že nie je jej 
vlastníkom. „Trnavský samosprávny 
kraj chce bývalé šľachtické sídlo v bu-
dúcnosti opraviť z fondov Európskej 
únie. Slúžil by ako kultúrny stánok pre 
širokú verejnosť. Napríklad ako múze-
um, galéria i na reprezentačné úče-
ly samosprávneho kraja,“ informuje 
Ivan Krajčovič z oddelenia komuniká-
cie s verejnosťou TTSK. 

V roku 2009 zriaďovateľ aspoň re-
vitalizoval priľahlý park, nazývaný 
tiež najvzácnejší sentimentálny park 
na Slovensku. „Práce spočívali vo vy-
čistení plôch a umelej jaskyne od ná-
letových drevín a komunálneho od-
padu a vo výrube život ohrozujúcich 
drevín,“ vysvetľuje Krajčovič. V roku 

2010 by mali práce pokračovať ďal-
šou etapou - realizáciou štúdie vy-
užiteľnosti parku. „Po inventarizácii 
a asanácii drevín pristúpime k rekon-
štrukcii podľa dokumentácie pamiat-
kovej obnovy,“ dodáva. 

Po rozhodnutí o využití parku pred-

loží TTSK na Krajský pamiatkový úrad 
Trnava aj štúdiu využitia kaštieľa. 
Kaštieľ je celoročne strážený a v zim-
nom období temperovaný. Pred očami 
Voderadčanov sa však rozpadáva a zí-
va prázdnotou. 

 LUCIA UNDESSEROVÁ

  Naposledy v kaštieli sídlila stredná škola.  FOTO: Michal Hlavatovič

Kaštieľ chátra naďalej

  Stará budova už hasičom 
nevyhovuje. Obec postaví novú. 
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VODERADY/MAJCICHOV – Dedinská sánko-
vačka je preňho nuda. Z poľnej cesty medzi ob-
cami Voderady a Majcichov si Vladimír Haršá-
ny spravil lyžiarsku trať.

Podľa jeho slov turistika z okna auta neexis-
tuje. „V lete tadiaľto chodím na bicykli, v zime 
na bežkách. Nemusím ísť do Tatier. Aj tu máme 
čerstvý vzduch a krásny sneh,“ tvrdí. 

Asi 18-kilometrová túra za kamarátom sto-
jí šesťdesiatosemročného športovca nemálo 
síl. „Ľudia zleniveli a už sa len sťažujú, čo ich 
bolí. Ale prečo? Lebo sa nehýbu,“ upozorňu-
je. „U nás v obci sú dvaja chlapci, ktorých som 
na to nahovoril,“ uvádza Vladimír. „Snažím sa 
trošku hýbať, aby som sa cítil lepšie a mlad-
šie,“ hovorí žartom. Podľa neho je pohyb kys-
líkom života. „Keď si človek trošku zorganizu-
je život a športuje, tak to tak rýchlo neuteká,“ 
dodáva s úsmevom. 

Dlhá zima nedá spať ani milovníkom adrena-
línu na rýchlej štvorkolke. Stačilo iba prezuť let-
né gumy za zimné a vyraziť na nich na biele poľ-
né cesty. Namiesto blata strieka okolo iba sneh. 
„Jazdiť ma baví aj v zime, je to vzrušujúce. Mu-
sím sa poriadne obliecť, lebo inak pri tej rých-
losti premrznem. Stojí to ale za to,“ hovorí Pe-
ter Obala, ktorý sa na svojej štvorkolke prehá-
ňal za Majcichovom. LUCIA UNDESSEROVÁ

PIEŠŤANY – Iba pätnásťročná dievčina z Pieš-
ťan čelí obvineniam z krádeže. Tínedžerka si 
zrejme chcela popri upratovaní prilepšiť. Vyu-
žila chvíľkovú neprítomnosť 79-ročného muža 
a z obývačky mu ukradla peňaženku. V nej mal 
odložených 500 eur. Ako mladistvej jej teraz 
hrozí až ročný pobyt za mrežami. sita

Namiesto sánok 
bežky a štvorkolka

Tínedžerka zlodejka

  Vladimír Haršány vymenil bicykel za bežky...

  ...Peter Obala zvolil pohyb na štvorkolke.

BUKOVÁ – Dobrodruh Miloš 
Hačo ešte neskončil. Asi 
pred týždňom postavil pred 
domom štvormetrového 
snehuliaka. A sľúbil viac. 

K maxi atrakcii pribudlo ďalších 
osem. Snehulienka a trpaslíci. Na-
drel sa na nich viac ako na snehuliako-
vi. „Sneh bol nekvalitný. Musel som ho 

nosiť do garáže, aby zmäkol. Hlavy tr-
paslíkov som robil podľa kýbľov. Vyfor-
moval som im tváre i čiapky a hlavy vy-
niesol na schody, aby stvrdli,“ hovorí. 

Gule na ostatné časti trpaslíkov 
mu pomáhali dotvoriť decká z okolia. 
„Postavičiek pred domom som už mal 
neúrekom. Teraz ich je však najviac 
súčasne,“ konštatuje. 

Miloš sa obáva, aby jeho diela po-
licajti nezrovnali so zemou. „Včera tu 

išli za sebou dva kamióny. Zrazu je-
den vodič zbadal moje snehové sochy 
a náhle zabrzdil. Chcel si ich prezrieť 
zblízka. Druhý doňho takmer vra-
zil. Policajti, ktorí sedeli v aute kúsok 
od nich, ma takmer zatkli pohľadom,“ 
smeje sa staviteľ. 

Ktovie, čo vymyslí na budúci rok. 
Možno slona, ktorý bude deckám 
slúžiť ako šmykľavka. Alebo sedem 
policajtov? julka

Garáž plná hláv bez tiel

  Rozprávkové postavičky zo snehu obdivujú vodiči i malé deti.  FOTO: Júlia Kampfová

VODERADY – Základná škola s ma-
terskou školu vo Voderadoch sa 
mení na nepoznanie. Okrem prí-
stavby nových priestorov k nej pri-
budne telocvičňa. 

Viac ako 500-tisíc eur získala 
obec z eurofondov. „Chodia k nám 
žiaci aj zo Slovenskej Novej Vsi 
a Pavlíc, priestory preto určite vy-

užijeme. Okrem ôsmich tried v nich 
vznikne aj knižnica a nové učeb-
ne,“ povedal riaditeľ školy Augustín 
Bachratý. 

Podľa starostu obce Mareka Tu-
ranského vyrieši obec vďaka projek-
tu kapacitné problémy aj do budúc-
nosti. „Pokúšame sa získať financie 
na výstavbu troch bytoviek, očaká-

vame preto nárast počtu detí. S ich 
umiestnením teraz nebude prob-
lém,“ uviedol. 

Dostavbu by mala obec stihnúť 
do júna, ešte v lete začnú práce aj 
na druhej etape projektu. V rám-
ci neho opravia existujúcu budo-
vu školy a postavia novú telocvič-
ňu. Tú okrem žiakov využijú na po-
silňovanie a aerobik aj ostatní Vo-
deradčania. 

DARINA KVETANOVÁ 

Tlačiť sa už nebudú 

Päťdesiat a jeden chlap si to v po-
slednú januárovú sobotu veselo rozdá-
vali v kultúrnom dome uprostred de-
diny. Už pri príchode ich vítal domáci 
a dával im na výber - slivovicu, čereš-
ňovicu alebo borovičku. Takto posilne-
ní účastníci potom zalievali smäd pi-
vom a miešali karty. Tretí ročník tunaj-
šieho mariášového turnaja vyhral Fran-
tišek Knapík zo Suchej nad Parnou, čím 
spôsobil pobúrenie domácich. Všetky tri 
ročníky totiž vyhral rival z tejto sused-
nej dediny. Zvončínčania sa síce tvária, 
akoby sa nič nestalo, veď je to len hra. 
Ich vnútro však zožiera pocit nespra-
vodlivej krivdy. Zvlášť, keď museli víťa-
zovi odovzdať finančnú cenu stodvad-
sať eur. TEXT A FOTO: vlk

Vo Zvončíne víťaz zo Suchej nad Parnou

  Mariáš je jedna z najobľúbenejších hier v našich krčmách.
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Firma, ktorá nám mala namon-
tovať plastové okná, do dnešné-
ho dňa sľúbené práce nevykona-
la. V zmluve stojí, že v prípade ne-
priaznivých podmienok sa mô-
že termín montáže posunúť, nie 
je však jasné dokedy. Môžeme 
od zmluvy odstúpiť?

 Čitateľka z Trnavy

 Radí JUDr. MIROSLAVA PRINCOVÁ

Pri podpisovaní zmluvy by sa ma-
li ľudia v prvom rade presvedčiť, 
či je v nej uvedený predmet zmlu-
vy, označenie účastníkov, ich práva 
a povinnosti. Tiež by si mali overiť, 
či je osoba, s ktorou zmluvu uzatvá-
rajú, oprávnená konať v mene firmy. 
Stáva sa, že mnohé osoby sa za zá-
stupcov obchodnej spoločnosti len 
vydávajú. 

Nedodržanie termínu dodávky 
diela je časté. V takomto prípade je 
dobré problém s firmou prekonzulto-
vať a vyriešiť ho písomnou dohodou, 
napríklad dodatkom k zmluve, kde 
sa termín upraví. Ak v zmluve stojí, 
že v prípade zlého počasia sa termín 
zhotovenia diela posúva, je nutné vo-
pred si ujasniť pravidlá. Ak tak účast-
níci zmluvného vzťahu neurobia, ris-
kujú problémy v budúcnosti. 

Z pohľadu zmluvnej voľnos-
ti si vyššie spomínané ustanove-
nie účastník zmluvného vzťahu mô-
že dať do zmluvy a nie je to pria-
mo v rozpore so zákonom. Rizikom 
je, že nie vždy je možné pri uzatvo-
rení zmluvy presný zámer účastní-
ka zmluvy odhaliť, na druhej strane 
však nemožno ani vylúčiť okolnosti, 
ktoré nastanú počas trvania zmluvy. 

Ak uzavriete zmluvu o dielo, ktoré 
v požadovanom termíne nebolo zho-
tovené, a druhá strana s vami neko-
munikuje, nesnaží sa problém vyrie-
šiť, môžete od zmluvy v písomnej po-
dobe odstúpiť. Musíte sa však riadiť 
dôvodmi uvedenými v zmluve a v Ob-
chodnom zákonníku. 

PRIPRAVILA: 
DARINA KVETANOVÁ

Sľúbili a nespravili 

právnik radí

TRNAVA – Autobusové 
nástupištia pri bývalom 
Skloplaste sú v dezolátnom 
stave. Na pozemku je jediná 
plechová zastávka, plná skla. 
Na kanáloch nie sú poklopy 
a verejné osvetlenie nefunguje. 

Ide o zastávky autobusov označené 
v cestovných poriadkoch ako TAZ II. „Au-
tobusy odchádzajú z miest podľa dlho-
ročných zvyklostí. Kto to nepozná, nemá 
šancu zistiť, odkiaľ a kedy idú. Nikde žiad-
ne označenie,“ rozčuľuje sa cestujúca Mi-
roslava Vlčková.

Zastávka s prístreškom, ktorá je na za-
čiatku tzv. betónovej stanice, sa používa 
len ako sklad na sklo. „K svojmu autobu-
su musíte ísť cez plochu, kde je už roky 
asi tridsať nebezpečných kanálov bez po-
klopov, z ktorých rastú vysoké rastliny 
a stromčeky,“ tvrdí Vlčková. 

Nástupištia, z ktorých odchádzajú 
mestské a prímestské spoje, sú označe-
né len svetelnými stĺpmi, ktoré nesvietia. 
V súčasnosti k nim treba prejsť po zľado-
vatenej ploche. Ak si nedáte pozor, šmyk-

nete sa do dvojmetrového odkrytého ka-
nála. „Na Mestskom úrade v Trnave moju 
sťažnosť zaevidovali a sľubovali, že sa si-
tuácia bude riešiť už v roku 2009, no te-
raz to nie je v pláne ani na tento rok,“ ho-
vorí pani Miroslava. „Pri nepriaznivom po-
časí sa nedá nikde schovať. Hromady od-
padkov všade okolo pripomínajú Luník 
IX,“ dodáva.

V noci nevidíme
Vodiči autobusov robia, čo môžu, aby 

kolesom nezapadli do kanálov. „Prekáža 
nám to, hlavne v noci. Chodím sem tre-
tí rok a ani jedno svetlo som tu nevidel 
svietiť. Podľa kolegov, ktorí jazdia pät-
násť rokov, to tu takto vyzeralo vždy,“ 
tvrdí vodič autobusu Matej Škoda. 

Nie je to naše
Pozemok zastávky nepatrí Mestu Tr-

nava. „My len požadujeme, ktoré body má 
SAD spojiť. Nemôžeme určiť, kde presne 
budú zastávky,“ vysvetľuje hovorca rad-
nice Pavol Tomašovič. „Situáciu sa pokú-
sime riešiť počas budovania okružnej kri-
žovatky na Bratislavskej ulici,“ dodáva. 

Zmluva neexistuje
Podľa riaditeľa divízie dopravy SAD 

v Trnave Juraja Kuzmu sa zástupco-
via Mesta Trnava oboznámili so situá-
ciou na mieste v minulom roku v lete. 
„Keď sa nikto o ten priestor nestará a je 
tam ohrozená bezpečnosť cestujúcich, 
do úvahy prichádza aj zrušenie používa-
nia tejto zastávky. Mal by sa o to starať 
majiteľ. Nemáme s ním však ani žiadnu 
zmluvu o prenájme.“

Poklopy nám kradnú
Autobusová zastávka funguje už 

od osemdesiatych rokov. V súčasnos-
ti je majiteľkou pozemku Pavlína Ma-
tovičová. Jej manžel vraj už niekoľko-
krát poklopy na kanály kupoval. Stále 
ich však niekto kradne. Podľa vyjadre-
nia Igora Matoviča využíva SAD poze-
mok zadarmo. Viac s nami komuniko-
vať nechcel. Prečo sa o pozemok maji-
teľka nestará, je teda otázne. Nespo-
kojní cestujúci si pravdepodobne budú 
musieť počkať na rekonštrukciu počas 
výstavby kruhovej križovatky.

LUCIA UNDESSEROVÁ

  Miroslava Vlčková sa sťažovala aj na mestskom úrade, riešenie problematickej 
zastávky je však v nedohľadne. FOTO: Michal Hlavatovič

Nebezpečné cestovanie

Pobavila som sa na reakcii spoločnos-
ti Mediaprint – Kapa v listárni 4. čísla Tr-
navského hlasu. Ak výnimka potvrdzuje 
pravidlo, tak to, že tejto distribučnej spo-
ločnosti sa aj darí dosiahnuť spokojnosť 
každého zákazníka, je pravda. Ja som, 
žiaľ, tá výnimka. 

Hneď začiatkom januára som musela 
doručovateľku vystriehnuť a požiadať ju, 
aby noviny vsúvala do schránky celé, le-
bo pravidelne z nich 10 – 15 centimetrov 
trčalo a „podávalo ruku“ okoloidúcim... 

Ale aj tak som po týždni márne chcela 
čítať. Keď som sa horko-ťažko dovola-
la na číslo 551 68 48, čo mi dali na poš-
te, pani Púchla sľúbila prešetriť a do ho-
diny oznámiť, prečo môj denník neprišiel.

Nedočkala som sa. Až po takmer troch 
hodinách sa mne podarilo dovolať k nej, 
aby som sa dozvedela, že mám pravdu, 
že nemám Pravdu, lebo som menila adre-
su (!), a preto sú zmätky. Že mi ju doručia 
na druhý deň a aby mali „spätnú väzbu“, 
mám zavolať, či sa tak stalo... Od roku 

1972 bývam v tom istom bytovom dome 
a odvtedy tieto noviny aj odberám. Teda 
38 rokov. A Nedvědova ulica sa na Ulicu 
Andreja Kubinu zmenila po nežnej... 

Pravda, dobrá už iba na šupy zo zemia-
kov, naozaj prišla, ale nevolala som distri-
butérovi, lebo keby som mala ku každým 
novinám priplácať tri telefonické hovo-
ry, nevystačili by mi centíky... Totiž – za-
krátko som opäť musela volať. Minulú 
sobotu som sa ako dôchodkyňa tradične 
tešila na popoludnie s mojou obľúbenou 

prílohou Krížovky. Zbytočne. Pravda za-
sa neprišla. Namiesto nej som v schrán-
ke objavila SME. Ale, stačil jediný telefo-
nát – a v utorok mi sobotný denník doru-
čili! A tak, vďaka Mediaprintu, mám dnes 
polosviatok – a môžem pri sudoku za-
budnúť na pokazenú sobotu... Ešte pred-
tým som však musela poslať do vašej lis-
tárne svoj malý dôkaz spokojnosti s tým-
to skvelým distributérom a poďakovať sa 
za kvalitné služby!

JANKA PEKAROVIČOVÁ 

Ad: Zavolaj a plať. Dôkaz spokojnosti zákazníka
listáreň

  Cestujúcich ohrozujú hlboké kanály, 
ktorým chýbajú poklopy.

 FOTO: Michal Hlavatovič



Trnavský hlas 5/2010 SPOLOČNOSŤ 9

TRNAVA – Za posledný polrok sa 
kultúra v meste obohatila o ďalšie 
skvelé divadelné podujatie študen-
tov Fakulty masmediálnej komuni-
kácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave - Showshowichku.

Podobne ako Partička na Markí-
ze je postavené na improvizácií. „Je 
to akcia študentov a pre študen-
tov. Tento nápad vznikol už minu-
lý rok, ale nepodaril sa uskutočniť,“ 
hovorí Marek Šimončič, organizátor 
tohto podujatia. „Súťažiť v improvi-
zácii môžu len študenti FMK, kedže 
niektoré parodované témy sa týka-
jú štúdia na fakulte. Hoci sa na Par-
tičku podobá, nekopírujeme ju,“ do-
dáva organizátor. 

Podujatie je výnimočné aj tým, že 
vstupné je zadarmo, a tak sa môžu 
prísť pozrieť a zabaviť nielen štu-
denti, ale ktokoľvek, kto si nájde čas 
na bohatú dávku kultúry. 

Za jednotlivé kolá hodnotí druž-
stvá porota tvorená väčšinou z pe-
dagógov univerzity, hoci na posled-
nej Showshowichke bol v porote 
známy herec Divadla J. Palárika v Tr-
nave Stanislav Staško. 

V študentskej improvizácií vyhralo 
už dvakrát za sebou zoskupenie Cit-
rón Pozitrón (Martin Stropko a Vladi-
mír Kakaš) a veľmi kreatívne stvárni-
li ťažko predstaviteľné témy ako Vý-
stava obrazov Pabla Picassa či Pod 
lampou rastú najväčšie huby. Výbor-
ná atmosféra i nálada, ktorá panuje 
na tejto malej divadelnej improvizá-
cií, je výsledkom talentovaných mla-
dých študentov.

Predstavenie poskytuje priestor 
aj pre umelcov hudobníkov, ktorí by 
mali záujem počas prestávok medzi 
jednotlivými kolami spríjemniť čas di-
vákom a predviesť im svoje skladby. 
Zatiaľ sa takíto odvážlivci nenašli, ale 
organizátor verí, že sa to zmení.

Showshowichka mala naozaj veľ-
ký úspech. Svedčí o tom plná sála di-
vákov kina Oka na Námestí J. Her-
du, ako aj výborná atmosféra, ktorá 
sa nesie počas každého z týchto ve-
čerov. Ďalšie improvizačné predsta-
venie sa uskutoční koncom februá-
ra v kine Oko, a tak sa môžeme te-
šiť na ďalší príjemný večer plný smie-
chu.  LUCIA KUČERKOVÁ

PIEŠŤANY – Mestské kultúrne stredis-
ko v Piešťanoch v týchto dňoch ponúka 
dve zaujímavé výstavy mladých výtvar-
níkov. Vo foyeri strediska na Ulici Alexan-
dra Dubčeka vystavujú svoje práce žia-
ci Súkromnej základnej umeleckej školy 
v Piešťanoch. 

Ich rovesníci, navštevujúci základ-
nú umeleckú školu, zas návštevníkov 
pozývajú na stopiatu výstavu v galérii 
Fontána. TEXT A FOTO: gak

Showshowichka 
na torte

Žiaci vystavujú

  Podujatie Showshowichka 
je preplnené improvizačnými 
skečmi.  FOTO: Antonios Vlachou

SMOLENICE – Rozprávkový 
zámok, hudba, dámy odeté 
v honosných róbach. Ako 
v rozprávke Tri oriešky pre 
Popolušku plesali minulú 
sobotu hostia Trnavskej 
univerzity v Trnave.

V poradí 9. reprezentačný ples sa už 
tradične konal na Smolenickom zám-
ku. Na podujatí si spoločne zatanco-
vali pedagógovia a zamestnanci školy, 
študenti, ale aj predstavitelia verejné-
ho a spoločenského života. „Výnimoč-
né renomé plesu sme chceli dosiahnuť 
práve vďaka nezabudnuteľnej atmosfé-
re, ktorú z týchto priestorov cítiť,“ po-
vedala riaditeľka kancelárie rektora Ad-
riana Krupová. 

Počas celej noci zahrali hosťom 
do tanca DJ Mirec a DJ Razor, svojím 
speváckym vystúpením spestril večer 
Robo Opatovský. Na plese nechýbala 
ani umelecká chvíľka v podaní harfistu 
Jakuba Rizmana. 

Usporiadateľom a hostiteľom bol tra-
dične rektor Trnavskej univerzity Martin 
Mišút a predsedníčka akademického se-
nátu Trnavskej univerzity Soňa Košičiaro-

vá. „Ples bol pre nás tento rok výnimoč-
ný, koná sa totiž v roku osláv výročia Tr-

navskej univerzity,“ dodala Adriana Kru-
pová. DARINA KVETANOVÁ

Univerzita plesala na zámku

  Na Smolenickom zámku plesali priatelia Trnavskej univerzity.  FOTO: Michal Rafajdus

Osviežujúce ovocie, šampanské, exo-
tická hudba a sexi tanečnice navodili 
januárovej noci horúcu náladu. V tro-
pickom štýle oslávilo minulý štvrtok tr-

navské Casino Olympic svoje prvé na-
rodeniny.

S tým, že sladké ovocie priniesol ka-
sínu aj premiérový rok, sa nám pochválil 

generálny riaditeľ Jozef Skubeň. „Štar-
tovali sme v čase krízy, no napriek to-
mu sme veľmi spokojní. Našli sme svo-
ju klientelu a týmto smerom chceme ísť 
naďalej,“ povedal.

Tropicana znamená hravosť a navo-
dzuje dovolenkový pocit. Presne v tom 
spočíva netradičná filozofia Casina 
Olympic. „Ľudí chceme prilákať na iný 
rozmer zábavy, ponúknuť hudbu, tanec 
či priateľské stretnutia,“ poznamenal 
ďalej Jozef Skubeň.

V spoločnosti milovníkov hazardu 
sme s pohárom šampanského zastih-
li aj známu osobnosť kultúrneho živo-
ta Trnavy, Adrienu Horváthovú. „Nie 
som tu prvýkrát, strávila som tu naprí-
klad večer pre dámy. Zamestnanci kasí-
na nás vtedy učili metodiku hazardných 
hier,“ pochválila sa pani Adriena, no kon-
štatovala, že hazard ju veľmi neoslovu-
je. „Dostali sme žetóny zdarma, no ja 
som hneď všetko prehrala,“ usmiala sa.
 TEXT A FOTO: DARINA KVETANOVÁ

Tropická januárová noc

  V exotickom rytme oslávilo Casino Olympic svoje prvé narodeniny.
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Ďalším hlavným súťažným kritériom 
bolo dovariť guláš v stanovenom čase. 
Zástupcovia jednotlivých tímov potom 
priniesli vzorky navareného jedla pred 
odbornú porotu, ktorej predsedal šéf-
kuchár nesúťažnej reštaurácie Relax Pe-
ter Boďa. Spolu s ním aj jeho dvaja kole-
govia z reštaurácie Michal Pražský a Du-
šan Miklóš, šéfredaktor Trnavského hla-
su Gabo Kopúnek za organizátorov akcie 
a Braňo Brežák a Martin Kovarský z Klu-
bu mladých kuchárov a cukrárov Sloven-
ska, ktorí zároveň dohliadali nad regulár-
nosťou rozhodovania.

Zdegustovať 24 vzoriek gulášu dalo 
riadne zabrať. „Hodnotili sa štyri základ-
né kritériá ako pri každej takejto súťaži: 
použitie surovín, dodržanie časového li-
mitu, chuť a celkový dojem jedla. Každá 
vzorka mohla získať maximálne 100 bo-
dov, najviac za chuť, ktoré je najdôleži-
tejším kritériom,“ vysvetlil princíp hodno-
tenia Braňo Brežák. „Akcia síce dopadla
dobre, ale vzorky však zďaleka nesplnili 

moje očakávania. Čo sa týka kvality je-
dál, boli veľmi zlé. Chute sa nespojili, ale 
sa navzájom prebíjali. Niektoré guláše 
boli veľmi korenisté, iné presolené alebo 
sladkasté. Podľa mňa sa pod kvalitu je-
dál trošku podpísal stres, no najviac stav 

účastníkov. Odporúčam im do budúce-
ho ročníka buď menej piť, alebo určiť čle-
na tímu, ktorý bude bdieť nad tým, čo sa 
do gulášu pridáva. Alkohol totiž chuťo-
vé bunky mrzačí,“ ohodnotil jedlá Braňo 
Brežák.

Porota mohla jednotlivým gulášom 
udeliť maximálne 600 bodov. Najvyšší 
počet, 365 bodov, získal tím Barbakan 
v zložení Peter Daniš, Pavol Daniš a Ti-
bor Nádaský. Len o dva body menej zís-
kal tím Bar Voderady, pohár za tretie 
miesto porota odovzdala partii chlapov 
z Techstavu (333 bodov). Na štvrtom 
mieste skončili zástupkyne nežného po-
hlavia Čertice (329) a na piatom hodno-
tenom mieste tím Kuriéri (324).

10 SPOLOČNOSŤ

Zelenečská ulica v Trnave zažila 
počas soboty nezvyčajný ruch 
okorenený vôňou gulášu. Že 
ten najlepší vedia navariť práve 
oni, sa porotu snažili presvedčiť 
muži i ženy z Trnavy, blízkeho 
okolia i Oravy a Záhoria.

Už od rána to na parkovisku pred reš-
tauráciou Trnavský dvor vyzeralo ako 
na mravenisku. Keďže sa varilo v tesnej 
blízkosti frekventovanej cesty, po posled-
ných bezpečnostných úpravách sa od 9. 
hodiny postupne 24 súťažných tímov pus-
tilo do varenia. „Na začiatku bol len návrh, 
ako si spestriť víkend. Napokon z toho 
vznikol prvý ročník majstrovstiev Trnavy 
vo varení kotlového gulášu,“ hovorí orga-
nizátor nevšedného podujatia Julián Bla-
žek. „Vždy som sa snažil ľudí zaujať a pod-
nietiť k tomu, aby zbytočne nevysedáva-
li doma, ale aktívne žili. Zatiaľ sa nám to 
rôznymi akciami darí. Verím, že zakladáme 
ďalšiu tradíciu súťaží v meste.“ 

Základnou surovinou bolo hovädzie mä-

so. „Je už na každom družstve, či použije 
nožinu, krk, stehno alebo sviečkovú. Dôle-
žité je, aby mali guláš dovarený v stanove-
nom limite. Po odovzdaní vzoriek odbornej 
porote ho môžu začať rozdávať verejnos-
ti. Koľko porcií navaria, sa dá len odhado-
vať. Myslím, že takých tisíc určite,“ dodá-
va Julián Blažek.

Každý z tímov mal vlastný recept, aby 
bol ten ich guláš najlepší. „My ho zásad-

ne miešame doľava. Určite v ňom nebu-
dú chýbať dubáky,“ prezrádza kuchár Zá-
horáckych strýcov z Radimova. Iní zas 
do gulášu pridali halušky, špenát, víno 
a koreniny od výmyslu sveta. Viacerí však 
svojimi experimentmi výsledné dielo po-
kazili. Dôležité ale bolo, aby návštevníkom 
podujatia chutil. A súťažiaci sa prišli naj-
mä dobre zabaviť.

STRANU PRIPRAVIL: gak

Najchutnejší navarili Danišovci

 Seredským čarodejniciam k prvenstvu nepomohli ani zaklínadlá.

 Jednotlivé vzorky gulášov hodnotila odborná porota.

  Víťazný pohár si prevzal šéf tímu 
Barbakan Peter Daniš.

  Organizátor akcie Julián Blažek 
v kostýme Obelixa so súťažným 
tímom z Oravy.

Verdikt poroty

  Anka Kadúcová spolu s kolegami 
z trnavského pneuservisu varili 
gumárenský guláš. „Hlavne doň 
dávame mäso. Rozmýšľali sme nad 
zemiakmi, ale keďže do kotlového 
guláša patria, tak ich tam dáme 
tiež. Našou tajnou zbraňou je ale 
špenát,“ prezradila.

  Prv, než sa Béla motorkár pustil 
do varenia, nechal zmes korenia 
a mäsa odležať v červenom víne. 
Ako špecialitu vraj do gulášu 
na záver primieša vykosteného 
kocúra z rôsolu.

Kvalita zodpovedala stavu kuchárov



Vladimír Kampf
mail: kampf@trnavskyhlas.sk
tel.: 0917 344 194

Benjamín Škreko
mail: skreko@trnavskyhlas.sk
tel.: 0917 344 195

RELAX
Tipy, rady a odporúčania čitateľov 
do tejto sekcie novín privítame 
na adresách a tel. číslach:

Cestári, na ktorých 
nadávame, robia 
všetko, čo sa dá

(Aj mužom za volantmi 
odhŕňačov zamŕzajú stierače.)

Str. 16

neprehliadnite

Štastie v hudobnej súťaži 
Eurovízia trnavská skupina 
Hudba z Marsu tento rok 
nemala. Jej spevák Michal 
Štofej alias Štofo sa preto snaží 
bojovať aj na iných frontoch. 
Na spoluprácu oslovil aj Katku 
Koščovú či skupinu Vidiek.

Niektorí ich kamaráti sa čudujú, 
prečo vôbec išli do Eurovízie. Vraj 
by bolo najlepšie, keby zostali takou 
undergroundovou kapelou z ulice. Ale 
byť dlho v undergrounde je vraj dosť 
vyčerpávajúce.

 Sklamaný?
- Chalani z kapely majú svoje 

civilné zamestnanie a aj svoje rodiny. 
Namiesto toho, aby si voľno užívali 
s nimi na dovolenkách, koncertujú. 
Preto sa snažíme, aby našu hudbu 
spoznalo viac ľudí. Keď už tomu 
venujeme toľko času a energie, nech 
to aspoň stojí za to! Občas je to však 
ako boj s veternými mlynmi. Slovenská 
populárna hudba sa totiž často začína 
a končí pri interpretoch eurovízno-
superstarovského typu. Chceli sme 
nabúrať toto klišé. Mysleli sme si, že 
účasťou v Eurovízii oslovíme aj iných 
poslucháčov, potešíme a rozveselíme 
ľudí, ktorí sa zatiaľ nedostali na naše 
koncerty. 

 Na Eurovízii ste sa zúčastnili aj 
vlani, ale tiež ste nepostúpili. Napriek 
tomu vám však stúpla frekvencia 
hrania...

- Aj napriek tomu, že sme minulý rok 
vypadli, fanúšikom sa to páčilo. Niektorí 
považovali naše vystúpenie za náš 
comeback po desiatich rokoch. Dostali 
sme množstvo pozitívnych ohlasov. 
Zopakovalo sa to aj teraz. Hovorí sa 
síce, že doma nie je nikto prorokom, 
my sa však musíme Trnave poďakovať 
za obrovskú podporu. Doma máme vždy 
výborné koncerty, naposledy sa naň 
mnohí ľudia ani nedostali. Vďaka patrí aj 
hercom z DISK-u, speváčkam zo súboru 
Trnafčan a našim kamarátom, ktorí 
účinkovali v novom videoklipe k piesni 
Final Song. Režíroval ho Marek Šulík 

a kameru mal pod palcom Tomáš Stanek. 
Natáčali sme ho neďaleko Trnavy, 
v exteriéroch pri obci Štefanová.

 Objavil sa však názor, že vaša 
pesnička Final Song nie je vhodná 
na reprezentovanie Slovenska 
na medzinárodnej úrovni. 

- Prečo nie? Vďaka tomu, že v nej 
spievame po slovensky aj rómsky, sála 
z nej etno atmosféra. Prvky world music 
sú v poslednom čase v takýchto súťažiach 
obľúbené. Aj anglickému rapu by mal 
každý rozumieť. Hoci naša angličtina 
pôsobí trocha smiešne, je to náš zámer. 
Lebo podľa mňa nie je nič trápnejšie, ako 
keď sa slovenský spevák snaží spievať 
veľmi dobrou angličtinou, ale pritom mu 
to vôbec nejde. Štve ma, že frčia pesničky, 
ktorých texty sú otrepané, neúprimné. 
Mne ako bývalému slovenčinárovi 
vstávajú vlasy dupkom, keď to počúvam. 
A po hudobnej stránke je to rovnaké klišé. 
Ale bavme sa radšej o niečom inom... Svet 
nemá slzy rád, ešte ťa vysmeje. 

 Okrem toho, že skladáš piesne 
pre vašu kapelu, vraj si napísal 

pesničku aj superstaristke Katke 
Koščovej či Dorote Nvotovej... 
Dokážeš sa pri ich tvorbe odosobniť 
od štýlu Hudby z Marsu? 

- Práve preto to robím. Od Hudby 
z Marsu sa už očakáva istý štýl. Ale 
tí, čo nás majú napočúvaných, vedia, 
že nie sme len diskopartizáni. Radi 
experimentujeme, máme aj elektronické 
pesničky a často používame aj 
rôzne sample. Mňa osobne baví viac 
hudobných žánrov. Katke Koščovej som 
napríklad napísal country pesničku, 
Lucii Lužinskej, ktorú považujú 
za džezovú speváčku, zase takú funky 
disko. Na albume si zaspieva aj Ďuďo 
z Hexu s Dorotou Nvotovou, Lasky 
zo skupiny Para, jeden z najväčších 
slovenských punkáčov Koník zo Zóny 
A či Marcela Laiferová.

 S Marcelou Laiferovou však 
spolupracuje Hudba z Marsu už dlhšie. 

- Pôvodne som jej napísal tango 
dusíkovského typu, ktoré je tiež 
súčasťou kompilácie. Keď už sme boli 
v kontakte, pozvali sme ju, aby nám 
do pesničky Tanečná naspievala vokály. 

Páčilo sa jej to, priznala, že má celkom 
rada disko.

 Ako vznikol nápad s touto 
kompiláciou?

- Inšpiráciou mi boli albumy Petra 
Hapku a Michala Horáčka, ktorí robili 
takéto kompilácie v Čechách. Je to však 
tiež spôsob, ako pokúšať šťastie. Hovorím 
si, že keď rádiá nechcú hrať Hudbu 
z Marsu, tak možno budú hrať toto.

 Začal si však tvoriť hudbu aj pre 
trnavské divadlo...

- V divadle ma oslovili v čase, keď 
zháňali skladateľa do rozprávky Ostrov 
objavov. Zložil som do nej pesničky 
na zadané texty aj scénickú hudbu. 
Vtedy vznikla spolupráca s režisérom 
Ladislavom Kočanom a pokračovala aj 
pri tvorbe novej rozprávky, Adelkinej 
cesty za šťastím. Tam mi režisér nechal 
voľnú ruku už aj pri písaní textov 
pesničiek. Hudba ma totiž veľmi baví. 
Istý čas som aj učil, pôsobil v novinách, 
vystriedal som viacero povolaní, ale 
najväčšou láskou bola vždy hudba. 
 ADELA JAVOROVÁ

Svet nemá slzy rád
Hudba z Marsu chcela nabúrať klišé... a nabúrala

 Hudba z Marsu. Zľava Sigy, Fero, Štofo, Julo a Macko.  FOTO: Boris Németh
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Profesionálne novinárčiť sme 
začínali spolu. Jožo sa vyhrabal 
skadiaľsi zo Skloplastu a ja som 
k printovým médiám prišiel 
z paluby lode cez historické 
vláčiky. Našimi vtedajšími guru 
boli Kalo Uhrík a Beňo Škreko.

Naša prvá spoločná zahraničná 
adventúra bola výprava za Slovákmi 
v Rumunsku. V tom čase na nás 
na maďarsko–rumunskej hranici striehli 
samopalníci v niekoľkých typoch 
uniforiem a každý, kto nám prešiel 
cez kupé trebárs len s „dezinfekčnou“ 
handrou, si pýtal bakšiš. Jožovi sa 
páčilo, že za päť dolárov mohol v tom 

čase hostiť v krčme pol Nadlaku. Bývali 
sme na evanjelickej fare, hotely ešte 
v Rumunsku príliš nefungovali. Keď 
na mňa jeden večer prišla silná bolesť 
brucha, prosil som Joža, nech mi ide 
zohnať niečo, čo by pomohlo. Odišiel 
a vrátil sa o vyše dve hodiny. Priniesol 
mi kolu a rozprával zážitky, ako sa síce 
ponáhľal, ale dal si cestou nejaké pivo 
a spoznal nových ľudí a ich príbehy. Ja 
som zatiaľ trpel.

Raz ma Jožo spolu s fotografom 
Dušanom Knapom vyhodili z auta 
v Žiari nad Hronom a oni pokračovali 
ďalej na Poprad... Asi po hodine a pol 
mi zazvonil mobil. Jožo sa ma spýtal, či 
idú správne, keď sú už skoro v Tornali. 
To sa mu občas stalo, že sa zamotal. 

V kombinácii s Knapom mali istotu, že 
kým prídu do cieľa, tak si kúsok zájdu. 
Jožo raz ťahal na reportáž do Levoče. 
Keď do nej akože prišiel, zdala sa mu 
nejaká čudná. Vrátil sa pred tabuľu 
mesta a tam zistil, že je v Lučenci. Bola 
to rutinná chyba. Toľkokrát prešiel 
krížom-krážom celé Slovensko, že sa 
mu to raz jednoducho muselo stať. Pre 
noviny a reportáže sa vedel zodrať. 
V noci kamsi cestoval, cez deň robil, 
a potom sa zasa potme vracal domov 
do Trnavy. Možno si mal dávať väčší 
pozor. Jemu tá únava však robila dobre. 
Novinárska práca ho tešila a chcel byť 
vždy na špičke.

Raz mi zavolal... Niekoľko dní žil 
medzi Rómami v Rudňanoch, aby 

spoznal na vlastnej koži, ako to tam 
chodí. Do telefónu ma presviedčal, že 
musím okamžite prísť, že také fotky 
som ešte neurobil. Sadol som na vlak 
a o štvrtej ráno som bol na stanici 
v Spišskej Novej Vsi. Tam ma oslovil 
špinavý, zarastený, smradľavý somrák... 
Jožo! Úplne splynul. V noci sme sa 
vracali naspäť do Trnavy. Samozrejme, 
môj hrozivo vyzerajúci kolega bol tiež 
na služobke, tak sme si obaja užívali 
pohodlie prvej triedy. Prichádzajúci 
sprievodca sa na mňa pozrel a mimikou 
tváre mi naznačil, že o chvíľu pocvičí 
s tým smraďochom špinavým, ktorý 
sa mi priplietol do kupé. Mal však 
smolu, unavený Jožo vytiahol lístok 
do prvej triedy, s ktorým sprievodca 
nerátal, a bez záujmu mu ho podal. 
Ani sa na neho nepozrel. Sprievodca 
len kývol plecami na ospravedlnenie 
a pokračoval v práci.

VLADIMÍR KAMPF

Určite sa tam hore na nás zlostí
Táto chvíľa je ťažká, ale Jožov obraz pozitívny a veselý

Zomrel nám kamarát. Ledva čo o rok a pár mesiacov prekročil päťdesiatku. Zanechal tu manželku, 
dvoch dospelých synov a svoju milovanú dcérenku. A zanechal tu nás, kolegov a priateľov. Od toho 
osudného piatku 29. januára nikomu nie je do smiechu. Po veľkom Jožovi T. Schönovi, veľkom nie 
postavou, ale svojou dychtivosťou za horúcimi témami, dravosťou, nebojácnosťou, pracovitosťou 
a novinárskym majstrovstvom ostáva veľká prázdnota. Človek už dávno vymyslel, ako sa pred ňou 
brániť. Spomienkami na toho, kto odišiel, ale zanechal tu svoj obraz. Ten Jožov si zaslúži čestné 
miesto v galérii našich pamätí. Táto chvíľa je ťažká, ale ten obraz pozitívny a veselý. Taký bol 
totiž aj Jožo s Téčkom z dedkovho mena Titus uprostred. Pozitívne a úsmevné sú aj naše príhody 
o nebohom priateľovi. Určite sa tam hore na nás zlostí, že tie najlepšie sme vynechali. To je celý on...

Vždy na cestách a necestách
 Oslava Jožových 39. narodenín v redakcii TH Extra v júni 1997. Zľava Andrej, Jožo a Vlado.  FOTO: Album A. Šimončiča

JOSEF SCHÖN

 2. júna 1958 - 
 29. januára 2010

Novinár, publicista, spisovateľ
náhle zomrel pri výkone 

svojho povolania.
Posledná rozlúčka s naším kolegom 

a priateľom bude na 
Cintoríne na Kamennej ceste 

v Trnave dnes, 
vo štvrtok 4. februára 2010 o 15. h.

Česť jeho pamiatke.

FOTO: Dušan Knap
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Kedysi dávno, ešte keď v Trnave 
vychádzalo trojo novín, sme 
sa s kolegami občas stretávali 
u Milana. Bol to taký malý 
bar, do ktorého sme to mali zo 
všetkých redakcií na skok. 

Tam, pri fľaškovej desine, sme si jeden 
druhého doberali a priateľsky sa hádali, 
kto z nás má v najnovšom vydaní väčšiu 
bombu.

Raz však túto našu chlapskú 
idylku niečo narušilo. Z ničoho nič sa 
s hrmotom rozleteli dvere a dovnútra 
vletela moja stará. Všetci v bare stuhli 
a súcitne na mňa pozreli. Ja som sa 
zatiaľ snažil nenápadne zasunúť pod 
stôl. Iba Jožo nestratil rozvahu. „Evka, 
Evička, nehnevaj sa na nás,“ spustil 
na ňu guľometnú paľbu ospravedlnení. 
„Vieš, akurát tu Tomášovi vysvetľujem, 
ako ti má uvariť divinu so špeciálnou 
omáčkou.“ Moja stará spozornela. „A on, 
chumaj, to akosi nechápe,“ nenápadne 

na mňa žmurkol. „Veď preto sme sa aj 
tak dlho zdržali,“ vysvetľoval.

„Poď, sadni si k nám,“ pohladil ju 
po lýtku. Mojej žene zrazu z tváre 
zmizol ten srdnatý výraz a naozaj si 
prisadla. A Jožo jej rozprával o bylinkách, 
ktoré pestoval na balkóne, a o svojich 
kulinárskych fintách. Evka ho doslova 
žrala a ja som mu z vďačnosti 
objednával ďalšie pivká.

„Ja už musím ísť,“ po hodinke zahlásila 
moja zákonitá. „A ty, Jožko, maj s tým 
mojím trpezlivosť a skús ho niečomu 
priučiť.“ Spokojná nás tam nechala 
a akosi zabudla, že k Milanovi si ma 
vlastne prišla vyzdvihnúť.

Odvtedy, keď ma prepadol smäd, 
stačilo, aby som žene povedal, že idem 
na pivo s Jožom. Nič nenamietala. 
Ba priam sama ma s ním na to pivko 
posielala. Možno verila, že Jožo zo mňa 
spraví lepšieho manžela. A možno mala 
na Joža akúsi slabosť. On to so ženami 
vždy vedel.

TOMÁŠ KÖPPL

Týmito slovami Jožo so 
železnou pravidelnosťou 
počas reportáží oslovoval ľudí. 
Povedal ich vždy spôsobom 
a sprevádzal pohľadom, pri 
ktorom sa nedalo povedať nie. 

Boli preňho rovnako typické, ako vesta 
s vreckami plnými drobných či škatuľka 
cigariet, bez ktorej sa nikam nepohol. 

Nezabudnem, ako jedného dňa prišiel 

do redakcie s akýmsi zvláštnym výrazom 
v tvári. Namiesto pozdravu iba niečo 
zamrmlal, sadol si a začal písať. Pýtal 
som sa ho, čo mu je, ale neodpovedal. 
„Jóži, hneváš sa?“ Namiesto odpovede 
iba zavrtel hlavou a ďalej si robil svoje. 
Snáď dve hodiny bolo v kancelárii počuť 
iba ťukanie do klávesníc. Nepadlo ani 
slovo. Potom sa Jožo zdvihol, zobral 
zo stola akýsi papier a odišiel. Ani nie 
o minútu bol späť, viditeľne nervózny. 
Pozerám naňho, on na mňa a v tom 

z neho vypadlo: „Pvofím ťa, nejdef mi 
do pokladne vyúftovat vfevajfí cefták? 
Ja tam takto nemôfem íft. Bol fom váno 
u zubáva a vytvhal mi pvedné fuby, lebo 
mi bude vobit nové.“

Raz v lete sme boli na reportáži 
z akejsi akcie na Duchonke. Trvala tri dni, 
a tak sme si vymysleli, že tam budeme 
stanovať. Jožo zobral synov a bol to 
fakt pekný víkend. Akurát mu ho trochu 
pokazila jedna udalosť. V sobotu ráno 
zistil, že mu chýba peňaženka. Mal v nej 

peniaze i všetky doklady. Pomáhali sme 
mu hľadať, trvalo nám to dve, možno 
tri hodiny, potom sme už ale museli ísť 
robiť. Sadli sme do auta a v tom si Jožo, 
už zmierený s tým, že bude musieť ísť 
na políciu nanovo vybavovať všetky 
papiere, všimol, že koberček pri sedadle 
vodiča je akýsi vydutý. 

Odhrnul ho a tam bola jeho 
peňaženka. „Ja som celkom zabudol,“ 
buchol sa po čele. „Včera večer som si 
ju sem skryl, aby mi ju v noci niekto zo 
stanu neukradol.“

Keď sme v novinách zaviedli rubriku 
Týždeň v redakcii, Jožo bol pravidelne 
jedným z jej hlavných hrdinov. Len 
náhodne z nej zacitujem:

 Jožo sa rozhodol, že bude 
abstinent, asi preto, že chce všetko 
skúsiť na vlastnej koži. Keď však to 
osudné „nepijem“ vyslovil, na okamih 
sa zamyslel a dodal: „Teda, okrem 
piva.“

 Pani Schönová tvrdí, že s Jožom sa 
to doma nedá vydržať. My jej neveríme, 
lebo Jožo v poslednom čase stále robí 
a domov takmer nechodí.

 Najkrajší Jožo z redakcie bol 
v Česku a bodoval tam na celej čiare. 
Cestou najprv poblúdil, pretože 
si pomýlil smerové tabule Senica 
a stanica a neskôr sa trafikantke 
v Brne pokúšal zaplatiť slovenskými 
korunami.

 Jožo obohatil slovenský jazyk 
a dávame ho do pozornosti pánom 
z jazykovedného ústavu. Jeho veta „Mne 
trvá cesta z Brna do Trnavy hodinu 
trištvrte a pol“ je naozaj hodná nejakého 
uznania. 

 ANDREJ ŠIMONČIČ

Divina na bylinkách

Môžeme... podebatovať?

 Zriedkavá chvíľa oddychu po práci.

 Andrej Šimončič a Jožo Schön na summite premiérov SR a ČR V. Mečiara a V. Klausa v Piešťanoch 10.10.1997. 

FOTO: Vladimír Kampf

FOTO: Vladimír Kampf
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Bola som takmer úplná 
začiatočníčka, v denníku 
Národná obroda som 
pracovala popri škole. 
Robila som vnútropolitické 
spravodajstvo, ale viac ma 
to ťahalo k reportážam. 

Našťastie, bol tam Jožo. Ostrieľaný 
reportér. Ráno ma vždy ochotne 
zobral autom z Trnavy do Bratislavy. 
Zaparkovali sme pred redakciou 
a do porady o deviatej sme stihli ešte 
jedno protistresové pivko. 

Jožo bol ochotný zviezť ma autom 
aj oveľa ďalej ako do hlavného mesta. 
Aj na reportážach s ním som zisťovala, 
ako sa tá žurnalistika vlastne robí. 
Hoci si často poplietol mestá, smery 
a osoby, bol to veľký makač. Celú noc 
šoféroval, celý deň robil, potom sa v noci 
vracal domov a do rána stihol napísať 
reportáž a pripraviť fotky. Aj do českého 
Chomutova na neslávne známe rómske 
sídlisko Chánov sme cestovali v noci. 
Jožo sa síce najprv pomýlil a dorazili 
sme do Mostu, ale pouličné prostitútky 
nás nasmerovali na správnu výpadovku 
a nakoniec sme Chomutov našli. A keďže 
už bolo ráno, po hodinovom spánku 
sme sa vybrali k Rómom. Ako to už 
na takýchto miestach chodí, nikto 
sa s nami nechcel baviť a všetci nás 
posielali od dverí k dverám. Ľady sa 
prelomili až po dvoch hodinách. Vysoký 
tlstý Róm sa zadíval na počerného 
Joža a opýtal sa: „A vy ste Evin brat? 
Podobáte sa na ňu!“ Jožo, samozrejme, 
prikývol. A už nás viedli k Eviným 
príbuzným, a potom do ďalších bytov 
a všade sme mali dvere otvorené. Jasné, 
že nebol Evin brat...

Skrátka, Jožo sa vedel vždy s každým 
porozprávať a dohodnúť.

JANA ČAVOJSKÁ

Keď sme v pondelok večer 
uzatvárali tento spomienkový 
materiál o Jožovi T. Schönovi, 
zazvonil mi telefón. Až skadesi 
zo Stoličných vrchov pri Kokave 
nad Rimavicou sa ozval Človek. 

Jednoducho Žiarislav. Žije tam 
na samote uprostred zvierat, obrába 
pôdu, hrá na vlastnoručne vyrobených 
nástrojoch a ako vedomec rozvíja 
a vracia súčasníkom odkaz pôvodného 
prírodného duchovna.

„V noci z piatka na sobotu som mal 
päť snov,“ povedal. „Hneď ako som sa 
zobudil, som si všetky zapísal. Posledný 
bol najsilnejší. Videl som neživé telo 
pod plachtou, obklopené ôsmimi - 
deviatimi ľuďmi. Mal som dojem, že sa 

ho chystajú zjesť. Pristúpil som k nim 
a oni plachtu sňali. Z tela na zemi zrazu 
začal vytekať prameň čírej vody. Keď 
som sa zobudil, pochopil som, že niekto 
blízky zomrel. Prameň mi povedal, že to 
bol čistý človek. Zaželal som jeho duši 
ďalšiu peknú cestu. Onedlho som dostal 
správu, že v tú noc zomrel Jožo Schön.“

Telefonát ma poriadne rozhodil. Ja 
totiž na takéto veci neverím a ony sa 
ako na potvoru stávajú. Ale v každom 
prípade sa mi tá metafora s čistým 
prameňom nesmierne páči. Takú by 
nevymyslel ani môj nebohý kamarát 
Jožo. A keďže to bol nejaký majster 
metafor a nečakaných poínt, tak to už 
je čo povedať. No čo už. Iba sa úprimne 
pripojiť k Žiarislavovým slovám: Jožko! 
Ďalšiu peknú cestu!...

BENJAMÍN ŠKREKO

Samozrejme, že Jožo nebol Evin brat

Aj smrť píše príbehy
 Ilustračné foto k téme fajčenie v týždenníku SME plus, apríl 1998.  FOTO: Andrej Šimončič

  A. Šimončič a J. Schön ako príslušníci SBS počas reportáže Na vlastnej koži 
v obchodnom dome Jednota v Trnave v januári 1996. FOTO: Michal Čapkovič
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Lietajúci reportér

  V piatok popoludní vyrazil Jožo T. Schön (celkom vľavo) na reportáž z posviacky vína u arcibiskupa Róberta Bezáka. Nikto netušil, že to je jeho posledný novinársky 
výjazd. Prešlo iba niekoľko hodín a náš kolega a priateľ nás navždy opustil.  FOTO: pr

Do TH Extra som nastúpil ako 
fotoreportér 15. augusta 1995. 
Na prvú reportáž ma vyslali so 
skúseným redaktorom Jožom 
Schönom. Naším cieľom bol 
rodinný dom v Bohdanovciach. 

Auto sme odstavili v blízkosti nášho 
reportážneho objektu. Ako slušní ľudia 
sme sa pekne ohlásili zazvonením 
na domáci zvonček. Na veľkej bráne 
mi udrel do očí výstražný nápis: Pozor, 
zlý pes! Na naše zvonenie však nikto 
nereagoval, nikto nám neotváral. V tom 
Jožo stisne kľučku a brána sa pootvorí.

Na moje upozornenie, že tento dom 
určite stráži dajaká psia obluda, ako je 
aj na bráne napísané, mi Jožo s veľkým 
pracovným nadšením odvrkol: „Miško, 
lietajúci reportér sa nesmie báť ničoho!“ 
Po tomto nebojácnom vyhlásení 
otvoril bránu dokorán a smelo vošiel 
dnu. Ja, vojdúc za ním, som s malou 
dušičkou nechal pre každý prípad bránu 
pootvorenú.

Ako tak sledujeme situáciu vpravo 
i vľavo, nijakého hrozného ochrancu 

príbytku sme neobjavili. A tak po prvých 
opatrných krokoch sme smelo pokračovali 
ďalej. Dvor sa ničím zvláštnym neodlišoval 
od klasického dedinského gazdovského 
dvora. Sliepky si kotkodákali a kačice 
kačkali tak ako všade inde. Zrazu sa vzadu 
zo záhrady na začiatku vinohradu zjavila 
domáca pani.

Keď nás uvidela, s veľkým strachom 
na nás vykríkla: „Ježišmária, čo tu 
robíte, veď vás tie psy roztrhajú!“ Ani to 
nestihla dopovedať a už sa na nás rútili 
dva nemecké vlčiaky. Veru, nebolo nám 
všetko jedno. Vzali sme nohy na plecia 
a upaľovali k pootvorenej bráne. Len-
len sme ju stihli za sebou zabuchnúť. 
Jednému zo psov sme takmer privrzli 
hlavu. Ani sme sa poriadne z toho 
rýchlostného behu nevydýchali, keď som 
pripomenul Jožovi jeho slová: „Lietajúci 
reportér sa nesmie báť ničoho!“

Naše pohľady stretli a zrazu sme 
sa začali oslobodzujúco smiať. Vtedy 
som si uvedomil jedno z nepísaných 
pravidiel: Aj keď sa redaktor bojí, nesmie 
mu to zabrániť v práci. Pravda, vždy 
sa však oplatí nechať si zadné dvierka 
pootvorené. MICHAL ČAPKOVIČ

Naše novinárske cesty s Jóžim sa 
skoro dve desaťročia tak prelínali, že 
sme ani neregistrovali, kedy robíme 
v spoločnej redakcii a kedy každý v inej. 

Život po novembrovom prevrate bol 
už taký, noviny vznikali a zanikali, menili 
názvy i zameranie, ale naše vzťahy to 
ani najmenej nepoznačilo.

Okrem profesijných záujmov nás 
spájala aj jedna súkromná vášeň, a to 
hubárčenie. Keď prišiel september 
a Záhorie začínalo puchnúť, volávali 
sme si aj trikrát denne: Nemáš správy? 
Idú? Nejdú? Keď aj napriek ideálnym 
podmienkam nešli a nešli, my sme 
nevydržali a šli a šli. Z Lakšárskej 
do Studienky a späť, s prázdnymi košmi 
ta i nazad. Na konečnej pri horárni sme 
sa vždy utešovali: Nejde predsa o tie 
huby, ale aby sme sa prešli!

No ale keď to v zázračných 
záhorských borinách buchlo a my sme 

zapĺňali koše a batohy a košele a tričká, 
oči sa nám leskli ako poľovníckemu 
psovi so zajacom v papuli a presne tak 
sme aj slintali od rozkoše. Ani trochu 
nám neprekážalo, keď sme zablúdili 
a oťažení hubami vrhali v neznámych 
končinách lesa stále dlhšie tiene. Vtedy 
Jóži vždy povedal tú svoju nesmrteľnú 
vetu, ktorá mi v podobných situáciách 
vždy vráti nádej na záchranu: „Neboj 
sa, Benko, poďme, poďme, šak to 
Slovensko nie je až také veľké...“

Ďakujem ti, Jóži, za tie slová. Vďaka 
nim som v našich terénoch toľkokrát 
zablúdil a toľkokrát sa zasa vymotal, že 
dnes som už v tých horách ako doma 
a pokojne tam môžem robiť sprievodcu. 
A keby som predsa len v tom labyrinte 
stratil stopu, určite ma na ňu z tamtej 
svojej nebeskej vyhliadky zase 
navedieš.

BENJAMÍN ŠKREKO

Šak to Slovensko 
nie je až také veľké
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Kopy snehu. Záveje. Havárie. 
Autá v priekopách. Zlomeniny. 
Cesta sa šmýka alebo ju ani 
poriadne nevidieť. V takomto 
nečase vyrážajú na cesty 
ľudia s ťažkými strojmi. 
Ich prácou je postarať sa 
o zjazdnosť ciest. A my na nich 
nadávame. Neprávom? 

Jedným zo šoférov starého odhŕňača 
je Vít Karvaj. Spolu s ním a jeho 
spolujazdcom Jánom Matúšom som 
sa zviezol a poodhŕňal cesty na trase 
z Trnavy do Šúroviec a späť.

Nadšenie vyfučalo
Predstava, že sa posadím 

do obrovského auta, ma nadchla. Super! 

Budem sa viezť v odhŕňači. Po pár 
minútach ma prvotné nadšenie prešlo. 
Je to deprimujúce. Všade okolo beloba! 
Táto práca je monotónna a vyžaduje 
veľké sústredenie. Ja som vo vozidle 
takmer zaspal. Neustále sledovanie 
bielej cesty je náročné. Keď sneží či je 
dokonca fujavica, cesta dokonale splýva 
s okolitou krajinou a stráca sa. Najviac 

Na búrlivej snehovej vlne
Cestári, na ktorých nadávame, robia všetko, čo sa dá

 U starých odhŕňačov sa sneh dostáva aj tam, kam by nemal. Na predné sklo.

 Vlhká zmes soli a štrku zapcháva posypové zariadenie.

 V rámci Trnavského kraja sa 
cestári starajú o viac ako 1800 km 
ciest. Najkritickejšími úsekmi sú 
horské priechody cez Bielu horu, 
Bukovú, kopec Havran pri Piešťanoch 
či stúpanie medzi Hlohovcom 
a Dvorníkmi. Sústredení sú v 12 
strediskách údržby v rámci kraja, 
v regióne Trnavy je ich päť. 
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sa mi páčila vlna snehu, ktorú odhŕňač 
vytvoril. Odletovala z pluhu a bolo to 
fascinujúce! Staré odhŕňače však majú 
nevýhodu. Krásnu a fascinujúcu vlnu 
snehu si fŕkajú priamo na sklo.

Zapadnutí pomocníci
Vít odhŕňa cesty už pätnásť rokov. 

„Spočiatku ma to bavilo. Preháňať sa 
s pluhom po cestách. Teraz to však 
považujem za prácu ako každá iná,“ 
dodáva. V hustej premávke sa všetci 
predbiehajú a zavadzajú. Musí sa 
vyhýbať oproti idúcim vozidlám. Zlé je to 
s nezodpovednými šoférmi. Myslia si, že 
keď je za odhŕňačom čistá cesta, môžu 
ho bez problémov predbehnúť. Pred 
nimi je však väčšinou cesta zlá a už sa 
párkrát stalo, že tí, čo odhŕňač predbehli, 
o pár kilometrov havarovali.

Pomáhajú, kde sa dá
„Nemali by sme to robiť, ale ak niekto 

zostane zapadnutý a bráni premávke, 
potlačíme ho alebo mu pomôžeme 
dostať sa znova na cestu. Väčšinou 
zapadnutým autám podsypeme pod 
kolesá zmes kamienkov a soli. Vďaka nej 
sa z problémov dostanú. Potlačiť ich nie 
je vhodné, mohli by prísť o nárazník,“ 
delí sa o svoje skúsenosti Vít. Najhoršie 
je, keď je na ceste ujazdený sneh a pod 
ním vrstva ľadu. Nešťastie na cestách 
si svoje obete nevyberá. Cestári nielen 
pomáhajú zapadnutým, občas aj sami 
zapadnú. Vtedy telefonujú kolegom, aby 
im pomohli dostať sa z masy snehu.

Staré sú o ničom 
Za doterajšiu odhŕňačskú kariéru 

sa Vítovi prihodilo naozaj všeličo. Raz 
do jeho stroja dokonca narazil autobus. 
„Bola poľadovica. Autobus dostal šmyk 
a vpálil to rovno do mňa,“ spomína. 
V zime je práce neúrekom. Čo však 
cestári robia, keď nie je sneh? „V lete 

látame diery v asfalte, opravujeme 
zvodidlá po haváriách a vlastne všetko 
okolo ciest,“ hovorí. Práca v zime je 
horšia. „Denne ťaháme aj dvanástky. 
Niekedy za deň odhrnieme okolo 
dvesto kilometrov. Závisí to od počasia. 
Pracovať cez deň nie je o nič lepšie ako 
v noci. Vtedy je síce horšia viditeľnosť, 
ale menšia premávka,“ vraví Karvaj. 
V meste cesty odhŕňať nesmú. Ich 
úlohou je udržiavanie ciest medzi 
dedinami a za hranicami Trnavy. 
O obecné komunikácie sa starajú 
traktoristi so závesným pluhom. 
Staré odhŕňače majú množstvo 
nevýhod. Na rozdiel od nových majú 
menej priestoru pre soľ. Nové majú 
lepšie zahnutý pluh, ktorý im prácu 
uľahčuje, a vnútro kabíny je tiež na inej 
úrovni. V starých odhŕňačoch nie sú 
ani bezpečnostné pásy. Policajti sú, 
našťastie, ohľaduplní. 

V novom odhŕňači som sa odviezol 

s Jozefom Neštickým na trase z Trnavy 
do Cífera, do Bučian a späť.

„Odhŕňam už deviaty rok. Práca 
je to väčšinou náročná. Vodiči občas 
nadávajú, že zase tie cesty nie sú 
odhrnuté, no pri kalamite sa to naozaj 
všetko naraz stíhať nedá.“

Jozef odporúča, aby vodiči 
predchádzali časovému stresu 
a na zasnežené cesty vyrážali z domu 

o pár minút skôr. „Nemuseli by sa 
ponáhľať a rozčuľovať nad prácou, ktorú 
robíme najlepšie ako vieme. Niektoré 
indivíduá mi ukazujú aj vulgárne gestá, 
pretože vraj idem pomaly a flákam sa. 
Je to nepríjemné, ale pri mojej robote si 
žiadne rozčuľovanie nemôžem dovoliť,“ 
konštatuje vodič nového odhŕňača, 
Jozef. TEXT A FOTO: 
 MICHAL HLAVATOVIČ

 Jozef Neštický nemôže pochopiť vodičov, ktorí ho urážajú neslušnými gestami.

 Stierače primŕzajú aj autám, ktoré zachraňujú iné vozidlá.

Sezóna zimnej údržby sa cestárom 
začína od 15. novembra. Nezávisí 
to od snehovej prikrývky, proste sú 
nonstop 24 hodín pripravení zasiahnuť 
a likvidovať vrtochy počasia.

Sneh, námraza či poľadovica však 
nie sú nepriateľmi cestárov. „Oveľa 
viac problémov nám robia netolerantní 
a arogantní vodiči,“ hovorí riaditeľ 
Správy a údržby ciest Trnavského 
samosprávneho kraja Miroslav Benka. 
„Na cestách nás vôbec nerešpektujú. 
Predbiehajú nás, blokujú a navyše 
svojím správaním aj ohrozujú. Vôbec si 
neuvedomujú, že na cestách sme kvôli 
nim. Nie sme tam z nejakej roztopaše. 
Vždy sme na tých úsekoch, kde to našu 
prítomnosť okolnosti vyžadujú. A ak 
posypové vozidlá či autá s radlicou idú 
päťdesiatkou, tak sa naozaj nedá ísť 
rýchlejšie a hlavne bezpečne.“

Ďalšou kategóriou sú vodiči 
kamiónov. „Nemajú dostatočnú 
výbavu. Stačí, aby sa skrížili 
na niektorom z horských priechodov. 
Nielenže blokujú cestu iným, ale 
prinášajú nám prácu navyše. Namiesto 
údržby iných úsekov sa musíme 
venovať im.“ 

Vodiči majú tiež mylné predstavy 
o práci cestárov. Aj preto si z nich 
neustále uťahujú, že sú pripravení, no 
opäť zaspali. „Nedá sa čistiť na čiernu 

vozovku. Takýto štandard nie je nikde 
vo svete. Nie je to ani možné v reálnom 
čase technicky zvládnuť. Vodič by mal 
v prvom rade prispôsobiť jazdu stavu 
a povahe vozovky,“ konštatuje Miroslav 
Benka. „Musia tiež brať do úvahy, 
s akým vozovým parkom pracujeme. 
Je morálne i fyzicky opotrebovaný. 
Aby sme ho mohli používať, ročne 
na náhradné diely minieme do 500-tisíc 
eur. Je to však aj o šikovnosti našich 
ľudí, pretože na viaceré autá už 
náhradné diely ani nezoženieme. Musia 
si ich vyrobiť. 

Ďalšou príčinou, prečo nás akože 
na cestách nevidia, je, že staršie vozidlá 
dokážu na jedno naloženie posypať 
do 18 km ciest. Jeden takýto okruh im 
trvá viac ako hodinu. Nové Mercedesy 
posypú až 60 km. To je veľký rozdiel, 
no takýchto áut potrebujeme viac. 
Vozový park však obnovujeme v rámci 
možností samosprávneho kraja. Ten 
musí vyčleniť kapitálové prostriedky 
na nákup novej techniky. Naposledy 
sa pred štyrmi rokmi nakupovali 
Mercedesy. Minulý rok sme spolu 
s TTSK podali projekt na Ministerstve 
životného prostredia SR. Je to 
na dobrej ceste. Dúfame, že budeme 
úspešní a v tomto roku kúpime dvanásť 
nových automobilov.

GABO KOPÚNEK

Zima nie je nepriateľ
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 Štvrtok 4.2. – Luna sa nachádza v znamení 
Váh. Tí z nás, ktorí máme problémy s obličkami 
alebo sme náchylní na prechladnutie od nôh, 
budeme si musieť dávať pozor. Inak je však Luna 
krásne postavená, takže toto bude platiť len 
v malej miere. 

 Piatok a sobota 5. a 6.2. – Luna v znamení 
Škorpióna. Je to hodne sexuálne znamenie. Patria 
mu nielen pohlavné orgány, ale aj konečník, takže 
po tieto dni, a obzvlášť 6.2., keď je Luna dosť 
napätá, vyvarujme sa intímneho styku s ľuďmi, 
ktorých dobre nepoznáme.

 Od nedele 7.2. až do dopoludnia utorka 
9.2. – Luna prechádza znamením Strelca. Strelcovi 
patria stehná a pečeň. Ideálne by bolo vyvarovať 
sa alkoholu, piť viac čaju, najmä čistiaceho pečeň.
 V utorok 9.2. popoludní a v stredu 

10.2. – Luna bude v znamení Kozorožca. Patrí mu 
pohybový aparát. Tým, ktorí cvičia, sa neodporúča 
veľmi prepínať sily, mohli by si to odniesť kosti, 
kĺby i kríže.

Baran 
21.3. - 19.4.

Vo štvrtok 4.2. sa nebude diať nič 
výnimočné. Zmena príde až v pia-
tok. Dostanete správu alebo ponu-
ku od staršieho človeka. Nie je pod-
statné, či to bude muž alebo žena. 
Príde s novým plánom či projektom 
a vy budete mať možnosť cez so-
botu a nedeľu si všetko nechať pre-
jsť hlavou. Budete veľmi premýš-
ľať, rozprávať sa o možnostiach so 
svojím partnerom. Možno sa to do-
tkne aj zmeny práce. V pondelok 
budete pokračovať v komunikácii 
s dotyčným. Výhodné bude, ak sa 
rozhodnete ponuku prijať. Prine-
sie vám nielen profesijný, ale aj fi-
nančný výsledok. Zvyšné dni, teda 
9. a 10.2., budete pohltení myšlien-
kami na nový projekt, ktorý z dlho-
dobého hľadiska bude mať pre vás 
i vašu rodinu priaznivý efekt.

Býk
20.4. - 20.5.

Vo štvrtok budete mimoriadne 
spokojní, milí a šarmantní. Hoci 
ste konzervatívnejšie, dôstojnej-
šie znamenie, vo štvrtok budete ku 
spolupracovníkom milí a kamarát-
ski. Doma vás buď čaká prekvape-
nie, alebo ho pripravíte vy pre svoj-
ho partnera. Štvrtkový večer vám 
sľubuje preveľkú pohodu aj v láske. 
V piatok si preto budete dobre plniť 
aj svoje pracovné povinnosti. Cez 
víkend si oddýchnete akčnejšie, 
v kruhu svojich priateľov. Zrejme 
sa vyberiete von z domu, do väčšej 
spoločnosti. Na pracovisko v pon-
delok vstúpite oddýchnutí, dobre 
naladení. Aj v utorok a stredu bu-
dete v práci pokojní, veselí. Dá sa 
predpokladať, že práca vám pôjde 
od ruky a ani v súkromnom živote 
sa nebudete mať na čo sťažovať.  

Blíženci
21.5. - 21.6.

Už dlhší čas máte vynikajúce ná-
pady, ale 4.2. vás niečo veľmi nemi-
lo rozladí v čase medzi 10. hodinou 
dopoludnia a 14. hodinou popoludní. 
Pravdepodobne prednesiete nejaké 
svoje návrhy nadriadenému a stret-
nete sa s nepochopením. V piatok si 
už z toho nebudete robiť nič, ale po-
kúsite sa hľadať iné cestičky k reali-

zácii toho, čo nosíte v hlave. Cez ví-
kend sa v myšlienkach budete zao-
berať tým, čo by ste ešte mohli uro-
biť. Svojho partnera vezmete na ro-
mantickú vychádzku či jednoden-
ný výlet, čo vám pomôže. Rozjas-
ní a vyčistí sa vám hlava a pravde-
podobne zaváži aj názor partnera. 
V pondelok začnete s množstvom 
pracovnej energie. V utorok sa po-
kúsite ešte raz predniesť svoje no-
vé podnety a už nájdete porozume-
nie. Spokojnosť očakávajte aj v súk-
romnom živote.

Rak
22.6. - 22.7.

Vo štvrtok po dobrých pracovných 
výkonoch budete večer so sebou 
spokojní. V súkromí, vo vašej rodi-
ne deň rozoberiete a strávite krás-
ny večer s partnerom. I v piatok 
budú vaše výkony stále vynikajú-
ce, ale vplyvom planét začnete byť 
pichľaví, neprístupní, takže kolego-
via lepšie urobia, ak sa vám vyhnú. 
I v sobotu vo vás ostane napä-
tie, hoci na to nebudete mať opod-
statnený dôvod. Dokonca je mož-
ná malá výmena názorov s part-
nerom. Uvedomte si to a predíď-
te jej. V nedeľu už budete zasa vo 
svojej koži. Dobre si oddýchnite, le-
bo sa blíži akčný týždeň. Už v pon-
delok vás zaplaví množstvo povin-
ností. I pri dostatku energie vám 
bude robota prerastať cez hlavu. 
To isté platí aj na utorok a stredu, 
keď si prácu výborne zadelíte, tak-
že všetko postíhate. Pozor, aby ste 
si tento týždeň neporušili vzťahy 
v súkromí.      

Lev
23.7. - 22.8.

Opäť budete mať dosť práce, le-
bo na svoje ramená toho naloží-
te troška viacej, ako unesiete. Ale 
zvládnete to s nadhľadom. V pia-
tok by však z dôvodu vašej prepra-
covanosti mohla vyvstať malá vý-
mena názorov s kolegyňou. Cez ví-
kend si oddýchnete, zrelaxujete. Vy-
užite možnosť stráviť ho vo väčšej 
spoločnosti, zíde sa vám to. Naj-
mä nedeľa bude mimoriadne priaz-
nivá na kamarátske posedenie ale-
bo priateľskú návštevu. Zoberte so 
sebou aj svojho partnera. V ponde-
lok sami zájdete za rozhádanou ko-
legyňou a spor vyriešite. V utorok 

a stredu budete hrdí na svoje pra-
covné výsledky, a spokojní sami so 
sebou. Čakajú vás prínosné dni. 

Panna
23.8. - 22.9.

V predposledný pracovný deň 
budete utiahnutí do seba vykoná-
vať svoju prácu. Nespoliehajte sa 
na dobrú náladu. V piatok už budete 
otvorenejší a sami neporozumie-
te, čo sa to deň predtým vo vašom 
vnútri dialo, aké myšlienky vás 
ovplyvňovali. Pracovne sa ukazuje 
vynikajúci deň. Zdá sa, že sobotu 
strávite s milovanou osobou – bude 
to deň hlavne o láske. V nedeľu 
zrelaxujete doma pri domácich 
prácach, ktoré vás naplnia. Na za-
čiatku nového týždňa vás oddých-
nutých a pracovitých za dosiah-
nuté výsledky pochvália kolegovia 
alebo nadriadení. V utorok a stredu 
porozmýšľate o tom, že si priberie-
te ďalšiu aktivitu, prípadne zmeníte 
prácu. Myslenie budete mať čisté. 
To isté platí aj o strede. Ak sa roz-
hodnete pre niečo nové, zvládnete 
to. Z dlhodobého hľadiska by vám 
zmeny priniesli financie, ktoré po-
trebujete, ale najmä - táto práca by 
vás aj bavila.       

Váhy
23.9. - 23.10.

Týždeň zakončíte super. Vo štvr-
tok očakávajte deň vhodný na no-
vé zoznámenia, čo platí predo-
všetkým pre nezadaných a túžia-
cich po láske. I piatok bude po tej-
to stránke príjemný. Víkend sa tiež 
dotkne práve v oblasti lásky. Mô-
žete pokračovať v novom partner-
stve, ale môžete si to užiť aj so svo-
jím stálym partnerom. Do nového 
pracovného týždňa vstúpite kama-
rátski, plní energie, elánu, budete 
ešte komunikatívnejší ako zvyčaj-
ne. V utorok tých, čo nadviažu no-
vú známosť, čaká rande alebo mi-
lé prekvapenie. Pre žijúcich v stá-
lych partnerstvách sa črtá mož-
nosť chystať prekvapenie pre svoj-
ho partnera narodeného v zname-
ní Vodnára alebo niečo iné oslavu-
júceho. Príjemný večer však čaká aj 
vás. Zdá sa, že v stredu budete tro-
chu unavení po plodnom pracov-
nom období. Ale všetko zmaže ne-
skonalá spokojnosť v oblasti lásky, 
ktorá je pre vás životne dôležitá.    

Škorpión
24.10. - 21.11.

Práce máte naozaj toľko, že led-
va stíhate. Preto budete vydávať 
zo seba maximum úsilia, ale výsle-
dok nebude tomu adekvátny. Tro-
chu vás to znervózni. Zato 4. a 5.2. 
máte nádej na získanie peňazí ľah-
šou formou – hrou, tipovaním – te-
da pošteklí vás asi Šťastena. Plané-
ty naznačujú, že finančne budete 
na tom dobre. Aj v sobotu a nedeľu 
očakávajte prísun ďalších peňazí, dá 
sa predpokladať, že ak nebudú z vý-
hry, budú ovocím nejakých starších 
projektov. Prežijete pohodu so svo-
jimi partnermi. Aj prvé tri dni nové-
ho týždňa budú pokračovať v tom-
to duchu. Malé upozornenie: Skús-
te byť trocha milší na svojho part-
nera, partnerku, nezabúdajte, že aj 
citové vzťahy treba zveľaďovať. Ve-
nujte sa im.    

Strelec
22.11. - 21.12.

Jupiter v neuveriteľne dobrom po-
stavení na oblohe bude priať láske, 
práci, financiám i šťastiu. Takže 
vo štvrtok ani v piatok sa skutoč-
ne nebudete mať na čo sťažovať. 
Cez harmonický víkend budete tiež 
šťastní a spokojní. Možno ale málič-
ko unavení. Odporúča sa vám strá-
viť víkend v pokoji, ísť na malú pre-
chádzku alebo relaxovať doma, aby 
ste zasa mohli v pondelok v práci 
nadviazať tam, kde ste v piatok pre-
stali. Dni už nebudú až také vynika-
júce, ale v podstate budú priazni-
vé. Stavajte preto najmä na štvrtku 
a na piatku. Dá sa však povedať, že 
ste jedno zo znamení, ktoré to budú 
mať tento týždeň najlepšie. 

Kozorožec
22.12. - 19.1.

Vo štvrtok si dávajte pozor, aby ste 
sa s niekým vyslovene nepohádali. 
Budete nespokojní, a tak z vášho 
vnútra bude prúdiť nervozita, čo 
môže popudiť vašich kolegov a ko-
legyne. Radšej sa zo všetkých síl 
ovládajte, lebo ide naozaj o veľmi 
náročné dni. V piatok sa nepriaz-
nivý vplyv planét zmierni, pribud-
ne vám nová energia. Ale stále ne-
pôjde všetko podľa vašich pred-
stáv. Cez víkend zrelaxujete v kru-

hu rodiny, prípadne sa s partne-
rom porozprávate, čo vás v práci 
trápi a ťaží. Pochopia vás, podpo-
ru od svojej polovičky budete cítiť. 
Nový pracovný týždeň začnete op-
timisticky naladení, s väčšou vitali-
tou. Lenže stále sa budú objavovať 
prekážky, napriek vašim originál-
nym nápadom. Obzvlášť 9.2., keď 
ich aj niekomu prednesiete, sa ne-
stretnete s potleskom. Ponechaj-
te si ich v hlave, lebo príde čas ich 
úspešnej realizácie.   

Vodnár
20.1. - 18.2.

V tomto období ešte stále oslavu-
jú Vodnári svoje narodeniny. Akč-
ný Urán má krásne ožiarenie pre-
mýšľavým Merkúrom, takže to, čo 
vám práve v týchto dňoch napad-
ne, bude vynikajúce a perspektív-
ne. Vo vašom znamení je nielen 
Slnko, ale aj Venuša a Neptún. Ob-
darúvajú vás vynikajúcou intuíciou, 
ktorá vaše dobré nápady rozšíri 
o nové dimenzie. Pôsobenie Čier-
nej Luny zasa podporuje sexualitu. 
Využite preto všetky dni pracovne, 
aby ste si to, po čom túžite, splni-
li v pracovnej oblasti. Víkend, naj-
mä nedeľa, praje láske a zábavám, 
skôr vonku, v prírode, možno na ly-
žiach. Unavíte sa i zrelaxujete, aby 
ste opäť mohli dostať na povrch to, 
čo vo vás je. Od 4. do 10.2. sa vám 
s minimálnych úsilím všetko vydarí.     

Ryby
19.2. - 20.3.

Vaša vládnuca planéta - jemnuč-
ký, intuitívny Neptún vo Vodnáro-
vi - predznamenáva vo štvrtok veľ-
mi príjemný deň pracovne i v súk-
romí. Aj piatok bude pracovne po-
hodový. Čaká vás víkend, kedy vám 
budú hviezdy priaznivo naklonené. 
Avšak ak si nedáte pozor, v sobo-
tu sa dosť ostro, i keď iba nakrát-
ko, pochytíte so svojím partnerom 
alebo partnerkou. V nedeľu už bu-
de opäť všetko v poriadku. Od 8. 
do 10.2. budete v pracovnej oblasti 
spokojní. Aj doma bude vládnuť po-
hoda, ak sobota bola len prechod-
ná záležitosť, ktorej ste sa možno 
vyhli. Teda opäť sa vracajú príjem-
né dni. Lebo nech by sa okolo vás 
dialo čokoľvek, Jupiter, ktorý teraz 
tiež ovplyvňuje váš horoskop, vás 
bude ochraňovať.

od 4.2. do 10.2.2010

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

Z hviezd číta astrologička Valika

Lunárny kalendár zdravia
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O prvé spojenie chute kávy, 
mlieka a cukru sa vo Viedni 
údajne postaral poľský 
šľachtic ukrajinského pôvodu 
František Jerzy Kulczycki. 
Bol to obchodník, diplomat, 
vojak, špión... Využil 
kávové zrná, ktoré po sebe 
zanechali osmanskí Turci.

V roku 1683 Kulczycki v meste 
otvoril svoju prvú kaviareň. Začal 
tým tradíciu, ktorá sa časom stane 
jednou z najväčších miestnych atrakcií. 
Podobné podniky v tom čase už 
existovali v Paríži, Londýne a Oxforde.

Legendárne buchty
Päťdesiate a šesťdesiate roky, 

zaprášené ventilátory, stoličky 
thonetky, držiaky na noviny... Mierne 
zmodernizovaný svet, ktorý sa 
za posledné polstoročie príliš nezmenil. 
Na stenách plagáty, vo vitríne ocenenia 
a ponuka vlastnej kávy - Café Hawelka. 
Jedna z najznámejších viedenských 
kaviarní rodiny Hawelkovcov láka 
turistov svojou jedinečnou, zaspatou 
atmosférou. Kým ostatné chýrne 
viedenské kaviarne už ich majitelia 
zmodernozovali alebo rekonštruovali 
do sterilne historickej podoby, 
u Hawelku to nie je len kulisa. Tam 
naozaj jedného dňa zastal čas. Zostal 
v ňom aj starý pán Leopold. Dnes mu 
už ťahá na deväťdesiatdeväť. Do svojho 
podniku chodí podľa toho, ako mu to 
zdravie a vek dovolia. Býval v ňom 
doslova každý deň. Ráznymi gestami 
vítal a usádzal hostí, sám sa občas 
postaral o zábavu tým, že točil taniere 
na prstoch alebo predvádzal ohurujúce 
položonglérske kúsky pri nosení kávy. 
Dnes už si chodí do svojej kaviarne 
len posedieť. Pracujú jeho syn, vnuci 
a pravnuci. Pred niekoľkými rokmi 
zomrela jeho manželka Josefine, ktorá 
sa s manželom v kaviarni striedala. 

Práve ona každé ráno piekla legendárne 
lekvárové buchty. Pečú ich dodnes.

Na stenách kaviarne visia aj diela 
známych viedenských umelcov. V núdzi 
nimi zaplatili za kávu či buchty.

Rodičia Leopolda Hawelku sa 
do Viedne presťahovali z Moravy, keď 
mal štrnásť. Otec bol obuvník. Toto 
remeslo však mladíkovi nevoňalo a stal 
sa čašníkom. S Josefine si otvorili 
prvý vlastný podnik v roku 1936. 
Ten im vydržal len tri roky. Museli sa 
presťahovať do dnešných priestorov.

Hawelkovu kaviareň neobchádzajú 
ani celebrity a osobnosti. Prišiel 
napríklad aj Andy Warhol.

Všetko inak
Zlé jazyky hovoria, že našinec si vo 

Viedni dobrú viedenskú kávu nedá. To, 
čomu my hovoríme viedenská káva, je 
pre Viedenčanov káva so šľahačkou. 
Nič viac. Nechápu, prečo tomu 
hovoríme viedenská káva, keď pre nich 
typická pochúťka je melange (melanž). 
A melange je v podstate menšie 

kapučíno, káva s horúcim, vzduchom 
speneným mliekom. Espresu s mliekom 
hovoria brauner. To sú dve kávy, ktorým 
Viedenčania tradične holdujú. Potrpia 

si pritom na kvalitu. Nejakú nevoňavú 
žbrndu s kyslastou príchuťou by nepili.

TEXT A FOTO: 
VLADIMÍR KAMPF

Zastavil sa aj Andy Warhol
Café Hawelka je viac, ako len príjemná kulisa

Najprv do rakúskej metropoly. 
Odporúčam vlakom. Spiatočný lístok 
z Bratislavy si kupujte aj s celodenným 
lístkom na viedenskú mestskú 
dopravu. Zo stanice do centra premáva 
električka linky D. Vystúpte pri opere. 
Odtiaľ pešo rovno do úplného centra 
mesta. Dorotheergasse je úzka bočná 
ulička pár krokov od Dómu svätého 
Štefana. Café Hawelka tu funguje 
od roku 1939.

Ako sa tam dostať?

 Živá legenda viedenského kaviarnictva, Leopold Hawelka.

 Pohoda pri novinách, káve s mliekom a trebárs buchtách či hrubom párku.
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Riadkovú občiansku inzerciu Trnavský hlas uverejňuje zdarma. Príjem inzercie:  v redakcii pondelok 
– piatok od 9.00 do 15.00 hodiny  do poštovej schránky na prízemí budovy sídla redakcie – Paulínska 20, 
Trnava  mailom: inzercia@trnavskyhlas.sk  esemeskou na číslo: 0908 642 449  telefonicky na číslo: 

033/29 33 588. Uzávierka pre štvrtkové vydanie týždenníka je vždy v utorok aktuálneho týždňa do 12.00 hodiny. 
Cenník riadkovej komerčnej inzercie nájdete na www.trnavskyhlas.sk.

Lieň patrí medzi obľúbené 
ryby hlavne v Nemecku. Ako 
ho pripraviť, aby chutil naozaj 
dobre? Ja som si túto otázku 
položila, keď som kus lieňa 
našla v mrazničke. Vygooglila 
som zopár receptov a použila 
z každého to najlepšie. Na môj 
údiv, chutilo to skvele!

Múka bola ktovie kde, takže 
som musela improvizovať. 
Do strúhanky som nasypala 

za hrsť ovsených vločiek. 
Načistila som niekoľko menších 
strúčikov cesnaku a pretlačila 
ich do strúhanky. Pridala som 
štipku soli, čierneho korenia, 
červenej papriky a zopár kvapiek 
citrónu. Lieňa nakrájaného 
na podkovičky som obalila vo 
vajíčku, a potom aj v pripravenej 
strúhankovej zmesi. Na panvicu 
som hodila kúsok masla a asi 
polovicu menšej, na jemno 

nakrájanej cibuľky. Na to som 
položila lieňa a pár minút 
smažila. Po chvíli som pridala 
zopár kvapiek sójovej omáčky 
a dosmažila dochrumkava.

Ako prílohu som zvolila 
hranolčeky s tatárskou 
omáčkou. Na tanieri rybu 
môžeme dozdobiť kúskom 
citróna a strúčikmi cesnaku.

TEXT A FOTO: 
JÚLIA KAMPFOVÁ 

Lieň ako z internetu
recept

STREDNÁ

sudoku

ŤAŽKÁ

VEĽMI ŤAŽKÁ

Riešenie sudoku nájdete na str. 26.
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2 9 5

3 1 7
6 7 8 3

8 2 4 6
7 6 8

3 6 5
9 5 2 6

1 9 2
2 7 9

ŤAŽKÁ

4 8 3

2 1
1 4 7

4 9 8
8 3 5 9

5 1 2
7 2 4

8 1
4 9 8

VEĽMI ŤAŽKÁ

4 2

3 5
8 1 4

3 6 7
5 8 1

1 8
7 9 3
4 6

7 2

V zmysle ustanovení 
Zákona o rodine môže jeden 
z partnerov, ak nie je schopný 
sám sa živiť, žiadať od toho 
druhého, aby mu prispieval 
na primeranú výživu podľa 
svojich schopností, možností 
a majetkových pomerov.

Pod zákonnou podmienkou 
„nie je schopný/á sám/sama 
sa živiť“ sa spravidla rozumejú 
tie prípady, keď sa stará o deti 
do troch rokov, prípadne staršie, 
avšak invalidné alebo vyžadujúce 
si osobitnú starostlivosť. 
Uvedená podmienka môže byť 

naplnená aj v prípadoch, keď 
podľa znaleckého posudku či 
lekárskeho potvrdenia, taktiež 
so zreteľom na vek, zdravotný 
stav a danú situáciu, nemá 
možnosť zabezpečiť si primerané 
zamestnanie. Tu treba brať 
do úvahy, že takýto príspevok 
na rozvedeného manžela nesmie 
byť v rozpore s dobrými mravmi.

Domnievam sa, že ak sa 
váš manžel po rozvode vzdá 
zamestnania z vlastného 
podnetu a nebude mať 
na to objektívne dôvody, 
jeho nezamestnanosť nie 
je dôvodom, aby ste mu 
po rozvode prispievali na jeho 
výživu.

 JUDr. MIROSLAVA 
 PRINCOVÁ

S manželom nežijeme spolu dobre už roky, našla som si aj 
priateľa a chcem sa rozviesť. Manžel mi vykrikuje, že po rozvode mi 
to všetko spočíta. Že sa so mnou rozvedie, ale hneď potom nechá 
prácu len preto, aby som ho musela živiť ja. On už je raz rozvedený 
a platí výživné na dve deti z prvého manželstva. Tvrdí, že aj to 
potom pôjde z mojich peňazí. Naozaj je to pravda? Koľko budem 
musieť manželovi po rozvode platiť, ak bude bez práce? Mám 
celkom slušný príjem, zarábam vyše dvetisíc eur v čistom, mám 
slušnú životnú úroveň, vlastný dom a auto, deti nemám.

 Anna A., Trnava

Výživné manželovi po rozvode
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- Miško, čím chceš byť, keď 
vyrastieš?

- Policajtom.
- A ty, Peťko?
- Ja zlodejom, aby sme sa 

mohli naháňať.

Miško hovorí mame:
- Dunčo mi roztrhal 

papuče!
- Mal by si ho potrestať!
- Už som. Zjedol som mu 

celú misku.

abeceda tety Premávky

maľovanka

V jednej knižnici, neprezradím 
kde (aj tak to viete), žije 
Čaruška. Má strašne veľa 
kamarátov. Všetci sa s ňou delia 
o svoje zážitky. Naozaj všetci? 
Aj Jurko? 

„Čaruška si čaruje, 
pod nosom si maľuje,“ 
vyspevuje Jurko. Predsa 
nebude roztrubovať, že nič 
nedokáže vymyslieť. Chodí 
s mamičkou do knižnice najmä 
na prázdninový superklub, 
ale čo z toho. Mamička mu 
číta, čo deti napíšu Čaruške. 
Fajn básničky i príhody 
o zvieratkách. Vždy ho pobavia. 
„Ale čo!“ hundre si popod nos, 
„keď neviem, tak neviem!“ 

Jedného dňa, keď prišiel Jurko 
s mamičkou do knižnice, čakalo 
ho veľké prekvapenie. V herni 
bolo plno detí. Na stolíkoch 
farebný papier, korálky, nožnice. 
To preto, lebo sa blížili fašiangy. 
Deti vyrábali karnevalové 
masky. Ako sa obzerá, zbadá 
Čarušku. „Znova je tu!“ durdí 
sa. Čaruška akoby vytušila 
Jurkovu mrzutosť. No robila sa, 
že nič nevidí. Zrazu však prišla 
k Jurkovi a vzala ho za ruku. Ani 
sa nenazdal a bol pri poličkách 
s dobrodružnou literatúrou. 
Čosi-kamsi a sedel s Čaruškou 
na karnevalovej lodičke. Plávali 
do ríše zázrakov. No do čarovnej 
krajiny, ktorá bola súčasťou 
ríše zázrakov, mohli vstúpiť len 
s karnevalovou maskou. Čaruška 
pričarila stolík, na ktorom 
bol farebný papier, nožničky 

i trblietavé tetovačky. Pohladila 
Jurka po hlavičke a ten hneď 
vedel, čo má robiť. O chvíľu mal 
karnevalovú masku hotovú. 

Len čo si Jurko masku nasadil, 
ocitol sa v čarovnej krajine medzi 
vílami. Lúka, kde všetci tancovali, 
bola posiata kvetinami. Čaruška 
ako farebná ceruzka plávala so 
siedmimi farebnými balónikmi 
ponad tancujúcich. V tom Jurko 
zbadal nádhernú gerberu. 
Neodolal a kvetinku odtrhol. To 
nemal robiť! 

„Jurko, kde si?“ volá 
mamička. „Poď, urobíme 
spolu karnevalovú masku.“ 
V zastrčenom kútiku medzi 
poličkami s dobrodružnou 
literatúrou sedel Jurko pri 
prázdnom stolíku. Nechápal, 
ako sa tam dostal. Neochotne 
vzal do rúk nožničky, ktoré 
priniesla mamička aj s farebným 
papierom a všelijakými 
mašličkami. No stal sa zázrak! 
Nožničky v Jurkových rúčkach 
sa len tak mihali. O chvíľu mal 
karnevalovú masku hotovú. 
Chcel sa poďakovať Čaruške, 
ale tej nebolo. Poprosil 
mamičku, aby sa vrátili domov. 
Na karnevale ostať nechcel. 
Veril, že keď príde domov 
a večer si nasadí karnevalovú 
masku, určite sa dostane 
do čarovnej krajiny. Kvetinky 
však trhať nebude. A kamarát 
sníček spolu s Čaruškou ho 
naozaj zaviedli medzi víly 
do čarovnej krajiny. 

EVA KOPÚNKOVÁ 

večerníčky pre detičky 

Čaruška si čaruje... MM  ilan, Milka, Martinailan, Milka, Martina
na ihrisko spomína:na ihrisko spomína:
Ale sme sa dobre mali,Ale sme sa dobre mali,
pokiaľ nám ho nezobrali.pokiaľ nám ho nezobrali.
Dopravné.Dopravné.

Legenda

detské vtipy

 1.  - žltá 
 2.  - zelená 
 3.  - hnedá 

 4.  - tmavomodrá 
 5.  - ružová 
 6.  - svetlomodrá 
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Jak som sa 
začal interesuvat 
o trnafské strašidlá 
a mátohy, došól 
som aj na vodníka. 
Šak to má logiku, 
lebo dze je voda, 
mosí byt aj vodník. 

Nékedy v polovice minulého storočá 
pósobil jeden na Kildajchu, dze bola vodná 
nádrž pre cukrovar. Menuval sa Albert.

Už bol porádne starý, a tak nemal 
takú výkonnost, aby stahuval ludzí pod 
vodu a šporuval jejích dušičky. Místo teho 
stahuval švimhózne ludom, kerí sa tam 
chodzili čabŕnat. A špecijalizuval sa najvác 
na dzífčence. Ale v úradných novinách 
pre okres trnafský a fraštacký z tricátých 
rokóv bola správa, že to robil voláký Quido 

M. z Egzecíra, kerého za to zavreli jako 
úchyláka. Ale do už neská ví, jako to bolo?

Vedla policajnéj zvodky bola aktivita 
vodníka Alberta naposledy zaregistruvaná 
v decembri 2006 v Kameném mlyne. 
Predávám, jak som kúpil: Občan 
Trnavy Koloman C. sa vracal o pól noci 
v podnapitém stave z Koliby domo. 
Na móstku cez potok k nemu pristúpilo 
neznámé indivíduum zanedbaného zjavu 
a pýtalo cigaretlu. Dotyčné indivíduum 
od Kolomana ešče požaduvalo, aby sa 
vrácil do Koliby a donésól mu dve flašky 
piva, lebo ináč mu rozbije hubu. Koloman 
ustúpil nátlaku a račí kúpil tri flašky. 
Neznámý mu za to pivo dal igelitku 
s petkilovým kaprom, zasyčal a zmizól 
v potoku Parná.

Koloman pokračuval peši domó 

do Trnavy. Pri cinteri ho zastavila hládka 
VB a porát donho: „Občan, legitimujte 
sa, odkál idete, kam idete, čo máte f téj 
taške...“ Móhol chudák vysvetluvat, jak 
k temu kaprovi došól, že ho vyhandluval 
s vodnýkom za tri pivá. Nadiktuval 
do zápisnice aj jehóv popis: Asi 160 cm 
vysoký, ibrcígel zelenéj farby jak marcový 
husačinec, červené čižmy, červený šál, 
dlhé masné vlasy a velké vypleščené oči. 
Vidzite? Vodník jak z maškarného plesu 
rybárského spolku.

Ale jeden príslušník skonštatuval, že 
vedla popisu by to móhol byt Dežo, ten Róm 
s cigánským ksichtom z Bílého Kostola. „Šak 
my si to ziscíme!“ dodal. Odvézli Kolomana 
na záchytku a kapra mu zhabali. Nakonec 
ho to dobrodružstvo s vodníkom vyšlo 
na vác než dvatisíc korún.

Aspon vidzíte, že strašidlá a mátohy sa 
móžú aj neská zamíšat do našého života. 
Tak pozor na né! VÁŠ DZETKO KRÚPIK
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 - Pán doktor, a ste si istý, že 
sa operácia podarí?

- Prosím vás, robím to už 
dvadsiaty raz, bol by v tom čert, 
aby mi to konečne nevyšlo!

 - Milá pani, - hovorí 
gynekológ, - budete sa musieť tri 
mesiace vyhýbať sexu.

Žena odíde a sestrička povie:
- Pán doktor, ale tá dáma 

vyzerala úplne zdravá.
- Veď aj bola, ale mňa nikto 

v rade pri pokladnici predbiehať 
nebude!

 Lekár prezerá pacienta a mrmle:
- To je dobre, to je dobre, to je 

dobre...
- To som taký zdravý, pán doktor?
- Nie, ja sa len teším, ako dobre, 

že to nemám ja.

 Pacient po ťažkej havárii 
sa konečne preberie a hovorí 
lekárovi:

- Pán doktor, prosím vás, 
povedzte mi pravdu: Ako je 
na tom moje auto?

 - Pán doktor, - hovorí 
vystrašený pacient, - je to pravda, 
že niektorí lekári predpíšu liek 
na zápal pľúc a pacient zomrie 
napríklad na prasaciu chrípku?

- Nebojte sa, na čo vám ja 
predpíšem liek, na to aj zomriete.

 Na psychiatriu sa vrúti 
mohutná rozzúrená ženská 
s monoklami pod očami a reve:

- Ukáže mi toho debila, ktorý 
predpísal môjmu mužovi lieky 
proti zbabelosti!

 - Pán Novák, tá bolesť v pravej 
nohe je proste daná vaším vekom.

- To je čudné... Ľavá je rovnako 
stará a nebolí...

 Gynekológ urobí tehotnej 
pacientke sono a hovorí:

- Pani, sú to dvojčatá! Chcete 
vedieť pohlavie?

- Nechcem, len mi povedzte, či 
je rovnaké.

- Nie!

 Príde údržbár na intenzívku 
a žoviálne hovorí pacientom:

- Tak, a teraz sa poriadne 
nadýchneme, idem meniť poistky!

 Vystrašená letuška a kričí:
- Prosím vás, je tu lekár?
Jeden pán vstane, ide s ňou 

do kabíny, o chvíľu vybehne 
a volá:

- Prosím vás, je tu nejaký 
pilot?

Už niekoľko dní vidím na priateľovi 
Zubelajovi, že ho niečo kvári. Má 
strhanú tvár, niekoľkodňové strnisko, 
nevyžehlenú košeľu a nohavice 
s niekoľkonásobnými pukmi. To nie 
je s kostolným poriadkom. Zubelaj 
je v úzkych alebo si konečne našiel 
frajerku. Hovorím mu, reku, zdôver 
sa, priatelia sú na svete preto, aby si 
pomáhali. Iba sa smutno usmial.

„Manželka ma vo dne v noci trápi,“ 
priznal sa a bez chuti si glgol z bahna.

„A čo, vari si našla frajera?“ opáčil 
som zahorúca. Priateľ Zubelaj pohodil 
rukou, až mu do riedkej peny odfrkol 
popol z marsky. 

„Horšie,“ hlesol. „Ona si myslí, že ja 
som si našiel frajerku. Vraj sa jej už 
vôbec nevenujem ako predtým, ráno 
okolo seba chodíme ako úplne cudzí 

ľudia. Vraj odo mňa už ani iné nepočuje, 
len daj alebo podaj. Veru, myslí si, že 
som si našiel inú, mladšiu.“ 

Od prekvapenia som zdúpnel. 
„A našiel?“

Zubelaj sa poobzeral po šenku a ticho 
povedal: „Ešte nie.“ Našťastie ho nikto 
z úspešných mužov v šenku, ktorí majú 
minimálne jednu frajerku, nepočul. 

„Čo mám robiť?“ prosebne sa 
na mňa pozrel. Hlboko som sa 
zamyslel. Priateľ Zubelaj je šťastne 
ženatý už dvadsať rokov, pokiaľ mi 
pamäť siaha, nikdy nemal žiadnu 
bokovku ani sa nikdy nesťažoval. Tu 
bude každá rada vzácna. Zubelaj sa 
znova poobzeral po šenku a zašepkal: 
„Chce, aby som sa k nej správal ako 
kedysi, aby som jej nosil kvety, kupoval 
bielizeň, vodil ju medzi priateľov...“

Zdvihol som varovne obočie, ba aj 
kolega Cíbik zbystril pozornosť. 

„Do nášho šenku? Medzi nás?“ 
zvolali sme unisono.

Priateľ Zubelaj sklopil oči. „Ona 
dokonca chce, aby som ju bozkával 
na verejnosti, držal za ruku... 
Jednoducho, aby som sa k nej správal 
ako k hociktorej cudzej žene.“

S Cíbikom sme svorne konštatovali, 
že situácia je skutočne vážna. 
A spoločne sa zamysleli. 

Po približne piatich rundách 
a desiatich marskách nám bolo všetkým 
trom jasné, že Zubelajka sa zbláznila. 
Treba ju poslať urýchlene na odborné 
vyšetrenie. A basta! Žiadať od muža, 
aby sa k vlastnej žene správal ako 
k cudzej, to už je predsa jasná diagnóza!

JOŽO T. SCHÖN  

Zubelajka sa musela zblázniť

múdrosci dzetka Krúpika

Ešče ráz o strašidlách
za hrsť 
trnavských...

KRESBA: 
Vojto Haring
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Správne vylúštenie nám pošlite poštou do 8.2., e-mailom na redakcia@trnavskyhlas.sk do 9.2.2010. Vyžrebovanému lúštiteľovi pošleme knihu. 
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Trnavčanka s arabskými 
koreňmi? Otec Emíre Khidayer 
bol Iračan. Ona vyštudovala 
arabistiku a islamistiku 
a ako diplomatka pôsobila 
okrem Egypta a Kuvajtu 
aj v povojnovom Iraku. 
Na vlastnej koži si vyskúšala 
veľký kus arabského sveta. 
Nedávno jej vyšla kniha 
Arabský svet - iná planéta? 
Opisuje v nej svoje skúsenosti. 

Rodičia Emíre sa spoznali na vysokej 
škole v Prahe. Žiadna piešťanská kúpeľná 
story. Neskôr sa síce rozviedli a Emírin 
otec sa vrátil do Iraku, ale Emíre už 
nezadržateľne zaujímalo všetko, čo 
súviselo s jeho kultúrou. Do arabskej 
krajiny sa prvýkrát pozrela počas štúdia 
na vysokej škole. Na pol roka do Egypta. 
„Egypťania majú o cudzincov obrovský 
záujem, vyplýva to aj z toho, že Egypt 

okrem poplatkov zo Suezského prieplavu 
žije hlavne z cestovného ruchu. Inak 
Arabi zvyčajne prejavujú voči cudzincom 
úctu a ochotu pomôcť,“ hovorí. 

Vybavila všetko
Po škole sa Emíre zamestnala 

na ministerstve zahraničných 
vecí a čoskoro prišla prvá misia: 
Veľvyslanectvo SR v Egypte. Po ňom 
pôsobila v Kuvajte, Iraku a nakoniec 
pracovala v Dubaji. Ako sa pracovalo žene 
v prostredí, ktoré vo verejnom živote 
jednoznačne preferuje mužov?

„Bolo to veľmi zaujímavé. Žien – 
diplomatiek v tomto regióne bolo veľmi 
málo, ja som bola rarita aj v tom, že 
som hovorila po arabsky. Vybavila som 
všetko, čo sa dalo, a oveľa rýchlejšie 
ako moji mužskí kolegovia. Na úradoch 
mi ako žene automaticky otvárali dvere, 
boli ochotní a pomáhali mi. Každý Arab 
totiž cíti povinnosť pomôcť žene, ktorá 
niečo vybavuje.“

Emíre v arabskom svete
Cudzinka smie aj vodnú fajku a chodiť po uliciach nezahalená

 Emíre Khidayer. Byť ženou v arabskom svete je raz na obtiaž, inokedy je to výhoda.  FOTO: Vladimír Kampf

 V reštaurácii v jemenskej dedinke al-Manácha.  FOTO: Album Emíre Khídayer
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Samozrejme, arabské krajiny sa 
od seba veľmi odlišujú. „Maroko ma 
nadchlo,“ hovorí Emíre. „Je to úžasná 
krajina a niektoré miesta, napríklad 
Fez, sú ako vystrihnuté zo stredoveku. 
Sýria má síce trochu socialistický ráz, 
ale obyvateľstvo je vzdelané. V Egypte 
mnohí za vami doliezajú kvôli bakšišu. 
Jordánsko je pomerne vzdelaná 
krajina. Jemen je strašne chudobný 
a nevzdelaný. Prevažná väčšina jeho 
mužskej populácie je závislá od káty. 
Veľmi rada si spomínam na príjemný 
a priateľský Omán. Libanon, to je akési 
Švajčiarsko Orientu, niečo ako Saint-
Tropez Východu. Príjemná krajina, 
vzdelaní ľudia, ktorí dokonca dorábajú, 
pijú a vyvážajú víno.“

Emíre všade najviac prekážali 
ľudia, ktorí považovali ženu za nižšiu 
bytosť. Niekedy to neboli ani samotní 
Arabi, ale gastarbeitri z Pakistanu, 
Bangladéša či Indie. Nevzdelaní, 
bezočiví, lačnými pohľadmi prepichovali 
každú ženu. „Na každú sa pozerali ako 
na prostitútku,“ konštatuje Emíre. „Raz 
som išla navštíviť známeho a vrátnik 
v jeho bytovke, tiež gastarbeiter, sa ma 
začal vypytovať, kto som a čo s tým 
známym budem uňho doma robiť. Bola 
som bežne európsky oblečená, a tak 
mal ako správny muslim pochybnosti. 
Prostitúcia je v týchto krajinách síce 
oficiálne zakázaná, ale funguje všade.“

Vo vojnovom Iraku
V apríli 2003 sa vojna v Iraku oficiálne 

skončila. Situácia v krajine však ani 
zďaleka nebola stabilná, ani bezpečná. 
Prestrelky, zátarasy a uzavreté hranice 
fungovali ďalej. Ľudia boli zmätení. 
Nevedeli, či majú Američanom ďakovať 
alebo im nadávať. Netušili, ako sa bude 
dianie v ich krajine vyvíjať. Do takéhoto 
prostredia prišla Emíre hneď v máji 
2003. Vyslalo ju Ministerstvo 
zahraničných vecí SR.

„Kým česká veľvyslankyňa jazdila 
v bezpečnom Kuvajte na obrnenej 
Toyote, ja som jazdila po Iraku 
v obyčajnom prenajatom aute. 
Samozrejme, bez ochranky, mala som 
akurát nepriestrelnú vestu, ktorú mi 
požičali vojaci z našej ženijnej jednotky 
v Iraku. Tá však vážila asi toľko čo ja, 
takže som ju nikdy nepoužila.“

Otec Emíre už nežil, ale v Bagdade 
boli jeho súrodenci. Zišla sa celá rodina, 
prišiel každý, kto mohol. „Bolo to úžasné 
stretnutie. Rodina je v arabskom svete 
tá najsilnejšia väzba medzi ľuďmi, ktorú 
nemožno nijako preťať. Odvtedy sme 
stále v kontakte.“ 

Informácie, ktoré sa k nám 
o arabskom svete dostávajú, sú často 
schematické, zjednodušené, ovplyvnené 
správami o terorizme, vojnách a utláčaní 
žien. Emíre po svojej sedemročnej 
skúsenosti potvrdzuje, že mnohé 
z týchto informácií sú pravdivé. Ale 
súčasne zdôrazňuje, že sú aj ďalšie 
dôležité veci, o ktorých sa u nás veľa 
nevie. Arabská kultúra je skrátka odlišná 
od tej našej. Aj tu sú ľudia dobrí aj zlí, 

priateľskí aj vypočítaví, ochotní pomôcť 
aj nepriateľsky naladení. Emíre navyše 
vnímala život v arabských krajinách 
z pozície ženy. Niekedy to bola výhoda, 
niekedy to bolo na obtiaž.

Emíre sa nikdy nezahaľovala. 
Vraj ani za svet. Chodila oblečená 
rovnako ako v Európe. Žiadna krajina 
okrem Saudskej Arábie zahaľovanie 
striktne nevyžaduje a už vôbec nie pre 
cudzinku. Ako cudzinka si mohla dovoliť 
napríklad aj fajčiť vodnú fajku - šíšu 
na verejnosti. Arabské ženy väčšinou 
fajčia doma, keď sa stretnú s priateľkami 
alebo príbuznými. Muži, samozrejme, 

môžu fajčiť v šíšarňach, špeciálnych 
podnikoch, kde sa pije čaj, káva a fajčí 
vodná fajka.

„Raz som si s egyptskou kamarátkou 
Narmín vyšla na známy káhirský bazár 
Chán Al-Chalílí. Sadli sme si do kaviarne 
a objednali šíšu. Mladý frkan, mladší 
než my, však odmietol priniesť Narmín 
šíšu. Lebo muslimská žena by nemala 
fajčiť, prinajmenšom nie na verejnosti. 
Ako jeden z mnohých potvrdil, že už 
odmalička chlapcom vštepujú, čo si 
môže dovoliť muž a čo žena. Chcelo 
to zopár ostrých slov, ale fajku sme si 
nakoniec vychutnali. A toto je len jeden 

z mála príkladov nerovnoprávneho 
postavenia mužov a žien v arabskej 
spoločnosti,“ rozpráva Emíre.

Jedna z troch manželiek
Ani Emíre sa v arabských krajinách 

nevyhla ponukám na sobáš. Žiadnu 
z nich nemienila akceptovať. Počas 
práce na konzuláte sa však stretla 
so Slovenkami vydatými v arabskom 
svete. Aj s takými, ktoré žili s manželom 
a niekoľkými spolumanželkami; 
muslimovia môžu mať až štyri ženy. 
Iba v Tunisku je polygamia zákonom 
zakázaná.

Emíre si spomína na návštevu 
u Slovenky, vydatej v Kuvajte. Bola 
jednou z troch manželiek svojho muža. 
Mala vlastný veľký dom, v ktorom žila 
so svojimi štyrmi deťmi. S ostatnými 
manželkami sa nestretávala a radšej 
ich ani nechcela vídavať. Sú však aj 
ženy, ktoré žijú s inými manželkami 
v spoločnej domácnosti.

„Ani jedna zo žien v polygamných 
manželstvách, s ktorými som sa poznala, 
z toho nebola nadšená,“ hovorí Emíre. „Aj 
keď sa snažili nejako vychádzať s ďalšími 
manželkami svojho muža, vždy ich 
nenávideli a táto nenávisť sa prenášala 
aj na deti. Našťastie, v sekularizovaných 
krajinách ako Sýria, Libanon, Irak, Egypt 
či Maroko sa na polygamiu začínajú 
pozerať s dešpektom. V Líbyi musí dať 
prvá žena písomný súhlas na sobáš 
s druhou a v krajinách Perzského 
zálivu obyvatelia miest inklinujú skôr 
k monogamným zväzkom.“

MARIANNA WOLFOVÁ

 Al-Aksari v Sámarrá v Iraku.  FOTO: Album Emíre Khídayer

 S priateľkou Narmín v káhirskej kaviarni.  FOTO: Album Emíre Khidayer
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RIEŠENIE SUDOKU

 ZO STRANY 20: 

 VYLÚŠTENIE krížovky 
z minulého čísla: Ak 
vás po nociach trápi 
svedomie, spite vo dne. 
Knihu pošleme Veronike 
Polášovej z Ružindola.
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sa narodil 28. januára. Rodičia 

Renáta a Peter zo Šelpíc majú zo 

svojho druhého dieťatka veľkú 

radosť. Vážilo 3620 g a meralo 51 cm.

prišla na svet 30. januára. Vážila 

3250 g a merala 49 cm. Ocino 

Peter a mamina Lucia z Trnavy sa 

tešia zo svojho prvého dieťatka.
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Michal StehlárikMichal StehlárikAnička NovotnáAnička Novotná

sa narodila 31. januára. Z prvého 

bábätka sa tešia mamina Renáta 

a ocino Stanislav z Horných Orešian. 

Vážilo 3800 g a meralo 49 cm.

prišla na svet 31. januára. Mamina 

Zuzana a ocino Ján z Trnavy majú 

radosť zo svojho druhého dieťatka. 

Meralo 49 cm a vážilo 2790 g.

sa narodil 27. januára . Rodičia 

Zuzana a Marek z Maduníc sa 

tešia svojmu prvému dieťatku. 

Meralo 53 cm a vážilo 4050 g.

prišiel na svet 30. januára. Rodičia 

Dada a Peter zo Šúroviec majú veľkú 

radosť zo svojho druhého dieťatka. 

Vážilo 3360 g a meralo 49 cm.
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Vera KuchárováVera KuchárováMarek VančoMarek Vančo

Peter TrnkaPeter TrnkaSandra MihokováSandra Mihoková

naše deťúrence

do 2. februára 2010

Peter Domorák, 62-ročný
Oľga Radványiová, 86-ročná
Gabriela Kotásková, 55-ročná
Albína Zvolenská, 81-ročná

František Pišta, 58-ročný
Štefan Šopák, 86-ročný
Mária Krapfová, 81-ročná
Ľudmila Sládkovičová, 
56-ročná

Viktor Jaborník, 78-ročný
Ľudovít Olšovský, 59-ročný
Anna Plesnivá, 83-ročná
Júlia Dlhá, 85-ročná
Jozef Schön, 51-ročný

Opustili nás v Trnave

spoločenská kronika

25. – 31.1.2010
Nela Višňovská, Bibiána 
Čapkovičová, Tereza 
Štefunková, Sofia 
Nemečková, Dominika 
Roháčková, Laura Gabriela 
Bartošová, Timotej Stojkovič, 

Nina Téglášová, Filip 
Michalička, Ramon Horváth, 
Ján Závodný, Marek Vančo, 
Bruno Minarovič, Charlotte 
Bedečová, Michal Cehlárik, 
Marek Radocha, Peter 
Juriga, Klára Karabová, 

Bibiana Belčáková, Rebeka 
Pinkasová, Richard Šebela, 
Alica Piskáčková, Peter 
Trnka, Anna Novotná, Ema 
Mančušková, Lukáš Grich, 
Sandra Mihoková, Vera 
Kuchárová a Michal Pavelka.

Narodili sa v trnavskej nemocnici

Spomienka
Dotĺklo láskavé srdce, utíchol jeho 
hlas, mal rád život a všetkých nás. 
Navždy Ti prestali hviezdy svietiť, 
slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali radi, 
neprestanú na Teba spomínať.

Dňa 14.2.2010 uplynie rok, 
čo nás navždy opustil náš 

drahý otec a manžel 

JÁN MACEJKA Z TRNAVY

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Spomienka

Spomienka

Dňa 31.1.2010 uplynulo 
10 smutných rokov, čo nás na-

vždy opustil náš drahý

MICHAL ĎUGA

S láskou a úctou spomína 
manželka a štyri deti s rodinami.

Dňa 2.2.2010 
si pripomíname prvé 

výročie úmrtia našej drahej 
mamičky, babičky, 
sestry a priateľky 

SILVIE MALINOVEJ 
rod. KISSOVEJ

S úctou a láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinou.

S láskou dcéra s rodinou.

INZ-0012
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RÔZNE
 Rada by som si odkúpila malé kla-
vírne krídlo (rakúske, hnedé), ktoré 
niekto odkúpil od doktora Holúbka. 
Zn. Rodinná pamiatka.  T: 0254414971

 Pôžičky šité na mieru pre zamestna-
ných, živnostníkov aj dôchodcov, do 24 
hodín.  T: 0907 577 361

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

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

 Skladám nábytok, kuchynské linky, 
drobné opravy nábytku, zásuviek a vý-
mena pántov.  T: 0905 750 427

 Predám vysokozdvižný vozík  GPW, 
diesel, nosnosť 2 t, cena 1800 €. 
 T: 0905 479 074

AUTO-MOTO

 Audi A4 avant 2,0 TDI, M 2006, M6, 
climatronic, abs, esp, pal. počitač, tempo-
mat, park. senzory, navigácia, CD, 
11 500 €,  T: 0907 111 131

 Volvo V40, 1,9 TD, 1999, klíma, abs, 
centrál, 3200 €.  T: 0903 205 178

 VW Touran 1,9 TDI, 2006, M6, plná vý-
bava,  9500 €.  T: 0903 444 926

 Škoda Fabia 1,2/12V, 2004, alarm, cen-

trál, servo, airbag, L+Z pneu, 3600 €. 
 T: 0911 119 818

 Opel Vectra caravan, 1,7 TD, 1997,klí-
ma, abs, rádio, servo, 2700 €. 
 T: 0903 444 926

 Volvo S80 D5, 2,4 diesel, 2002, klíma, 
koža, esp, pal. počítač, 7300€. 
 T: 0907 111 131

 Opel Vectra caravan 1,9 CDTI, 
12/2005, plná výbava, 8500 €. 
 T: 0903 205 178

 Volvo S60, 2,4turbo, 2002, plná výba-
va, 200 PS, A5, 6300€.  T: 0903 434 122

 Peugeot Partner 1,9D, 2002, centrál, 
servo, rádio, 2-miestny, 2900 €. 
 T: 0911 119 818

 Škoda Fabia combi 1,2 HTP, 2005, ser-
vo, centrál, cd rádio, airbag, 4200 €. 
 T: 0907 111 131

 Renault Laguna combi 1,9 dci, M6, 
M-2002, plná výbava, 6100 €. 
 T: 0903 205 178

 Audi A4 avant 2,0 TDI, M-2006, mul-
tirtonic A7, climatronic, cd, navi, 
10600 €.  T: 0907 111 131

 Toyota Corola 1,4/16 V, M-2000, 4x ai-
rbag, centrál, 100-perc. stav, 3300 €. 
 T: 0903 444 926

 Opel Astra combi 1,6 i, 1998, klíma, 
ABS, centrál, 2x airbag, 1200 €. 
 T: 0908 454 191

 Hummer H2 6,2 V8, 2008, plná výba-
va, TV, DVD, 45 000 €.  T: 0908 454 191

 Peugeot 206 1,4i SW, 2004, klíma, abs, 
alarm, centrál, el. okná, L+Z pneu, 
5200 €.  T: 0903 434 122

 Suzuki  Liana 1,3/16 V, 2004, el. okná, 
rádio, 4x airbag, 6400 €. 
 T: 0903 444 926

 VW Passat  combi 2,0 TDI, 2006, tren-
dline, 13 400 €.  T: 0903 205 178

 Opel Vectra 2,0 DTI 16 V, 2000, klíma, 
šíber, xenóny,  4400 €.  T: 0903 444 926

 Opel Vivaro 1,9 dti, 2003, M6, klíma, el. 
okná, 3-miestny, 7100 €. 
 T: 0903 444 926

 VW Polo combi 1,6 i, 1998, el. výbava, 
servo, abs,  1990 €.  T: 0903 205 178

 VW Golf 1,4/16V, 2002, klíma, ABS, 
alarm, centrál, elektróny, 5300 €. 
 T: 0908 454 191

 Renault Espace 3,0 TDi, automat,  
M-2004, 7-miest., xenóny, klimatizácia, 
7500 €.  T: 0903 434 122

 Opel Astra 1,7 DTI, 2003, klíma, abs, 4x 
airbag, centrál, 5300 €. 
 T: 0908 454 191

 Predám Fiat Brava 1.9 TD, rok 1998, 
140-tis. km, kúpené v SR, rádio, centrál, 
servo, metalíza, cena 2300 €. 
 T: 0907 853 361

 Predám Fiat Punto 1.2, rok 1999, 110-
tis. km, kúpené v SR, airbag, servo, rádio 
s CD, alarm, centrál, el. okná, metalíza, 
cena 2850 €.  T: 0907 853 361

 Predám Ford Focus 1.6 TDCi, rok 2005, 
140-tis. km, kúpené v SR, ABS, 4x airbag, 
servo, klíma, rádio s CD, el. zrkadlá, el. ok-
ná, centrál, cena  6500 €. 
 T: 0907 853 361

 Predám Ford Focus kombi 1.6 TDCi, 
rok  2005, 130-tis. km, kúpené v SR, ABS, 
4x airbag, servo, construct, klíma, rádio 
s CD, el. zrkadlá + okná, centrál, hmlovky, 

multifunkčný volant, cena  6500 €. 
 T: 0907 853 361

 Predám Opel Astra 1,7 CDTi, rok 
12/2005, 120-tis. km, kúpené v SR, ABS, 
4x airbag, servo, multlock, klíma, rádio 
s CD, 2x elektrické okná, centrál, cena 
6700 €.  T: 0907 853 361

 Predám Opel Astra Caravan 1.6 16V, 
rok: 2005, 110-tis. km, kúpené v SR, ABS, 
4x airbag, servo, alarm, multlock, klíma, 
rádio s CD, el. zrkadlá + okná, centrál, ce-
na 6300 €.  T: 0907 853 361

 Predám Peugeot 407 SW 1.8 16V, rok 
2005, 140-tis. km, kúpené v SR, ABS, 
ESP, 6x airbag, servo, klíma, rádio s CD, 
elektrické zrkadlá + okná, palubný počí-
tač, hmlovky, panoramatická strecha, ce-
na 7500 €.  T: 0907 853 361

 Predám Renault Megane 1.5 DCi, rok 
2005 70-tis. km, ABS, 6x airbag, servo, 
klíma, rádio s CD, elektrické zrkadlá + ok-
ná, palubný počítač, hmlovky, centrál, 
multifunkčný volant, cena 6000 €. 
 T: 0907 853 361

 Predám Renault Megane grandtour  
1.9 dCi, rok 2005, 105-tis. km, ABS, 6x 
airbag, servo, klíma, rádio s CD, tempo-
mat, palubný počítač, centrál, elektrické 
okná, multifunkčný volant, cena 6400 €. 
 T: 0907 853 361

 Predám Seat Cordoba 1.4, 16 V, rok 
2006, 130-tis. km, kúpené v SR, ABS, ser-
vo, 2x airbag, multlock, klíma, rádio s CD, 
elektrické okná + zrkadlá, palubný počí-
tač, centrál, hmlovky, cena  6500 €. 
 T: 0907 853 361

 Predám Škoda Fabia 1.2, 12 V, rok 
2004, 100-tis. km, kúpené v SR, ABS, 2x 
airbag, servo, rádio s CD, elektrické zrka-
dlá + okná, centrál, palubný počítač, cena 
3800 €.  T: 0907 853 361

NEHNUTEĽNOSTI PREDAJ

 RD, 3-izb., čiastočná rekonštrukcia, 
6,5 á pozemok, samostatná bytová jed-
notka 2 izby, Kopánka,  149 370 €. 
 T: 0905 229 678

INZERCIA 27

Mám pocit, že starnem. Nemyslím 
si to len pre stále sa zväčšujúce 
množstvo šedivých vlasov na mojej, 
voľakedy čisto čiernovlasej hlave. 
Ani nie pre stále sa zväčšujúci 
objem narodeninovej torty z dôvodu 
stále väčšieho počtu sviečok, 
ktoré na nej horia. Ale aj preto, 
lebo začínam byť starší ufrflaný 
človek, s nostalgiou spomínajúci 
na niektoré udalosti spred viacerých 
rokov a poznamenávajúci, že 
niekedy, to boli časy...

Čoraz častejšie sa tak napríklad 
pristihujem pri mudrovaní, vidiac 
dnešnú mládež, že za našich 
čias sme za počítačmi toľko 

nesedeli a radšej sa po ihriskách 
či za dievčatami naháňali (viem, 
že počítače vtedy neboli, ale aj 
tak). Alebo že tá moderná hudba 
za našich čias, to bol elán a banket 
v jednom, bez limitu, s prúdmi 
zábavy, a nie čo je teraz v móde.

A rovnako mi spomienky letia 
do minulosti aj pri pohľade 
na priebeh posledných zím. 
Nehovorím, že Perinbaba sa už občas 
nezobudila aj túto zimu a nenadelila 
nám dva-trikrát pre radosť zopár 
centimetrov (ktoré najskôr urobili 
paseku na cestách a spravidla 
do 24 hodín sa s nimi porátali teplo 
a dážď). Ale toto je práve ten rozdiel 

od minulosti. Perinbabke stačí len 
zľahka, na deň zatriasť perinou 
a sme v kaši (doslovnej, ktorú nemá 
či nestačí kto z ciest a chodníkov 
odhŕňať). Pritom, pamätám si dobre, 
v minulosti bývali aj u nás na juhu či 
západe na sneh zimy oveľa bohatšie 
a trvácnejšie ako v posledných 
rokoch. Pamätám si, bol som dieťa, 
ako nás párkrát v Dolnom Dubovom 
tak zafúkalo, že sme mali snehu 
po okná a dvere na dome sme otvoriť 
nemohli (cez okno sme do dvora 
skákali sneh odpratať). Akú paseku 
by taká kalamita urobila teraz? 
Pravda, vtedy bola (kalamita) tiež. 
Ale vtedy sme odhrabali, čo treba. 

A keďže sneh vydržal, tešili sa ako 
decká z kalamitných prázdnin (doma 
zostali aj rodičia, pracujúci v meste).

Tento stav pritom trval aj dva-tri 
dni, keďže cestári najskôr odhŕňali 
smer z Trnavy na Bohunice a my sme 
prišli na rad až po nich. A keď cestári 
nechodili, pamätám sa, že si chlapi 
z dediny pobrali lopaty a napriek 
tomu, že si rukávy nevyhrnuli 
(pomrzli by a nič tak neodhrnuli), 
začali v smere na Špačince 
odhadzovať ručne. Takže bývali to 
minulé zimy dobrodružnejšie,  ale - 
prežili sme. A teraz len s nostalgiou 
človek spomína. Čo by som teraz dal 
za také zimy, aké bývali v minulosti? 
Ani tie zimy už nie sú také, aké bývali 
za našich mladých čias...

JOZEF BEDNÁR

Ani tie zimy už nie sú také, aké bývali...
JOBove zvesti

TRNAVA

4.2.  Lekáreň Marianum, Ulica Andreja 
Žarnova 9

5.2. Pínia, Veterná 40 
6.2. Dr. Max, Veterná 40/A
7.2. MAX, Ferka Urbánka 11
8.2. Pharmica, Kollárova 14
9.2. Medikament, Starohájska 2 
10.2. Lekáreň ŽOS, Koniarkova 20

HLOHOVEC

4.2.  U sv. Panny Márie, Nám. sv. 
Michala 

5.2. Viktória, Dilongova 20 
6.2. Actis, Štefánikova 2 
7.2. Fraštacká lekáreň, SNP 10 
8.2. Na poliklinike, A. Hlinku 27 
9.2. Pri stanici, Železničná 4
10.2. Lekáreň U sv. Michala

lekárne
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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. 

 RD, 5-izb., 15-r., 3,85 á pozemok, 
kompletná rekonštrukcia, Smolenice, 
169 280 €.  T: 0905 229 678

 1-izb. bauring, pôvodný stav, 29 m2, 
spací kút, plastové okná,  41 500 €. 
 T: 0905 229 678

 RD, 4+1-izb., pôvodný stav, tehlový, 
garáž, letná kuchynka, 2 km od TT, 
76 350 €.  T: 0905 229 678

 1-izb., pôvodný stav, 46 m2, vyvýšené 
prízemie, Družba, 46 500 €. 
 T: 0907 259 843

 2-izb., pôvodný stav, 54 m2, novšia ku-
chynská linka, Družba, 54 770 €. 
 T: 0905 229 678

 3-izb., kompletná rekonštrukcia, 77 m2, 
pracovňa, 2 balkóny, 11p/12p, Družba, 
76 350 €.  T: 0905 229 678

 3-izb., čiastočná rekonštrukcia, 68 m2, 
samostatné izby, plastové okná, dubové 
parkety, 4p/12p, Prednádražie, 66 400 €. 
 T: 0905 229 678

 3-izb, čiastočná rekonštrukcia, 66 m2, 
loggia, plávajúca podlaha, murované 
jadro, novšia kuchynská linka, veľká pivni-
ca, v tesnej blízkosti škola, škôlka, polikli-
nika, Družba, 71 500 €.  T: 0907 259 843

 4-izb. bauring, pôvodný stav, udržia-
vaný, ihneď voľný, 84 m2, komora, 3p/3p, 
Zátvor, 74 700 €.  T: 0907 259 843 

 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

PONUKA MIEST ÚPSVAR

 Fyzioterapeut, pož. vzd.  VŠ.

 Špec. pedagóg, pož. vzd. ÚSO, VŠ.

 Obchodný zástupca + vodič, pož. vzd. 
SOU, ÚSO. 

 Pomocná sila do skladu, požadované 
vzdelanie ZŠ, SOU.

 Zdravotná laborantka, pož. vzd. ÚSO.

 Pracovník pri baliacej linke, požadova-

né vzdelanie ZŠ, SOU.

 Vodič autobusu, pož. vzd. SOU/2 
roky praxe.

 Zootechnik, pož. vzd. ÚSO.

INZ-9026

INZ-0013



TV PROGRAM
na dni 4.2. - 10.2.2010

Soňa Valentová je treťou 
dcérou nádejnej klavírnej 
virtuózky a vinára. O svojom 
živote v Trnave hovorí ako 
o šťastnom období, hoci jej 
rodičia prežili peklo na zemi. 
Vojna im zobrala majetok i dve 
malé dcérky, ktoré zahynuli 
v koncentračnom tábore.

Sympatická herečka práve dohrala 
predstavenie Anna Kareninová. 
Usádza ma vo svojej šatni, zalieva mi 
na privítanie voňavý čaj s bylinkovým 
likérom. Elegantne si sadá vedľa mňa. 
So svojimi kučeravými vypnutými vlasmi 
a v maslovo-saténovom kostýme nedá 
človeku šancu uhádnuť jej pravý vek.

 Aká bola vaša herecká cesta 
z Trnavy do Bratislavy? 

- Dá sa povedať, že veľmi prirodzená. 
Ako dieťa som chodievala na recitačné 
súťaže. Pamätám sa na svoju učiteľku 
Valiku Drozdíkovú, s ktorou sme sa 
na súťaže pripravovali. Mala som 
zakázané hovoriť trnavským nárečím, 
preto ho dodnes neovládam. Po maturite 
som odišla na Vysokú školu múzických 
umení a v Bratislave som už ostala.

 Cítite rozdiel medzi Trnavou 
vtedy a dnes?

- Ľudia ostali rovnakí. Stále ich je tu 
dosť takých, ktorí sa utiekajú k Bohu. 
Zmenilo sa len prostredie. Pešia zóna 
je farebnejšia ako v minulosti, okolie 
je však znečistenejšie. Kiež by sme sa 
starali nielen o svoj dom, ale aj o svoje 
okolie. Veď celá Zem je náš jeden veľký 
príbytok. Preto vždy, keď vidím na zemi 
nejaké smetie, ktoré ani počasie nezničí, 
vytiahnem rukavičky a odnesiem ho 
do koša. 

 Na ktorú postavu rada 
spomínate?

- Každú postavu prežívam naplno, 
najmä v období skúšania. Na herectve 
je úžasné, že svoj maličký život máte 
znásobený a prežívate množstvo 
osudov navyše. Najdlhšie, už trinásť 
rokov bez prestávky, hrám s Božidarou 
Turzonovovou a Gabikou Dzúrikovou 
predstavenie v záhoráčtine Ženský 

zákon. Režíroval ho ešte môj nebohý 
manžel Pavol Haspra. 

 Ani vás nevynechali tvorcovia 
seriálov. Vaša postava sestričky 
z urgentu v Ordinácii v ružovej 
záhrade bola vraj pôvodne okrajová...

- U ľudí má postava skutočne celkom 
milý ohlas. Keď sa niekde objavím, 
žartovne sa ma začnú pýtať, či aj im 
neodmeriam tlak. Sestričku som si 
tak trošku pretvorila sama. Síce nie 
premyslene, ale scenáristi sa toho 
chytili. V začiatkoch som totiž nemala 
veľa textu, a aj preto som si dovolila 
pridať do dialógu vždy nejaké dve-
tri vlastné prívetivé slová. Dnes hrám 
sestričku, ktorá je usmievavá a má pre 
každého milé slovo. V mojich očiach totiž 
zdravotníci takí sú. Aj kolegovia z divadla 
mi odporúčajú, aby som si udržala 
ľudskosť tejto postavy.

 Na svoj vek toho stíhate až príliš 
veľa. Čo robíte, keď vás prepadne 
únava a stres? 

- Jednoducho utečiem do samoty, 
do prírody, ktorú beriem ako výtvor 
Boží a viem si v nej preto nájsť aj svoj 
pokoj. Určite aj mne mnohokrát praskli 
nervy. Snažím sa však, aby za moju 
únavu netrpeli iní. Veď každý sme istým 
spôsobom unavení. 

 Množstvo vašich rovesníčok by 
chcelo vyzerať tak sviežo ako vy.

- Kamera je neúprosná. Ukáže všetko 
- každú vrásku, pehu, ale ja sa tým 
netrápim. Dôležité je mať pokoj v duši 
a v sebe. Treba sa vedieť vyrovnať 
s osudom. Ak človek verí, že ho niekto 
vedie a že ho má rád ako svoje dieťa, 
svoj výtvor, tak neexistuje problém, 
ktorý by sa nedal vyriešiť. Nejaké iné 
špeciálne triky na krásu nemám. Chodím 
na pravidelné prechádzky, a keď sa ozve 
boľavá chrbtica, cvičím uvoľňovacie 
cviky. Prípadne si zoberiem aspirín. 

 Koncom tohto roku by vám mala 
vyjsť knižka spomienok Prelet nad 
životom. Čím je pre vás toto dielo? 

- Spomienkou na môjho manžela, ale 
aj na mojich rodičov a Trnavu. Pôvodne 
som chcela písať len o manželovi, ale 
keďže sme spolu 38 rokov žili a pracovali, 
nedal sa oddeliť jeho život od môjho. 

 Po jeho prehratom boji 
s rakovinou pred piatimi rokmi bývate 
s mladšou dcérou Katkou. Aké je to, 
keď sú doma dve gazdinky?

- U nás bol šéfkuchárom vždy 
manžel. Ja som sa to musela doučiť 
a teraz varím, myslím si, celkom slušne. 
Katka, na rozdiel od Natálie, k tomu 
nikdy nemala vzťah, no niečo už odo 
mňa odpozerala. Takže dve polovičné 
kuchárky, akými sme, dávajú dohromady 
jednu celkom slušnú. 

 Je niečo, čo by ste sa chceli ešte 
naučiť?

- Chcela by som ďalej poznávať Boha. 
Možno to príde niekomu smiešne, že 
takto hovorím, ale ja sa za to nehanbím. 
Keďže Božie zákony sú na rozdiel 
od svetských nemenné, snažím sa ich 
dodržiavať a teším sa na sľub, že raz 
Boh zotrie každú slzu z očí a nebude 
smrti, bolesti, plaču, kriku, lebo prvé veci 
pominú. 

DOMINIKA PÉTEROVÁ

Celá Zem je náš príbytok
Soňa Valentová: Prežívam množstvo osudov navyše

 Herečka, ktorá spoznáva Boha.  FOTO: Ivona Orešková
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05:00 Zelené nápady pro mod-
rou planetu 09 05:30 Zele-
né nápady pro modrou planetu 
10 06:00 Úsvit lidstva 01 07:00 
Znovuobjevitelé 12 07:30 Zno-
vuobjevitelé 13 08:00 Zvíře-
cí rekordmani 05 09:00 Mistři 
švindlu 43 09:35 Mistři švin-
dlu 44 10:15 Buď já nebo pes 
50 11:10 Skryté možnos-
ti 43 11:40 Skryté možnosti 
44 12:10 Jamieho vláda nad jíd-
lem 04 13:10 Záhady, mýty a le-
gendy 14:10 Za poklady s Ia-
nem Grantem 04 14:40 Eko-
výlet: Skutečné životní nákla-
dy 04 15:15 Zvířecí rekordmani 
24 16:10 Mistři švindlu 45 16:45 
Mistři švindlu 46 17:20 Zele-
né nápady pro modrou plane-
tu 11 17:50 Zelené nápady pro 
modrou planetu 12 18:20 Zvíře-
cí rekordmani 05 19:20 Proč je 
to tak? 22 20:15 Maximální do-
pad 02 21:20 Zázračné smys-
ly 03 22:20 Impéria 04 23:25 
Jednotka pro vyšetřování ne-
hod 04 23:55 Venku v zimě 
04 00:25 Velikonoční ostrov 
01:20 Příběh o Indii 04 02:25 
Místa ve Středomoří 11 03:30 
Kanál v Hangzhou 03 04:00 Du-
naj 04:30 Dunaj 

05:40 Udalosti ČT 06:15 Správy 
- Hírek 06:25 Správy STV 06:50 
Správy a komentáre 07:15 Ma-
ďarský magazín 07:45 Živá pa-
noráma 08:25 Vysielanie pre 
materské školy 08:50 Vysiela-
nie pre materské školy 09:00 
Ranný magazín 11:15 Ako sa va-
ria dejiny 12:40 Regionálny den-
ník 13:15 Živá panoráma 14:00 
Mama to vie najlepšie 14:25 Ži-
júce kamene 15:00 Na tanie-
ri/Teríteken 16:00 Profesionál 
16:10 Polícia 16:30 Halali 17:00 
Regionálny denník 17:35 Fo-
kus - právo 18:15 Autoportré-
ty 18:20 Večerníček 18:30 Ci-
ty folk 2006 19:00 Dizajn 4/17 
19:30 Správy STV 19:55 Správy - 
Hírek 20:00 Keno 10 20:05 Život 
s chladnou krvou 4/5 21:00 Fa-
mília 21:30 Správy a komentáre 
22:00 Večer na tému 23:30 Uda-
losti ČT 00:05 Halali

06:55 Macocha 113/120 07:35 
Keď budeš moja 125-126/238 
09:40 Regina - kráľovná cigán-
skych sŕdc 113/160 11:00 Vik-
tória 108/171 11:45 Láska, s.r.o. 
22/22 12:10 Ulica III. 113/259 
13:25 Rebeli I. 157/215 14:20 
Júlia - Cesty za šťastím 112/351 
15:10 Láska, s.r.o. 22/22 15:35 
Macocha 114/120 16:20 Keď bu-
deš moja 127-128/238 18:05 Uli-
ca III. 114/259 19:00 Rebeli I. 
158/215 20:00 Regina - kráľovná 
cigánskych sŕdc 114/160 21:30 
Pravá tvár vášne 20/178 22:20 
Viktória 109/171 23:10 Tajomstvo 
ľadovca Kriminálny film, Francúz-

sko (2006) Réžia: P. A. Hiroz. Hrajú: 
Y. Baraban, L. Mikaëlová. 00:45 Pra-
vá tvár vášne 20/178 01:35 Lam-
páreň 02:10 Ulica III. 114/259 
02:55 Viktória 109/171 03:35 
Júlia - Cesty za šťastím 112/351 
04:20 Lampáreň 04:50 112 

05:00 Doktorka Quinnová 
117 05:45 Tarzan 24 06:10 Di-
agnóza: Vražda I. 4 06:55 Der-
rick II. 13 08:00 Magnum III. 8,9 
09:35 Derrick II. 13 10:40 Dia-
gnóza: Vražda I. 4 11:30 Magnum 
III. 8 12:20 Zorro 80 12:40 Čer-
vené ruže 200/200 13:35 Dok-
torka Quinnová 117 14:25 Pane-
lák 220 15:00 Páli vám to? 15:40 
Esmeralda 85,86 17:15 Láska ne-
zomiera 63,64 19:00 KRIMI NO-
VINY “N“ 19:30 NOVINY TV JOJ 
“N“ 19:55 PROMI NOVINY 20:15 
Dvaja machri medzi nebom a pek-
lom Keď sa krčmári a piloti Terence Hill 
a Bud Spencer dostanú do sporu s ko-
lumbijskou mafiou, gangstri im zničia 
živnosť a prisahajú pomstu... Talian-

ska komédia (1972). Hrajú: T. Hill, B. 
Spencer, C. Cusack. Réžia: G. Colizzi. 
21:50 PREMIÉRA: Boj o moc 1/2 
23:25 Machri 01:00 Magnum III. 
9 01:50 Nočné reprízy 

07:00 Pod pokličkou 07:25 Ka-
pusta 11/20 07:50 Diagnóza 
08:10 Řidiči profesionálové 5/13 
08:30 Panorama 09:10 Přidej 
se 09:25 Nedej se 09:45 Letec-
ké katastrofy 3/23 11:05 Nezná-
mí hrdinové 11:35 AZ-kvíz 12:00 
Chalupa je hra 12:25 Černé ov-
ce 12:45 Střípky času 13:00 De-
vatero řemesel 13:20 Čarodějné 
námluvy 14:35 Bludiště 15:10 To-
ulavá kamera 15:35 Evropa dnes 
16:05 Prizma 16:25 Tisíc let čes-
ké myslivosti 16:55 Přežili rok 
2000 17:00 Designtrend 5/13 
17:20 Svobody se nevzdáme 1/4 
18:25 POKR 19:05 Medúza 19:45 
Počesku 20:00 Můj otec gene-
rál 21:00 Historie.cs 22:00 Plán 
9 z vesmíru 23:15 Evropský ma-
nuál 23:35 Pavlač Ester Kočičko-
vé 6/12 00:00 Zajatci bílého bo-
ha 00:55 V odborné péči 20/43 
01:25 Hudební studio M 

08:00 Rozcvička s Trojkou 
08:05 Magazín NHL 08:20 Gó-
ly - body - sekundy 08:40 Svet 
golfu Magazín z aktuálneho diania 
zo sveta golfu. (Veľká Británia 2010) 
09:10 Živá panoráma 11:00 
Green, časť 10. S profesionálnym 

trénerom Johnon Carrollom hraje-
me štvrtú jamku v Pressburg Golf 
Clube v Dunakiliti. (Slovenská republi-
ka 2009) 11:05 Hádzaná ME 2010 
muži 12:25 Svet golfu 12:50 Eu-
rópsky pohár 2009 v MTB XC 
cross country 15:20 Basketbal 
liga 17:00 Góly - body - sekun-
dy 17:10 Hry s cieleným progra-
mom 17:35 Si v obraze? 18:00 
Hokej extraliga 20:35 MS Até-
ny 1997 v atletike 21:10 Šesť-
dňová ENDURO 22:05 Góly - bo-
dy - sekundy 22:25 Hokej extra-
liga 00:30 Magazín NHL 00:45 
Góly - body - sekundy 01:09 Zá-
ver vysielania 

05:59 Snídaně s Novou 08:30 
Stefanie II 24 09:25 Bláznivá 
runway 11:40 Tescoma s chutí 
11:45 Lenssen & spol. 12:10 Můj 
přítel Monk VI 14 13:05 Walker 
Texas Ranger VII 12 13:55 Pohře-
šovaní III 2 14:45 Krok za krokem 
19 15:15 Smallville VI 16 16:05 
Vražedná čísla 3 17:00 Odpoled-
ní Televizní noviny 17:40 Krimi-
nálka Miami IV 14 18:30 Ulice 
1617, 1618 19:30 Televizní noviny 
20:00 Ordinace v růžové zahradě 
2 164 21:20 Kriminálka Las Vegas 
IX 5 22:15 Mr.GS 22:45 Zprávař - 
Příběh Rona Burgundyho Will Fer-
rell je hlásateľom televíznych správ, 
ale iba do chvíle, než do spravodaj-
stva nastúpi reportérka Christina Ap-
plegate...Americký film (2004). Ďalej 

hrajú: S. Carell, P. Rudd. Réžia: A. Mc-
Kay. 00:35 Kriminálka Las Vegas 
II 14 01:20 Novashopping 01:40 
Rady ptáka Loskutáka 

05:00 Ochránce I 5 06:00 
Ochránce I 6 07:00 McLeodo-
vy dcery V 15 08:00 Vraždy 
v Midsomeru: Umění žít 10:00 
Dobrá čarodějka Policajný šéf Ja-
ke zahorí láskou k svojej novej su-
sedke Cassandre, ktorá sa nasťa-
huje do strašidelného domu a otvo-
rí si čarodejnícky obchodík. Ostatní 
susedia však príchodom Cassandry 
nie sú nadšení… Romantický (Ka-

nada 2008) Hrajú: C. Bell, Ch. Pot-
ter, C. Disher. Réžia: C. Pryce. 12:00 
McLeodovy dcery V 16 13:00 
Soudkyně Amy I 6 14:00 Vraž-
dy v Midsomeru: Smrt a sny 
16:00 Život v Liberty Street 
Dráma (USA 2004) Hrajú: A. Gish, 
E. Embry, W. Philips. Réžia: D.S.Cass. 
18:00 Soudkyně Amy I 6 19:00 
Drzá Jordan IV 4 20:00 Médium 
III 18 21:00 Detektiv Monroe 
23:00 Přísahal jsem pomstu 
01:00 Právo a pořádek: Útvar 
pro zvláštní oběti IV 17 02:00 
Právo a pořádek: Útvar pro 
zvláštní oběti IV 18 03:00 Život 
v Liberty Street

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark

ČT 2JOJ PlusDomaDvojka

 05:20  Správy STV  
 05:45  Góly body sekundy  
 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Loď lásky 19/25 
 08:55  Vtipnejší vyhráva  
 09:40  Nash Bridges 33/54 
 10:35  Nash Bridges 34/54 
 11:20  Sila lásky I. 304 
 12:20  Dámsky magazín  
 13:35  Varím, varíš, varíme 

a pečieme  
 13:50  Kaviareň Slávia  
 14:35  Zostane to v rodine  
 15:15  Divoký anjel 94/270 
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:18  Góly - body - sekundy  
 16:25  Počasie  
 16:30  Sila lásky III. 207/244 
 17:25  Sila lásky III. 208/244 
 18:20  Dr.House  

Deti v ohrození. 
Seriál. 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  Kaviareň Slávia  
 21:05  Capri 4/12 
 22:50  Dievčatá z Cadillacu  

Rodinný príbeh. Nájdu 
k sebe matka a dcéra 
opäť cestu? Hrajú: Dale 
Jeniffer, Gregory Harrison.

 00:25  Oheň  
 01:10  Sila lásky I. 304 
 02:00  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 18/26 
 02:30  Sila lásky III. 207/244 
 03:20  Sila lásky III. 208/244

 06:00  Teleráno  
 08:40  Krok za krokom 

III. 19/23
 09:05  Xena IV. 3/22
 09:50  Princ z Pacifiku 

Dobrodružný film, 

Franc.- -Špan. (2000). 

Réžia: A. Corneau. Hrajú: 

T. Lhermitte, P. Timsit.
 11:35  Monk V. 4/16
 12:30  Odpadlík IV. 19/22
  13:25  Nezvestní III. 15/19
 14:15  Myšlienky vraha 

II. 19/23
 15:00  Rýchle Televízne noviny 
 15:05  Kobra 11 XII. 1/10
 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. 20/23
 18:15  Rýchle Televízne noviny 
 18:20  Bez servítky  
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Ako pavúk 

Thriller, Nemecko-

USA (2001). Réžia: L. 
Tamahori. Hrajú: M. 
Freeman, M. Potterová.

 21:55  NCIS - Námorný 
vyšetrovací úrad 
VI. 11/25

 22:50  8 MM 2 
 00:45  Tanec s mŕtvymi 

Thriller, USA (2005). 

Réžia: M. Mendez. Hrajú: 

D. Purcell, J. Maran.
 02:25  Kyle XY II. 3/13
 03:10  Wolffov revír II. 

22-23/26

 06:00  PROMI NOVINY 
 06:20  NOVINY TV JOJ 
 06:45  KRIMI NOVINY 
 07:10  NOVINY TV JOJ 
 07:35  KRIMI NOVINY 
 08:00  NOVINY TV JOJ 
 08:25  Panelák V. 3
 09:15  Ohnivá cesta 1, 2/2

Kanadsko-čínska 

miniséria (2008). 

Hrajú: P. O´Toole, B. 
Sunová, L. Macfarlane, 
S. Neill. Réžia: D. Wu.

 12:30  C. S. I. : Kriminálka 
Las Vegas VII. 18

 13:25  Medicopter 117 75
 14:25  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas VII. 19
 15:20  Simpsonovci VIII. 12, 13
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 19
 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:20  PROMI NOVINY 
 17:30  Kutyil s. r. o. III. 4
 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. 4

Dávid. Slovenský 

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

 21:15  Knight Rider - Nič nie 
je, ako bývalo 16

 22:00  Life: Najbohatší 
policajt 3

 23:55  Mafstory 
 00:55  Lietajúce oko 
 02:40  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 
 03:20  Simpsonovci VIII. 
 04:00  Mafstory 

 05:59  Dobré ráno  
 08:30  Kouzelná školka  
 09:00  Farmářova dcera  
 10:35  Rytmus  
 10:50  Sci-fi aneb Slavný 

Peterka  
 12:00  Polední události  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

IV 18/32 
 14:15  Soudkyně Amy 12/23 
 15:00  Divnopis  
 15:10  Willy Fog na cestě 

kolem světa  
 15:35  Byla jednou jedna 

planeta 5/26 
 16:00  Šikulové  
 16:20  Kamarád Timmy 5/26 
 16:30  Kouzelná školka  
 17:00  AZ-kvíz  
 17:25  Stop  
 17:30  Nevzdávej to  
 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  
 20:00  Prohnilí proti 

prohnilým
 20:55  Máte slovo 
 21:40  Na stopě 
 22:05  Taggart 
  23:25  Sex ve městě II 3/18
 23:50  McLeodovy dcery 

IV 18/32
 00:35  Řím II 10/10
 01:40  Rajské zahrady II 5/13
 01:55  Hledání ztraceného 

času 6
 02:15  Hledám práci 
 02:35  Chcete mě? 
 02:50  Blues ze Staré Pekárny 
 03:35  Jak dobře digitálně 

naladit 

 06:20  Dexterova 
laboratoř II 26

 06:40  Pět holek na krku 59
  07:20  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 13
 07:45  M*A*S*H 92
 08:20  Frasier I 24
 08:45  Právo a pořádek I 20
 09:45  Policie Hamburk III 21
 10:40  To je vražda, 

napsala III 13
 11:40  Kauzy z Bostonu II 16
 12:35  M*A*S*H 93
 13:10  Denník zasloužilé matky

Reba zisťuje, že byť 
slobodnou matkou je  
skutočne ťažké...Americký 

sitcom (2001 - 2007). 

Hrajú: R. McEntireová, S. 
Howey, S. Pomersová.

 13:45  Čarodějky IV 7
 14:45  Médium IV 8
 15:40  Julie Lescautová V 4
 17:40  Minuty regionu  
 18:00  5 proti 5 
 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 14
 20:00  TOP STAR: Waldemar 

Matuška  
Skutočný príbeh 
„nesmrteľného“ 
Waldemara Matušku 
rozpráva jeho žena Oľga. 
Dozviete sa o utajovanej 
smrti jeho dvojčiat, živote 
na Floride a o zákulisí 
Matuškovho pohrebu 
v exkluzivních záberoch.

 21:20  Mladší o pár let  
 22:15  Zoufalé manželky V 19 
 23:15  Svědomí  
 01:10  Volejte Věštce  
 02:55  Výklad snů 
 03:50  Na čem záleží 29 

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

22.50 8 MM 2 00.55 Lietajúce oko 23.15 Svedomie
Ctižiadostivého  politika Davida Huxleyho tajne 
natočia počas horúcich hier so svojou snúbenicou Tish  
a prekrásnou mladou modelkou. David musí dostať 
vydierača, ktorý chce za negatívy nehorázne peniaze, 
inak môže prísť o sľubnú kariéru alebo aj život.

Dôstojník Murphy testuje prototyp špeciálneho vrtuľníka, 
určeného na boj proti teroristom počas olympijských 
hier. Velí mu plukovník McDowell, ktorý zosnoval 
sprisahanie proti osobnostiam policajného zboru v Los 
Angeles. Podarí sa zabrániť  Murphymu vo vraždení?

Právnik Anthony Hopkins uvažuje o rôznych možnostiach, 
ako zavraždiť svoju manželku, ktorá sa s ním chce 
rozviesť a pripraviť ho o majetok. Do hry vstupuje aj 
jeho milenka Jackie.  Avšak nemyslel na jednu dôležitú 
okolnosť - vo svojich plánoch silne podcenil ženy...

Thriller/dráma/krimi/mysteriózny, USA, 2005, 106 min., od 16 rokov
Réžia: J.S. Cardone. Hrajú: Johnathon Schaech, Lori Heuringová...

Dráma/akčný/krimi, USA, 1983, 108 min.
Réžia: John Badham. Hrajú: Roy Scheider, Warren Oates...

Dráma/krimi/mysteriózny/thriller, USA, 1985, 104 min.
Réžia: David Greene. Hrajú: Anthony Hopkins, Blythe Dannerová...

  

MARKÍZA JOJ PRIMA

8 MM 2 Blue Thunder Guilty Conscience
 seriál   f ilm

 dokument  správy 

 pre deti  zábava



Trnavský hlas 5/2010

 seriál   f ilm

 dokument  správy 

 pre deti  zábava

PIATOK 5.2. 31

05:00 Zelené nápady pro mod-
rou planetu 11 05:30 Zele-
né nápady pro modrou planetu 
12 06:00 Úsvit lidstva 02 07:00 
Znovuobjevitelé 14 07:30 Zno-
vuobjevitelé 15 08:00 Zvíře-
cí rekordmani 06 09:00 Mistři 
švindlu 45 09:35 Mistři švin-
dlu 46 10:15 Buď já ne-
bo pes 51 11:10 Skryté mož-
nosti 45 11:40 Skryté mož-
nosti 46 12:10 Jamie vaří pro 
vás a zdravě 13:10 Velikonoč-
ní ostrov 14:10 Za poklady s Ia-
nem Grantem 05 14:40 Eko-
výlet: Skutečné životní nákla-
dy 05 15:15 Zvířecí rekordma-
ni 25 16:15 Mistři švindlu 17:20 
Zelené nápady pro modrou pla-
netu 13 17:50 Zelené nápady pro 
modrou planetu 14 18:20 Zvíře-
cí rekordmani 06 19:20 Proč je 
to tak? 23 20:15 Maximální do-
pad 01 21:20 Zázračné smys-
ly 04 22:20 Impéria 05 23:25 
Jednotka pro vyšetřování ne-
hod 05 23:55 Venku v zimě 
05 00:25 Město zkázy 01:20 
Příběh o Indii 05 02:25 Mís-
ta ve Středomoří 12 03:30 Ka-
nál v Hangzhou 04 03:55 Dunaj 
04:30 Dunaj 

05:40 Udalosti ČT 06:15 Správy 
- Hírek 06:20 Správy STV 06:50 
Správy a komentáre 07:15 City 
folk 2006 07:45 Živá panoráma 
08:25 Vysielanie pre materské 
školy 08:50 Vysielanie pre mater-
ské školy 09:00 Ranný magazín 
11:15 Život s chladnou krvou 4/5 
12:05 Regionálny denník 12:35 
Živá panoráma 13:20 Dizajn 4/17 
13:45 Família 14:20 Večer na té-
mu 16:00 Obrázky z prírody 
16:30 Hlas Európy 17:00 Regio-
nálny denník 17:35 Fokus - rodi-
na 18:15 Autoportréty 18:20 Ve-
černíček 18:30 Televíkend 19:00 
Kaleidoskop 19:30 Správy STV 
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 
10 20:05 Goldina pomsta 20:55 
GEN.sk 21:10 Československý fil-
mový týždenník 21:30 Správy 
a komentáre 22:00 Nočný filmo-
vý klub 23:25 Udalosti ČT 00:00 
Záznam zo zasadnutia NR SR 

05:15 Tajomstvo ľadovca 06:45 
Macocha 114/120 07:30 Keď bu-
deš moja 127-128/238 09:35 Re-
gina - kráľovná cigánskych sŕdc 
114/160 11:00 Viktória 109/171 
11:45 Spýtaj sa Harriet 1/13 
12:10 Ulica III. 114/259 13:25 
Rebeli I. 158/215 14:15 Júlia - 
Cesty za šťastím 113/351 15:05 
Spýtaj sa Harriet 1/13 15:30 Ma-
cocha 115/120 16:15 Keď bu-
deš moja 129-130/238 18:05 
Ulica III. 115/259 19:00 Rebe-
li I. 159/215 20:00 Regina - krá-
ľovná cigánskych sŕdc 115/160 
21:30 Inga Lindströmová: V let-
nom dome Romantický film, Ne-

mecko-Rakúsko (2005) Réžia: H. 
Kranzová. Hrajú: D. Zichová, S. Ver-
hoeven. 23:10 Prázdninový le-
kár v Toskánsku: Boj o moje die-
ťa 00:50 Lampáreň 01:20 Ulica 
III. 115/259 02:00 Prijateľné ri-
ziko 03:30 Lampáreň 04:00 112 

05:00 Doktorka Quinnová 
118 05:45 Tarzan 25 06:10 Dia-
gnóza: Vražda I. 5 06:55 Derrick 
II. 14 08:00 Magnum III. 10,11 
09:35 Derrick II. 14 10:40 Dia-
gnóza: Vražda I. 5 11:30 Mag-
num III. 10 12:20 Zorro 81 12:40 
Zasľúbená zem 1/65 13:35 Dok-
torka Quinnová 118 14:25 Pane-
lák 221 15:00 Páli vám to? 15:40 
Esmeralda 87,88 17:15 Láska ne-
zomiera 65,66 19:00 KRIMI NO-
VINY “N“ 19:30 NOVINY TV JOJ 
“N“ 19:55 PROMI NOVINY 20:15 
„Hříšní lidé Města pražského“ 
5 20:55 Siska 68 22:00 Desiaty 
muž Príbeh francúzskeho advokáta 
Jeana Louisa Chavela, ktorému počas 
II. svetovej vojny hrozila poprava... 
Americký vojnový film (1988). Hrajú: 

A. Hopkins, K. Scott Thomasová. Ré-

žia: Jack Gold. 23:45 Magnum III. 
11 00:35 Zasľúbená zem 1/65 
01:20 Nočné reprízy 

07:00 Nevzdávej to 07:25 Tisíc 
let české myslivosti 07:50 Pře-
žili rok 2000 08:00 Designtrend 
5/13 08:30 Panorama 09:35 Ne-
obyčejné životy 10:30 Zahrajem 
si na vojáky 11:00 Kuchařská po-
hotovost 11:35 AZ-kvíz 12:00 
Pod pokličkou 12:40 Ta naše po-
vaha česká 13:10 Medúza 13:45 
Šikulové 14:05 Hrůzostrašný dě-
jepis 5/26 14:35 Sportovci světa 
15:30 Království divočiny 16:00 
Experiment 16:25 Rodina a já 
16:45 Francie s ozvěnou domova 
5/16 17:05 Střípky času 17:25 72 
jmen české historie 61/72 17:40 
Chcete mě? 17:55 Ještě jsem ta-
dy 18:25 Kosmopolis 19:05 Hle-
dám práci 19:30 Auto Moto Re-
vue 20:00 Zázračná planeta 
20:50 Moje rodina V 5/14 21:30 
Roy Hargrove Quintet 22:30 Bi-
gbít 6/42 23:30 Gorodok pro štěs-
tí 23:55 I BBC se utne 

08:00 Rozcvička s Trojkou 08:05 
Magazín NHL 08:20 Góly - bo-
dy - sekundy 08:40 Paralympij-
ský magazín 09:10 Živá panorá-
ma 11:10 Hádzaná ME 2010 mu-
ži Štvrťfinále. Záznam. (Rakúsko 2010) 
12:30 Šesťdňová ENDURO Návrat 

k súťaži v r. 2009. 13:25 Hádzaná 
ME 2010 muži 14:45 Hokej extra-
liga 17:00 Góly - body - sekundy 
17:05 Športovkyňa 17:40 Komé-
ty 17:55 Volejbal pohárová súťaž 
19:55 Magazín NHL 20:10 Šport-
mánia 20:35 Dokument o ME 
2004 vo futbale 21:40 RED BULL 
CRASHED ICE,Preteky rýchlokor-
čuliarov v ľadovom koryte v Pra-
he 22:10 Paralympijský maga-
zín 22:35 Góly - body - sekundy 
22:50 Odpískané - hokej 23:05 
Volejbal pohárová súťaž 01:05 
Magazín NHL 01:20 Góly - body - 
sekundy 01:30 Odpískané - hokej 
01:49 Záver vysielania 

05:00 Novashopping 05:59 Sní-
daně s Novou 08:30 Stefanie II 
25 09:30 Stefanie III 1 11:15 
Tescoma s chutí 11:20 Lenssen 
& spol. 12:10 Můj přítel Monk 
VI 15 13:05 Walker Texas Ran-
ger VII 13 13:55 Pohřešova-
ní III 3 14:45 Krok za krokem 
20 15:15 Smallville VI 17 16:05 
Vražedná čísla 4 17:00 Odpo-
lední Televizní noviny 17:40 Kri-
minálka Miami IV 15 18:30 Ulice 
1619, 1620 19:30 Televizní noviny 
20:00 Noc na Karlštejně 21:45 
Lara Croft: Tomb Raider Angeli-
na Jolie kráča po stopách svojho otca, 
cestovateľa a hľadača pokladov. Chce 
nájsť obe časti prastarého šému, kto-
rý jej zaistí neobmedzenú moc...Dob-

rodružný film (2001). Ďalej hrajú: I. 
Glen, N. Taylor. Réžia: S. West. 23:35 
Air Marshal 01:20 Novashopping 
01:40 112 02:10 Tabu 02:55 Áč-
ko 03:30 Kolotoč 

05:00 Ochránce I 6 06:00 
Ochránce I 7 07:00 McLeodovy 
dcery V 16 08:00 Vraždy v Midso-
meru: Smrt a sny 10:00 Dynastie: 
Rub a líc Blake, Krystle a prehnaná 
Alexis opäť na obrazovke! Tentokrát 
v hranom filme o vzniku a vývoji „ne-
konečnej“ Dynastie, jedného z naj-
sledovanejších televíznych seriálov... 
Dráma (USA 2004) Hrajú: A. Krige, 
J. Terry, P. Reed.  12:00 McLeodo-
vy dcery V 17 13:00 Soudkyně 
Amy I 7 14:00 Vraždy v Midsome-
ru: Malované krví 16:00 Odváž-
ná holka Holly má všetko, aby sa sta-
la hviezdou. Má krásny hlas, sen i pev-
nú vôľu, ale bohužiaľ je příliš skrom-
ná... Film inšpirovaný knihou napísanou 
Lynne a Britney Spears. Rodinný (USA 

2004) Hrajú: V. Madsen, L. Haun. Ré-

žia: B. Roth. 18:00 Soudkyně Amy 
I 7 19:00 Drzá Jordan IV 6 20:00 
Médium III 19 21:00 Právo 
a pořádek: Útvar pro zvláštní 
oběti IV 17 22:00 Právo a pořá-
dek: Útvar pro zvláštní oběti IV 
18 23:00 Právo a pořádek 01:00 
Médium III 15 02:00 Médium III 
16 03:00 Dva muži šli do války

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark

ČT 2JOJ PlusDomaDvojka

 05:20  Správy STV  
 05:45  Góly body sekundy  
 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Loď lásky 20/25 
 08:50  Vtipnejší vyhráva  
 09:40  Nash Bridges 35/54 
 10:35  Nash Bridges 36/54 
 11:20  Sila lásky I. 305 
 12:20  Dámsky magazín  
 13:35  Varím, varíš, varíme 

a pečieme  
 13:50  Kaviareň Slávia  

Hudobný koktejl 
Petra Stašáka.  

 14:40  Zostane to v rodine  
Zábavno - vedomostná 

súťaž pre celú rodinu 
s Andrejom Bičanom. 
(Slovenská republika 2009)

 15:15  Divoký anjel 95/270 
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:18  Góly - body - sekundy  
 16:25  Počasie  
 16:30  Sila lásky III. 209/244 
 17:25  Sila lásky III. 210/244 
 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  Eurovision Song 

Contest 2010  
 21:50  Ryba menom Wanda  
 23:40  Prci, prci, prcičky 

v tábore  
 01:20  Sila lásky I. 305 
 02:05  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 19/26 
 02:35  Sila lásky III. 209/244 
 03:25  Sila lásky III. 210/244
 04:10  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 19/26
 04:40  Divoký anjel 95/270

 06:00  Teleráno  
 08:50  Krok za krokom 

III. 20/23
 09:15  Xena IV. 4/22
 10:00  Noc na Karlštejne 
 11:40  Monk V. 5/16
 12:30  Odpadlík IV. 20/22

Akčný seriál, USA 

(1995-1996). V hlavnej 

úlohe L. Lamas.
 13:20  Rýchle Televízne noviny 
 13:25  Nezvestní III. 16/19
 14:15  Myšlienky vraha 

II. 20/23
 15:00  Rýchle Televízne noviny 
 15:05  Kobra 11 XII. 2/10
 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. 21/23
 18:15  Rýchle Televízne noviny 
 18:20  Bez servítky  
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Tomu neuveríš! 
 20:50  Smrtonosná zbraň 3 
 23:00  Delta Force One: 

Stratená hliadka 
Akčný film, USA (1999). 

Réžia: J. Zito. Hrajú: 
G. Daniels, M. Norris.

 00:50  Nezmieriteľní 
Western, USA (1992). 

Réžia: C. Eastwood. Hrajú: 

C. Eastwood, G. Hackman.
 03:00  Gumball 3000 Rally 

Zakázané závody, 

VB (2004). Réžia: 
R. Fleischer.

 04:05  Kobra 11 XII. 2/10

 06:10  KRIMI NOVINY 
 06:35  NOVINY TV JOJ 
 07:00  KRIMI NOVINY 
 07:25  NOVINY TV JOJ 
 07:50  Panelák V. 4
 08:40  Zavraždená, ale. . 

Americký thriller (1997). 

Hrajú: M. Amicková, 
M. Parentová. 

 10:35  Lietajúce oko 
Americký akčný film 

(1983). Hrajú: R. Scheider, 
M. McDowell, D. Stern. 

 12:30  Knight Rider - Nič nie 
je, ako bývalo 16

 13:25  Medicopter 117 76
 14:25  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas VII. 20
 15:20  Simpsonovci VIII. 14, 15
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 20
 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:20  PROMI NOVINY 
 17:30  Kutyil s. r. o. III. 5
 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. 5
 21:15  Penelope 
 23:15  PREMIÉRA: Firewalker 

Americký akčný film 

(1986). Hrajú: Ch. Norris, 
L. Gossett Jr.. Réžia: 

J. Lee Thompson.
 01:15  Kyborg 

Americký akčný sci-

fi film (1989). Hrajú: 

J.-C. Van Damme, 
D. Haddonová. 

 02:40  C. S. I. : Kriminálka 
Las Vegas VII. 

 03:20  Penelope 

 05:59  Dobré ráno  
 08:30  Kouzelná školka  
 09:00  Ktosi je za dverami  
 09:30  Werichiáda  
 10:20  Toulky krajem  
 10:30  Domácí štěstí  
 11:00  Barvy života  
 12:00  Polední události  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

IV 19/32 
 14:15  Soudkyně Amy 13/23 
 15:00  Krásy evropského 

pobřeží: Golfský proud 
 15:10  Franklin 13/52 
 15:35  Záhada hradu 

Černá růže 2/13 
 15:55  Návštěva v ZOO  
 16:00  Ovečka Shaun 30/40 
 16:05  Garfield a přátelé 8/26 
 16:30  Bludiště  
 17:00  Za školu  
 17:30  Bydlení je hra  
 18:00  Události v regionech  
 18:25  Bílé ovce  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 19:55  Losování Euromiliony  
 20:00  Ať žijí rytíři! 5/7 
 21:00  13. komnata 

Jana Kašpara  
 21:30  Uvolněte se, prosím  
 22:20  Sex ve městě VI 18/20 
 22:55  Kmotr III 1/2 
 00:30  McLeodovy dcery 

IV 19/32 
 01:15  Všechnopárty  
 02:00  Sabotáž  
 02:25  Rajské zahrady II 5/13 
 02:40  Charlie Chaplin  
 03:10  Kdo je... Josef Palivec  
 03:35  Krásy evropského 

pobřeží: Golfský proud 

 05:05  Wolffův revír 
 06:20  Dexterova 

laboratoř II 27
 06:40  Pět holek na krku 60
  07:20  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 14
 07:45  M*A*S*H 93
 08:20  Frasier II 1

Pomalé tango 
v južnom Seattli. 
Americký komediálny 

seriál (1994). Hrajú: K. 
Grammer, J. Mahoney.

 08:45  Právo a pořádek I 21
 09:45  Policie Hamburk III 22
 10:40  To je vražda, 

napsala III 14
 11:40  Kauzy z Bostonu II 17
 12:35  M*A*S*H 94
 13:10  Chůva k pohledání I 13
 13:45  Čarodějky IV 8
 14:45  Médium IV 9
 15:40  Julie Lescautová V 5
 17:40  Minuty regionu  
 18:00  5 proti 5 
 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 15
 20:00  Bratři jak se patří  

Siamské dvojčatá Matt 
Damon a Greg Kinnear 
spoločne vedú reštauráciu 
s rýchlym občerstvením 
a darí sa im dobre. Ibaže 
herecky nadané dvojča sa 
rozhodne skúsiť šťastie 
v Hollywoode... Americká 

komédia (2003). 

Hrajú: E. Mendesová, 
Cher, S. Cassel. Réžia: 

B. a P. Farrellyovi.
 22:35  Kobra  
 00:25  Věc  
 02:25  Volejte Věštce  
 04:10  Na čem záleží 30

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

20.50 Smrtonosná zbraň 3 21.15 Penelope 22.35 Kobra
Detektív Murtaugh sníva o pokojnom odchode 
do dôchodku. So svojím partnerom Riggsom  vyšetrujú 
krádeže zbraní z policajných skladov. Vyšetrovanie vedie 
k bývalému policajtovi Travisovi. Tvrdý boj o prežitie 
vrcholí a Murtaugh netuší, či sa vôbec dôchodku dožije.

Penelope trpí rodinnou kliatbou, ktorá jej pričarovala 
prasačí rypáčik. Kliatbu zlomí len ten, kto ju bude verne 
a oddane milovať. Po zradách a sklamaniach Penelope 
utečie od rodiny a odchádza do sveta odhodlaná 
žiť samostatný život a hľadať svoje šťastie.

Poručík Marion Cobretti zvaný Kobra je na stope maniaka, 
ktorý spáchal niekoľkonásobnoú vraždu sekerou. 
Modelkua Ingrid napadne skupina ľudí, ktorí likvidujú 
slabých a do ktorej patrí aj policajtka Nancy Stalková. 
Kobra odvezie Ingrid do bezpečia mimo mesta.

Akčný/komédia/krimi, USA, 1992, 118 min., od 13 rokov
Réžia: Richard Donner. Hrajú: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci...

Dráma/komédia/mysteriózny, VB/USA, 2006, 101 min.
Réžia: S. Chow, M. Palansky. Hrajú: R. E. Grant, S. Chow...

Akčný, USA, 1986, 87 min., od 12 rokov
Réžia: G. P. Cosmatos. Hrajú: S. Stallone, B. Nielsenová, R. Santoni...
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Lethal Weapon 3 Penelope Cobra
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05:00 Zelené nápady pro mod-
rou planetu 13 05:30 Zele-
né nápady pro modrou plane-
tu 14 06:00 Obnažená plane-
ta 06 07:00 Lidé a místa na Ze-
mi: Island 07:15 Jak přežít Eve-
rest 03 08:10 Venku v zimě 
05 08:40 Venku v zimě 06 09:10 
Zvířecí rekordmani 14 10:05 Ob-
jevování Arktidy s Nigelem Mar-
venem 05 11:00 Řeč hmyzí říše 
07 11:20 Jimmova farma 11:55 
Jimmova farma 12:30 Jamie-
ho vepřové hody 13:30 Rybaře-
ní na chalupě 01 14:30 Zvíře-
cí rekordmani 37 15:30 Řeč 
hmyzí říše 03 15:50 Tělo v čís-
lech 02 16:45 Mistři švindlu 
21 17:20 Mistři švindlu 45 18:00 
Mistři švindlu 46 18:40 Zhýčka-
ní 13 19:10 Zhýčkaní 01 19:45 
Zázračné smysly 04 20:50 Pi-
ráti silnic 09 21:20 Piráti sil-
nic 10 21:45 Lidé a místa na Ze-
mi: Lofoten 22:00 On the Spot 
04 22:55 Město zkázy 23:55 
Forenzní laboratoř 00:50 Od-
kud přicházíme 06 01:50 Králo-
vé a královny 01 02:20 Králové 
a královny 02 02:50 Evropská 
velkoměsta 09 03:55 Evropská 
velkoměsta 11 

07:05 Kaleidoskop 07:35 Živá pa-
noráma 08:15 Televíkend 08:45 
Encyklopédia slovenských obcí 
09:05 Rieky Francúzska 09:30 
Goldina pomsta 10:20 GEN.sk 
10:35 Medicína 11:35 TKN 12:05 
5 minút po dvanástej - komplexy 
13:05 Duchovia 17/34 13:40 Ho-
kejová 80 14:45 Kapura 15:25 
Farmárska revue 15:45 Študent-
ské filmy 16:20 Seniori 16:45 Pia-
no revue 18:20 Večerníček 18:30 
Vladimír Hurban Vladimirov 18:55 
Vinica zrie 19:20 Invencie: Ján 
Berger - Svetlo a farba 19:30 
Správy STV 19:50 Národnost-
né správy 20:00 Keno 10 20:05 
Na križovatke SK + CZ 21:20 Re-
tro noviny 21:35 Anjeli strážni 
Vladimíra Černušáka 22:10 Kino 
na Dvojke 23:45 BJD 2008 00:30 
Motormagazín 00:50 Udalosti ČT 
01:25 Správy STV 01:49 Záver 
vysielania 

05:30 Prázdninový lekár v Tos-
kánsku: Boj o moje dieťa 07:00 
Keď budeš moja 129-130/238 
08:40 Muži na stromoch II. 
13/14 09:30 Slávici na uli-
ci 10:35 Chuťovky 11:55 Rebe-
li I. 159/215 12:50 Prípady Ali-
ce Neversovej III. 4/4 14:30 Co-
lumbo VII. 4/4 16:15 Keď budeš 
moja 131-132/238 18:05 Mu-
ži na stromoch II. 13/14 19:00 
Rebeli I. 160/215 20:00 Rosa-
munde Pilcherová: Láska z jas-
ného neba Romantický film, Ne-

mecko-Rakúsko (2006) Réžia: D. 
Kehler. Hrajú: J. Tremsalová, P. Fich-
te, M. Agischewová.21:40 Drž si od-
stup Film, USA (2005) Réžia: S. Pol-
lard. Hrajú: G. Bellows, J. Westfeldto-
vá. 23:15 Prijateľné riziko Thril-

ler, Kanada-USA (2001) Réžia: W. A. 
Graham. Hrajú: Ch. Lowe, K. Ruther-
fordová. 00:50 Columbo VII. 4/4 
02:25 Lampáreň 03:35 112 

05:10 Chobotnica II. 4,5 06:10 
Chobotnica II. 07:15 Siska 
68 08:15 V uliciach San Fran-
cisca 90,91 10:00 Zorro 82,83 
10:45 Miazgovci 26,27 11:45 Ju-
lie Lescautová III. 9 13:30 „My 
všichni školou povinní“ 1/13 
14:35 Lotrando a Zubejda 16:25 
Desiaty muž 18:10 „Hříšní lidé 
Města pražského“ 5 19:00 KRI-
MI NOVINY “N“ 19:30 NOVINY 
TV JOJ “N“ 19:55 Prvé oddelenie 
20:15 Big Ben XIII - Viedenská 
krv 22:00 Moje meno je Nikto 
Starý skúsený pištoľník Henry Fonda 
by už rád odišiel na odpočinok do vy-
snívanej Európy, ale v ceste mu bráni 
nielen záhadná vražda jeho brata, ale 
aj mladý ľahtikársky pištoľník Terence 
Hill... Taliansko-nemecko-francúz-

sky spaghetti western (1974). Hra-

jú: H. Fonda, T. Hill, L. Gordon. Réžia: 

T. Valerii, S. Leone. 00:00 V uliciach 
San Francisca 90,91 

07:20 Podzemní Čechy II 07:50 
Panorama 08:30 Zázračná plane-
ta 09:15 Postřehy odjinud 09:25 
Náš venkov 10:10 Ta naša kape-
la 10:40 Hledání ztraceného ča-
su 11:00 Můj otec generál 12:00 
Game Page 12:30 Medúza 13:10 
Simpsonovi XIX 7/20 13:35 Mu-
silok 14:05 Ajťáci 6/6 14:30 Ba-
sement Sessions 2/6 15:25 Krá-
lovství divočiny 15:50 Pohád-
ka z kamene 16:20 Rajské zahra-
dy II 6/13 16:35 Zasvěcení 17:05 
Úsměvy Marie Drahokoupilové 
17:45 Za domy milovníků umění 
s profesorem Pavlem Zatlouka-
lem 6/7 18:00 Památky na pro-
dej 18:35 Kultura.cz 19:00 Mo-
je rodina V 5/14 19:35 Devate-
ro řemesel 20:00 Nominační ve-
čer Českého lva 21:40 Trilobit 
Beroun 2009 22:05 Divadlo žije! 
22:35 Filmopolis 23:30 Pozdní 
sběr 01:05 Roy Hargrove Quintet 

08:00 Rozcvička s Trojkou 
08:05 Magazín NHL 08:20 Góly - 
body - sekundy 08:30 Odpískané 
- hokej 08:45 Dobrí anjeli - Play 
Off Európska liga basketbalistiek. 
Záznam. (Slovenská republika 2010) 
10:30 GRID Športový magazín pre 
motoristov. (SR 2010) 11:00 Špor-
tovkyňa Magazín o ženách v špor-

te, mapuje dianie v ženskom športe, 
profily veľkých športovkýň minulosti 
a netradičné športy. (VB 2010) 11:25 
Športová akadémia 11:55 Cesta 
ku sláve 12:45 Futbal Magazín 
PL preview 13:15 Anjeli strážni 
13:50 Tenis Fed Cup 17:55 Fut-
bal Magazín PL preview 18:20 
Green, časť 59. 18:45 Magazín 
NHL 19:00 Kométy 19:25 Ne-
smrteľní smrteľníci 19:50 Veľké 
športové duely 20:45 Dokument 
o ME 2004 vo futbale 21:50 Góly 
- body - sekundy 22:10 Tenis Fed 
Cup 01:29 Záver vysielania 

05:55 Senzační Spiderman 
20 06:20 Batman vítězí III 
4 06:45 Roary: Závodní auto 11, 
12 07:15 Spongebob v kalhotách 
63 07:40 Vteřiny před katastro-
fou 08:40 Občanské judo 09:20 
Rady ptáka Loskutáka 10:15 
Marco Polo 1/2 12:00 Volejte No-
vu 12:30 Tetička 14:15 Na Hrom-
nice o den více 16:10 Lavina sto-
letí 17:55 Babicovy dobroty 
18:30 Koření 19:30 Televizní no-
viny 20:00 Ledově ostří Keď Will 
Ferrell a Jon Heder nezískajú na šam-
pionáte v krasokorčuľovaní medaile 
ako jednotlivci, rozhodnú sa ich získať 
spoločne - v súťaži párov... Americká 

komédia (2007). Ďalej hrajú: W. Ar-
nett, A. Poehler, J. Fischer. Réžia: J. 
Gordon, W. Speck. 21:50 Přepade-
ní v Pacifiku 23:50 Hlava nehlava 
02:05 Novashopping 02:30 Vo-
lejte Novu 02:55 Zlatíčka 04:25 
DO-RE-MI 

05:00 Ochránce I 7 06:00 
Ochránce I 8 07:00 Dynastie: 
Rub a líc 09:00 Odvážná holka 
11:00 Soudkyně Amy I 3 12:00 
Soudkyně Amy I 4 13:00 Soud-
kyně Amy I 5 14:00 Stávka! Keď 
sa študentky dievčenskej školy dozve-
dia, že sa má ich škola spojiť so školou 
pre chlapcov, usporiadajú štrajk, aby 
k tomuto spojeniu nedošlo. Uspejú? 
Komédia (USA 1998) Hrajú: K. Duns-
tová, G. Hoffmannová, R. L. Cooková. 
Réžia: S. Kernochanová. 16:00 Cé-
line Plastická operácia, vášnivá lás-
ka a vnútorný boj. Dlhé roky nič z toho 
na verejnosť nepreniklo, teraz je však 
jej súkromie odhalené. Neautorizova-
ný príbeh života popovej hviezdy Cé-
line Dion. Životopisný/hudobný (Ka-

nada 2008) Hrajú: Ch. Ghawiová, 
J. Ferlandová. Réžia: J. Woolnough. 
18:00 Dobrá manželka 3 19:00 
Dobrá manželka 4 20:00 Právo 
a pořádek: Zločinné úmysly VIII 
5 21:00 Právo a pořádek: Zločin-
né úmysly VIII 6 22:00 Nebez-
pečná seznamka 00:00 Detek-
tiv Monroe 02:00 Drzá Jordan 
IV 1 03:00 Drzá Jordan IV 2

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark

ČT 2JOJ PlusDomaDvojka

 05:35  Správy STV  
 06:00  Góly body sekundy  
 06:10  Reportéri  
 06:40  Svet v obrazoch  
 07:05  Náhradníci I. 6/21 
 07:25  Moji kamaráti Tiger 

a Macko Pú II 34/39 
 07:50  Rýchla rota Chipa 

a Dala 17/51 
 08:15  Fidlibumove rozprávky  
 08:40  Góóól  
 09:10  Hádaj kto nás pozval  
 09:35  Heidi 4/26 
 10:00  Robin Hood 4/13 
 10:45  Chudobní milionári 4/12 
 11:35  Hopla!  
 12:05  Poklady civilizácie 4/4 
 13:00  Motormagazín  
 13:20  Kráľ Ralph  
 15:00  Elektrický jazdec  
 17:05  Show Billa Cosbyho 

VIII 15/25 
 17:30  SVADBA SNOV 

- Vyznania  
 18:40  Postav dom, 

zasaď strom  
 19:20  Večerníček 
 19:30  Správy STV  
 19:50  Góly body sekundy  
 20:05  Počasie  
 20:15  Pošta pre Teba  
 21:20  Skutočný príbeh: 

Hľadanie spravodlivosti  
Krimi. Má podozrenie, 
že smrť jej dcéry nebola 
náhoda. Réžia: Noel 
Nosseck. Hrajú: Peggy 
Lipton, Danica McKellar.

 22:55  Hunter: Opäť v akcii  
 00:35  Modrý motýľ  
 02:15  Show Billa Cosbyho 

VIII 15/25 
 02:45  Hunter: Opäť v akcii  
 04:10  Správy STV 
 04:30  Góly body sekundy 

 05:10  Stone v utajení 19/26
 06:00  Superpes Krypto 
 06:10  Shaggy a Scooby-

Doo na stope I. 8/13
 06:35  Flintstonovci I. 18/25
 07:00  Alf III. 13-14/25
 07:55  Malí obri 

Komédia, USA (1994). 

Réžia: D. Dunham. Hrajú: 
R. Moranis, E. O‘Neil.

 09:50  Pozri, kto to hovorí 
Komédia, USA (1989). 

Réžia: A. Heckerlingová. 
Hrajú: J. Travolta, K. 
Alleyová, B. Willis.

 11:35  Agenti 00 
Akčná komédia, Franc.-

VB (2004). Réžia: G. Pirés. 
Hrajú: E. Judor, R. Bedia.

 13:10  Aljaška 
 15:05  Rýchle Televízne noviny 
 15:10  Nežiadaj svoj 

posledný tanec 
 17:15  Rýchle Televízne noviny 
 17:20  Súboj o poklad 

templárov 
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Smotánka 
 20:35  Na pokraji smrti 
 22:25  Chladná pomsta 

Akčný thriller, USA 

(2001). Réžia: A. Davis. 
Hrajú: A. Schwarzenegger, 
C. Curtis, F. Neriová.

 00:25  Fanatik 
Thriller, USA (1996). 

Réžia: T. Scott. Hrajú: 
R. De Niro, W. Snipes.

 02:25  Matador 
Krimi komédia, USA-

Nem.- Írsko (2004). 

Hrajú: P. Brosnan.
 03:55  Ľudia z predmestia 

 05:00  NOVINY TV JOJ 
 05:25  Princezná Sissi 
 05:50  Spider-Man bez hraníc 
 06:30  Tutenstein - malý faraón 
 07:15  Spider-Man 
 08:00  Káčerovo 
 08:25  Simpsonovci VIII. 14, 15
 09:15  Objekt túžby 

Americká romantická 

komédia (1998). Hrajú: 
P. Rudd, J. Anistonová. 
Réžia: N. Hytner.

 11:30  Pán Magor 
Americká komédia (1997). 

Hrajú: L. Nielsen, K. 
Lynchová. Réžia: S. Tong.

 13:15  Prežiť 
Americký dobrodružný 

thriller (1993). Hrajú: 

E. Hawke, V. Spano. 
Réžia: F. Marshall.

 15:45  Firewalker 
 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 
 20:15  C. S. I. : Kriminálka 

New York V. 18
 20:45  Veľký tato 
 22:55  Nie je čo stratiť 

Akčná komédia USA 

(1997). Hrajú: M. 
Lawrence, T. Robbins. 
Réžia: S. Oedekerk.

 00:50  Prežiť 
 02:50  Votrelec 

Sci-fi horor USA (1979). 

Hrajú: S. Weaverová, T. 
Skerritt. Réžia: R. Scott.

  04:55  VÍKENDOVÉ 
PROMI NOVINY 

 05:55  Raníček s Dádou  
 06:10  Šikulové  
 06:25  Sezame, pojď si 

hrát 21/78 
 06:50  Garfield a přátelé 

II 11/26 
 07:15  Ztracené hračky 4/13 
 07:25  Záhada hradu 

Černá růže 2/13 
 08:00  Kayla  
 09:35  Zprávičky  
 09:55  Kuchařská pohotovost  
 10:20  Hon na myš  
 12:00  Polední události  
 12:05  Z metropole , Týden 

v regionech 
 12:35  Auto Moto Styl  
 13:05  Chcete je?  
 13:10  Devatero řemesel  
 13:35  Truman Show  
 15:15  Robin Hood 6/26 
 16:05  Profesionálové 10/57 
 16:55  Kde peníze pomáhají  
 17:00  Film o filmu Děšťová víla  
 17:15  Divoký koník Ryn  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 20:00  SILVESTR 2009 - 1. část  
 20:55  SILVESTR 2009 - 2. část  
 22:00  Muž v ohni  

Myslel si, že už nemá 
čo stratiť, ale nebola 
to pravda... Americko-

britský thriller (2004). 

Hrajú: D. Washington, 
D. Fanningová. Réžia: 
Tony Scott.

 00:25  Pancéřová holka  
 02:05  13. komnata 

Jana Kašpara  
 02:35  Pošta pro tebe  
 03:30  Všechnopárty  
 04:10  Folklorní magazín  

  06:00  Párty s kuchařem 
 06:25  Země dinosaurů 19
 06:50  Pokémon: Diamant 

a perla 19
 07:15  Bejbybum I 10 
 07:40  Fresh Prince V 14
 08:05  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 15
 08:40  Autosalon  
 09:35  M*A*S*H 95
 10:10  Super drbna II 2
 11:05  To je vražda, 

napsala III 15
 12:05  Columbo 
 14:10  Superman  

Navonok vystupuje ako 
obyčajný reportér, ale 
keď treba, využíva svoje 
schopnosti... Americký 

akční sci-fi film (1978). 

Hrajú: Ch. Reeve, M. 
Brando, G. Hackman. 
Réžia: R. Donner.

 17:05  Policejní akademie 4: 
Občanská patrola  

 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 16
 20:00  Mořská panna  
 22:20  Ďáblova duše  

Francúzska thriller 

(2009). Hrajú: B. Putzulu, 
R. Brakniová, F. Belová.
Réžia: J. Foulon.

 00:30  Spoutaný vrah  
Opatrovateľka Kathrin 
usvedčí zlodeja 
pristihnutého v byte 
z vraždy novorodenca. 
Ten túži len po pomste... 
Nemecký thriller (2003). 

Hrajú: F. Fitz, F. Peters, 
E. Zimmeringová. 

 02:20  Volejte Věštce  
 04:05  Helicops III 5

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

20.35 Na pokraji smrti 20.45 Veľký tato 20.00 Morská panna
Kalifornské úrady sa rozhodli otvoriť najslávnejšiu väznicu 
všetkých čias, Alcatraz. Bývalý väzenský úradník Donny 
plánuje s pomocou špeciálneho komanda preniknúť 
do zmodernizovanej väznice a zistiť, kam trestanec 
Lester ukryl zlato v hodnote 200 miliónov dolárov.

Keď sa povaľač a veľké dieťa s kopou zlozvykov Adam 
Sandler rozhodne dokázať svojej milovanej, že vie 
byť aj zodpovedným človekom, začne sa príkladne 
starať o svojrázneho päťročného chlapčeka. To sa 
však nemôže skončiť inak, než veľkou katastrofou!

Claire a Hailey, nerozlučné kamarátky, žijú v prímorskom 
mestečku a denne obdivujú nádherné opálené telo 
plavčíka Raymonda. Po búrke objavia v bazéne morskú 
pannu Aquamarine, ktorá utiekla otcovi, hľadá lásku 
a za pomoc im dokáže splniť jedno želanie.

Thriller/akčný/krimi, USA/Nemecko, 2002, 98 min., od 13 rokov
Réžia: Don Michael Paul. Hrajú: Steven Seagal, Morris Chestnut...

Komédia, USA, 1999, 103 min.
Réžia: Dennis Dugan. Hrajú: Adam Sandler, Joey Lauren Adamsová...

Komédia/mysteriózny/rodinný/romantický, USA, 2006, 104 min.
Réžia: E. Allen. Hrajú: E. Robertsová, J. Levesqueová, S. Paxtonová...
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Half Past Dead Big Daddy Aquamarine
 seriál   f ilm

 dokument  správy 

 pre deti  zábava
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05:00 Zhýčkaní 13 05:30 Zhýč-
kaní 01 06:00 Země krásná ne-
známá 14 07:00 Lidé a místa 
na Zemi: Tunisko 07:15 Na Fal-
klandy s Nigelem Marvenem 
08:15 Po proudu Yukonu 09:15 
Jaro na chalupě 02 10:10 Ja-
mieho Amerika 02 11:10 Impéria 
22 12:15 Lidé a místa na Zemi: 
Tunisko 12:30 Jamieho drůbeží 
hostina 13:30 Rybaření na cha-
lupě 02 14:30 Zvířecí rekordma-
ni 38 15:35 Ve stínu dinosaurů 
01 16:45 Mistři švindlu 22 17:20 
Mistři švindlu 47 18:00 Mistři 
švindlu 48 18:40 Velká čín-
ská zeď 01 19:40 Jsme zvědaví 
01 20:45 Tuningmánie 11 21:20 
Tuningmánie 12 21:55 Impéria 
23 23:00 Řím: Vliv a nadvláda 
01 00:00 Strategie útěku 01:00 
Jak přežít v Alcatrazu 02:00 
Anatomie přírodní katastro-
fy 03 02:55 Po proudu Yukonu 
03:55 Evropská velkoměsta 12 

07:05 Televíkend 07:35 Živá pa-
noráma 08:15 Test magazín 
08:25 Môj dom, môj hrad 08:50 
Cesty nádeje 09:15 Kapura 
10:00 Farmárska revue 10:15 Re-
tro noviny 10:30 Československý 
filmový týždenník 10:45 Osob-
nosti duchovného života 11:10 
O smelom krajčírikovi 12:15 An-
jeli strážni Vladimíra Černušá-
ka 12:45 Slovo 12:50 Orientá-
cie 13:15 Família 13:40 Folklórny 
festival Detva 2009 14:55 Naja-
tý klaun 16:20 Spomienky na Tre-
viso 16:55 Futbal Premier Lea-
gue 18:20 Večerníček 18:30 Au-
toportréty 18:55 Poklady sveta 
IV. 19:10 Poklady sveta IV. 19:30 
Správy STV 19:50 Keno 10 20:00 
Dokumentárny klub 20:55 Ume-
nie 2010 21:25 Noc v archíve 
22:25 Slovo 22:30 Poltón 22:55 
Udalosti ČT 23:30 Správy STV 
23:59 Záver vysielania 

05:25 Rosamunde Pilchero-
vá: Láska z jasného neba 07:00 
Keď budeš moja 131-132/238 
08:45 Prípady Alice Neversovej 
IV. 1/4 09:35 Muži na stromoch 
II. 14/14 10:20 Slávici na ulici 
11:25 Chuťovky 12:50 Rebeli I. 
160/215 13:40 Prípady Alice Ne-
versovej IV. 1/4 14:35 Columbov 
návrat 1/3 16:15 Keď budeš moja 
133-134/238 18:10 Muži na stro-
moch II. 14/14 19:00 Rebe-
li I. 161/215 20:00 Čarodejnice 
z Eastwicku Komédia, USA (1987). 

Réžia: K. Miller. Hrajú: J. Nicholson, 
S. Sarandonová, Cher, M. Pfeifferová, 
C. Struycken. 22:05 Skutočný prí-
beh: Cena za zlomené srdce Film, 

USA (1999). Réžia: P. Shapiro. Hrajú: 
L. Innesová, P. Overallová, T. Carhart, 
T. Beaverová, R. McKinnon. 23:45 
Objednávka na neveru 01:05 Co-
lumbov návrat 1/3 02:45 Čaro-
dejnice z Eastwicku 

06:00 Chobotnica II. 6/6 07:10 
Chobotnica III. 1/7 08:10 Miaz-
govci 26,27 09:00 V uliciach 
San Francisca 92,93 10:55 Zor-
ro 84,85 11:40 Februárová výhra 
13:30 Život hviezdy 15:15 Big 
Ben XIII - Viedenská krv 16:55 
Moje meno je Nikto 19:00 KRI-
MI NOVINY “N“ 19:30 NOVINY 
TV JOJ “N“ 19:55 Prvé oddelenie 
20:15 Skutočný príbeh: Stratená 
dcéra 1,2/2 23:35 Boogeyman 
V ôsmich rokoch mu zomrel otec zá-
hadnou smrťou priamo pred jeho oča-
mi. V tej dobe si myslel, že ho zabila 
príšera, ktorou ho otec strašil. Po pät-
nástich rokoch sa vracia nevyriešenú 
záhadu rozlúštiť. Americko-novozé-

landsko-nemecký horror (2005). 

Hrajú: B. Watson, E. Deschanelová, S. 
McCole Bartusiaková, L. Lawlessová, 
R. Malcolm, Ch. Mesure, T. Mussett. 
Réžia: Stephen T. Kay. 01:10 CHUD 
2 02:35 Nočné reprízy 

07:20 Ještě jsem tady 07:50 Pa-
norama 08:30 Čs filmový týde-
ník 767/2379 08:45 Filmopolis 
09:40 Čtenářský deník... 09:55 
Knižní svět 10:10 Za obzorem 
6/26 10:30 Film 2010 11:05 Můj 
strýček 12:00 V zámku a pod-
zámčí 13:45 Bečička 14:25 Ta-
jemství bouřlivé minulosti 15:20 
Život na pobřeží 3/10 16:05 Mý-
ty a fakta historie 16:50 Kame-
ra na cestách 17:40 Kde peníze 
pomáhají 17:50 Cesty víry 18:15 
Křesťanský magazín 18:30 Kul-
tura.cz 19:00 Ajťáci 6/6 19:25 
Sedm klaunů 19:35 Simpsonovi 
XIX 7/20 20:00 Z vysokého ro-
du 20:40 Příběh věže 20:55 Ma-
lostranské věže 21:15 Staronové 
věže 21:35 Rozhlednové rarity 
22:00 Na plovárně s Miroslavem 
Jindrou 22:25 Vzkaz Jana Pet-
ránka 22:45 Irina Palm 00:25 
Basement Sessions 2/6 

07:50 Rozcvička s Trojkou 07:55 
Magazín NHL 08:10 Góly - body - 
sekundy 08:30 Športová akadé-
mia 09:00 To najlepšie z atletiky 
09:20 GRID 10:00 Svet golfu Ma-

gazín z aktuálneho diania zo sveta gol-
fu. (VB 2010) 10:30 MSJ v skokoch 
a severskej kombinácii 10:50 MS 
2009 v plážovom futbale Štvrťfi-
nále: Uruguaj – Španielsko. Záznam. 

(Spojené arabské emiráty 2009) 11:55 
Veľké športové duely Súboje veli-

kánov krasokorčuľovania. Duely veli-
kánov športu v kultúrnom a historic-
kom kontexte. (SR 2009) 13:00 Tenis 
Fed Cup 17:00 Futbal Premier Le-
ague 18:55 Hádzaná liga 20:30 
Green, časť 46. 20:45 MS 2009 
v plážovom futbale 21:55 Góly - 
body - sekundy 22:10 Odpíska-
né 22:40 Futbal Premier League 
00:30 Magazín NHL 00:45 Góly - 
body - sekundy 00:55 Odpískané 
01:29 Záver vysielania 

05:10 Novashopping 06:10 
Dobrodružství Antje a jejích přá-
tel 11, 12 06:40 3-2-1 Tučňá-
ci! 22 07:05 Senzační Spider-
man 21 07:30 Batman vítězí 
III 5 07:55 Spongebob v kalho-
tách 64 08:25 Babicovy dobroty 
09:00 Koření 09:55 Marco Polo 
2/2 11:40 To nevymyslíš 12:45 
Ecce homo Homolka 14:20 Sedm 
let v Tibetu 17:00 Odpolední Te-
levizní noviny 17:30 Občanské 
judo 18:05 Rady ptáka Loskutá-
ka 18:55 Hospoda 31 19:30 Te-
levizní noviny 20:00 Stupeň 7: 
Konec světa 1/2 Nem. - amer. ka-

tastrofický film (2005). Hrajú: Sh. 
Doherty, R. Quaid. Réžia: D. Lowry. 
21:45 Střepiny 22:15 Stupeň 7: 
Konec světa 2/2 23:55 Myšlen-
ky na vraždu 01:25 Novashop-
ping 01:45 Mr.GS 02:15 Střepiny 
02:40 Horoskopičiny 03:25 Áčko 
04:15 DO-RE-MI 

05:00 Ochránce I 8 06:00 
Ochránce I 9 07:00 Život v di-
vočině 10 08:00 Život v divo-
čině 11 09:00 Soudkyně Amy 
I 6 10:00 Stávka! 12:00 Odváž-
ná holka 14:00 Detektiv Mon-
roe Robert Carlyle v úlohe inšpekto-
ra Toma Monroea, ktorý vyšetruje sé-
riu vrážd, ktorých obeťami sú z rov-
nakej triedy základnej školy. Detek-

tívny (VB 2005) Hrajú: R.Carlyle, D. 
Mays, C. Skinnerová. Réžia: A. Pear-
ce. 16:00 Dobrá čarodějka Po-
licajný šéf Jake zahorí láskou k svo-
jej novej susedke Cassandre, kto-
rá sa nasťahuje do strašidelného do-
mu a otvorí si čarodejnícky obchodík. 
Ostatní susedia však príchodom Cas-
sandry nie sú nadšení… Romantický 

(Kanada 2008) Hrajú: C. Bell, Ch. Po-
tter, C. Disher. Réžia: C. Pryce. 18:00 
Drzá Jordan IV 4 19:00 Drzá Jor-
dan IV 6 20:00 Dobrá manželka 
5 Dramatický seriál, v ktorom sa dr-
žiteľka ceny Emmy Julianna Margu-
liesová predstaví ako manželka a mat-
ka, ktorá s odvahou preberá plnú zod-
povednosť za rodinu... Dráma, seriál 

(USA 2009). Hrajú: Julianna Margu-
liesová, Christine Baranskiová. Réžia: 
G. Muziová. 21:00 Dobrá manžel-
ka 6 22:00 Médium III 17 23:00 
Médium III 18 00:00 Dva mu-
ži šli do války 02:00 Médium 
III 19 03:00 Život v divočině 
10 04:00 Život v divočině 11

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark

ČT 2JOJ PlusDomaDvojka

 06:10  Postav dom, 
zasaď strom  

 06:45  Motormagazín  
 07:05  Náhradníci I. 7/21 
 07:30  Moji kamaráti Tiger 

a Macko Pú II 35/39 
 07:50  Rýchla rota Chipa 

a Dala 18/51 
 08:15  Maškrtníček  
 08:40  Zlatá brána  
 09:30  Alizuna  
 10:35  Prehistorický park 4/6 

Dokumentárny seriál. 
V tejto časti sa Nigel 
Marven vráti do Južnej 
Ameriky. (VB 2006)

 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 
 16:25  Pošta pre Teba  
 17:30  Zmenáreň  
 18:00  Extra  
 18:35  Tajomstvo mojej 

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

Contest 2010  
 21:50  Prepadnutie v Pacifiku  

Akčný thriller. 
Legendárny americký 
krížnik USS Missouri má 
byť predaný, ale bohužiaľ 
sa plavidla zmocnili 
teroristi... Réžia: Davis 
Andrew. Hrajú: Steven 
Seagal, Tommy Lee Jones.

 23:40  Agatha Christie : Poirot  
 00:35  Agatha Christie : Poirot  
 01:25  Chodili sme spolu  
 02:20  Obete a tí druhí  

 06:00  Príbehy z hasičskej 
stanice 

 06:20  Superpes Krypto 
 06:55  Shaggy a Scooby-

Doo na stope I. 9/13
 07:20  Flintstonovci I. 19/25
 07:45  Malí géniovia 2: 

Superdecká 
 09:15  Pozri, kto to hovorí III. 
 11:00  90210: Nová 

generácia 24/24
 11:50  Škaredá Betty I. 23/23
 12:40  Zo zákulisia Markízy 
 13:00  Na telo 
 13:30  Lampáreň 
 14:05  Allan Quartermain 

a Stratené Mesto Zlata 
 16:25  Rýchle Televízne noviny 
 16:30  Lavína 

Akčný dobrodružný film, 

Kanada, Bulharsko-VB. 

Réžia: M. Roper. Hrajú: A. 
Croasdell, A. L. Potts, J. K. 
Brooksová, K. Henryová.

 18:00  Rýchle Televízne noviny 
 18:05  Na streche 
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Kráľ Škorpión 2: 

Zrod bojovníka 
 22:00  Partička 
 22:40  Fringe 17/20
 23:35  V pavúčej sieti 

Thriller, USA (2007). 

Réžia: T. Winsor. 
Hrajú: L. Henriksen, 
E. Catherwoodová.

 01:15  Chvenie 4 
Thriller, USA (2004). 

Réžia: S.S. Wilson. Hrajú: 

M. Gross, S. Botsfordová, 
A. Schellenberg.

 02:55  Drak prichádza 
 04:55  Na streche 

 05:50  NOVINY TV JOJ 
 06:15  Objekt túžby 

Americká romantická 

komédia (1998). Hrajú: 
P. Rudd, J. Anistonová, T. 
Daly. Réžia: N. Hytner.

 08:00  Veľký tato 
 10:00  Profesionáli II. 2
 10:50  Stratené duše II 11, 12
 12:30  Črepiny PLUS 
 13:00  C. S. I. : Kriminálka 

New York V. 18
 14:00  Autosalón 
 14:25  V osídlach vášne 

Americký kriminálny 

thriller (2007). Hrajú: 
J. Warnerová, S. Spence. 
Réžia: A. Harmon.

 16:10  48 hodín 
Americká akčná komédia 

(1982). Hrajú: N. Nolte, 
E. Murphy, A. O‘Tooleová. 
Réžia: Walter Hill.

 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 
 20:15  Pozná ju ako svoje boty 
 22:45  Prvotný strach 

Americký thriller (1996). 

Hrajú: R. Gere, E. Norton. 
Réžia: Gregory Hoblit.

 01:10  Kyborg 
Americký akční sci-fi film 

(1989). Hrajú: J.-C. Van 
Damme. Réžia: A. Pyun.

 02:35  Krvilačná pomsta 
Americký akčný film 

(2003). Hrajú: R. Travis, 
E. Roberts, E. Borgnine. 
Réžia: Robert Marcarelli.

 03:55  Prvotný strach 

 05:20  O češtině  
 05:35  Zajímavosti z regionů  
 06:00  Návštěva v ZOO  
 06:05  Ferda II 15/26 
 06:30  Sedm služeb 

čerta Bonifáce  
 06:50  Hurá, škola!  
 07:05  Raníček s Dádou  
 07:20  Kamarád Timmy 5/26 
 07:30  Hřiště 7  
 09:45  Kalendárium  
 10:00  Toulavá kamera  
 10:30  Objektiv  
 10:55  Sanitka 5/11 
 12:00  Otázky Václava Moravce  
 13:00  Zprávy  
 13:05  Český Honza  
 14:05  Teď vedou, babička 

s dědou  
 14:15  Děvčata, nedejte se!  
 15:45  Retro  
 16:10  Kaleidoskop  
 16:40  Čétéčko  
 17:05  Horákovi 19/26 
 18:00  Pan Tau 6/33 
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 19:55  Sportka a Šance  
 20:00  Zasaženi bleskem  
 21:25  168 hodin  
 21:55  Komisař Montalbano  
 23:35  Losování Sportky 

a Šance  
 23:40  Deadwood III 1/12 
 00:30  Losování Šťastných 

deset a Šance milion  
 00:35  Uvolněte se, prosím  
 01:20  Arakain  
 02:20  Evropský manuál  
 02:35  Babylon  
 03:00  Otázky Václava Moravce  
 04:00  Otázky Václava 

Moravce 2. část  

 06:10  Párty s kuchařem 
 06:35  Země dinosaurů 20
 07:00  Pokémon: Diamant 

a perla 20
 07:25  Bejbybum I 11 
 07:50  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 16
 08:20  Hitlerovi bodyguardi 13
 09:20  Svět 2010  
 09:55  M*A*S*H 96
 10:25  M*A*S*H 97
 11:00  Partie  
 11:45  Receptář prima nápadů  
 12:55  To je vražda, 

napsala III 16
 13:55  Smysluplná vražda 

Slečna Marpleová je 
pozvaná na vidiek, avšak 
ten nie je tak kľudný, ako 
býval. Dôjde tu k vražde 
a... Britsko-americký 

kriminálny film (1985). 

Hrajú: H. Hayesová.
 15:55  Vraždy v Midsomeru VIII  
 18:00  S Italem v kuchyni  
 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 17
 20:00  Vraždy v Londýně I 1

Metóda kritickej cesty. 
Londýnsky detektívovia 
vyšetrujú prípad straty 
šesťnásťročnej rebelky. 
Jej izba je celá od krvi, ale 
telo chýba... Britský krimi 

seriál (2004). Hrajú: A. 
Donohoeová, K. Marshall.

 21:45  Řekni, kdo tě zabil 6
 22:40  Superpoldové  
 00:40  Svět 2010  

Svet v kocke. Už 
od roku 1995!

 01:10  Volejte Věštce  
 02:50  Big Ben IV 6
 04:25  Wolffův revír

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

20.00 Kráľ Škorpión 2 20.15 Pozná ju ako svoje boty 22.40 Superpolicajti
V prvej časti bol Mathayus (The Rock) bojovníkom 
na vrchole svojich síl a slávy. Nedostižne sa oháňal 
mečom a nenachádzal premožiteľa. Aj teraz patrí medzi 
najmocnejších. Keď jeho otca zavraždia, prisahá, že ho 
pomstí. Začína sa dobrodružstvo plné nástrah a zrady.

Sestry Maggie a Rose sú ako oheň a voda. Mladšia 
Maggie vymetá večierky a je ľahkovážna, staršia Rose je 
úspešná právnička, zodpovedná a uzavretá. Zdá sa, že 
jediné, čo majú spoločné, je veľkosť topánok. Našťastie 
je tu babička Ella, ktorá môže dať vnučky dokopy.

Oddelenie dialničnej polície majú zrušiť, pretože nemá 
uspokojivé výsledky. Päť nadšených superpolicajtov 
vyráža do prachu rozpálených ciest na akciu, pri ktorej 
musia odhaliť sieť priekupníkov s drogami, zachrániť 
svoje miesto  a byť lepší ako miestna polícia.

Akčný, USA/Južní Afrika/Nemecko, 2008, 109 min., od 13 rokov
Réžia: R. Mulcahy. Hrajú: M. Copon, K. Shenaz Davidová...

Dráma, USA, 2005, 130 min., od 10 rokov
Réžia: Curtis Hanson. Hrajú: Cameron Diazová, Anson Mount...

Komédia/krimi, USA, 2001, 100 min., od 11 rokov
Réžia: Jay Chandrasekhar. Hrajú: André Vippolis, Joey Kern...

  

MARKÍZA JOJ PRIMA

The Scorpion King 2 In Her Shoes Super Troopers
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05:00 Zvířecí rekordma-
ni 38 06:00 Komu patří moře? 
07:00 Znovuobjevitelé 16 07:30 
Znovuobjevitelé 17 08:00 
Zvířecí rekordmani 07 09:00 
Mistři švindlu 10:10 Buď já ne-
bo pes 52 11:05 Skryté mož-
nosti 47 11:35 Skryté mož-
nosti 48 12:05 Vítejte na sva-
tební hostině 14 12:35 Nigel-
la vaří narychlo 01 13:10 Ti-
me Team 14:10 Za poklady s Ia-
nem Grantem 06 14:40 Eko-
výlet: Skutečné životní nákla-
dy 06 15:15 Zvířecí rekordmani 
26 16:15 Mistři švindlu 47 16:50 
Mistři švindlu 48 17:25 Zele-
né nápady pro modrou plane-
tu 15 17:55 Zelené nápady pro 
modrou planetu 16 18:25 Zvíře-
cí rekordmani 07 19:20 Proč je 
to tak? 24 20:15 Znovuobjevi-
telé 01 20:45 Znovuobjevite-
lé 02 21:15 Jak přežít Everest 
01 22:15 Impéria 06 23:20 Jed-
notka pro vyšetřování nehod 
06 23:50 Venku v zimě 06 00:20 
Miliardové katastrofy 01 01:20 
Příběh o Indii 06 02:20 Mís-
ta ve Středomoří 13 03:25 Toul-
ky Maďarskem 01 04:00 Dunaj 
04:30 Dunaj 

07:15 Farmárska revue 07:30 
Retro noviny 07:45 Živá pano-
ráma 08:25 Vysielanie pre ma-
terské školy 09:00 Ranný maga-
zín 11:15 Milenky 1/3 12:05 Re-
gionálny denník 12:35 Živá pa-
noráma 13:05 Orientácie 13:35 
Poklady sveta IV. 13:50 Poklady 
sveta IV. 14:05 Odysseove cesty 
14:30 Umenie 2010 15:05 Odpís-
kané 15:35 Motormagazín 15:55 
Život na špičkách 17:00 Regio-
nálny denník 17:35 Fokus - prá-
ca 18:15 Autoportréty 18:20 
Večerníček 18:35 VAT 19:05 Vi-
ce-Versa 5/26 19:30 Správy STV 
20:00 Keno 10 20:05 Poklady is-
lamu v Stredomorí 2/5 21:05 Ma-
gazín NHL 21:25 Invencie 21:30 
Správy a komentáre 22:00 Euro-
kino 23:40 Anjeli strážni Vladimí-
ra Černušáka 00:10 Udalosti ČT 
00:45 Správy STV 01:10 Správy 
- Hírek 01:15 Správy a komentáre 

06:10 Macocha 115/120 06:50 
Keď budeš moja 133-134/238 
09:00 Regina - kráľovná cigán-
skych sŕdc 115/160 10:25 Inga 
Lindströmová: V letnom dome 
12:00 Ulica III. 115/259 13:15 
Rebeli I. 161/215 14:05 Júlia - 
Cesty za šťastím 114/351 14:55 
Spýtaj sa Harriet 2/13 15:25 Ma-
cocha 116/120 16:15 Keď bu-
deš moja 135-136/238 18:05 Uli-
ca III. 116/259 19:00 Rebeli I. 
162/215 20:00 Regina - kráľovná 
cigánskych sŕdc 116/160 21:25 
Pravá tvár vášne 21/178 22:20 
Viktória 110/171 23:10 Krvná 
pomsta 2/2 Thriller, Kanada (2007) 

Réžia: J. Ciccoritti. Hrajú: B. Mann, 
S. Song, Tzi Ma, E. Tsang, L. Chou. 
00:45 Pravá tvár vášne 21/178 
01:30 Lampáreň 02:05 Ulica III. 
116/259 02:50 Viktória 110/171 
03:30 Júlia - Cesty za šťastím 
114/351 04:15 Krvná pomsta 2/2 

05:40 Tarzan 26 06:00 Diagnó-
za: Vražda I. 6 06:45 Derrick 
II. 15 07:45 Magnum III. 12,13 
09:25 Derrick II. 15 10:30 Dia-
gnóza: Vražda I. 6 11:20 Mag-
num III. 12 12:10 Zorro 86 12:35 
Zasľúbená zem 2 13:30 Doktor-
ka Quinnová 119 14:20 Panelák 
222 15:00 Páli vám to? 15:40 
Esmeralda 89,90 17:15 Láska ne-
zomiera 67,68 19:00 KRIMI NO-
VINY „N“ 19:30 NOVINY TV JOJ 
„N“ 19:55 PROMI NOVINY 20:15 
Vraždy v Midsomeri VII. 1/7 Pri čis-
tení miestneho kanála objavia robotní-
ci staré kosti, medzi ktorými je ukrytá 
pomerne čerstvá a zachovalá kostra 
človeka... Britský detektívny seri-

ál (2004). Hrajú: J. Nettles, D. Casey, 
J. Wymarková. Réžia: S. Hellingsová. 
22:10 Kriminálna sekcia - deviata 
úroveň 3,4 23:55 Vraždy v Midso-
meri VII. 1/7 01:30 Nočné reprí-
zy 04:50 Doktorka Quinnová 120 

07:00 Bydlení je hra 07:25 Expe-
riment 07:55 Francie s ozvěnou 
domova 5/16 08:10 72 jmen čes-
ké historie 61/72 08:30 Panora-
ma 09:10 Klíč 09:40 Kalendárium 
09:55 Evropa dnes 10:25 Kultu-
ra.cz 11:15 Čétéčko 11:35 Za ško-
lu 12:00 Nevzdávej to 12:20 Bílé 
ovce 12:35 Tajemství bouřlivé mi-
nulosti 13:40 Eat it 6/6 13:45 Tak 
to vidím já 5/7 14:00 Kayla 15:35 
Život na pobřeží 2/10 16:20 Dob-
rodružství vědy a techniky 16:50 
Hodný, zlý a ošklivý 19:45 Zprávy 
v českém znakovém jazyce 20:00 
Tajemství mrtvých mužů 2/13 
20:50 Neznámí hrdinové 21:20 
Černí andělé 22:15 Krásný ztrá-
ty 22:55 Terra musica 23:20 Film 
point 23:50 Bigbít 6/42 00:50 
Vzkaz Jana Petránka 01:05 Kniž-
ní svět 01:20 Čtenářský de-
ník... Petra 01:35 V odborné péči 
22/43 02:00 Máte slovo 

08:00 Rozcvička s Trojkou 
08:05 Magazín NHL 08:20 Gó-
ly - body - sekundy 08:30 Od-
pískané 09:00 Živá panoráma 
10:55 Tenis Fed Cup Slovensko-
Čína. Dvojhra žien. Záznam. (Slo-
venská republika 2010) 14:25 GRID 
14:55 Volejbal pohárová sú-
ťaž 17:00 Góly - body - sekundy 
17:05 Odpískané 17:35 Magazín 
NHL 17:55 Futbal Premier Lea-
gue Chelsea-Arsenal. Záznam. (Veľ-
ká Británia 2010) 19:40 Športové 
ozveny Dianie v slovenskom špor-
te. (Slovenská republika 2010) 20:05 
Futbal Magazín PL review Pre-

hľad uplynulého kola anglickej Pre-
mier League. (Veľká Británia 2010) 
21:00 Biele olympiády 21:50 
Góly - body - sekundy 22:10 
Svet golfu Magazín z aktuálneho 

diania zo sveta golfu. (Veľká Británia 
2010) 22:40 Magazín NHL 22:59 
Záver vysielania 

05:00 Novashopping 05:59 Sní-
daně s Novou 08:30 Stefanie III 
1 09:30 Poslední mohykán 11:35 
Tescoma s chutí 11:45 Lenssen 
& spol. 12:10 Můj přítel Monk VI 
16 13:05 Walker Texas Ranger VII 
14 13:55 Pohřešovaní III 4 14:50 
Krok za krokem 21 15:15 Small-
ville VI 18 16:05 Vražedná čísla 
5 17:00 Odpolední Televizní no-
viny 17:40 Kriminálka Miami IV 
16 18:30 Ulice 1621, 1622 19:30 
Televizní noviny 20:00 Kobra 11 
XIV 6 21:00 Víkend 21:40 Men-
talista 11 22:35 Námořní vyše-
třovací služba V 6 23:30 Neče-
kaný zločin Život Michelle Forbes sa 
v niekoľkých dňoch zmení v nekončia-
cu drámu. Ako policajtka má pred se-
bou krutú úlohu zatknúť vlastného sy-
na... Americký krimi film (2007). Ďa-

lej hrajú: R. Hayward, S. Grayhm. Ré-

žia: K. Waxman. 01:05 Bujné fanta-
zie 25 01:50 Áčko 

05:00 Ochránce I 9 06:00 
Ochránce I 10 07:00 McLe-
odovy dcery V 17 08:00 Vraž-
dy v Midsomeru: Malované krví 
10:00 Štěstí věčné lásky 12:00 
McLeodovy dcery V 18 13:00 So-
udkyně Amy I 8 14:00 Vraždy 
v Midsomeru: Příběh dvou ves-
nic 16:00 Manžel na objednáv-
ku Lola si musí nájsť hispánskeho 
manžela, aby zdedila majetok po otco-
vi. Osloví teda mladíka Boa a ponúkne 
mu 100 tisíc dolárov ročne, pokiaľ si 
ju vezme za manželku. V ceste za vy-
sneným dedičstvom avšak stojí celý 
rad ďalších prekážok… Romantický 

(USA 2008) Hrajú: E. Estrada, M. Lo-
pez, N. Velazques. Réžia: K. Isacsson. 
18:00 Soudkyně Amy I 8 19:00 
Drzá Jordan IV 7 20:00 Médium 
III 20 21:00 Svatební horečka 
Zvládne autorka romantických prí-
behov, ktorá bola už osemkrát vyda-
tá, nájsť toho pravého partnera pre 
atraktívnu tridsiatničku? Romantic-

ký (USA 2008) Hrajú: A. Roth, D. Bur-
ke. Réžia: R. Oliver. 23:00 Detektiv 
Monroe 01:00 Manžel na objed-
návku 03:00 Moc a láska

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark

ČT 2JOJ PlusDomaDvojka

 05:20  Správy STV  
 05:45  Góly body sekundy  
 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Loď lásky 21/25 
 08:50  Vtipnejší vyhráva  
 09:30  Pesničky z Repete  
 09:45  Nash Bridges 37/54 
 10:35  Nash Bridges 38/54 
 11:25  Sila lásky I. 306 
 12:20  Dámsky magazín  
 13:35  Varím, varíš, varíme 

a pečieme  
Snehové tyčinky 
s kakaovým krémom. 
Televízny cyklus otvorí 
dvere do sladkého 
kráľovstva. (SR 2003)

 13:50  Kaviareň Slávia  
 14:40  Zostane to v rodine  
 15:10  Divoký anjel 96/270 
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:18  Góly - body - sekundy  
 16:25  Počasie  
 16:30  Sila lásky III. 211/244 
 17:25  Sila lásky III. 212/244 
 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  Láska je slovo 

na päť písmen  
Romantická komédia. 

Réžia: Harvey Frost. 
Hrajú: Teri Polo, Robert 
Mailhouse. (USA 2007)

 21:40  Reportéri  
 22:10  Klinika Grace V. 18/24 
 22:50  Môj otec  
 00:45  Nash Bridges 37/54 
 01:35  Sila lásky I. 306 
 02:25  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 20/26 

 06:00  Teleráno  
 08:30  Krok za krokom 

III. 21/23
 08:55  Xena IV. 4/22
 09:50  Takí istí špióni ako my 

Komédia, USA (1985). 

Réžia: J. Landis. Hrajú: 

Ch. Chase, D. Aykroyd.
 11:35  Monk V. 6/16
 12:30  Odpadlík IV. 21/22
 13:15  Rýchle Televízne noviny 
 13:20  Nezvestní III. 17/19
 14:10  Myšlienky vraha 

II. 21/23
 15:00  Rýchle Televízne noviny 
 15:05  Kobra 11 XII. 3/10
 16:00  Rýchle Televízne noviny 
 16:05  Walker, texaský 

ranger VII.  
 17:00  Prvé Televízne noviny 
 17:25  Reflex  
 17:40  Počasie  
 17:45  Krok za krokom 

III. 22/23
 18:10  Rýchle Televízne noviny 
 18:15  Bez servítky  
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Ja som ty a ty si ja 
 21:40  Mentalista I. 6/23

Kriminálny seriál, USA 

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

 22:35  112 
 23:10  Šelma 4/13
 00:10  Železný orol II. 

Akčný film, Izrael-

Kanada (1988). Réžia: S. 
J. Furie. Hrajú: L. Gossett, 
Jr., M. Humphrey.

 01:55  Kyle XY II. 4-5/13
 03:20  Wolffov revír II. 24/26 
 04:50  Stone v utajení 20/26

  06:25  NOVINY TV JOJ 
 06:50  KRIMI NOVINY 
 07:15  PRVÉ NOVINY 
 07:30  Panelák V. 5
 08:15  V osídlach vášne 

Americký kriminálny 

thriller (2007). Hrajú: 
J. Warnerová, S. Spence. 
Réžia: A. Harmon.

 09:55  Oni sa vrátia 
Americko-kanadský 

horror (2007). Hrajú: M. 
Kirshnerová, J. Watton. 
Réžia: J. Bradshaw.

 11:30  48 hodín 
 13:25  SHARK II. 4
 14:25  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas VII. 21
 15:20  Simpsonovci VIII. 16,17
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 21
 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:20  PROMI NOVINY 
 17:30  Kutyil s. r. o. 
 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. 6
 21:15  Aféry 2
 22:00  Profesionáli II. 15
 22:55  Sopka 
 01:00  Črepiny 
 01:30  Oceľoví žraloci 

Americký akčný 

film (1996). Hrajú: G. 
Busey, B. D. Williams. 

 03:00  C. S. I. : Kriminálka 
Miami V. 21

 03:45  Dracula 
Americký thriller 

(1992). Hrajú: G. 
Oldman, W. Ryderová.

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

hrát 22/78 
 09:00  Děvčata, nedejte se!  
 10:30  Znovu Na Vlachovce  
 11:05  Tajemství pohlaví 3/3 
 12:00  Polední události  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

IV 20/32 
 14:15  Soudkyně Amy 14/23 
 15:05  Rodina a já  
 15:30  Věříš si?  
 15:55  Záhady Toma Wizarda  
 16:10  Já a moje rodina 6/26 
 16:30  Kouzelná školka  
 17:00  AZ-kvíz  
 17:30  Kluci v akci  
 18:00  Události v regionech  
 18:25  Černé ovce  
 18:40  Živé srdce Evropy: 

Orel mořský  
 18:45  Večerníček 
 18:55  Šťastných deset 

a Šance milion  
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 20:00  Vyprávěj 24 
 21:00  Na cestě po Pandžšíru  
 21:30  Reportéři ČT  
 22:10  Zatmívání  
 23:55  Losování Šťastných 

deset a Šance milion  
 00:00  Politické spektrum  
 00:25  Sex ve městě VI 18/20 
 00:55  McLeodovy dcery 

IV 20/32 
 01:40  Kaleidoskop  
 02:05  Osudové okamžiky  
 02:20  Werichiáda  
 03:10  Z metropole  
 03:35  Týden v regionech Brno 
 04:05  Události v regionech 

 06:20  Dexterova 
laboratoř II 28

 06:45  Pět holek na krku 61
 07:10  Teleshopping 
 07:20  M*A*S*H 97
 07:55  Frasier II 2
 08:25  Právo a pořádek I 22
 09:25  Policie Hamburk III 23
 10:20  To je vražda, 

napsala III 17
 11:50  Kauzy z Bostonu II 18
 12:45  M*A*S*H 98

Americký seriál 

(1972 - 1982). Hrajú: 
A. Alda, J. Farr.

 13:15  Chůva k pohledání I 14
 13:45  Čarodějky IV 9
 14:45  Médium IV 10
 15:45  Julie Lescautová V 6
 17:40  Minuty regionu 
 17:50  Fakta Barbory Tachecí 
 18:00  5 proti 5 

Rodinná súťaž, pri ktorej 
si užijete mnoho zábavy. 
Moderuje P. Lesák. 

 18:55  Zprávy TV Prima 
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 18
 20:00  Hádej, kdo jsem! 
 21:20  Jak se staví sen 
 22:15  Sběratelé kostí I 11

Žena v aute. V aute, 
v ktorom sa nájde 
zhorená mrtvola ženy, 
cestovalo aj dieťa, ktoré 
bolo unesené... Americký 

kriminálny seriál (2005). 

Hrajú: M. Conlinová, D. 
Boreanaz. Réžia: D. Little.

 23:15  Ochrana svědků I 11
 00:10  Wolffův revír II 3
 01:05  Volejte Věštce 
 02:55  Výklad snů 
 03:50  Na čem záleží 32
 04:15  Autosalon

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

20.00 Ja som ty a ty si ja 22.55 Sopka 22.50 Môj otec
Nell vyrastá v slušnej rodine, v škole má dobré výsledky 
a spolužiaci ju zaraďujú skôr medzi sivé myšky. Vo 
Woodyho rodine vládne zmätok, neporiadok a jeho študijné 
výsledky sú podpriemerné. Ich duše sa vďaka náhode 
vymenia a Woody sa ráno prebudí v tele Nell a naopak.

Malé zemetrasenie bolo predzvesťou apokapypsy. 
Tommy Lee Jones zachraňuje Los Angeles, keď v jeho 
centre z podzemia nečakane vytryskuje žeravá láva 
a ohnivé kamene. Nikto neverí že sa podarí  zastaviť 
pekelné sily nového vulkánu skôr, než zničia celé mesto.  

Dvaja bratia pomáhajú strýkovi vo  vydieraní a únosoch. 
Pri jednom z nich svoju obeť zastrelia. Starší Barthy 
pri rekonštrukcii zločinu zomrie na úteku, mladší Manu 
čaká na popravu. Ich otec cíti vinu za to, že neprejavil 
dostatočne svoju lásku, a chce syna zachrániť...

Komédia/romantický, Kanada/VB, 2006, 95 min., od 12 rokov
Réžia: Nick Hurran. Hrajú: Samaire Armstrongová, Kevin Zegers...

Thriller/dráma/akčný/sci-fi, USA, 1997, 104 min., od 11 rokov
Réžia: Mick Jackson. Hrajú: Tommy Lee Jones, Anne Hecheová...

Dráma, Francúzsko, 2001, 115 min., od 14 rokov
Réžia: José Giovanni. Hrajú: Bruno Cremer, Vincent Lecoeur...
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05:00 Zelené nápady pro mod-
rou planetu 15 05:30 Zele-
né nápady pro modrou plane-
tu 16 06:00 Ecoluxe 01 06:55 
Znovuobjevitelé 18 07:25 Zno-
vuobjevitelé 19 07:55 Zví ře-
cí rekordmani 08 08:50 Mistři 
švindlu 47 09:30 Mistři švin-
dlu 48 10:10 Buď já nebo pes 
53 11:05 Skryté možnos-
ti 49 11:35 Skryté možnos-
ti 50 12:05 Vítejte na svateb-
ní hostině 15 12:35 Nigella vaří 
narychlo 02 13:10 Time Team 
14:10 Za poklady s Ianem Gran-
tem 07 14:40 Ekovýlet: Skuteč-
né životní náklady 07 15:15 
Zví řecí rekordmani 27 16:15 
Mistři švindlu 01 16:50 
Mistři švindlu 02 17:25 Ze-
lené nápady pro modrou pla-
netu 17 17:55 Zelené nápady 
pro modrou planetu 18 18:25 
Zví řecí rekordmani 08 19:20 
Proč je to tak? 25 20:15 Zno-
vuobjevitelé 03 20:45 Znovu-
objevitelé 04 21:15 Jak pře-
žít Everest 02 22:15 Impéria 
07 23:20 Jednotka pro vyše-
třování nehod 07 23:50 Ven-
ku v zimě 07 00:20 Miliardo-
vé katastrofy 02 01:20 Stroj, 
který nás stvořil 02:25 Místa 
ve Středomoří 14 03:30 Toul-
ky Maďarskem 02 04:00 Dunaj 
04:30 Dunaj 

07:15 Mama to vie najlepšie 
07:45 Živá panoráma 08:20 
Vysielanie pre materské ško-
ly 09:00 Ranný magazín 11:15 
Poklady islamu v Stredomo-
rí 2/5 12:10 Regionálny denník 
12:45 Živá panoráma 13:25 Za-
hraj nám,muzika,vesele 14:10 
Putovanie za tvorbou maliara 
Petra Matejku 14:35 VAT 15:05 
TKN 15:35 Spomienky na Trevi-
so 16:15 Magazín NHL 16:30 Ná-
rodnostný magazín 17:00 Regio-
nálny denník 17:35 Fokus - zdra-
vie 18:20 Večerníček 18:30 Se-
paré 19:00 Utajená reč peňazí 
5/13 19:20 Invencie 19:30 Sprá-
vy STV 20:00 Keno 10 20:05 Od-
halenie tajomstva Pocahontas 
21:05 Diagnóza 166 21:20 Test 
magazín 21:30 Správy a komen-
táre 22:00 Filmový klub 23:50 
Udalosti ČT 00:25 Záznam zo 
zasadnutia NR SR 

05:40 Lampáreň 06:15 Macocha 
116/120 07:05 Keď budeš moja 
135-136/238 09:15 Regina - krá-
ľovná cigánskych sŕdc 116/160 
10:35 Viktória 110/171 11:30 
Spýtaj sa Harriet 3/13 11:55 
Ulica III. 116/259 13:10 Rebe-
li I. 162/215 14:05 Júlia - Cesty 
za šťastím 115/351 14:55 Spýtaj 
sa Harriet 3/13 15:25 Macocha 
117/120 16:15 Keď budeš mo-
ja 137-138/238 18:05 Ulica III. 
117/259 19:00 Rebeli I. 163/215 
20:00 Regina - kráľovná cigán-
skych sŕdc 117/160 21:30 Pravá 
tvár vášne 22/178 22:25 Viktória 
111/171 23:15 Námestie Piatich 
mesiacov Thriller, Taliansko-VB 

(2003) Réžia: R. Martinelli. Hrajú: D. 
Sutherland, G. Giannini. 01:10 Pravá 
tvár vášne 22/178 01:55 Lam-
páreň 02:20 Ulica III. 117/259 
03:05 Viktória 111/171 03:45 
Lampáreň 

05:40 Tarzan 27 06:00 Diagnó-
za: Vražda I. 7 06:45 Derrick 
II. 16 07:45 Magnum III. 14,15 
09:25 Derrick II. 16 10:30 Dia-
gnóza: Vražda I. 7 11:20 Mag-
num III. 14 12:10 Zorro 87 12:35 
Zasľúbená zem 3 13:30 Doktor-
ka Quinnová 120 14:20 Panelák 
223 15:00 Páli vám to? 15:40 
Esmeralda 91,92 17:15 Láska ne-
zomiera 69,70 19:00 KRIMI NO-
VINY „N“ 19:30 NOVINY TV JOJ 
„N“ 19:55 PROMI NOVINY 20:15 
Detektív XXL: Pohyblivý terč 
22:00 Rodina špiónov 1/2 Prav-
divý príbeh J. A. Walkera Jr., dôstoj-
níka amerického vojenského námor-
níctva, ktorý predával tajné vojenské 
kódy Sovietskemu zväzu... Americká 

miniséria (1990). Hrajú: P. Boothe, L. 
Taylorová. Réžia: S. Gyllenhaal 23:40 
Detektív XXL: Pohyblivý terč 
01:10 Nočné reprízy 04:50 Dok-
torka Quinnová 121 

07:00 Kluci v akci 07:30 Zpacka-
ný životy 07:45 Nehasit! Hořím! 
08:10 Po stopách 08:30 Pano-
rama 09:10 Kosmopolis 09:40 
Mýty a fakta historie 10:30 
Vzkaz Jana Petránka 10:50 168 
hodin 11:15 Krásy evropské-
ho pobřeží 11:35 AZ-kvíz 12:00 
Bydlení je hra 12:25 Černé ovce 
12:40 Hřiště 7 14:50 Evropský 
manuál 15:10 Vltava v obrazech 
54/86 15:30 Svět zázraků 16:00 
Velázquez 16:55 Výtvarnic-
ké konfese 5/8 17:20 Ondřejova 
filmová škola 17:35 Partnerské 
vztahy 18:00 Televizní klub ne-
slyšících 18:30 Babylon 19:05 
Game Page 19:30 Čtenářský de-
ník... 19:45 Knižní svět 20:00 
Apartmá v hotelu Plaza 21:55 
Hranice v psychosomatice 22:25 
Requiem za 116 vesnic 23:05 Q 
23:35 Richard III. 01:20 V od-
borné péči 23/43 

08:00 Rozcvička s Trojkou 
08:05 Magazín NHL 08:20 Gó-
ly - body - sekundy 08:40 Komé-
ty Šport je silnejší ako droga. Do-
kument o formovaní a raste skutoč-
ných športových osobností. (Sloven-
ská republika 2003) 09:05 Živá pa-
noráma 10:55 Tenis Fed Cup Slo-
vensko-Čína. Dvojhra + štvorhra žen. 
Záznam. (Slovenská republika 2010) 
14:55 Nesmrteľní smrteľníci Ro-
mario, Henrik Larsson Seriál o legen-

dách svetového futbalu. (Veľká Britá-
nia 2009) 15:20 Hádzaná liga Tat-
ran Prešov - Pov. Bystrica. Záznam. 

(SR 2010) 16:55 Góly - body - se-
kundy 17:00 Športovkyňa 17:30 
Svet golfu 17:55 Veľké športové 
duely 18:50 Magazín NHL 19:05 
SP v biatlone 20:40 Futbal Pre-
mier League 22:40 Góly - body - 
sekundy 22:50 Odpískané - ho-
kej 23:10 Magazín NHL 23:25 
Najlepší 23:59 Záver vysielania 

05:00 Novashopping 05:59 Sní-
daně s Novou 08:30 Stefanie III 
2 09:30 Jack a Sarah Britsko-fran-

cúzska romantická komédia (1995). 

Hrajú: S. Mathis, J. Dench. Réžia: T. 
Sullivan. 11:30 Tescoma s chu-
tí 11:45 Lenssen & spol. 12:10 
Můj přítel Monk VII 1 13:05 Wal-
ker Texas Ranger VII 15 13:55 
Pohřešovaní III 5 14:50 Krok 
za krokem 22 15:15 Smallville VI 
19 16:05 Vražedná čísla 6 17:00 
Odpolední Televizní noviny 17:40 
Kriminálka Miami IV 17 18:30 
Ulice 1623, 1624 19:30 Televiz-
ní noviny 20:00 Ordinace v rů-
žové zahradě 2 165 21:20 Krimi-
nálka New York IV 2 22:10 Zá-
kon a pořádek: Útvar pro zvlášt-
ní oběti VIII 6 23:05 Šestý den 
01:10 Kriminálka Las Vegas II 
15 01:55 Novashopping 02:15 
Rady ptáka Loskutáka 02:50 Ho-
roskopičiny 04:15 DO-RE-MI 

05:00 Ochránce I 10 06:00 
Ochránce I 11 07:00 McLeodo-
vy dcery V 18 08:00 Vraždy 
v Midsomeru: Příběh dvou ves-
nic 10:00 Zamilovaná Grace Spi-
sovateľka Grace žije perfektný život, 
má svoju kariéru, výborných priate-
ľov a snúbenca. Miestny hasič Ste-
ve, ktorého práve prepustili z práce, 
je jej pravým opakom. Jedného ve-
čera Steve zachráni Grace z horiace-
ho domu. I napriek tomu, že ani jeden 
z nich nehľadá nový vzťah, plameň lá-
sky ich nečakane zasiahne. Roman-

tický (USA 2009) Hrajú: Ch. Westo-
vá, M. Consueles, C. Bernsen. Réžia: 
C. Pryce. 12:00 McLeodovy dce-
ry V 19 13:00 Soudkyně Amy 
I 9 14:00 Vraždy v Midsomeru: 
Draví ptáci 16:00 Stávka! 18:00 
Soudkyně Amy I 9 19:00 Drzá 
Jordan IV 8 20:00 Médium III 
21 21:00 Ženské kouzlo 23:00 
Svatební přání 01:00 Moc a lás-
ka 03:00 Slib věčné lásky

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark

ČT 2JOJ PlusDomaDvojka

 05:00  Slovensko dnes  
 05:15  Správy STV  
 05:45  Góly body sekundy  
 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Loď lásky 22/25 
 08:45  Vtipnejší vyhráva  

Zostrih najúspešnejších 

relácií. Hrajú: Ivan Krajíček, 
Marián Labuda, Pavol 
Mikulík, Iva Janžurová a iní. 
(Slovenská republika 1985)

 09:50  Nash Bridges 39/54 
 10:40  Nash Bridges 40/54 
 11:25  Sila lásky I. 307 
 12:20  Dámsky magazín  
 13:35  Varím, varíš, varíme 

a pečieme  
 13:50  Kaviareň Slávia  
 14:40  Zostane to v rodine  
 15:15  Divoký anjel 97/270 
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:18  Góly - body - sekundy  
 16:25  Počasie  
 16:30  Sila lásky III. 213/244 
 17:25  Sila lásky III. 214/244 
 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  Drišľakoviny  
 21:35  Chodili sme spolu  
 22:30  Obete a tí druhí  
 22:55  Bláznivý  

Dráma duše. Réžia: J. 
Melamed. Hrajú: J. Gordon 
- Levitt, Z. Deschanel. 

 00:35  Oheň  
 01:20  Nash Bridges 39/54 
 02:05  Sila lásky I. 307 
 02:55  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 21/26 
 03:20  Sila lásky III. 213/244

 06:00  Teleráno  
 08:45  Krok za krokom 

III. 22/23
 09:15  Xena IV. 5/22
 10:00  Znamenie štyroch 

Detektívny film, Kanada 

(2001). Réžia: R. Gibbons. 
Hrajú: M. Frewer, K. Welsh.

 11:35  Monk V. 7/16
 12:25  Odpadlík IV. 22/22
 13:15  Rýchle Televízne noviny 
 13:20  Nezvestní III. 18/19
 14:10  Myšlienky vraha 

II. 22/23
 15:00  Rýchle Televízne noviny 
 15:05  Kobra 11 XII. 4/10
 16:00  Rýchle Televízne noviny 
 16:05  Walker, texaský 

ranger VII.  
 17:00  Prvé Televízne noviny 
 17:25  Reflex  
 17:40  Počasie  
 17:45  Krok za krokom 

III. 23/23
 18:10  Rýchle Televízne noviny 
 18:15  Bez servítky  
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Ordinácia v ružovej 

záhrade IV. 
 21:50  Paľba 
 22:20  John Q 
 00:20  Odložený prípad 

VI. 12/23
Detektívny seriál, USA 

(2008-2009). Hrajú: 

K. Morrisová, J. Finn.
 01:15  Vražedný útok 

Thriller, Kanada (2005). 

Réžia: D. DeCoteau. Hrajú: 
R. Riskinová, C. Monteith.

 03:00  Kyle XY II. 6/13
 03:40  Wolffov revír II. 25/26
 04:50  Stone v utajení 21/26

 06:30  PROMI NOVINY 
 06:45  NOVINY TV JOJ 
 07:10  KRIMI NOVINY 
 07:35  NOVINY TV JOJ 
 08:00  Panelák V. 6
 08:50  Oceľoví žraloci 

Americký akčný 

film (1996). Hrajú: G. 
Busey, B.D. Williams. 
Réžia: R. McDonald.

 10:40  Sopka 
Katastr. film USA (1997). 

Hrajú: T. L. Jones. 
 12:30  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas VII. 21
 13:25  Medicopter 117 77
 14:25  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas VII. 22
 15:20  Simpsonovci VIII. 18,19
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 22
 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:20  PROMI NOVINY 
 17:30  Kutyil s. r. o. 
 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. 7
 21:15  Knight Rider - 

V nesprávnych rukách - 
FINÁLE SERIÁLU 17/17

 22:00  Life: Najbohatší 
policajt I. 5,6

 23:50  Mafstory 
 00:55  Votrelci 
 03:00  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 22
 03:50  Simpsonovci VIII. 18,19
 04:30  Tichý plač 

Thriller  VB (2002). Hrajú: 
E. Woofová, D. Henshall. 
Réžia: J. Richards.

 05:00  Sama doma  
 05:59  Dobré ráno  
 08:30  Kouzelná školka  
 09:00  Příběh Robina Hooda 

a jeho družiny  
 10:20  Bejvávalo  
 11:10  Pořád se něco děje  
 12:00  Polední události  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

IV 21/32 
 14:15  Soudkyně Amy 15/23 
 15:00  Kostičky  
 15:15  Zábavná škola: 

Vzduchoplavec 
Kráčmera 

 15:30  Věda je zábava 12/26 
 15:55  Tykadlo  
 16:15  Zpívánky  
 16:20  Pat a Mat 6/28 
 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 4/23 
 20:55  Přísně tajné vraždy 6/42 
 21:10  Všechnopárty  
 22:00  Den D 6/13 
 22:50  V hlavní roli Pancho Villa  
 00:35  Losování Šťastných 

deset a Šance milion  
 00:40  Sex ve městě II 4/18 
 01:05  McLeodovy dcery 

IV 21/32 
 01:50  Chcete mě?  
 02:05  Vltava v obrazech 54/86 
 02:20  Na cestě po Pandžšíru  
 02:50  Pořád se něco děje  
 03:15  Zajímavosti z regionů  
  04:30  Události v regionech  

 06:20  Dexterova 
laboratoř II 29

 06:40  Pět holek na krku 62
 07:10  Teleshopping 
 07:20  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 18
 07:45  M*A*S*H 98
 08:20  Frasier II 3
 08:50  Právo a pořádek II 1
 09:50  Policie Hamburk III 24
 10:45  To je vražda, 

napsala III 18
 11:40  Kauzy z Bostonu II 19
 12:40  M*A*S*H 99
 13:15  Chůva k pohledání I 15
 13:45  Čarodějky IV 10

Paige z minulosti.
Americký seriál (2001). 

Hrajú: H. M. Combsová, A. 
Milanová, R. McGowanová.

 14:45  Médium IV 11
 15:45  Julie Lescautová V 7
 17:40  Minuty regionu 
 17:50  Fakta Barbory Tachecí 
 18:00  5 proti 5 
 18:55  Zprávy TV Prima 
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 19
 20:00  Vraždy v Midsomeru XII 

Zlodej. Inšpektor Barnaby 
pátra po záhadnom 
zlodejovi, ktorý sa 
v noci vkráda do domov 
miestnych obyvateľov 
a kradne šperky a peniaze... 
Nová séria britského 

kriminálneho seriálu 

(2009). Hrajú: J. Nettles, 
J. Hughes, J. Wymarková.

 22:10  Na doživotí II 9
 23:05  Ochrana svědků I 12
 00:00  Wolffův revír II 4
 01:00  Volejte Věštce 
 02:45  Výklad snů 
 03:45  Na čem záleží 33

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

22.20 John Q 23.05 Šiesty deň 00.55 Votrelci
John Q. Archibald pracuje v továrni a stará sa o svoju 
rodinu. Jeho malý syn Michael vážne ochorie a potrebuje 
nové srdce. John zisťuje, že jeho zdravotné poistenie 
nepokryje potrebnú operáciu. Ako sa s časom míňajú 
možnosti, John sa odhodlá k zúfalému činu.

Zákon šiesteho dňa, keď podľa Starého zákona Boh stvoril 
človeka, zakazuje klonovanie ľudí. Bývalý pilot Adam 
Gibson však nájde doma svojho dokonalého dvojníka. 
On ako nebezpečný originál musí byť zlikvidovaný. 
Neohrozene bojuje o svoj život, identitu a rodinu.

Kozmická loď Nostromo  zachytí signál neznámeho 
pôvodu. Nachádza opustenú mimozemskú loď a v nej 
skamenené telo obrovského mimozemšťana. Prvý dôstojník 
Kane nájde vajcovité objekty, z ktorých sa  vyliahne 
parazit a prisaje sa mu na tvár. Votrelec začína útočiť.

Dráma/krimi/thriller, USA, 2002, 118 min., od 12 rokov
Réžia: Nick Cassavetes. Hrajú: Denzel Washington, Robert Duvall...

Thriller/akčný/sci-fi, USA/Kanada, 2000, 123 min., od 13 rokov
Réžia: R. Spottiswoode. Hrajú: A. Schwarzenegger, M. Rapaport...

Akčný/horror/sci-fi/thriller, USA/VB, 1986, 154 min., od 13 rokov
Réžia: J. Cameron. Hrajú: S. Weaverová, C. Hennová, M. Biehn...

  

MARKÍZA NOVA JOJ

John Q The 6th Day Aliens
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05:00 Zelené nápady pro modrou 
planetu 17 05:30 Zelené nápa-
dy pro modrou planetu 18 06:00 
Ecoluxe 02 07:00 Znovuobje-
vitelé 20 07:30 Znovuobjevite-
lé 21 08:00 Zvířecí rekordmani 
09 09:00 Mistři švindlu 01 09:35 
Mistři švindlu 02 10:10 Buď já 
nebo pes 54 11:05 Skryté mož-
nosti 51 11:35 Skryté možnos-
ti 52 12:05 Vítejte na svatební 
hostině 16 12:35 Nigella vaří na-
rychlo 03 13:10 Time Team 14:10 
Za poklady s Ianem Grantem 
08 14:40 Ekovýlet: Skutečné ži-
votní náklady 08 15:15 Zvířecí re-
kordmani 28 16:15 Mistři švindlu 
03 16:50 Mistři švindlu 04 17:25 
Zelené nápady pro modrou pla-
netu 19 17:55 Zelené nápady pro 
modrou planetu 20 18:25 Zvíře-
cí rekordmani 09 19:20 Proč 
je to tak? 28 20:15 Znovuob-
jevitelé 05 20:45 Znovuobje-
vitelé 06 21:15 Jak přežít Eve-
rest 03 22:15 Impéria 08 23:20 
Jednotka pro vyšetřování ne-
hod 08 23:50 Venku v zimě 
08 00:20 Miliardové katastrofy 
03 01:20 Tajemství dávných léči-
telů 01 02:20 Místa ve Středo-
moří 15 03:25 Toulky Maďarskem 
03 04:00 Dunaj 04:30 Dunaj 

07:15 Národnostný magazín 
07:45 Živá panoráma 08:20 Vy-
sielanie pre materské školy 09:00 
Ranný magazín 11:15 Odhalenie 
tajomstva Pocahontas 12:05 Re-
gionálny denník 12:40 Živá pano-
ráma 13:30 Kalendárium 13:45 
Separé 14:10 Utajená reč peňazí 
5/13 14:35 Seniori 15:00 5 minút 
po dvanástej - komplexy 16:10 
Diagnóza 166 16:30 Maďarský 
magazín 17:00 Regionálny den-
ník 17:35 Fokus - peniaze 18:20 
Večerníček 18:30 Autoportré-
ty 18:35 Zdravíčko, pán doktor - 
Život s poraneným srdcom 19:00 
Žijúce kamene 19:30 Správy STV 
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 
10 20:15 Slávnosť osamelej pal-
my 21:00 Homo Aquarius 21:30 
Správy a komentáre 22:00 Sfé-
ry dôverné 23:00 VAT 23:25 Uda-
losti ČT 00:00 Záznam zo zasad-
nutia NR SR 

06:20 Macocha 117/120 07:10 
Keď budeš moja 137-138/238 
09:15 Regina - kráľovná cigán-
skych sŕdc 117/160 10:40 Viktó-
ria 111/171 11:35 Spýtaj sa Har-
riet 4/13 12:00 Ulica III. 117/259 
13:15 Rebeli I. 163/215 14:05 Jú-
lia - Cesty za šťastím 116/351 
15:00 Spýtaj sa Harriet 4/13 
15:25 Macocha 118/120 16:15 
Keď budeš moja 139-140/238 
18:00 Ulica III. 118/259 19:00 
Rebeli I. 164/215 20:00 Regina - 
kráľovná cigánskych sŕdc 118/160 
21:30 Pravá tvár vášne 23/178 
22:25 Viktória 112/171 23:15 
Ukradli torzo Jupitera! Komédia, 

Francúzsko (1980). Réžia: P. de Bro-
ca. Hrajú: A. Girardotová, P. Noiret, F. 
Perrin, C. Alricová. 00:55 Pravá tvár 
vášne 23/178 01:45 Lampáreň 
02:30 Ulica III. 118/259 03:15 
Viktória 112/171 03:55 Lampáreň 
04:45 Ukradli torzo Jupitera! 

05:40 Tarzan 28 06:00 Diagnó-
za: Vražda I. 8 06:45 Derrick 
II. 17 07:45 Magnum III. 16,17 
09:25 Derrick II. 17 10:30 Dia-
gnóza: Vražda I. 8 11:20 Mag-
num III. 16 12:10 Zorro 88 12:35 
Zasľúbená zem 4 13:30 Doktor-
ka Quinnová 121 14:20 Panelák 
224 15:00 Páli vám to? 15:40 
Esmeralda 93,94 17:15 Láska ne-
zomiera 71,72 19:00 KRIMI NOVI-
NY „N“ 19:30 NOVINY TV JOJ „N“ 
19:55 PROMI NOVINY 20:15 30 
prípadov majora Zemana 22 Tat-
ranské pastorále – 1965. Vyšetro-
vatelia sa dozvedia, že sa vo Vysokých 
Tatrách sa má nakrúcať film o vraž-
de so sexuálnym motívom, ktorý sa 
nikdy nepodarilo vyriešiť... Čs krimi 

seriál (1974-1978). Hrajú: V. Brabec, 
L. Mrkvička. 21:45 M*A*S*H* 4,5,6 
23:10 Mafstory 23:45 Črepiny 
00:15 30 prípadov majora Zema-
na 22 01:35 Nočné reprízy 

07:00 Chalupa je hra 07:30 Křes-
ťanské umění na Moravě 07:50 
Výtvarnické konfese 5/8 08:30 
Panorama 09:10 Babylon 09:35 
Za domy milovníků umění s 6/7 
09:50 Velázquez 10:50 Svět zá-
zraků 11:20 Postřehy odjinud 
11:35 AZ-kvíz 12:00 Kluci v ak-
ci 12:25 Černé ovce 12:40 Re-
portéři ČT 13:20 Věříš si? 14:00 
Věda je zábava 12/26 14:25 Ty-
kadlo 14:40 Tak trochu jiný stře-
dověk 15:00 Chcete mě? 15:15 
Letečtí stíhači v boji 16:05 Řidi-
či profesionálové 6/13 16:20 Pod-
zemní Čechy II 16:45 Utajená řeč 
peněz 5/13 17:05 Diagnóza 17:25 
PORT 17:50 Přidej se 18:05 Nedej 
se 18:30 Hledám práci 19:05 Mu-
silok 19:30 Kapusta 12/20 20:00 
Ta naše povaha česká 20:30 Voj-
na a mír 4/4 22:15 Dokumentární 
klub: Po stopách 23:10 Podvodní-
ci 00:50 Divadlo žije! 01:15 Q 

08:00 Rozcvička s Trojkou 
08:05 Magazín NHL 08:20 Gó-
ly - body - sekundy 08:30 Odpís-
kané - hokej 08:45 Športovkyňa 
Magazín o ženách v športe, mapuje 
dianie v ženskom športe, profily veľ-
kých športovkýň minulosti a netra-
dičných športov. (Veľká Británia 2010) 
09:15 Živá panoráma 10:55 Gre-
en, časť 57. O historickom vstupe 
Slovenska do profesionálneho koloto-
ča European tour. (Slovenská republi-
ka 2009) 11:05 SP v biatlone Šta-
fety mužov. Záznam. (Nemecko 2009) 
12:40 SP v biatlone 14:05 Odpís-
kané - hokej 14:20 Veľké športo-
vé duely 15:10 Futbal Premier 
League 16:55 Góly - body - se-
kundy 17:05 Odpískané - hokej 
17:20 GRID 17:50 Tanečný šport 
19:55 Magazín NHL 20:10 Špor-
tové ozveny 20:35 Futbal Pre-
mier League 22:35 Góly - body - 
sekundy 22:50 Odpískané - hokej 

05:00 Novashopping 05:59 Sní-
daně s Novou 08:30 Stefanie III 
3 09:30 Obrázky Hollis Woodso-
vé 11:20 Tescoma s chutí 11:25 
Lenssen & spol. 12:10 Můj pří-
tel Monk VII 2 13:00 Walker Te-
xas Ranger VII 16 13:55 Pohře-
šovaní III 6 14:45 Krok za krokem 
II 1 15:15 Smallville VI 20 16:05 
Vražedná čísla 7 17:00 Odpoled-
ní Televizní noviny 17:40 Krimi-
nálka Miami IV 18 18:30 Ulice 
1625, 1626 19:30 Televizní novi-
ny 20:00 Comeback 20:40 Dva 
a půl chlapa VI 6 21:10 Dr. Hou-
se V 13 22:05 Predátor z hlubin 
Kľudné riečne vody náhle rozprúdi mo-
hutný zabiják, ktorý hľadá nové obe-
te... Americký thriller (2004). Hrajú: 
K. D. Aubert, Ch. Chow. Réžia: Mark A. 
Z. Dippé. 23:35 Kriminálka Las Ve-
gas II 16 00:25 Novashopping 
00:45 Zlatíčka 01:40 Horoskopi-
činy 02:30 Tabu 03:10 Áčko 

05:00 Ochránce I 11 06:00 
Ochránce I 12 07:00 McLeodo-
vy dcery V 19 08:00 Vraždy 
v Midsomeru: Draví ptáci 10:00 
Slib věčné lásky Nehoda znemož-
ní farmárovi Clarkovi Davisovi, aby sa 
staral o svoju pôdu. Pomoc prichádza 
od cudzinca, ktorý prišiel do tunajšie-
ho kraja zbaviť sa ťaživého breme-
na minulosti. Romantický (Kanada 

2004) Hrajú: D. Midkiff, J. Jonesová, 
K. Heiglová. Réžia: M. Landon. 12:00 
McLeodovy dcery V 20 13:00 
Soudkyně Amy I 10 14:00 Vraž-
dy v Midsomeru VII 1 16:00 Sva-
tební horečka Zvládne autorka ro-
mantických príbehov, ktorá bola už 
osemkrát vydatá, nájsť toho pravé-
ho partnera pre atraktívnu tridsiat-
ničku? Romantický (USA 2008) Hra-

jú: A. Roth, D. Burke. Réžia: R. Oliver. 
18:00 Soudkyně Amy I 10 19:00 
Drzá Jordan IV 9 20:00 Mé-
dium III 22 21:00 Dobrá man-
želka 5 22:00 Dobrá manželka 
6 23:00 Bláznivá svatba 01:00 
Zamilovaná Grace 03:00 Manžel 
na objednávku

Trojka

Spektrum

Nova

Hallmark

ČT 2JOJ PlusDomaDvojka

 05:00  Atentáty, ktoré otriasli 
svetom 21/26 

 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Loď lásky 23/25 
 08:45  Vtipnejší vyhráva  
 09:50  Nash Bridges 41/54 
 10:40  Nash Bridges 42/54 
 11:25  Sila lásky I. 308 
 12:20  Dámsky magazín  
 13:35  Varím, varíš, varíme 

a pečieme  
Odpaľované guličky 
s vínnym krémom. 
Televízny kuchársky 

cyklus otvorí dvere 
do sladkého kráľovstva 
najrôznejších chutí. 

 13:50  Kaviareň Slávia  
 14:35  Zostane to v rodine  
 15:15  Divoký anjel 98/270 
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:18  Góly - body - sekundy  
 16:25  Počasie  
 16:30  Sila lásky III. 215/244 
 17:25  Sila lásky III. 216/244 
 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  Kameňák  
 22:00  Zákon a poriadok: 

Špeciálna jednotka 
IV. 5/22 

 22:45  Miesto činu: 
Stratená dcéra  

 00:15  Oheň  
 01:00  Nash Bridges 41/54 
 01:45  Sila lásky I. 308 
 02:35  Atentáty, ktoré otriasli 

svetom 22/26 
 03:00  Sila lásky III. 215/244
 03:50  Sila lásky III. 216/244

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

III. 23/23
 09:00  Xena IV. 6/22
 09:50  Transakcia storočia 

Komédia, USA (1983). 

Réžia: W. Friedkin. Hrajú: 
Ch. Chase, S. Weaverová.

 11:35  Monk V. 8/16
 12:25  Odpadlík V. 1/22
 13:15  Rýchle Televízne noviny 
 13:20  Nezvestní III. 19/19
 14:10  Myšlienky vraha 

II. 23/23
 15:00  Rýchle Televízne noviny 
 15:05  Kobra 11 XII. 5/10
 16:00  Rýchle Televízne noviny 
 16:05  Walker, texaský 

ranger VII.  
 17:00  Prvé Televízne noviny 
 17:25  Reflex  
 17:40  Počasie  
 17:45  Krok za krokom IV. 1/24
 18:10  Rýchle Televízne noviny 
 18:15  Bez servítky  
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Dom pri jazere 
 21:55  Nikdy ma neopustíš 

Thriller, Francúzsko 

(2003). Réžia: L. 
Carcélés. Hrajú: H. 
de Fougerollesová, 
J. M. Lamour.

 23:30  Alias V. 2/17
 00:25  Traveler 2/8
 01:20  Stratené mesto 

Film, USA (2005). Réžia: 

A. Garcia. Hrajú: A. Garcia, 
I. Sastreová, D. Hoffman, 
B. Murray, E. Peňa.

 03:40  Wolffov revír II. 26/26
 04:50  Stone v utajení 22/26

  06:50  PRVÉ NOVINY 
 07:10  NOVINY TV JOJ 
 07:35  KRIMI NOVINY 
 08:00  NOVINY TV JOJ 
 08:20  Panelák V. 7
 09:20  Tichý plač 

Britský thriller 

(2002). Hrajú: E. 
Woofová, D. Henshall. 
Réžia: J. Richards.

 10:50  Life: Najbohatší 
policajt I. 5,6

 12:30  Knight Rider - 
V nesprávnych rukách - 
FINÁLE SERIÁLU 17/17

 13:25  Medicopter 117 78
 14:25  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas VII. 23
 15:20  Simpsonovci VIII. 20,21
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 23
 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:20  PROMI NOVINY 
 17:30  Kutyil s. r. o. 
 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. 8

Vyznanie. Slovenský 

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

 21:15  C. S. I. : Kriminálka Miami 
VIII. - NOVÉ ČASTI 2

 22:00  Vtierka Castle 8
 22:55  Kosti II 8
 23:45  Stopár 
 01:20  C. S. I. : Kriminálka 

Miami V. 23
 02:00  Simpsonovci VIII. 20,21
 02:45  Kosti II 8
 03:25  Stopár 

 05:00  Sama doma  
 05:59  Dobré ráno  
 08:30  Kouzelná školka  
 09:00  Druhý dech 1/13 
 10:05  Zlatý slavík 1983  
 10:35  Dlouhý čas loučení  
 12:00  Polední události  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

IV 22/32 
 14:15  Soudkyně Amy 16/23 
 15:05  Zpackaný životy: 

Znásilnění  
 15:20  Nehasit! Hořím!  
 15:45  Návštěva v ZOO  
 15:50  Hrůzostrašný 

dějepis 6/26 
 16:15  Tak to vidím já 6/7 
 16:30  Kouzelná školka  
 17:00  AZ-kvíz  
 17:30  Pod pokličkou  
 18:00  Události v regionech  
 18:25  Černé ovce  
 18:45  Večerníček 
 18:55  Šťastných deset 

a Šance milion  
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 19:55  Sportka a Šance  
 20:00  Pošta pro tebe  
 21:00  Neobyčejné životy  
 21:55  Taggart  
 23:05  Losování Sportky 

a Šance  
 23:10  Zatracení  
 00:50  Losování Šťastných 

deset a Šance milion  
 00:55  Sex ve městě II 5/18 
 01:20  McLeodovy dcery 

IV 22/32 
 02:05  Přísně tajné vraždy 6/42 
 02:20  Den D 6/13 
 03:05  Kde peníze pomáhají  
 03:15  Pořád se něco děje  

 06:20  Dexterova 
laboratoř II 30

 06:40  Pět holek na krku 63
 07:10  Teleshopping 
 07:20  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 19
 07:45  M*A*S*H 99
 08:20  Frasier II 4
 08:45  Právo a pořádek II 2
 09:45  Policie Hamburk III 25
 10:40  To je vražda, 

napsala III 19
 11:40  Kauzy z Bostonu II 20
 12:40  M*A*S*H 100
 13:15  Chůva k pohledání I 16
 13:45  Čarodějky IV 11
 14:45  Médium IV 12
 15:45  Julie Lescautová V 8
 17:40  Minuty regionu  
 17:50  Fakta Barbory Tachecí  
 18:00  5 proti 5 

Rodinná súťaž, pri 
ktorej si užijete mnoho 
zábavy. Moderuje 
P. Lesák. Réžia: J. Sládek

 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Sabrina - mladá 

čarodějnice I 20
 20:00  Hádej, kdo jsem!  

Zábavná show, v ktorej 
profesie hrajú prím. 
Uvádza Petr Vondráček. 
Réžia: J. Sládek.

 21:20  TOP STAR magazín  
Mahulena Bočanová 
a hviezdy, o ktorých 

chcete vedieť viac. 

Réžia: Z. Fialová.
 22:25  Džungle rtěnek I 6 
 23:25  Sběratelé kostí I 12
 00:20  Wolffův revír II 5
 01:15  Volejte Věštce  
 03:05  Výklad snů 
 04:00  Na čem záleží 34
 04:25  TOP STAR magazín

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

20.00 Dom pri jazere 23.45 Stopár 20.15 Kameňák
Kate žila sama v odľahlom dome zo skla. Presťahovala 
sa však do Chicaga. Čoskoro dostane čudný list. Píše jej 
Alex, nový majiteľ jej bývalého domu. Kate mu odpovie 
a zistia, že Alex žije v roku 2004, Kate v roku 2006. 
Rozlúštia tajomstvo, ktoré zahaľuje ich romancu?

Jim a Grace, kamaráti zo školy, podniknú cez prázdniny 
výlet autom po Spojených štátoch. V daždivej noci naložia 
premočeného stopára v tmavom plášti, Johna Rydera, 
pre ktorého je stopovanie krvavým koníčkom. Jeho 
obete končia s prerezaným hrdlom. Horor sa začína.

Otec Novák nie je veľmi bystrý mestský policajt a jeho 
žena Vilma, ktorá pracuje ako učiteľka, ho má čo 
učiť. Pokojné vody malého mestečka rozvíri príchod 
šľachtického páru z Anglicka, ktorý si robí nárok na  
miestny zámoček. Údajne je tam ukrytý poklad.

Dráma/romantický/mysteriózny, USA, 2006
Réžia: Alejandro Agresti. Hrajú: Keanu Reeves, Sandra Bullocková...

Akčný/horror/thriller, USA, 2007, 83 min., od 14 rokov
Réžia: D. Meyers. Hrajú: S. Bean, S. Bushová, Z. Knighton...

Komédia, Česká republika, 2002, 100 min.
Réžia: Z. Troška. Hrajú: V. Vydra, J. Paulová, V. Kuchtová, T. Lipský...

  

MARKÍZA JOJ STV 1

The Lake House The Hitcher Kameňák
 seriál   f ilm

 dokument  správy 

 pre deti  zábava



Ján Král 
mail: kral@trnavskyhlas.sk
tel.: 033/ 29 33 593

Tatiana Čuperková 
mail: cuperkova@trnavskyhlas.sk
tel.: 033/ 29 33 592ŠPORT
Kontakty:   - Ktorý z vás je 

zo Slovenska?
(Spýtala sa recepčná 

v anglickom hoteli brankára 
Dobrivoja Rusova po príchode 

do Birminghamu v spoločnosti 
dvoch hráčov tmavej pleti.)

výrok týždňa

  Najcennejší puk v zbierke Adriána Gabriela má sedemdesiat rokov a hodnotu asi 200 eur.

Zbiera hokejové puky. Vo 
svojom archíve ich má 
zhruba štyritisíc tristo. 
Zapratal nimi steny 
v pracovni i garáži. Záľuba 
Trnavčana Adriána Gabriela 
je skutočne netradičná. 

Nadšenie pre zberateľstvo ho pochy-
tilo pred 25 rokmi. Intenzívne sa mu ve-
nuje posledných šesť rokov. Je majite-
ľom najväčšej zbierky na Slovensku. Vo 
svojej kolekcii má 1800 pukov z NHL, 
sto z olympiád a tri stovky z majstrov-
stiev sveta. Nič však nie je zadarmo, čo 
platí pri takomto „tovare“ dvojnásob-
ne. Pokiaľ suvenírové puky možno zo-
hnať aj za tri eurá, zberateľsky cenné 
kúsky majú oveľa vyššiu hodnotu. Naj-
drahší puk v Gabrielovej zbierke stál 
v prepočte na starú menu šesťtisíc ko-
rún (200 eur). Ide o 70 rokov starý puk, 

s ktorým sa hrala NHL už v štyridsiatych 
rokoch. „Cennejší kus v zbierke mať ani 
nemôžem. V Európe majú tieto puky iba 
asi piati zberatelia. Samozrejme, hodno-
tou ho môže prebiť napríklad puk, kto-
rým Wayne Gretzky strelil tisíci gól v ka-
riére, prípadne puk víťazného gólu z fi-
nále OH, tieto sú však takmer všetky už 
umiestnené v sieni slávy hokeja v Toron-
te,“ hovorí Adrián Gabriel.

Jeho zbierka rastie vďaka širokému 
spektru kontaktov. Komunikuje cez in-
ternetové fóra, sleduje ponuku zahra-
ničných fanshopov či oslovuje priamo 
výrobcov. „Hracie puky pre NHL sa vy-
rábajú v Kanade. Suvenírové ale na Slo-
vensku vo Vegume Dolné Vestenice. Pu-
ky pre majstrovstvá sveta a olympiádu 
sa produkujú v Česku. Marketing na Slo-
vensku škrípe, puky si musím zháňať ob-
kľukou cez zámorie,“ uviedol Gabriel.

Inak, Adriána zaujali v ostatnom ča-
se aj hokejové dresy. Zohnal si repliky 

zápasových tričiek všetkých 30 klubov, 
niektoré vo viacerých verziách. A ktorý 
klub spomedzi NHL mu najviac učaroval? 
„Chicago Blackhawks,“ odpovie z voleja. 
„Hral tu prvý Slovák v zámorskom hokeji 
Stan Mikita, neskôr Peter Šťastný. Úplne 
náhodou do tímu teraz naskočili Hossa 
a Kopecký. Chicagu som však držal palce 
už dávno predtým. Vždy mi boli sympa-
tickí, svojho času mali najmladšieho ka-
pitána v súťaži. Páči sa mi aj ich logo,“ 
vysvetlil. 

Hlavným hobby však pre Adriána zo-
stávajú puky. „Zavriem sa do izby, nik ma 
nevyrušuje a venujem sa svojmu gumo-
vému kráľovstvu. Nedávno nás navštívi-
li dve sedemdesiatročné paničky z Írska 
a pri pohľade na steny plné pukov pove-
dali, že takú krásu ešte nevideli,“ tvrdí 
hrdo. Mimochodom, kompletná zbierka 
Adriána Gabriela je vo fotografickej po-
dobe sprístupnená na www.puky.sk.

STRANU PRIPRAVIL: JÁN KRÁL

Gumové kráľovstvo

HRNČIAROVCE NAD PARNOU 
– Skončili! Vedenie klubu odhlásilo 
tím mužov zo súťaže. Štvrtá liga 
severozápad sa teda dohrá bez 
účasti obce ležiacej neďaleko Trnavy. 

Potvrdilo sa v podstate všetko, 
čo sme avizovali pred týždňom. 
Hrnčiarovce končia v súťaži pre 
finančné suchoty. Mládežnícke 
kategórie však zostanú zachované 
a dohrajú jar. Od leta sa klub 
plánuje prihlásiť do oblastných 
majstrovstiev, teda najvyššej súťaže 
riadenej Oblastným futbalovým 
zväzom Trnava. „Náklady v nižšej 
lige budú znesiteľnejšie. Na základný 
chod družstiev nám potom postačí 
desať až dvanásťtisíc eur. To 
však rátam iba výdavky súvisiace 
s financovaním cestovného, 
rozhodcov a trénerov, nie nákup 
športového výstroja, lôpt 
a podobne,“ povedal podpredseda 
klubu Vladimír Kyselica. „Obecný 
úrad prisľúbil, že nás v budúcnosti 
podporí pri financovaní klubu. 
Pomoc budeme, samozrejme, hľadať 
aj v súkromnom sektore,“ doplnil. 
Dovtedy pôjdu kmeňoví hráči 
Hrnčiaroviec na hosťovanie do iných 
tímov. Obec vysvetľuje fakt, že 
neuvoľnila väčšie prostriedky 
pre futbal, výpadkom príjmov 
v obecnom rozpočte a ďalšími 
investíciami, ktoré musí zvládnuť.

Mužstvo absolvovalo posledný 
spoločný tréning v piatok večer. 
Po ňom oficiálne oznámili 
funkcionári klubu hráčskej kabíne, 
že na jar sa mužský futbal 
v Hrnčiarovciach hrať nebude. 
„Keď nie sú peniaze, je to problém. 
Samozrejme, padli aj väčšie kluby 
ako Hrnčiarovce. Ako problém 
však vnímam, že viac peňazí 
neinvestovala do klubu obec. Škoda, 
pretože v klube hrá viacero mladých 
a talentovaných hráčov, s ktorými 
sa dá v budúcnosti pracovať,“ 
uviedol tréner Róbert Bartovič, ktorý 
by sa chcel v ďalších mesiacoch 
vrátiť do futbalu. Namierené má 
do Rakúska. „Je to určite škoda. 
Dostať sa späť do štvrtej ligy bude 
veľmi ťažké. Súťaž bola vhodná 
aj pre mladých futbalistov, ktorí 
sa neskôr chceli posunúť vyššie,“ 
vyjadril sa futbalista Pavol Zázik, 
ktorý sa pred zimnou prestávkou 
vrátil do klubu z Rakúska. Teraz si 
musí rovnako ako jeho spoluhráči 
hľadať nový angažmán.

Pád neodvrátili
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  Jozef Svátek je pre mladých trnavských džudistov vzorom. FOTO: Júlia Kampfová

Zlomeniny prstov už ani 
nepočíta. Operovali mu oba 
menisky, ale na tréningoch 
ani zápasoch sa stále nešetrí. 
Ide ustavične na plný plyn. 
Platí, že ak sa povie trnavské 
džudo, jedným dychom sa 
musí vysloviť aj meno Jozef 
Svátek. Aj vďaka nemu patrí 
trnavské džudo k najlepším 
na Slovensku. On sám ho 
miluje už desaťročia. 

 Ako vzniklo spojenie Jozef Svátek 
a džudo?

- To bolo už tak dávno, že si to ani 
nepamätám (smiech). V skutočnosti 
to bolo viac ako pred tridsiatimi rokmi 
vďaka kamarátovi, ktorý má zavolal 
na tréning. Obdobie, keď by ma džudo 
nebavilo, som ani nemal. 

 Ako vyzerali vaše začiatky?
- Boli ťažké. Doslova som prosíkal 

o to, aby som sa dostal trénovať 
do haly. Cvičiť som išiel ráno o šiestej, 
ešte pred školou. Bol som samorast. 

Zmeškal finále, prišiel o zlato

Narodil sa 17.2.1961 v Trenčíne, ale 
od prvého roku života býva v Trnave. 
Je ženatý a má tri deti. Dve dcéry (23 
a 28 rokov) a jeden a polročného syna 
Jožka. Má aj dvojročnú vnučku Nikolu. 

Počas svojej kariéry pôsobil aj v českých 
kluboch vo Vyškove a Jičíne. Je bývalým 
československým reprezentantom, 
viacnásobným medailistom a v súčasnosti 
aj pretekárom v kategórii seniorov 
do 100 kg. Je trénerom džudistov Slávie 
Trnava.

Kto je Jozef Svátek

  So synom Jožkom tvoria zohranú partiu. Ani nie dvojročný pokračovateľ rodu 
má už svoje vlastné kimono. FOTO: Michal Hlavatovič
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V dorasteneckom veku som už nemal 
kvalifikovaného trénera. Súčasní džudisti 
to majú úplne iné. Halu majú k dispozícii 
24 hodín denne, tréningy majú v rámci 
vyučovania. Majú k dispozícii trénerov, 
chodia na sústredenia a stretávajú sa 
s medzinárodnou konkurenciou. My sme 
tú možnosť nemali. Pretekať sa chodilo 
akurát do Maďarska. Už keď sa išlo 
do Nemecka, tak to bolo neskutočné. 

 Ako si spomínate na Ladislava 
Kmeča, ktorého 20. výročie úmrtia 
sme si pripomenuli 27. januára?

- Bol to patrón trnavského džuda. 
Vďaka nemu tu všetko fungovalo. 
Pre mňa nebol len trénerom, ale dá 
sa povedať, že druhým otcom. Mám 
na neho len tie najlepšie spomienky. Je 
po ňom pomenovaný nielen bežecký 
memoriál v Trnave, ale aj medzinárodný 
turnaj v džude pre pretekárov do 
23 rokov, ktorý sám založil. Tento rok 
v septembri bude mať turnaj už 
40. výročie.

 Ste teraz vy tým človekom, ktorý 
drží trnavské džudo nad vodou?

- Nedá sa to tak povedať, pretože 

každý šport si vyžaduje kolektív 
viacerých ľudí, ktorí sa o neho starajú. 
Samotný jedinec neurobí veľa. Možno 
by som to mohol poopraviť tak, že 
pomáham trnavskému džudu finančne 
a organizačne. A to aj vďaka tomu, 
že som už dosiahol vyšší vek, získal 
skúsenosti aj známosti. 

 V ktorej pozícii sa cítite lepšie 
alebo istejšie? Ako tréner alebo ako 
pretekár?

- To sú dve veľmi rozdielne oblasti. 
Ako pretekár je človek v podstate 
bezstarostný. Jeho jedinou povinnosťou 
je starať sa o svoje výsledky. Pomáha 
mu k tomu okolie a niekedy to ide aj 
samovoľne. Pozícia trénera je omnoho 
náročnejšie. On už nezodpovedá len 
za seba. Musí sa snažiť každému 

pretekárovi nastaviť prípravu priamo 
na neho. Zároveň so svojimi zverencami 
a niekedy aj ich rodičmi riešim problémy 
v škole, ale aj v súkromí. Tréner je 
v podstate hromozvod. 

 Nie je to pre vás vyčerpávajúce?
- A môže vás vyčerpávať niečo, čo vás 

baví a nabíja novou energiou? Hnevá 
ma akurát to, keď rodičia deti odložia 
na šport. Nezaujímajú sa o jeho tréningy, 
súťaže a výsledky. Neodvezú ho 
na preteky a nezaujíma ich materiálne 
zabezpečenie. Berú to len ako využitie 
voľného času. 

 Máte čuch na talent? Viete 
rozlíšiť, či dieťa, ktoré vám rodičia 
privedú na tréning, môže byť dobrým 
džudistom?

- Toto môže platiť pre športy ako 
je atletika alebo basketbal. Kde sa 
zisťuje, či  bude dieťa dostatočne 
vysoké a podobne. V našom športe 
je to hlavne o kvalitných tréningoch. 
Tým, že v džude sú rôzne hmotnostné 
kategórie, môže sa v ňom presadiť aj 
chudší, silnejší, menší či väčší jedinec. 
Jednotlivé techniky si tak prispôsobí 
svojmu telu, svojej rýchlosti. 

 Venujete sa všetkým svojim 
zverencom rovnako?

- Snažím sa. Ale človek niekedy nevidí, 
či ide pretekár na tréningu na sto 
percent alebo nie. Pretože všetci sa 
rovnako hýbu a snažia. No sú pretekári, 
ktorí sa pýtajú, chcú vedieť. A tým, že 
sa snažia, zúčastňujú sa na viacerých 
pretekoch, aj v zahraničí. A tým 
získavajú väčšie skúsenosti, ako keby 
súťažili len doma. 

 Vy sám naďalej pretekáte. Zo 
seniorských šampionátov máte už 

niekoľko medailí. No s tým posledným 
vzácnym kovom sa vraj viaže 
zaujímavá historka...

- To teda áno. Putoval som svetovým 
šampionátom v Belgicku pohodlne 
až do finále. Medzi mojím posledným 
zápasom a bojom o zlato bola 
štvorhodinová pauza. Tak som si išiel 
na hotel zdriemnuť. Lenže pre televíziu 
sa čas finále posunul o dve hodiny skôr, 
o čom som, samozrejme, nevedel. Aj 
keď to organizátor v hale vyhlásil. Keď 
som prišiel do haly, bolo už po ňom. 
Nepomohli už ani protesty. 

DVOJSTRANU PRIPRAVILA: 
TATIANA ČUPERKOVÁ

  Ak je to potrebné, Jozef Svátek dokáže súpera bez problémov prehodiť. FOTO: Michal Hlavatovič

  S manželkou Dášou a synom Jožkom. FOTO: Michal Hlavatovič

K najznámejším zverencom 
Jozefa Svátka patrí aj Arpád 
Szakács. Najlepší športovec 
Športového gymnázia Jozefa Herdu 
v Trnave za rok 2009. „Arpád patrí 
jednoznačne k slovenskej špičke. 
Začínal rovnako ako všetci ostatní. 
Ale vlastným úsilím a snahou sa 
vypracoval až na túto úroveň. 
Na začiatku nepatril k pohybovo 
najnadanejším, ale bola a je v ňom 
snaha a húževnatosť. Svojím 
prístupom k tréningom predbehol 
svojich rovesníkov.“ Arpád si 
na minulotýždňovom sústredení 
roztrhol väzivo v ramene. Následne 
ho operoval trnavský primár 
MUDr. Ján Kuchta. „Verím, že pri jeho 
mladom tele potrvá rekonvalescencia 
rýchlo a Arpád sa bude môcť včas 
pripraviť na I. letné olympijské hry 
mládeže v Singapure. Doktor Kuchta 
je výborným traumatológom, ktorý 
sa stará nielen o džudistov, ale 
mnohých iných športovcov.“

očami trénera

V pláne Jozefa Svátka je poskytnúť 
džudistom vlastný športový stánok. 
„Nebolo by to len pre nás. Ale naprí-
klad aj pre karatistov alebo prívržen-
cov aikida. Chceli by sme, aby v are-
áli Slávie vedľa súčasnej telocvične 
vznikla nová hala, kde by sa stretávali 
basketbalisti a hádzanári. My by sme 
zostali v telocvični, mali v nej vlastnú 
klubovňu. Mali by sme aj väčšiu tré-
ningovú plochu. Veď máme vyše sto 
členov. Vyžaduje si to však plnú spo-
luprácu mesta, trnavského VÚC a in-
vestíciu vo výške 500-tisíc eur. Dú-
fam, že sa to podarí do dvoch rokov.“

Hala pre 
džudistov?
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Trnavskí gladiátori proti 
poslednému tímu tabuľky 
pohoreli. Nie, nedostali 
výdatnú gólovú nádielku. 
Stačilo, že prehrali o gól. Aj 
tak prišli o všetky body zo 
súboja s Prievidzou. A to 
ešte necelé dve minúty pred 
koncom o jeden vyhrávali. 

Tréner Jindřich Novotný to však 
považuje za výbornú facku. „Som rád, 
že to prišlo tesne pred play-off. Aspoň 
sa vyvetral vzduch v kabíne. Chlapci 
si po prehratom dueli povedali svoje 
a chlapsky na seba nakričali. Pravdou 
však je, že nám v zostave chýbali aj posily 
zo Slovana.“ Trnavčania až do konca 
sezóny už definitívne nemôžu počítať so 
službami Jakuba Feranca. „Magnetická 
rezonancia ukázala, že Kubo má 

poškodený meniskus a roztrhnuté krížne 
väzy v kolene.“ V súboji s Prievidzou 
nestál v bráne ani Marek Šimko. „Skolila 
ho chrípka. A práve táto absencia 
ukázala, že Šimko je naším stavebným 
kameňom.“ Na tréningoch sa tak 
objavuje ešte jeden brankár, Marek Srnec. 
„Pokiaľ prídeme o gólmana, je problém, 
koho poslať na ľad. Podobná situácia je 
aj u našich mladých tímov.“ Novotného 
zverenci pred posledným zápasom 

základnej časti v nedeľu proti Trebišovu 
absolvujú jeden tréning v posilňovni 
a dva na ľade. „V podstate len 
zopakujeme cyklus, v ktorom sme už tri 
týždne. Výsledok zo zápasu s Trebišovom 
nám určí definitívne postavenie 
v tabuľke.“ Podľa toho súčasného by 
súperom Trnavy boli Topoľčany a navyše 
by gladiátori začínali doma. „Topoľčany sú 
prijateľným súperom. Takým, cez ktorého 
sa dá prejsť do semifinále.“ 

Facka prišla chlapcom vhod
  Tréner Jindřich Novotný aj kondičný tréner Igor Ziman (v pozadí) pripravujú tím na budúcotýždňové play-off. FOTO: Gabriel Kopúnek

42. KOLO 1. LIGY

Trnava – Prievidza 4:5 pp 
(1:1, 2:1, 1:2 – 0:1)
 Góly: 14. Ďuriš, 22. Holovič, 39. Grman, 
52. Stupka – 11., 46. a 64. Lelkeš, 37. 
Hartmann, 59. Bartík
 Vylúčenia: 9:7, navyše Molnár 
(Prievidza) na 10+20 min + DKZ,  
presilovky 0:2, oslabenia 0:0
 Rozhodoval: Goga, 202 divákov
 HK TRNAVA: Švajda – Magušin, 
Joanidis, Kopejtko, Blanár, Wagenhoffer, 
Benedik – Stupka, Holovič, Grman – Ďuriš, 
Čunderlík, Valach –  Hlavna, Tarnóczy, 
Hutár – M. Novák, Schavel, tréner J. 
Novotný
 Produktivita: 1. Marcel Holovič 52 
(25+27), 2. Václav Stupka 40 (23+17), 3. 

Martin Čunderlík 27 (7+20)
 Program 43. kola (piatok 5.2.): 
Trnava má voľno, 44. kola (nedeľa 7.2. 
o 17.00 h): Trnava - Trebišov

 1. Piešťany 36 27 2 3 4 145:72 85
 2. Bardejov 36 17 5 2 12 152:111 61
 3. Prešov 36 19 2 5 10 118:101 61
 4. Trnava 37 16 5 5 11 129:105 58
 5. Topoľčany 36 16 4 3 13 117:117 56
 6. Trebišov 36 17 2 2 15 120:132 55
 7. Kežmarok 36 14 3 2 17 115:105 48
 8. Brezno 36 14 3 1 18 116:130 48
 9. D. Kubín 37 14 3 1 19 106:134 48
 10. Michalovce 36 13 4 4 15 111:117 47
 11. P. Bystrica 36 15 1 4 16 115:122 47
 12. Detva 36 12 2 4 18 98:120 40
 13. Senica 36 10 2 2 22 98:125 34
 14. Prievidza 36 8 3 3 22 97:146 30

v číslach

  Václav Stupka bol jediný, ktorý v dueli s Prievidzou dokázal premeniť  
samostatný únik. Nepodarilo sa to ani Marcelovi Holovičovi, ani Valachovi 
Stanislavovi Valachovi.  FOTO: Gabriel Kopúnek
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7. KOLO JUNIOROV 

Nadstavbová časť B
Trnava – Spišská N. Ves 4:3 
(0:2, 3:1, 1:0)
 Góly: 23. Žilinský, 23. Štefko, 26. Pánis, 
41. Gergeľ – 15. Baláž, 20. Kovalík, 33. 
Gomba
 Vylúčenia: 6:11, navyše Maliňák 
(SNV) na 5+20+DKZ za údery, presilovky 
a oslabenia 0:0
 Rozhodoval: Lokšík, 65 divákov
 HK TRNAVA: Jančovič – Štěpánek, 
Kuták, Lukáč, Pupák, Sýrny, Hano, Duran, 
Gráčik – Gergeľ, Pánis, Žilinský, Schmidt, 
Štefko, Vystavil, Bohunický, Čavrk, tréner 
R. Macko

8. KOLO JUNIOROV

Nadstavbová časť B
Trnava  - Martin 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
 Góly: 41. Gráčik – 23. Šišovský, 55. 
Toman, 60. Šugár
 Vylúčenia: 4:9, presilovky 1:1, 
oslabenia 0:1
 Rozhodoval: Lokšík, 85 divákov
 HK TRNAVA: Jančovič – Štěpánek, 
Kuták, Lukáč, Pupák, Sýrny, Hano, Duran, 
Gráčik – Gergeľ, Pánis, Žilinský, Schmidt, 
Štefko, Vystavil, Bohunický, Čavrk, tréner 
R. Macko
 Produktivita: 1. Anton Čavrk 40 
(15+25), 2. Dávid Schmidt 38 (10+28), 3. 

Patrik Szabó 34 (14+20)
 Program 9. kola (sobota 6.2. 
o 14.00 h): Trnava – Ružinov, 10. kola 
(nedeľa 7.2. o 10.30 h): Ružinov - 
Trnava

Tabuľka
 1. Nitra 8 6 0 1 1 31:21 19
 2. Martin 8 4 2 1 1 25:19 17
 3. Trnava 8 4 1 0 3 32:21 14
 4. Spiš. N. Ves 8 4 0 1 3 36:19 13
 5. Ružinov 8 2 3 0 3 29:34 12
 6. L. Mikuláš 8 3 0 2 3 31:39 11
 7. Trenčín 8 3 0 1 4 34:35 10
 8. P. Bystrica 8 0 0 0 8 19:49 0
Legenda: Za mužstvom je počet odohratých 
zápasov, výhry, výhry po predlžení, prehry 
po predĺžení, prehry, skóre a body.

35. KOLO DORASTENCOV

Skalica - Trnava 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
 Góly: 2. Bezúch, 3. Romančík, 38. a 52. 
Smetana – 9. Kubica, 49. M. Novák, 60. 
Lichanec
 Vylúčenia: 7:8, navyše Lichanec na 10 
min za nešportové správanie, presilovky 
2:3, oslabenia 0:0
 Rozhodoval: Hauko, 195 divákov
 HK TRNAVA: T. Iliev – Kubica, Daniš, 
Lastovička,  Jančovič, Pista, Šimek - 
Lichanec, Božik, M. Novák, Macanga, 
Čambál, Granec, Krajčík, Hrbáčik, Bubela, 
tréner P. Takáč

36. KOLO DORASTENCOV

Trenčín - Trnava 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
 Góly: 19. Nechala, 22. Kramárik, 33. 
a 53. Habšuda - 13. Bubela, 57. Korytko
 Vylúčenia: 5:3, presilovky 1:0, 
oslabenia 0:0
 Rozhodoval: Jung, 180 divákov
 HK TRNAVA: Borko – Kubica, Végh, 
Daniš,  Lastovička, Jančovič, Pista, Šimek 
– Korytko, Lichanec, Achs, Božík, 
M. Novák, Macanga, Čambál, Granec, 
Krajčík, Hrbáčik, Bubela, tréner P. Takáč
 Produktivita: 1. Peter Lichanec 26 
(9+17), 2. Marek Novák 23 (13+10), 3. Oliver 
Granec 17 (11+6)
 Program 37. kola (sobota 6.2. 
o 14.00 h): Slovan - Trnava, 38. kola 
(nedeľa 7.2. o 10.30 h): Trnava - Slovan

Tabuľka
 1. Košice 32 24 3 1 4 159:73 79
 2. Trenčín 32 19 3 5 5 145:93 68
 3. Martin 32 17 6 3 6 131:98 66
 4. Slovan 32 18 2 4 8 103:73 62
 5. Dubnica 32 17 2 5 8 111:80 60
 6. Žilina 32 16 3 4 9 107:96 58
 7. Topoľčany 32 15 3 0 14 112:94 51
 8. Nitra 32 13 4 3 12 106:109 50
 9. Skalica 32 15 1 3 13 120:125 50
 10. B. Bystrica 32 12 1 5 14 122:125 43
 11. L. Mikuláš 32 11 3 4 14 103:125 43
 12. Spiš. N. Ves 32 6 8 1 17 110:135 35
 13. Poprad 32 7 4 2 19 104:131 31

 14. Zvolen 32 8 2 0 22 101:134 28
 15. Trnava 32 6 1 3 22 80:151 23
 16. Senica 32 4 2 5 21 85:157 21

Legenda: Za mužstvom je počet odohratých 
zápasov, výhry, výhry po predlžení, prehry 
po predĺžení, prehry, skóre a body.

V bránke juniorov stál 
počas oboch zápasov Dávid 
Jančovič. Ivana Petroviča 
dočasne od pobytu na ľade 
odstavili natiahnuté slabiny. 

„Ivan sa zranil ešte minulý týždeň 
na ľade Bulldogs Trenčín. To však nie 
je náš jediný problém. V tom istom 
zápase si spôsobil zranenie ramena 
Patrik Szabó. Vyzerá to na dlhší pobyt 
mimo ľadu,“ vymenoval problémy tímu 
tréner Rudolf Macko, ktorému sa tak 
rozpadol elitný prvý útok. „Za výkon 
v oboch dueloch však musím pochváliť 
brankára Jančoviča.  Hnevá má, že sme 
proti Martinu síce podali kvalitný výkon, 
no nebodovali sme. Lenže jeden gól sme 
inkasovali v oslabení o dvoch hráčov 
a ďalší pri vlastnej presilovke.“

Juniori hrajú, navyše, aj bez Róberta 
Mikesa. „To má však úplne inú príčinu. 
Tréner slovenskej dvadsiatky Štefan 
Mikeš si ho do konca základnej časti, 
teda do 9. marca, zobral k sebe 
do extraligy.“ Zdá sa, že takmer 19-ročný 
krídelník sa po dlhodobom zranení 
dokázal rýchlo dostať do skvelej formy, 
ktorá ho hneď katapultovala do extraligy 
mužov.

  DVOJSTRANU PRIPRAVILA: 
 TATIANA ČUPERKOVÁ

HOKEJ 41

  Dávid Schmidt patrí k elitnému 
prvému útoku juniorov. Posledné 
štyri zápasy však vyšiel strelecky 
naprázdno, naposledy strelil gól 
17. januára.  FOTO: mh

  Róbert Mikes dostal príležitosť predviesť sa aj v extralige mužov, v drese tímu 
SR 20. FOTO: Michal Hlavatovič

extraliga v číslach

Juniori ako poľný lazaret
Najmenší gladiátori, ročníky 
narodenia 2000 a 2001, 
sa predstavili na 9. turnaji 
EMHL v českých Rosiciach. 
Na nekvalitnom ľade predviedli 
výkony s množstvom gólových 
zakončení. Keďže ani v jednom dueli 
nenašli premožiteľa, stali sa jasným 
víťazom turnaja. V A-družstve 
vynikol Maroš Jedlička, ktorý zaťažil 
súperových brankárov 12 gólmi. 
V obrane zahrala výborne dvojica 
Adamec – Pavlovič. Gladiátori 
vďaka víťazstvám nad Ružinovom 
vedú v sérii nad zdatným rivalom 
už 2:1.

ROČNÍK 2000

HK Ružinov – HK Trnava 6:16
Dívčí hokej CZ – HK Trnava 2:9
 HK TRNAVA A: Krokvica – 
Pavlovič, Adamčík – Melicherčík (3), 
Moravčík (6) – Kupka (4), M. Jedlička 
(12), tréner F. Melicherčík

ROČNÍK 2001

HK Ružinov – HK Trnava 10:13
Dívčí hokej CZ – HK Trnava 10:15
 HK TRNAVA B:  Irsák – Patasy, 
Prossman, Lackovič, Nagy, Duchoň, 
Frídel, Žac, tréner J. Polák rok

Brali iba víťazstvo
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Z Danky Bartekovej sa stala 
ambasádorka. Našu najlepšiu 
skeetarku do tejto funkcie oficiálne 
vymenoval Slovenský olympijský 
výbor. Ako ambasádorka sa zúčastní 
aj na I. letných olympijských hrách 
mládeže v Singapure. „Mojou 
úlohou je hlavne šíriť šport medzi 
mládežou. Od 19. do 26. marca sa 
v Singapure koná aj školenie, na 
ktorom sa zúčastním. Na ňom sa 
dozviem presné inštrukcie, v čom 

bude spočívať moja práca,“ prezradila 
Danka. No hlavne bude písať o športe 
na sociálnych sieťach, blogovať 
a propagovať šport. „Našťastie sa 
mi olympiáda mládeže nekrižuje 
s mojím športovým kalendárom. Na 
majstrovstvách sveta v Mníchove 
11. augusta dostrieľam a 14. odletím 
do Singapuru.“ Už včera (streda 3.2.) 
odletela Danka do USA. „Spoločne so 
sestrou  Lenkou si ideme užiť New 
York. Pozrieť si pamiatky a hlavne 
pobehať po obchodoch,“ zasmiala sa 
sympatická strelkyňa. 

Džudisti sa so svojím súperom 
nemaznajú. Ani trénerka Slávie Trnava 
Ivana Komlóšiová (v modrom) nemá 
problém zatočiť so svojím protivníkom. 

Na tréningu však chýbal iný tréner 
oddielu, Richard Minarovič. Ten sa pred 
štyrmi dňami stal čerstvým otcom 
synčeka Bruna. K novým a milým 
životným povinnostiam zo srdca 
gratulujeme. 

Kickboxeri CBŠ Trnava sa predstavili 
v 3. kole Slovenského pohára v Dolnom 
Kubíne. „Trošku sme doplatili na to, že 
sme na súťaž vyslali našich najmenej 
skúsených pretekárov, zatiaľ čo súperi 

tých najlepších,“ povzdychol si tréner 
Andrej Mičianik. „Na druhej strane to 
bola pre nich obrovská skúsenosť.“ 
Jozef Herega obsadil v K1 (-57 kg) tretie 
miesto a Patrik Čmar (-81 kg) štvrté.  
Jakub Neumann obsadil vo full kontakte 
(-75 kg) takisto štvrté miesto. 

Idú spoznávať New York

Príprava na sezónu

Zbierali skúsenosti

športová streľba

džudo

kickbox

Do Košíc cestovali s najvyššími 
ambíciami, no z východu republiky sa 
vrátili s bronzovou medailou. Trnavskí 
tanečníci Dušan Lamoš-Feré s Lenkou 
Lopašovskou sa prvýkrát vo svojej 
kariére postavili na majstrovstvách 
Slovenska v desiatich tancoch 
na stupeň víťazov. „Boli sme pri 
vyhlasovaní výsledkov sklamaní,“ 
priznala Lenka, „ale len pätnásť 
minút. Potom sme si uvedomili, že 
sme oproti minulému roku poskočili.“ 
Prvé tri páry patrili k top favoritom 
šampionátu, zvíťaziť mohol ktokoľvek. 
Napokon sa to podarilo obhajcom 
titulu Tomášovi Uváčkovi s Martinou 
Reiterovou z eXtra Dance teamu 
Bratislava. „Za rok sme určite vylepšili 
našu techniku, sme viac vytancovaní. 
V celkovom hodnotení, myslím si, sme 
mali o niečo kvalitnejší štandard.“ 
Na latine naďalej pracujú pod 
taktovkou trénerskej dvojice Kristína 
Horváthová - Marek Dědík. Súčasný 

120. pár sveta v štandardných tancoch 
sa predstaví aj na majstrovstvách 
Slovenska v latinskoamerických 
tancoch v Poprade, ktoré sa uskutočnia 
20. februára. Národný šampionát 
v štandarde na nich čaká 13. marca. 
„Určite by sme sa radi pretancovali 
do finále, na medailovú pozíciu 
si v špecializáciách netrúfame.“ 
V Košiciach zdobila počas šampionátu 
nohu Lenky Lopašovskej bandáž. „To 
je len na spevnenie. Mávam problémy 
s členkom, tak som si ho počas 
štandardných tancov zafixovala.“

KTŠ Tyrnavia Trnava bol jediným 
tanečným klubom, ktorý mal vo finále 
dvojnásobné zastúpenie. Po prvý raz 
v kariére sa medzi šesticu najlepších 
podarilo prebojovať aj páru Natália 
Spišiaková – Zdeno Blesák. Výborná 
atmosféra a zaplnený Spoločenský 
pavilón v Košiciach mladej dvojici 
priali. V konečnom hodnotení obsadila 
výborné piate miesto. 

Bronz putuje do Trnavy
tanečný šport

  Natália Spišiaková a Zdeno Blesák sa po prvý raz prebojovali do finále. 
 FOTO: Vladimír Kampf

  Lenke Lopašovskej a Dušanovi Lamošovi-Feré  to na tanečnom parkete 
pristane. FOTO: Karol Brull

  Trnavskí džudisti sa v hale Slávia pripravujú na začiatok novej sezóny. 
 FOTO: Michal Hlavatovič
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Na žiackom futbalovom turnaji 
v MŠH sa počas polročných prázdnin 
predstavili chlapci, ročník narodenia 
2000. Usporiadateľ FK Lokomotíva 
Trnava si preveril svoje schopnosti 
v konkurencii kvalitných tímov. „Pre 
nás bolo dôležité, že si chlapci zmerali 
sily s tímami, s ktorými sa nestretávajú 
bežne. Nabrali tak neoceniteľné 
skúsenosti. S konečným tretím 
miestom sme veľmi spokojní,“ uviedol 
jeden z dvojice trénerov Lokomotívy 
Tomáš Lachký. Tým druhým je známe 
futbalové meno Rudolf Klenkovič. Mladí 
futbalisti si tímové aj individuálne 
ocenenia preberali z rúk ďalších 

známych hráčov: Igora Bališa a Daniela 
Benkovského. 

SKUPINA A

Spartak – Šamorín 4:2, Spartak – Stará 
Turá 3:3, Spartak – PFK Piešťany 9:1, 
Šamorín – Stará Turá 4:0, Šamorín – 
Piešťany 2:4, Stará Turá – Piešťany 2:2.
 Poradie: 1. Spartak 7 b., 2. Piešťany 4 
b.,3. Šamorín 3 b., 4. Stará Turá 2 b. 

SKUPINA B

Lokomotíva – Galanta 3:1, Lokomotíva – 
Myjava 1:0, Lokomotíva – P. Bystrica 0:1, 

P. Bystrica – Galanta 1:4, P. Bystrica – 
Myjava 4:1, Myjava – Galanta 0:1
 Poradie: 1. P. Bystrica 9 b., 2. Lokomotíva 6 
b., 3. Galanta 3 b., 4. Myjava 0 b. 
 Semifinále: Lokomotíva – Spartak 2:3, 
P. Bystrica – Piešťany 6:1. 
 O 7. miesto: Stará Turá – Myjava 1:2
 O 5. miesto: Šamorín – Galanta 5:1
 O 3. miesto: Lokomotíva – Piešťany 2:1 
na penalty
 Finále: P. Bystrica – Spartak 4:1
 Najlepší brankár: Daniel Strmenský 
(Lokomotíva)
 Najlepší hráč: Patrik Begáň (P. Bystrica)
 Najlepší strelec: Jozef Sipos – 
10 gólov (Šamorín)

Prázdninový turnaj v mestskej hale
futbal

MUŽI, 1. LIGA
Skupina o záchranu
MBK Trnava - Trenčín 76:71
 Slávia: Orešanský 19, Paľov 12, 
Bayer 5, Orolín 5, Novomestský 5, 
(Lipták 24, Ilavský 7, Fečko, Kollár, 
Strecký)

PROGRAM, JUNIORI

MBK Trnava - BSC Bratislava, 
sobota 6.2. o 16.00 h

PROGRAM, STARŠÍ ŽIACI 

MBK Trnava – BK Senec, sobota 6.2. 
o 10.00 a 12.00 hod.

basketbal

Dorota je názov 29. ročníka 
pochodu, ktorý organizuje 6.2. Klub 
turistov Matador Bratislava. Štart 
pochodu je v Bratislave na Kolibe, 
na konečnej zastávke MHD č. 203
medzi 7.00 a 8.00 h. Trasa 
vedie z Koliby na Kamzík, ďalej 
na Panovu lúku a Košarisko. Odtiaľ 
na zrúcaniny hradu Biely Kameň, 
k horárni Biely kríž a na Kolibu 
do cieľa pochodu. Trasa je dlhá 
40 km, je však možné absolvovať 
aj menšie trasy podľa pokynov 
organizátor pri štarte.  pewa

Ide sa na Dorotu

turistika

Hokejbal
KHL, výsledky 22. kola
 Colorado – Las Vegas 2:4 (P. Doman 
2 – M. Maška 2, R. Maška, A. Jurkas)
 Rangers – HC 12 3:4 (M. Sliva, 

L. Hlavatovič, F. Čapkovič – A. Uváček 2, 
P. Bzdúch, R. Uváček)
 Minnesota – HC Dravci 4:8 (Ľ. 
Kosmál 2, M. Kubín, J. Pavliš – M. Manca 
3, M. Dadík 2, D. Heteš, M. Kostolanský, 

B. Prvý)
 Smajlíci – Vitamín 17:0 (R. Gajarský 
6, L. Valent 5, T. Vagovič, J. Procháska, 
R. Zvonár, T. Pavlík, F. Matuškovič)
KHL, výsledky 23. kola

 Smajlíci – HC Dravci 20:4 
(R. Gajarský 8, L. Valent 5, J. Procháska 6, T. 
Pavlík – M. Dadík 2, R. Gvist, M. Uváček)
 Vitamín – Las Vegas 5:12 
(P. Hlavatovič 2, J. Sliva, P. Bzdúch st., 
M. Ďuračka – R. Maška 7, A. Jurkas 5)
 Rangers – Atlanta 5:2 (P. Banič 2, 
R. Zemko, D. Hupka, M. Sliva – 
J. Kostolanský, P. Uváček)
 Minnesota – Colorado 8:6 
(Ľ. Kosmál 4, M. Kubín 2, M. Blaško, 
E. Gilán – P. Doman 2, M. Vyhlídal, 
D. Uváček, P. Uváček, L. Šimončič)

 Produktivita: 1. Peter Uváček - 
Atlanta 101 (62+39), 2. Peter Banič – 
Rangers 91 (67+24), 3. Jozef Kostolanský 
– Atlanta 79 (43+36)

 1. HC 12 20 16 1 3 134:53 33
 2. Rangers 21 16 0 5 138:50 32
 3. Atlanta 20 14 1 5 162:81 29
 4. Las Vegas 20 12 0 8 121:88 24
 5. Smajlíci 21 11 1 9 153:87 23
 6. Colorado 20 10 1 9 107:83 21
 7. Minnesota 21 6 0 15 100:152 12
 8. HC Dravci 20 5 0 15 93:170 10
 9. Vitamín 21 0 0 21 43:289 0

DVOJSTRANU PRIPRAVILA: 
TATIANA ČUPERKOVÁ

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

  Mužstvo Colorada Avalanche je momentálne na 6. mieste tabuľky KHL.  FOTO: archív KHL

  Po turnaji zapózovali lokotkári (v modrom) a spartakovci spoločne.  FOTO: Michal Hlavatovič
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MERKÚR Trnava – REAL Zeleneč   3:2 
(2:2)
 Góly: 7. Marföldi, 12. Horváth, 
40. Kotlan – 2., 15. Hruška
 MERKÚR: Venžík – Krajčovič, Vostřel, 
Vančo, Marföldi, Horváth, Mikuláš, Kotlan, 
Bernát, Rakický, Susko
 REAL: Horník – J. Bartovič, V. Demovič, 
Hruška, Morvay, Krivda, R. Nemček, 
S. Nemček

Vynikajúci zápas priniesol strhujúci 
futsal. V prvom polčase neraz podržal 
Merkúr brankár Venžík, ktorý zlikvidoval 
úniky Realu. V konečnom dôsledku 
práve jeho výkon zohral dôležitú úlohu. 
Zlikvidoval penaltu Realu a desať sekúnd 
pred koncom za stavu 2:2 i trestný 
kop nariadený za šesť faulov. Merkúr 
pohotovo rozohral, šiesteho faulu sa 
dopustil i Real a Kotlan z desiny rozhodol 
o víťazstve červených. „Škoda výsledku. 
Mohli sme vyhrať aj my. Ale chcem 
chalanom poďakovať za bojovnosť 
i v takejto oslabenej zostave,“ povedal 
Peter Hruška z Realu, autor dvoch 
presných zásahov. „Počas celého duelu 
sme boli zbytočne nervózni. Nepomohol 
nám ani vysoký počet hráčov na lavičke, 
pri striedaniach sme vychádzali 
z tempa. Rozhodol brankár, zachytal 
v rozhodujúcich okamihoch,“ zhodnotil 
Roman Marföldi z Merkúru.

1. OKRESNÁ LEGEA LIGA:

 KOMPLET – SANTIAGO 5:4 (3:3) 
(Bachratý 2, Minčič 2, Gergely, – Kollár, 
Novota 2, Banič)
 ATOMIK – MIMA jun. 6:0 (3:0) 
(A. Janek, Horváth 4, M. Janek)
 ELTOM – Trnava D 2:2 (1:0) 
(F. Palkovič, T. Adámek – Jakimovski, Odkladal)

 ČAJKA – HEARTS 7:0 (1:0) 
(Chabreček 2, Horák, Hujsi, Ruc, Konečný, 
M. Lukačovič)
 EVERTON – OPTIK MORVAY 5:7 
(2:4) (Hruška 2, Ondrejička 2, Bartovič – 
Peško 4,  Matisko 2, Škoda)
 BENFICA – SPIRIT 5:1 (3:0) 
(Matovič 2, Sedlický 2, Vagovič – Arpáš)
 OLYMPIC – BOCA JUNIORS 5:3 
(4:1) (Tóbl 2, Laurinec, Polešenský, 
I. Hrabalík – Bednár 2, Adámek)
 FLOPPERS – KABO 3:4 (1:2) 
(Zelenský, Dubovský, Šurina – Varačka, Rau 
2, T. Janovič)
 AVANTGARD – PREDNÁDRAŽIE 2:1 
(0:1) (Krajčovič, Ryba – Ma. Sivko)
Voľno: PROFIŠPORT a DYNAMO

 1. OLYMPIC 15 13 1 1 93:36 40
 2. DYNAMO 16 13 0 3 66:29 39
 3. TRNAVA D 16 12 1 3 77:30 37
 4. MERKÚR 15 12 0 3 56:26 36
 5. ATOMIK 16 11 1 4 66:43 34
 6. ELTOM 15 9 4 2 71:28 31
 7. PREDNÁDRAŽIE 16 9 2 5 55:33 29
 8. HEARTS 15 9 1 5 49:39 28
 9. REAL 15 8 3 4 47:37 27
 10. BENFICA 15 8 2 5 59:43 26
 11. KOMPLET 16 8 0 8 57:43 24
 12. SPIRIT 16 8 0 8 49:53 24
 13. BOCA JUNIORS 16 7 0 9 54:62 21
 14. PROFIŠPORT 15 6 0 9 59:72 18
 15. EVERTON 15 5 1 9 43:55 16
 16. OPTIK MORVAY 15 5 1 9 36:54 16
 17. SANTIAGO 16 4 2 10 45:57 14
 18. AVANTGARD 15 4 0 11 24:58 12
 19. FLOPPERS 16 4 0 12 47:91 12
 20. KABO 16 3 0 13 35:70 9
 21. ČAJKA 15 2 1 12 34:68 7
 22. MIMA jun. 15 0 0 15 14:109 0

 Poradie strelcov: 29 gólov – T. Adámek 
(ELTOM), 27 gólov – Demovič (TRNAVA D)

Nervák až do konca
  V napínavom dueli si zatancovali hráči Realu a Merkuru aj takýto futsalový 

odzemok. FOTO: Michal Hlavatovič

  Mime nepomohol k víťazstvu ani Matúš Kunka.  FOTO: Michal Hlavatovič

Makroteam Žilina - Mima Divus 
Trnava 3:3 (0:2)
 Góly Mimy: Adámek, P. Gabaš, 
Krivočenko
 MIMA: Repa - Krivočenko, Kunka, 
Adámek, Sládeček - Mišík, Zorád, 
P. Gabaš, Pleva. Tréneri: J. Duhony, M. 
Gabaš

Mima viedla už rozdielom dvoch 
gólov, napokon sa však body delili. 
Trnavčania nastúpili opäť bez 
viacerých hráčov základnej zostavy. 
Strata bodov s predposlednou Žilinou 
však musí mrzieť.

PRÍPRAVNÝ ZÁPAS

Duna Takarék ETO FC Györ - Mima 
Divus Trnava 5:2 (2:0)
 Góly Mimy: Mišík, P. Gabaš. 
 MIMA: Repa - Mišík, Adámek, Kopčan, 

Holič, Sládeček - Zorád, Krivočenko, Pleva, 
P. Gabaš, Švec. Tréneri: J. Duhony, M. 
Gabaš.

Mima zohrala prípravný zápas 
s maďarským Györom. Tretiemu tímu 
maďarskej extraligy podľahli zverenci 
trénera Duhonyho rozdielom troch 
gólov. Góly Mimy dali Mišík a Gabaš.

Tabuľka po 17. kole:
 1. Slov-matic 14 14 0 0 91:22 42
 2. Dubnica 15 11 2 2 75:31 35
 3. Košice 14 9 1 4 57:35 28
 4. Mima 16 7 4 5 63:44 25
 5. MFsK Nitra 15 7 1 7 51:62 22
 6. Nové Zámky 16 6 3 7 49:57 21
 7. Pinerola 15 6 2 7 42:44 20
 8. P.K.P. Košice 16 5 1 10 64:70 16
 9. Slovan FTVŠ 15 5 0 10 49:63 15
 10. Žilina 15 4 2 9 42:61 14
 11. ŠFK Nitra 15 1 0 14 24:118 -3

Mima hľadá formu

Brankára Spartaka 
skúša Aston Villa. Talen-
tovaného gólmana Dob-
rivoja Rusova si pozval 
klub na próbu. V tých-
to dňoch sa odchova-
nec Lokomotívy Trnava 
nachádza na Britských 
ostrovoch.

„Na skúšku mal vycestovať už pred 
pár týždňami, kvôli nepriaznivému po-
časiu sa však testy posunuli na toto 
obdobie. V Anglicku bude do nedele, 
potom by malo byť o jeho budúcnos-
ti jasnejšie,“ povedal licenčný mana-
žér Michal Holeščák z agentúry HMP 
– Sport Managment.

Mladý, 17-ročný Rusov spoznáva 
v týchto dňoch veľkú školu futbalu. 
V Aston Ville ho zaradili priamo do prí-
pravy B-mužstva. Na tréningoch sa 
stretol s viacerými zaujímavými fut-
balistami. Partnerom Rusova sa stal 
urastený nórsky útočník tmavej pleti 
John Carew, ktorý sa v rezerve rozo-
hráva po zranení. 

Ďalším veľkým zážitkom bolo stret-
nutie s trénerom Martinom O‘Neillom.  
Počas obedu s ním sedel za jedným 
stolom. Mimochodom, futbalová aka-
démia Aston Villy sa nachádza asi päť 
kilometrov za mestom. Futbalisti v nej 
majú všetko potrebné zázemie.

STRANU PRIPRAVIL: JÁN KRÁL

Obed s trénerom O‘Neillom
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Váš Volkswagen partner Názov Firmy
Ulica 12, 345 67 Mesto, tel.: 01/45 67 89, www.nazov  rmy.sk

www.vw.sk

Pod a rozhodnutia 59 porotcov z 23 európskych krajín
je Autom roka 2010 nové Volkswagen Polo.
Polo stelesňuje nemecký zmysel pre techniku a špičkové technológie, zároveň vás však osloví
aj svojím moderným dizajnom a dostupnou cenou.

Prvý ví az
roka 
je už jasný

Kombinovaná spotreba paliva: 4,2 – 5,9 l/100 km, emisie CO2: 109 – 139 g/km. Obrázok vozidla je ilustračný.

vw_auroroka_polo_predloha_pre predajcov_210x148_0110.indd   1 21.1.2010   14:42:18

INZ-0014

Fanúšikovia Spartaka Trnava a Ba-
níka Ostrava bok po boku. Tak vyze-
ral halový futbalový turnaj futbalo-
vých priaznivcov. V silnej konkuren-
cii sa do finále prepracovali tímy Linka 

a NSP. Po víťazstve 3:0 sa stalo druž-
stvo Linky (na fotografii) víťazom pod-
ujatia. Tretie miesto obsadilo družstvo 
Vandália, ktoré v súboji o bronz zdolalo 
Baník II. 4:0.  jak

Primát pre Linku Krvácali za Spartak
Tiekla krv. Fanúšikovia Spartaka 

opäť pustili žilou v mene svojho 
klubu. Na výzvu občianskeho 
združenia Bíli Andeli zareagovalo 
viac ako 80 fanúšikov, ktorí pristúpili 
k hromadnému odberu. Podporiť 

ich prišli i tréneri Milan Malatinský 
a Martin Stano, ako i hráči Kamil 
Kopúnek, Roman Procházka, Igor 
Súkenník, Martin Železník a Ľuboš 
Hanzel. Tradícia bude pokračovať 
opäť 30. apríla.  jak
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Nymburk sa stal na desať 
dní domovom Spartakovcov. 
Trnavčania si v športovom 
centre v stredných 
Čechách rozložili prechodný 
stan. Tamojšie športové 
centrum si zvolili za miesto 
herného sústredenia.

So zverencami Milana Malatinského 
neodcestovali na pobyt dvaja hráči, ktorí 
na jeseň patrili k základným členom 
kádra. Stopér Peter Doležaj dostal 
ponuku z rumunského FC Vaslui. „Tesne 
pred odchodom sa nám ozvalo toto 
prvoligové mužstvo. V lete sa Petrovi 
končí zmluva, uvoľnili sme ho na niekoľko 
dní na skúšku do Turecka. Po nej sa klub 
rozhodne, či ho angažuje alebo nie,“ 
povedal generálny manažér Jozef Valovič. 
Podľa našich informácií ide o finančne 
zaujímavú sumu aj pre klub a Petrov 
odchod do zahraničia vyzerá reálne.

Druhým, kto chýbal v kádri, je 

stredopoliar Martin Hruška. Ten sa 
nedohodol na novej zmluve a klub 
ho vyradil z kádra. Do nominácie 
na sústredenie sa nezmestili ani 
nedoliečení Schmidt, Erik Ujlaky 
a Székely. S béčkom sa pripravuje 
Scherhaufer a Hrdina.

Naopak, stredopoliar Martin 
Mikulič pokračuje v príprave s tímom. 
V prípravnom zápase so Zlínom odohral 
polčas, potom sa ľahko zranil a v dueli 
s Libercom odstúpil pre podozrenie 
na natrhnutý sval. Jeho budúcnosť 
v čase, keď vznikal tento článok, nebola 
doriešená.

V týždni sa k tímu pripojil 17-ročný 
útočník Lukáš Herák. Bývalý hráč 
trenčianskej akadémie a Bohemians 
1905 sa dohodol so Spartakom 
na spolupráci.

Veľkou prestupovou rybou v trnavskej 
sieti by sa mal stať útočník Peter 
Štyvar. Bývalý kanonier Žiliny hrával aj 
v anglickom Bristol City a naposledy 
pôsobil v gréckom Škoda Xanthi. 

Trnavskí kukláči v Nymburku

  Spartakovci sa v Nymburku proti chladu chránili aj kuklami. 

  Bratia Hanzelovci sa radi navzájom doberajú.

 Samostatné izby: Malatinský, 
Moravčík, Fridrich, Prelovský, Valovič 
(všetci real. tím), Kopúnek, Kožuch, 
Rybánsky, Bernáth, Pitio, Železník, 
Slovenčiak
 Dvojlôžkové izby: Stano – Ujlaky, 

Kostolanský – Dávidek, Ľ. Hanzel 
– Ďuriš, T. Hanzel – Jakubička, 
Hlavatovič – Procházka, Súkenník 
– Guldan, Banovič – Mikulič, Neto – 
Bernardini, Boháček – Gogolák, Gabriel 
– Bránsky, Dokovič – Kone

Ako bývali na sústredení?

O pozíciu v obrane sa pobije Tomáš 
Hanzel. Mladý stopér by mohol zaplátať 
dieru, ktorá vznikne v prípade odchodu 
Petra Doležaja do rumunského Vaslui. 
„Šancu určite cítia viacerí hráči. Okrem 
mňa aj Banovič, Jakubička či Gabriel. 
Budem sa snažiť presvedčiť trénera, 
aby dal príležitosť mne,“ hovorí mladší 
z bratskej dvojice Hanzelovcov. 
Na jar sa v tíme stretne so svojím 
bratom Ľubošom, ktorý sa vrátil 
z hosťovania v bundesligovom Schalke 
04. „S Ľubošom sa navzájom vieme 
dráždiť, podpichovať. Teší ma, že sa 
vrátil a opäť sa stretneme v jednom 

mužstve. Verím, že to aj s ostatnými 
hráčmi posunieme výkonmi vyššie 
v tabuľke a brat sa opäť prepracuje 
do pozornosti zahraničných klubov,“ 
uviedol. V súrodeneckých dvojiciach 
nechýba ani vzájomné provokovanie. 
Hanzelovci sa v čase voľna hecovali 
v stolnom tenise i biliarde. „Môžem 
sám seba pochváliť, že som bol lepší. 
Dal som brata do hanby,“ smial sa 
Tomáš Hanzel. „Myslí si, že keď vyhrá 
jeden zápas, ide o jeho výkon. To ešte 
nevie, že som ho nechal vyhrať, aby 
nadobudol na sústredení pohodu,“ 
kontroval Ľuboš.

Dal brata do hanby

O post medzi troma žrďami 
sa pokúsi zabojovať gólman 
Ivan Bránsky. „Pripravujem sa 
s A-mužstvom, keďže Mira Hrdinu 
preradili do B-tímu. O post jednotky 
súperíme traja brankári, Matej Székely 
je zranený. V tomto zložení by sme 
mali zostať až do leta,“ povedal 
odchovanec Spartaka. Ako vníma 
svojho nového kolegu a zároveň 
konkurenta Jána Slovenčiaka? „Je 
to super chalan a vynikajúco medzi 

nás zapadol po športovej i ľudskej 
stránke,“ tvrdí Bránsky. Počas jesene 
sa o Ivanovi povrávalo, že možno 
v zime zmení pôsobisko. Ako teda 
vyzerá súčasná situácia? „V januári 
som podpísal novú dva a polročnú 
zmluvu, takže všetky ostatné ponuky 
sú na nulovom bode. Telefonicky ma 
ešte kontaktovali, ale keďže sme 
sa dohodli na novom kontrakte so 
Spartakom, padlo to,“ deklaroval 
21-ročný gólman.

Hrdina zatiaľ v béčku



Trnavský hlas 5/2010 SPARTAK 47

  V obrane dostal príležitosť proti Libercu Martin Gabriel (vpravo).

  Na ľavej strane sa udomácňuje Damjan Dokovič.

  Duel sledoval aj legendárny futbalista Jozef Adamec (v pozadí vo vetrovke).

Chvíle osobného voľna si 
v Nymburku krátili futbalistami 
hraním stolného tenisu, biliardu alebo 
hádzaním šípok. Kapitána Kamila 
Kopúnka sme menovali do funkcie 
rozhodcu, ktorý mal určiť, kto je 
v danej disciplíne najúspešnejší. Pridali 
sme aj otázku na tréningový proces.

 Najlepší v stolnom tenise? 
Bratia Hanzelovci sa chvália, že sú 
dobrí. Ale najlepšie to ide s raketou 
v ruke určite Marekovi Ujlakymu. Hráva 
stolný tenis častejšie, keď sa pustí 
do hry, je sa na čo pozerať.

 Najlepší v biliarde? S tágom 
si najlepšie rozumie Martin Mikulič. 
Osobne som ho nevidel hrať, ale 
ostatní spoluhráči tvrdia, že je veľmi 
dobrý.
 Najlepší v šípkach? 

Jednoznačne Ľubo Bernáth, má to 
v ruke.
 Najväčší makač na tréningu? 

Poctivo zaberajú všetci, mladí chalani 
jazdia. Je tu veľká konkurencia, každý 
chce hrať. Ale o Lukášovi Hlavatovičovi 
je známe, že keď sa rozbehne, 
nezastaví sa. Na dlhých tratiach 
dominuje jednoznačne on.

naj očami kapitána

PROGRAM NA SÚSTREDENÍ

V stredu Trnavčania odohrali dva 
zápasy so Slaviou Praha a Vlašimom. 
Skončili sa po našej uzávierke. 
V piatok o 14.00 nastúpia červeno-
čierni na duel s Kladnom. V nedeľu 
o 11.00 majú naplánované stretnutie 
s Čáslavou a v popoludňajších 
hodinách pôjdu na prehliadku 
historického centra Prahy. 
Sústredenie zakončia v utorok 
9. februára meraním síl s Mostom, 
po ňom cestujú domov, do Trnavy 
docestuje trnavská výprava vo 
večerných hodinách.

PRÍPRAVNÝ ZÁPAS:

Spartak Trnava – Liberec 0:3 (0:0)
 Góly: 46., 50. Dočkal, 60. Gecov 
 SPARTAK: Slovenčiak – Jakubička, 
Bernardini, Gabriel, Ľ. Hanzel – Mikulič (15. 
Železník, 60. Boháček), Kopúnek, Ďuriš, 
Dokovič (46. Neto) – Kone, Bernáth (46. 
Pitio)

Oba tímy po bezgólovom 
a vyrovnanom polčase prestriedali. 
Víťazstvo Liberca zariadili v rozpätí 
15 minút dvaja noví muži na trávniku. 
V závere mohli Trnavčania inkasovať 
ešte viac gólov, obrana stála 
na hlinených nohách. Skóre sa ale už 
nemenilo.

V Nymburku zarezáva s tímom 
už aj Martin Guldan. Na kondičnom 
sústredení v Piešťanoch mladý 
kanonier chýbal. Jedným z dôvodov 
bol fakt, že počas hosťovania 
v Lučenci si v poslednom stretnutí 
jesene roztrhol sval. Nasledoval 
tréningový výpadok, keď nemohol 
poriadne ani chodiť. Zranenie sa 
odzrkadlilo i na fyzickej pohode. Prvý 
týždeň prípravy sa cítil unavene. „Dal 
som si predsavzatie, že schudnem, 
čo sa mi aj podarilo. Mrzelo ma, že 
som sa nedostal do Piešťan. Som 
rád, že teraz som dostal šancu. 
Zabojujem o miesto v tíme. Chcem 
sa presadiť do základnej zostavy 
a hrať pravidelne za Spartak,“ 
deklaroval Gulo. 

Premiérovú zimnú prípravu 
s A-mužstvom absolvuje trojica 
benjamínkov Martin Železník, Ľubomír 
Gogolák a Lukáš Herák. „Vedie nás 
rovnaký tréner ako v doraste. Zimnú 
prípravu pod jeho taktovkou som už 
zažil. Rozdiel je v prístupe chalanov. 
Pokým v doraste to niektorí brali 
vážnejšie, iní menej, v áčku sa pracuje 
zodpovedne. Treba makať, poctivosť 
v tréningu sa odzrkadlí i v lige,“ uviedol 
20-ročný Martin Železník. „Najťažšie 
boli asi prvé dva týždne, keď sme 
naberali kondíciu v Piešťanoch. 
Máme dostatočne nabehané, teraz 
pilujeme hernú stránku,“ pridal sa 
názorom Gogolák, ktorého predlaktie, 
mimochodom, zdobí tetovanie.

DVOJSTRANU PRIPRAVIL: JÁN KRÁL
FOTO: Gabriel Kopúnek

Schudol a chce 
do tímu

Tetovanie na predlaktí



Trnavský hlas 5/201048 FUTBAL

Majcichov – Voderady 2:0 (1:0)
 Góly: Marföldi, Krivosudský
Dolný Lopašov – Ružindol 3:1 (2:1)
 Góly: Šparnoga, Hlavatý, 
J. Vrbovský – Pet. Ševčík
Nižná – Malženice 0:6 (0:1)
 Góly: Šmidovič 2, Kukučka 2, 
Lietavec, Marík
Cífer – Horná Krupá 1:0 (0:0)
 Gól: Tim. Tibenský
Trstín – Voderady 7:4 (4:3)
 Góly: Jankovič 5, Trung, Čechovič 
– Zelenský 2, Matúška, Plavucha
Košolná – Majcichov 4:3 (2:0)
 Góly: Zachar 3, Pa. Kosnáč - Tom. 
Marek 2, Vančo  
 KOŠOLNÁ: Hirner – Bobok, 
Kobza, P. Kosnáč, Halaksa – Dedáček, 
Dobrovodský, Mar. Holekši, Mich. 
Holekši – Zachar, Váry. Striedali: 
P. Ševčík - Kollár, M. Ševčík, Šajda
MAJCICHOV: B. Šturdík – Kuracina, 
Mikuláš, Krivosudský, Štrbo – Gažovič, 
Tom. Marek, Karoll, Marföldi – 
Pa.Šturdík, Pecháček. Striedali: Lelkeš, 
Drobný, Vančo, Polák
Suchá nad Parnou – Kátlovce 
3:1 (1:1)
 Góly: Mrva, Drahňovský, Šajdík – 
Hluško (z penalty)
 SUCHÁ: Mar. Sloboda – Konečný, 
Ľ. Fridrich, Lužák – Jankovič – Mrva, 
Dúbravec, Ostrihoň, L. Horvatovič – 
Drahňovský, Januš. Striedali: Benovič, 
Slovák, Janiš, Šajdík, Savič
 KÁTLOVCE: Jurkas – Hupka, 
R. Uváček, Hluško, Krchnár – Turanský, 
Vagovič, Sliva, Vyhlídal – P. Uváček, 
Valent. Striedali: Banič, M. Dadík

A-SKUPINA

 1. Malženice 2 2 0 0 14:1 6
 2. Cífer 2 2 0 0 5:0 6
 3. H. Krupá 2 1 0 1 4:3 3
 4. D. Lopašov 2 1 0 1 3:5 3
 5. Nižná 2 0 0 2 2:8 0
 6. Ružindol 2 0 0 2 2:11 0

B-SKUPINA

 1. Košolná 2 2 0 0 7:4 6
 2. Trstín 2 1 1 0 9:5 4
 3. Suchá 2 1 1 0 5:3 4
 4. Majcichov 2 1 0 1 5:4 3
 5. Kátlovce 2 0 0 2 2:6 0
 6. Voderady 2 0 0 2 4:9 0

Zimný turnaj ObFZ

ŠÚROVCE – Jasné ambície. 
V Šúrovciach si iný záver 
sezóny ako oslavu postupu 
do vyššej súťaže nepripúšťajú. 
Pomôcť by tomu mali 
aj štyri nové posily.

FC Horses cez zimu získali do svojich 
radov defenzívneho záložníka Ľuboša 
Raua zo Siladíc, brankára Tomáša Slámu 
z Prašíc, útočníka Lukáša Matušicu z Pa-
ty a ľavého záložníka Jakuba Tužinského 
z Novej Bane. Po operácii krížnych väzov 
sa do prípravy opäť zapojil Martin Glem-
ba. „Káder máme 18-členný, ale niekto-
rých trápia zdravotné problémy. Radi by 
sme ešte tím vystužili, preto sa musíme 
poobzerať po ďalších chlapcoch,“ uviedol 
tréner Daniel Benkovský.  

V tíme skončili útočník Gabriel Kam-
dem (odišiel do Starej Ľubovne), Stani-
slav Holič (Rakúsko), Kristián Tomík a Pe-
ter Žák. 

Mužstvo sa pripravuje v domácich 
podmienkach, na sústredenie Šúrovce 
nepôjdu. Zápasovú prax naberajú so sú-
permi ako Váhovce, Jablonec či Spartak 
B. Zúčastnia sa aj na turnaji v Galante.  

PRÍPRAVNÝ ZÁPAS

Spartak B – Horses Šúrovce 7:0 (4:0)
 Góly: Rehák 2, Scherhaufer, Herák (z pe-
nalty), Radošovský (z penalty), Šajbidor, Ko-
váč
 SPARTAK: Hrdina – Hutár, Humel, Rado-
šovský, Krupa – Rehák, Krajčovič, Šajbidor, 
Mikovič – Herák, Scherhaufer
Striedali: Klimo – Kúdela, Šarmír, Kohút, 
Klenkovič, Kováč, Hološka
 ŠÚROVCE: Sláma – M. Vido, Dlhý, Ľ. Ben-
kovský, Janek – Bališ, Ľ. Rau, Ujlaky, Tužin-
ský – Matušica, J. Horváth
 Striedali: M. Súkenník, Lánik, Laurinec, 
Gábor, Glemba

Výprask od trnavského béčka

  Šúrovce s trnavským béčkom pohoreli. Obranu zamestnával i útočník Lukáš 
Herák (vľavo), ktorý už odcestoval na sútredenie do Nymburku.  FOTO: mh

  Za Kátlovce zaznamenal proti Suchej gól aj bývalý obranca Spartaka Peter 
Hluško.   FOTO: Ivan Kopčáni.

CÍFER – Tréner Vladimír Gerič po zá-
pase Zimného turnaja ObFZ s Hor-
nou Krupou oznámil svoju abdikáciu. 
Veci sa však zmenili v priebehu ak-
tuálneho týždňa. „Hráčom som vy-
tkol problém, ktorý nastal pred zápa-
som. Máme dohodu, že na zraz prídu 
vždy minimálne 40 minút pred stret-
nutím. Ešte 20 minút pred výkopom 
však sedelo v šatni len šesť futba-
listov. Pri mojom príchode do klubu 

som si dal jasnú podmienku, že sa na-
stolí disciplína a poriadok. Po zápase 
som preto oznámil hráčom, že kon-
čím. V pondelok mi telefonoval kapi-
tán Gašparovič, či je možné, aby som 
sa stretol s tímom. Súhlasil som. Hrá-
či si priznali chybu. Zatiaľ teda pokra-
čujem ďalej. Futbalu v Cíferi sa venu-
jem zadarmo. Pre ilustráciu, na stret-
nutí s hráčmi sme sa skladali hospo-
dárovi na čaj. Taká je situácia v Cí-
ferskom futbale,“ vyjadril sa k zme-
ne svojho rozhodnutia Vladimír Gerič.

Gerič ďalej trénerom

JASLOVSKÉ BOHUNICE – V obci 
uvažujú o vytvorení športovej triedy 
na miestnej základnej škole. Príjmačky 
by sa mali uskutočniť v máji. „Chceme, 
aby od piateho ročníka školskej do-
chádzky fungovala v Jaslovských Bo-
huniciach trieda špecializovaná na fut-
bal a tenis. Výučba bude obsahovať 
rovnaký objem ako pri bežnom štúdiu, 
rozšíri sa športová príprava, a to o dve 
až šesť hodín,“ uviedol manažér mláde-
že ŠK Blava Jaslovské Bohunice Jozef 
Brezovský. Ambiciózny projekt ponúka 
možnosť zaradenia do projektu aj pre 
deti z okolitých obcí. Podľa Brezovské-
ho slov je projekt zabezpečený perso-
nálne aj priestorovo, úspech myšlienky 
bude teda záležať už len na záujme de-
tí. Športová trieda by mala byť štarto-
vacím mostíkom k vytvoreniu športo-
vej akadémie v budúcnosti.
 STRANU PRIPRAVIL: JÁN KRÁL

TRNAVA – Fámy, ktoré sa šíria po mes-
te o možnom odhlásení Slávie Trnava 
z III. A triedy vyvrátil prezident klubu 
Jozef Kuliš. „Mrzí ma, že vznikajú také-
to šumy. Pred rokom sa uvažovalo, že 
by muži nepokračovali ďalej, teraz to 
ale neprichádza do úvahy. Máme úz-
ky káder, no dostali sme prísľub od Bo-
lerázu a Zvončína, že nám posunú hrá-
čov, ktorí sa nezmestia do ich kádra,“ 
dementoval Kuliš. 

Vzniká športová trieda

Koniec? Iba fámy!


