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KRAVY S DIVIAKMI

TRNAVA – Chcel sex, ale 
napokon vraždil. Obeťou 
chúťok Štefana L. (47) 
sa stala 73-ročná Mária 
Szabóová z Horných Salíb 
(okr. Galanta). Bola to 
prvá tohtoročná vražda.

Na Okresnom súde v Trnave sa 
v pondelok 7. decembra rozhodovalo 
o jeho zotrvaní vo väzbe a sudca tiež 
vytýčil termín hlavného pojednávania. 

Polícia vraha vypátrala a zadrža-
la ešte v deň vraždy, 12. júna, večer 
v dome vrahovej matky v Horných 
Salibách, kde sa dlhodobo zdržiaval. 
Mária Szabóová svojho vraha pozna-
la. „Stretla sa s ním na ulici. Šiel prá-

ve z pohostinstva, kde si dal dve pi-
vá. Vypýtal si od nej cigaretu. Nema-
la ich pri sebe, tak šiel s ňou do jej do-
mu,“ opísala tragédiu Máriina dcéra 
Eva, ktorá sa na pojednávaní zúčast-
nila tiež. „Chcem sa pozrieť vrahovi 
do očí a spýtať sa ho, prečo?“ pove-
dala. V prítomnosti Štefana L. sa však 
na výčitky nezmohla.

Máriu v dome Štefan, ktorý už bol 
15-krát trestne stíhaný, naposledy 
za znásilnenie, udrel päsťou do tváre. 
Ihneď spadla na zem, kde ju ešte päť-
krát udrel, až kým nestratila vedomie. 
Začal jej vyzliekať tepláky, stiahol jej 
nohavičky, no Mária sa prebrala. Zača-
la kričať o pomoc, na čo jej Štefan za-
kryl ústa rukou a tupou stranou seke-
ry ju desaťkrát udrel do hlavy. V kaluži 

krvi ju našla vnučka Anikó. „V dome nič 
nechýbalo, ani peňaženka. Nič nebolo 
rozhádzané. Išiel s ňou do domu s je-
diným úmyslom, znásilniť ju. Poma-
ly túto tragédiu prekonávame. Možno 
mu budem vedieť neskôr odpustiť, ale 
zabudnúť nie,“ dodala pani Eva.

Štefan L. sa k činu priznal a pred 
sudcom svoj čin oľutoval. S prokuráto-
rom sa chcel dohodnúť o vine a treste, 
ten to však odmietol. Na návrh obhaj-
cu mu však sudca splnil aspoň jedno 
želanie. Do zápisu z predbežného po-
jednávania poznamenal, aby mu v le-
opoldovskej väznici spravili vyšetre-
nie zraku a zabezpečili vhodné oku-
liare. To aby si mohol prečítať obžalo-
bu, podľa ktorej mu hrozí vysoký trest, 
pravdepodobne doživotie. gak

Okuliare dostane až v base
 Katka Korcek v Trnave našla to, čo v Amerike hľadala márne: samu seba. Viac na strane 27.

FOTO: Vladimír Kampf
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Pochybujem, že by sa v meste 
našiel človek, ktorý by nevedel, že 
sú v Trnave vianočné trhy. Tešíme 
sa na ne už od jarmoku. Lákavá 
vôňa rýb, cigánskej, klobások a lokší 
zlomí aj toho najväčšieho zástancu 
zdravej výživy. Vedela som, že 
odolať niečomu takému hraničí 
so sebatrýznením. No zároveň 
som si uvedomila, že som tento 
rok do svojej postavy investovala 
v podobe jedla už dosť.

Dostala som však spásonosný 
nápad. Zavolala som kamarátovi, 
ktorý má v meste fitnescentrum, 
so zámerom vylepšiť si postavu. 
Potešil sa, pretože mu to sľubujem 
už dlhšie, len mi do toho vždy 
niečo záhadne vošlo. Cez telefón 
mi začal vysvetľovať. „Vieš, kde je 
v Trnave cintorín?“ Začalo sa to 
zaujímavo, tak som počúvala ďalej. 
„No a vedľa je pohrebníctvo.“ No 
aleluja, to je už so mnou amen? Ale 
súhlasne som prikývla. „Tak a oproti 
je taká ulička. Vojdeš do nej, tam 
je taký veľký barák a ty choď dnu 
nákladnou bránou!“ Fúúúha, tak 
to je husté. „Neblázni, čo som 
mamut, aby som chodila nákladnou 
bránou?“ Až vtedy si uvedomil, ako 
to vyznelo a začal sa smiať. 

Vo fitku som ešte nebola, lebo 
mi do toho opäť niečo vošlo. Lenže 
vianočné trhy sú v plnom prúde. 
Tak som si (dočasne) povedala, 
že do konca roka svet viditeľne 
neskrášlim, ale bude zo mňa aspoň 
bojovníčka proti kríze. Nákupom 
na trhoch podporím predaj, 
predajcovia budú mať z čoho žiť 
a ešte zveľaďovať svoje výrobky 
a nákupom surovín zas pomôžu 
niekomu inému. Šľachetná myšlienka. 

PS: Od návštevy fitka som 
neupustila, veď treba mať aj nejaké 
novoročné predsavzatia.

editoriál

Bojovníčka 
proti kríze

TATIANA ČUPERKOVÁ
zástupkyňa
šéfredaktora

VLČKOVCE – Úspešný 
záťah trnavskej kriminálky. 
Po niekoľkomesačnom 
operatívnom rozpracovaní 
vykonali v nedeľu domovú 
prehliadku v rodinnom dome vo 
Vlčkovciach. Ich podozrenie, 
že v dome sa pestuje 
marihuana, sa potvrdilo. 

Trnavčan Patrik P. (37) nikde nerobil, 
zato staval vo Vlčkovciach dom. Policaj-
tom sa to zdalo podozrivé, tak si na neho 
posvietili. „Sledovali sme ho šesť mesia-
cov, z toho dva intenzívne. Vedeli sme, že 
sa v niečom vezie, ale nemohli sme na to 
prísť,“ uviedol trnavský krajský policajný 
riaditeľ Bystrík Stanko.

Policajti asi tri týždne dom monitorova-
li. Služobný pes naznačoval, že sa v ňom 
pestuje marihuana. V neprítomnosti Patri-
ka sa však doňho neodvážili vstúpiť. Preto 
čakali, kým neprišiel na pozemok.

„Spočiatku sa dom nejavil podozrivo. 
Po otvorení poklopu, vedúceho do pivnič-
ných priestorov, vošli policajti do tehla-

mi vykladanej pivnice. Na prvý pohľad nič 
nenasvedčovalo tomu, že by sa v nej ma-
lo vykonávať niečo nelegálne. Kriminalisti 
preklepkávali steny, jedna z nich vydáva-
la odlišný zvuk. Tú napokon majiteľ otvo-
ril diaľkovým ovládačom. Za ňou sa ukrý-
vala plnoautomatická výrobňa marihua-
ny s kompletnou technológiou,“ spresnil 
Bystrík Stanko.

Pri tejto domovej prehliadke policaj-
ti zaistili asi 370 rastlín konope vyso-
kých okolo 30 cm. V štyroch mechoch 
už bola usušená, pripravená na distribú-
ciu. Pravdepodobne do Holandska, ktoré 
Patrik často navštevoval. Polícia ho ob-
vinila z drogovej trestnej činnosti. Hro-
zí mu trest odňatia slobody na štyri až 
desať rokov.

 GABO KOPÚNEK

Akcia Alfa odhalila ďalšiu výrobňu marihuany

Tráva za tajnou stenou

  Za posuvnou stenou klenbovej pivnice objavili policajti tajnú skrýšu.  FOTO: polícia

  Policajná akcia trvala tri a pol 
hodiny.

  V zemi pri dome mal Patrik (vpravo) 
dômyselne vyrobenú skrýšu. 

  Policajti v plnoautomatizovanej 
pestiarni zaistili 370 rastlín konope. 

Ľudia v dedine nič netušili. 
„V nedeľu po cirkevnej slávnosti ma 
vyšetrovatelia telefonicky oslovi-
li, aby som sa dostavil k domu, kto-
rého plot je pomaľovaný Simpsonov-
cami. Majú vraj vážne podozrenie, že 
sa v dome pestuje marihuana,“ opísal 
policajnú akciu starosta Vlčkoviec 
Rudolf Križanovič. „Povedali mi, že 
čakajú na poverenie od sudcu či pro-
kurátora na obhliadku priestorov. Ako 
nezainteresovaná osoba som mal do-
hliadať, aby neskôr vlastník netvrdil, 
že mu tam policajti niečo podstrčili.“

Celá zásahová jednotka vráta-
ne kukláčov asi hodinu a pol hľada-
la priestor, kde by sa mohla skrýša 
nachádzať. „Prehľadali dom, pýtali 
sa na pivnice. Dve - tri ukázal, čo má 
za jazierkom. Napokon diaľkovým 
ovládaním otvoril poklop pri dome. 
Po rebríku sme zišli dolu. Zacítili sme 
podozrivú vôňu, ale klenbová pivni-
ca bola prázdna. Až po výzve odsu-
nul tajnú stenu, za ktorou boli plas-
tové dvere. Keď ich otvoril, oslepila 
ma jasná žiara. Po prvý raz som niečo 
také videl,“ povedal starosta, podľa 
ktorého Patrik tajnú výrobňu pláno-
val už pred stavbou domu. gak

Tajnú skrýšu 
hľadali hodiny



Trnavský hlas 9/2009 AKTUALITY 3

INZ-9046

Deje sa vo vašom okolí niečo 
zaujímavé, alebo potrebujete 
vyriešiť svoj problém? Staňte 
sa aj vy spolutvorcami 
týždenníka Trnavský hlas. 

Uvítame vaše námety, 
postrehy i tipy na spravodajské 
články a reportáže. Svoje 
autorské články a fotografie 
môžete zasielať poštou 
na adresu redakcie, e-mailom 
na adresu redakcia@
trnavskyhlas.sk, telefonicky 
na číslo 033/29 33 555, alebo 
priniesť osobne. Najlepšie 
príspevky honorujeme.

Volajte a píšte

BRESTOVANY – Obvinenia zo všeobecného 
ohrozenia si vyslúžili dvaja tínedžeri z Bresto-
vian a Dolných Lovčíc, ktorí si krátili chvíle ne-
bezpečným spôsobom. V lete medzi Bresto-
vanmi a Trnavou uložili uprostred koľají betó-
nové poklopy. Do nečakanej prekážky násled-
ne narazil rýchlik. Mladík z Brestovian sa po-
dobne zabával aj v marci. Vtedy medzi koľaje 
na výšku postavil pneumatiku z nákladného 
auta, do ktorej naukladal kamene. Do nej po-
tom narazil prichádzajúci rýchlik, ktorému ná-
raz rozpojil tlakové vzduchové hadice. Tíne-
džeri ohrozili desiatky cestujúcich, za čo im 
hrozí až päťročné väzenie. ĽUBOŠ HOMOLA

Tínedžerská zábavka

TRNAVA – Svojráznym spôsobom riešili sused-
ské vzťahy dve ženy v činžiaku na Okružnej uli-
ci v Trnave. Obyvateľka jedného z bytov najskôr 
vypla svojej hlučnej susedke elektrinu, a potom 
sa snažila násilím vniknúť do jej bytu. Tá však 
nelenila a proti rozzúrenej votrelkyni použila 
slzotvorný plyn. Neskôr útočníčka privolaným 
policajtom na svoju obhajobu tvrdila, že jej po-
volili nervy, pretože zo susedného bytu sa ozý-
val krik detí. Agresívna suseda teraz bude mu-
sieť vysvetľovať svoj útok aj na správnom orgá-
ne, kde bude jej priestupok riešiť komisia. Ak bu-
de mať šťastie, obíde minimálne s pokutou vo 
výške 33 eur. Zátky do uší by ju vyšli omnoho 
lacnejšie. jsch

S kaserom na susedku

aha ich

jediná otázka

TRNAVA – Rektorát 
Univerzity svätých Cyrila 
a Metoda v Trnave (UCM) 
sa do novej budovy 
na Bučianskej ceste 
presťahuje do konca 
februára. Kolaudovať ju 
chce ešte tento mesiac.

Komplex získala univerzita 
od mesta v roku 2000. V súčasnosti 
sa končia práce na prvej etape, ktorá 
zahŕňa rekonštrukciu troch horných 
poschodí. Vo februári sa sem presťa-
huje administratíva a rektorát uni-
verzity. „Stavba bola kedysi detským 
domovom, miestnosti preto nie sú 
vhodné pre zriadenie učební. Presťa-
hovať nemôžeme ani študijné odde-
lenie, pretože prístup nie je bezbarié-
rový,“ povedal prorektor pre rozvoj 
UCM Peter Horváth. 

Druhá etapa rekonštrukcie by pod-
ľa jeho slov mala začať v priebehu bu-
dúceho roka. Prvé a druhé poscho-
die budú slúžiť na výučbu výpočtovej 
techniky a pre účely Fakulty masme-
diálnej komunikácie (FMK). „Zápasíme 
s nedostatkom miesta pre prednášky 
a iné aktivity univerzity, napríklad 

promócie. Preto chceme medzi novou 
budovou a Lidlom vybudovať dve veľ-
ké auly pre štyristo a dvesto študen-
tov,“ poznamenal Horváth.

Harmonogram finančných pro-
striedkov na dostavbu komple-
xu schválila vláda v júli minulého ro-
ka. Na dostavbu univerzita potrebu-

je približne 80 miliónov korún. „Máme 
už prísľub, že financie nám po dokon-
čení prvej etapy uvoľnia,“ dodal Hor-
váth. V budove súčasného rektorátu 
vzniknú po presťahovaní nové ubyto-
vacie miesta a učebne pre FMK. 

DARINA KVETANOVÁ 

Rektorát pôjde do nového

 Budovu čaká kolaudácia, univerzitu sťahovanie.  FOTO: Michal Hlavatovič

Budúci týždeň v utorok sa napo-
sledy v tomto roku stretnú poslan-
ci Mestského zastupiteľstva v Trna-
ve. Okrem rozpočtu budú schvaľovať 
aj zvýšenie príspevku na pobyt deti 
v materských školách, ZUŠ-kách, CVČ 
a za stravovanie v školských jedál-
ňach. Aký dopad to bude mať na peňa-
ženky rodičov, sa Trnavský hlas spýtal 
viceprimátora Jozefa Pobieckého.

„Nepôjde o vysoké sumy. Zákon 
mestu stanovuje maximálnu výšku po-
platku na 15 percent zo životného mi-
nima. Doteraz rodičia platili len 12 per-

cent, od januára sa zvýši o dve. Rádo-
vo sa dá hovoriť zhruba o dvoch eu-
rách. Nie je to veľa, no pri 1668 deťoch, 
ktoré škôlky navštevujú, je to už sluš-
ný peniaz. Podobne, v priemere o dve 
percentá, stúpnu aj poplatky za pobyt 
v ZUŠ a CVČ. Výška príspevku za stra-
vovanie v školských jedálňach zostá-
va rovnaká. Mení sa len cena stravné-
ho o jeden cent.

Tieto nepopulárne opatrenia sme bo-
li nútení vykonať vzhľadom k tohtoroč-
nému finančnému výpadku z rozpočtu.“

gak

Škôlky i strava drahšie
TRNAVA – Rozpočet Trnavské-
ho samosprávneho kraja bude 
oproti minulému roku nižší. V ko-
nečnej podobe ho poslanci schvá-
lili na zastupiteľstve 9. decembra. 
Zo 40 poslancov sa šesť zdržalo 
hlasovania, niektorým prekážalo, 
že ho prerokovávala iba finanč-
ná a nie všetky komisie. Rozpo-
čet kraja na rok 2010 ráta s cel-
kovými príjmami 138 284 270 
eur. Rovnakú sumu plánuje samo-
správa aj minúť. 
 undy

Šiesti sa zdržali

TRNAVA – Mestská rada v utorok 
prerokovala návrh rozpočtu mesta 
Trnava na rok 2010. Bude vyrovna-
ný a počíta s príjmami i výdavkami vo 
výške 49 865 100 eur. 

Návrh rozpočtu zohľadňuje pred-
pokladaný výpadok daňových príj-
mov v budúcom roku, ktorý je opro-
ti roku 2009 vyšší o 3,3 milióna eur 
a oproti roku 2008 dokonca o viac 
ako 6 miliónov eur. Výpadok bude 
mesto vykrývať aj čerpaním trojmi-
liónového úveru.

Takmer o milión eur viac ako mi-
nulý rok by malo ísť na oblasť soci-
álnej starostlivosti. Čiastočne to sú-

visí s novou legislatívou, podľa kto-
rej je pri umiestňovaní ľudí do so-
ciálnych zariadení potrebný lekár-
sky posudok, čo mestu zvyšuje ná-
klady. O milión eur viac je v rozpočte 
vyčlenených aj na oblasť odpadové-
ho hospodárstva, pretože mesto plá-
nuje rozšíriť skládku o štvrtú kazetu. 
Naopak, o viac ako milión eur menej 
minie mesto na kultúru.

Z investičných aktivít je na budúci 
rok naplánovaná rekonštrukcia ciest, 
budovanie parkovísk a cyklochodní-
kov, rozširovanie cintorína či pokračo-
vanie v humanizácii sídlisk.

sita

Seniori i učitelia si polepšia
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TRNAVA – Čierni odberatelia 
elektriny to u nás nemajú ľahké. 
Keď im na podfuk rozvodná 
firma príde, už lietajú v maléri. 

Ale ako sme sa dozvedeli z listu 
našej čitateľky Albíny Moncmannovej, 
po čiernych odberateľoch vody u nás ani 
pes neštekne. O tom, že je to tak, sme sa 
presvedčili na vlastné oči.

Albína Moncmannová býva už desať 
rokov na Hlavnej ulici v Trnave v známom 
dome Pod stĺpami. Minulý rok sa jej na-
skytla možnosť kúpiť väčší byt o dve po-
schodia vyššie. Keď sa šesťčlenná rodina 
pôvodného majiteľa odsťahovala, pustila 
sa do úprav. Ako prví prišli vodári a s nimi 
šok. Majstri iba nazreli do šachty v stene 
a hovoria: „Pani, máte tu zaujímavé dedič-
stvo. Niekto sem nainštaloval ventil, kto-
rým sa dá pustiť studená voda do kúpeľne 
aj do automatickej práčky mimo merača.“

Nová majiteľka nechcela mať so zlodej-
ským zariadením nič spoločné. O náleze 
okamžite informovala susedov a písomne 
aj správcovskú organizáciu, TT-Komfort, 
s. r. o. Uvážila, že ak vznikol rozdiel me-
dzi celkovým objemom fakturovanej vo-
dy od dodávateľa a súčtom odobratých 
množstiev v jednotlivých bytoch v nepro-
spech ich majiteľov, čierny odberateľ okrá-
dal všetkých susedov. TT-Komfort sa tým 
však netrápi, pretože podľa zmluvy za-

bezpečuje iba prevádzku, údržbu a opra-
vy spoločných častí a spoločných zariade-
ní tohto bytového domu a prislúchajúceho 
pozemku. V auguste Albíne Moncmanno-
vej napísal: „...necháme Vám na zváženie, 
ako budete postupovať, či sa obrátite vo 
veci možného porušenia zákona čiernym 
odberom vody na orgány činné v trest-
nom konaní, alebo...“

Dôchodkyňa Albína Moncmannová je 
sudkyňou z ľudu a keďže dobre vie, koľko 
by ju takáto žaloba s neistým výsledkom 
stála, o súdne riešenie nestojí. Napriek to-
mu sa však nechce zmieriť s tým, že dôkaz 
o trestnom čiernom odbere vody ochotne 
ukáže každému, kto o to stojí... Ibaže ne-
má komu.

BENJAMÍN ŠKREKO
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  Albína Moncmannová: Tu je ventil na odber studenej vody mimo merača. Keď 
ho tam niekto dal, tak ho aj používal!  FOTO: Vladimír Kampf

TRNAVA – Návratnú finančnú vý-
pomoc v rámci koncepcie oddlženia 
dostane 25 zdravotníckych zariade-
ní. Na tento účel poputuje 130,2 mi-
lióna eur (3,9 miliardy Sk). Finančné 
prostriedky prídu na účty žiadate-
ľov do konca roka. Štát poskytne fi-
nančné prostriedky na splatenie zá-
väzkov existujúcich k 30. septembru 
2008 na úrovni istiny. Financie ma-
jú zariadenia vrátiť do 15 rokov, pri-
čom budú mať možnosť dvojročného 
odkladu splátok. Podmienkou udele-
nia takejto pomoci bolo vyrovnané 
hospodárenie, ktoré museli jednotli-
vé zariadenia deklarovať v podnika-
teľskom pláne. Pokiaľ nebudú zaria-
denia stanovené podmienky spĺňať, 
môžu im výpomoc odobrať. Fakultná 
nemocnica v Trnave dostane z balíka 
viac ako 14,5 mil. eur.  tasr

TRNAVA – Sklo, prevrátené smet-
né nádoby a skupinky mladých ľu-
dí, ktorí si vybrali Sad A. Bernoláka 
na rušenie nočného pokoja. Po kaž-
dom víkende vyzerá promenáda ako 
kulisa z natáčania kriminálneho fil-
mu. V noci toto miesto niektorí do-
konca radšej obchádzajú. „Uprato-
vacia služba dáva Sad Antona Ber-
noláka do poriadku raz za týždeň,“ 
konštatuje hovorca Mesta Trna-
va Pavol Tomašovič. Okrem podna-
pitých vystrájajúcich skupiniek sa 
v parku zdržiavajú aj bezdomovci. 
„Nemôžeme nikoho vyhnať z verej-
ného priestranstva. Ľudí bez stre-
chy nad hlavou je v Trnave veľa. Po-
lícia má čo robiť aj s tými, ktorí sa 
zdržiavajú na Trojičnom námestí,“ 
dodáva hovorca. undy

TRNAVA – Na tohtoročnú zimnú 
údržbu ciest vyčlenilo Mesto Trna-
va 83-tisíc eur, čo je o 16 500 eur 
menej ako v minulom zimnom ob-
dobí. Konečná výška vynaložených 
prostriedkov závisí od poveternost-
ných podmienok zimného obdobia. 
Zimná údržba sa začína podľa ope-
račného plánu 15. novembra, alebo 
podľa počasia. Údržbu 243 kilomet-
rov miestnych komunikácií a chod-
níkov a 117-tisíc metrov štvorco-
vých parkovísk a námestí zabez-
pečujú firmy TT-Komfort, s. r. o., 
a A.S.A. Trnava, s. r. o., Trnava, ktoré 
majú spolu 16 zariadení na posýpa-
nie ciest a odhŕňanie snehu. V prí-
pade potreby má mesto zmluvu aj 
s externými dodávateľmi. 

sita

TRNAVA – V meste sa pije kríza-
nekríza a policajti zbierajú opilcov 
priamo na ulici ako v ruskom filme. 
Namol opitého a poriadne podchla-
deného muža našla policajná hliad-
ka priamo na Trojičnom námestí. 
Na Ulici Vladimíra Clementisa bez-
vládne ležal ďalší pijan, ktorý sa ne-
vládal postaviť na vlastné nohy, ani 
komunikovať so svojimi záchran-
cami. Zato opilec váľajúci sa medzi 
výťahmi vo vchode na Spartakov-
skej ulici bol dostatočne vitálny. Na-
priek tomu, že bol spitý pod obraz 
boží, mal ešte dostatok sily na zde-
molovanie výťahov. Aj na Špačinskej 
ceste museli policajti asistovať zá-
chranárom pri odvoze pouličného 
alkoholika na ošetrenie. Ani o na-
stupujúcu generáciu alkoholikov 
v meste sa nikto v Trnave nemusí 
obávať. V ten istý deň sa totiž po-
licajti „potkli“ o dvoch mladistvých 
pijanov v trnavskom parku. Podľa 
policajtov je však problém oveľa vy-
puklejší a uvedené prípady sú len 
špičkou ľadovca. 
 jsch

Oddlžia nemocnicu

Promenáda 
naháňa strach

Menej na údržbu

V Malom Ríme 
veľkí alkoholici

V stene domu Pod stĺpami drieme trestný čin

Čierna voda a čierna elektrina

Nájomníci i vlastníci takzvaných Maj-
ského bytov zvolali vo štvrtok 3. decem-
bra už v poradí ôsmy občiansky míting 
za prítomnosti médií a s transparentmi.

Požadujú okamžité odvolanie správcu 
konkurznej podstaty TAZ, a.s., v likvidácii Du-
šana Pohoveja. Ten nielenže blokuje ďalší 
odpredaj bytov nájomníkom, navyše od nich 
neoprávnene pýta päťmesačné nájomné vo 
výške asi 160-tisíc eur a podal na nich ža-

lobu (podrobnejšie sme o kauze informovali 
v minulom vydaní Trnavského hlasu).

Dušana Pohoveja však môže odvo-
lať len konkurzný súd, ktorým je Krajský 
súd v Bratislave. Nájomníci už na súd tri-
krát adresovali žiadosť o okamžité zbave-
nie Pohoveja výkonu funkcie správcu. Ak 
súd do konca roka nerozhodne, sú odhod-
laní podať na Pohoveja hromadné trestné 
oznámenie. gak

Zažalujú správcu Pohoveja
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Dom, auto, ryby či podkovy. To všet-
ko ponúka vianočná dražba, ktorá sa 
uskutoční 17. decembra na Trojičnom 
námestí. A aby predmetov nebolo má-
lo, prispejú aj známi herci či speváci.

Na aute síce domov neodídete 
a do domčeka sa nikto nenasťahu-
je. Ani vianočná ryba si nezapláva vo 
vani. Megaperníky však určite potešia 
chuťové bunky a ešte viac srdcia vý-
hercov. Spoločnými silami ich napiekli 
mamičky mladých autistov. 

Práve ony sú režisérkami dobročin-

nej akcie Koncert pod holým nebom, 
na ktorý si pozvali aj známych umel-
cov. Piesne zo svojho repertoáru prídu 
do 17. decembra o 16. hodine do Trna-
vy zaspievať Katka Hasprová, Tomáš 
Bezdeda, Dominika Mirgová, Janka Da-
ňová či Otto Kollmann. 

Podujatie podporia aj známi herci ako 
Mirka Partlová, Zuzka Vačková a Bibia-
na Ondrejková. Rozdávať sa budú, sa-
mozrejme, aj autogramy. A nie hocijaké! 
Obľúbené celebrity sa totiž podpíšu slad-
kým cukrom na upečené medovníčky. 

„Netradičnou myšlienkou chceme 
spojiť príjemné s užitočným. Už skoro 
päť rokov staviame pre naše deti stre-
disko rodinného typu. Aj takýmto spô-
sobom chceme získať potrebné penia-
ze na jeho dobudovanie,“ povedala So-
ňa Fülöpová, podpredsedníčka trnav-
skej pobočky Spoločnosti na pomoc 
osobám s autizmom. 

Túto myšlienku môžete podporiť aj 
vy, ak si na podujatí zakúpite vianočnú 
pohľadnicu či nejakú sladkosť.

DARINA KVETANOVÁ

TRNAVA 5

INZ-9011

TRNAVA – Do konca roka môžu Trnavčania po-
dávať svoje návrhy na osobnosti alebo kolek-
tívy, ktoré podľa ich názoru spĺňajú podmien-
ky na udelenie ocenení mesta Trnava. Radnica 
bude aj v roku 2010 pokračovať v tradícii udeľo-
vania čestného občianstva, Ceny mesta Trnava, 
uznania zásluh či odhalenia pamätnej tabule sláv-
nym rodákom i tým, ktorí sa významným spôso-
bom zaslúžili o mesto a prispeli k jeho zviditeľne-
niu doma i v zahraničí. Návrhy na udelenie ocene-
ní je potrebné doručiť do 31. decembra. red

TRNAVA – Neušli sa vám posledné Novin-
ky z radnice? Nezúfajte. Tí, ktorí majú prístup 
na internet, si ich už môžu nájsť na stránke: 
http://nzr.trnava.sk/. red

TRNAVA – Po meste sa pohybujú už niekoľ-
ko dní podvodníci. So starými výtlačkami časo-
pisu Nota bene žiadajú, aby ste im pomohli. Ak 
nechcete byť okradnutí, na predajcovi si hlav-
ne skontrolujte, či má preukaz a či predáva 
na mieste, ktoré má uvedené v preukaze. Osoba 
s časopisom Nota bene v ruke nesmie byť pod 
vplyvom alkoholu a nesmie okoloidúcich zdržia-
vať, alebo žobrať. O podvodníka ide aj vtedy, po-
kiaľ od vás požaduje za časopis čiastku vyššiu, 
ako je jeho oficiálna predajná suma.

undy

Navrhnite na ocenenia

Novinky online

Pozor na nich!

TRNAVA – Trnavské 
deti začal voziť prvý 
školský autobus. Nie však 
do štátnych škôl. Stretnúť ho 
môžete na každom sídlisku. 
Je neprehliadnuteľný.

Malý Samir nasadne každé rá-
no o 7.35 h do autobusu, ktorý poň 
príde až na ulicu, kde býva. Po ňom 
o päť minút nastúpia Peťko s Miškou 
a na nasledujúcich zastávkach ďalšie 
deti. Posledný je o 8.10 h Aleš a po-
tom už autobus zastaví až pred bu-
dovou školy. Takto to vyzerá v Trnave 
už niekoľko dní, odvtedy, čo Základná 
škola s materskou školou Montesso-
ri na Limbovej ulici zakúpila pre svoje 
potreby malý školský autobus. 

Za volantom sedí ujo Adam, ktorý 
svojich pasažierov dobre pozná. Má 
na nich telefónny kontakt a je ochot-
ný aj chvíľku počkať, ak sa niekde za-
budli. Vyučovanie sa začína až o pol 
deviatej, takže všetci stíhajú.

Vozidlo sa nedá v uliciach Trnavy pre-
hliadnuť. Upútavkou na ňom sú samot-
né deti tejto školy, ktoré sa usmievajú 
vo svojich školských modro-bielo-oran-
žových rovnošatách na všetkých, čo 
idú po trase autobusu. „V tomto škol-

skom roku sú to podľa bydlísk detí ulice 
Tekela, Hlúbika, Špačinská, cez sídlisko 
Prednádražie až po sídlisko Linčianska, 
kde sídlime,“ povedala riaditeľka školy 
Gabriela Cabanová. 

Zámerom školy bolo odbreme-
niť rodičov od denného vozenia detí 
na vyučovanie. „Takto namiesto mno-

hých áut chodí jeden autobus. Je to 
ekonomickejšie i ekologickejšie,“ do-
dala. Dôležitým momentom je, ako 
uviedla, i bezpečnosť detí.

Podľa Cabanovej bude mať vozidlo 
využitie aj pre cestovanie detí za iný-
mi aktivitami, ako sú školské výlety či 
exkurzie. tasr

Usmiaty školský autobus

 Deti do školy zváža pestrý autobus. FOTO: Henrich Mišovič (tasr)

  Listy pre Ježiška poputujú z tejto 
schránky. FOTO: Vladimír Kampf

TRNAVA – Priamo pod vianočným 
stromčekom na Trojičnom námestí 
pribudla minulý týždeň v piatok poš-
tová schránka. A nie hocijaká.

Do vyzdobenej poštovej schrán-
ky môžu všetky deti hádzať svoje 
listy a kresby, adresované Ježiškovi. 
Zamestnanci trnavskej pošty každý 
deň schránku vyberú a listy doručia 
na správne miesto.

„Nápad vznikol v rámci projek-
tu Vianočná pošta, ktorý prebie-
ha od roku 1999. Poštovou schrán-
kou sme chceli dokresliť vianočnú 
atmosféru na trnavskom Trojičnom 

námestí,“ povedala Eva Benovičová 
z oddelenia retailového predaja tr-
navskej pobočky. 

Vianočná schránka bude na ná-
mestí do konca decembra. Všetci 
malí pisatelia dostanú od Ježiška 
odpoveď s prekvapením. Slovenská 
pošta ocení v Ježiškovom zastúpení 
vyžrebovaných výhercov a miliónte-
mu pisateľovi sa okrem toho ujdú aj 
pekné ceny. 

Listy a kresby so spiatočnou ad-
resou môžu deti posielať Ježiškovi 
na adresu 999 99 Ježiško do konca 
decembra. kvet

Zázračná schránka 

Netradičná a lákavá dražba
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Farba, ktorú používajú cestári 
v okolí Trnavy na vodiace čiary, rých-
lo vybledne. Keď sa zotmie a je tro-
chu horšie počasie, takmer ich ne-
vidno. Zaujímavé je, že tento prob-
lém je viditeľnejší, či skôr neviditeľ-
nejší na čerstvo vynovených komu-
nikáciách, napríklad v úseku z Tr-
navy pred Špačincami alebo pred 
Dolným Dubovým. Kým na starej 
ceste sa ešte dá držať čiar, tam, kde 
by vodič očakával výraznú zmenu 
k lepšiemu, na čerstvom čier-
nom povrchu vidí čiary ešte menej. 
Žeby iná receptúra farby, alebo ces-
tári nakúpili lacný šmejd? vlk

6 REGIÓN

Minulý týždeň ma kolegovia na-
vnadili na decembrovú hubačku, 
akú sami úspešne absolvovali v zá-
horských borinách pri Prievaloch. 
V sobotu pred Mikulášom som vy-
štartoval do svojho obľúbeného re-
víru medzi Lakšárskou Novou Vsou 
a Studienkou (bližšie nepoviem 
ani po mučení). Oprotiidúca dvoji-
ca v aute pribrzdila a cez okienko 
schladila moje nadšenie vetou, že 
našli iba päť bedlí a aj tie od jedu vy-
sypali do jarka.

„Tak päť bedlí už mám!“ odpove-
dal som im s úsmevom a vykročil 
do lesa s nožom v pohotovostnej 
polohe. Čo budem klamať, za dve 
hodiny som mal krásnych bedlí 
v rôznych štádiách vývoja sedem-
desiat a k tomu po dve hrste sucho-
hríbov hnedých a michaliek. Doma 
som ich posmažil na cibuľke, pod-
lial, podusil, pridal zemiaky, zatre-
pal smotanou a jedol, až moje uši 
robili prievan. Na večeru boli bedle 
na hrianke a na mikulášsky obed vy-
prážané s varenými zemiakmi a ta-
tárkou. Zvyšok som rozdal, veď v ta-
ký deň sa to patrí.

Túto sobotu idem opäť. Niko-
mu to nehovorte, ale tie suchohríb-
ky boli také akurát vzídené, a keďže 
furt nemrzne, istotne parádne pod-
rástli. TEXT A FOTO: 
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Záhoriu stále šibe

Ani čiarka

BOLERÁZ – Z mestskej 
paničky pastierka býkov. Irena 
Čubírková, azda najznámejšia 
brutálna vrahyňa, vymenila 
vyberanú spoločnosť za život 
s alkoholikom a údajným 
násilníkom Ambrózom 
Ščepkom na majeri Políčko 
neďaleko Boleráza. 

Súžitie s ním však nezvládla. Ščepka sa 
jej údajne v opitosti viackrát vyhrážal, že 
ju zabije a jej hlavu hodí do záchoda. Na-
pokon tak skončil on. 

Do Boleráza sa Irena Čubírková spolu 
s druhom Ambrózom Ščepkom presťaho-
vali pred 50 rokmi z českého Trutnova. 
Obaja však pochádzali zo Záhoria. Irena, 
za slobodna Srncová, sa narodila vo Vrá-
dišti (okr. Skalica), Ambróz v Prievaloch 
(okr. Senica). 

Príchod na Slovensko znamenal pre 
Irenu Čubírkovú istý spoločenský zostup. 
V Trutnove žila životom dámy, hoci sa 
starala o sedem detí. „Prišli sem za prá-
cou, ktorú ponúkalo družstvo. Žili tu už 
Ambrózovi bratia Valent a Karol, možno 
im tú prácu dohodli oni,“ spomína pán 
Alojz (67), ktorý v tom čase tiež pracoval 
v miestnom družstve. „Spolu s deťmi sa 
usídlili na starom židovskom majeri Políč-
ko. Ďaleko od ľudí, uprostred hájov. V tom 
čase tam družstvo chovalo býky, o ktoré 
sa starali. Do dediny chodievali len na ná-
kupy,“ poznamenal.

Majer pozostával z maštale a troch 
väčších objektov, v ktorých bývali ľudia. 
„V predvečer vraždy, na Mikuláša 1964, 
boli obaja u susedov a oslavovali Am-
bŕozove meniny, ktoré mal 7. decembra. 
Domov prišli pred polnocou. Opitý Am-
bróz zaspal na stoličke. Irena k nemu 
podišla zozadu a tupým koncom sekery 

ho ovalila. Potom mu hlavu od tela od-
delila sekáčikom na mäso,“ hovorí Alojz, 
ktorý bol aj pri rekonštrukcii činu. „Figu-
ranta jej vtedy robil účtovník z družstva. 
Keď začala ukazovať, ako zabila Ambŕoza, 
sa jej prosebne spýtal: Irenka, dúfam, že 
mi to neurobíš. Ona mu povedala: Neboj, 
Vincko, tebe nie.“

Po vražde Ambrózovo telo spáli-
la v spoločnej peci na pečenie chleba. 
„Kosti porozhadzovala pod mostom nad 
potokom pri priehrade. Boli zelené ako 
z porcelánu. Viackrát som sa sám seba 
spytoval, prečo ho niekde nepohodila 
divej zveri. Sama vraj povedala, že chcela, 
aby ľudia vedeli, že je mŕtvy a nemysleli 
si, že ju opustil,“ dodal pán Alojz. 

Podľa jeho slov síce Ambróz pil, ale ne-
vedel potvrdiť, či bol násilníkom. „Ne-
stretával som ho často a žiadny konflikt 
som s ním nemal. Irena a aj jej dve dcéry 
z prvého manželstva boli pekné dievča-
tá. Hneď na prvom maškarnom plese, 
keď sa prisťahovali, pobláznili hlavy via-
cerým chlapom. Neskôr s nimi mali aj 
pletky. Po tragédii sa jej dcéry odsťaho-
vali do Čiech, mladšie deti skončili v do-
movoch. Nikdy by som nepovedal, že sa 
z nej stane monštrum. Bola priateľská, 
pracovitá a rada sa parádila.“

Záujem o Irenu Čubírkovú však neutí-
cha ani po 45 rokoch. Jej príbeh vyšiel aj 
knižne, nakrútil sa dokumentárny a pri-
pravuje celovečerný film. „Mali sme aj 
jej fotografie, i dobové fotografie maje-
ra Políčko. Záhadne však zmizli, keď u nás 
brigádovali verejnoprospešní pracovníci. 
Asi ich výhodne speňažili,“ posťažovali sa 
pracovníčky Obecného úradu v Bolerázi. 

Asi to tak malo byť. „Nie sme na ňu 
hrdí, veď ani nebola naša. Žije tu však 

ešte dosť ľudí, ktorí ju poznali bližšie. Tí 
však neprehovoria,“ dodal pán Alojz.

Hlavu a to, čo zostalo z Ambróza 
Ščepku, pochovali príbuzní na cintoríne 
v Bolerázi. 

GABO KOPÚNEK

Na Irenu Čubirkovú nie sú Bolerázania hrdí

Neslávne výročie vrahyne

  Kosti spáleného Ambróza rozhodila Čubírková pod most. „Boli zelené, ako 
z porcelánu,“ tvrdí pán Alojz.  FOTO: autor

 Irena Čubírková a Ambróz Ščepka.

10. októbra 1951, v deň 6. výro-
čia sobáša, zavraždila svojho man-
žela Jána Čubírku. Za pomoci mi-
lenca, príslušníka ozbrojenej ochra-
ny železníc Václava Bernarta, zin-
scenovali nešťastnú náhodu. Čubír-
ku vraj zavalili kachle, keď ich zná-
šal z povaly. K vražde sa priznala až 
po viac ako 13 rokoch pri vyšetrova-
ní smrti Ambŕoza Ščepku. Exhumá-
cia potvrdila, že smrť Čubírku bola 
spôsobená údermi tupým predme-
tom do hlavy.

7. decembra 1964 zavraždi-
la svojho druha Ambróza Ščepku. 
Hlavu oddelila od trupu, ktorý v pe-
ci na chlieb spaľovala 35 hodín. Hla-
vu našiel 9. decembra 1964 sprie-
vodca na WC vo vlaku na trati Trna-
va - Bratislava. Motívom vraždy boli 
neustále hádky a jeho alkoholizmus. 

43-ročná Irena Čubírková bola 
odsúdená na trest smrti a poprave-
ná v Prahe na Pankráci 28.9.1966. Jej 
milenca Václava Bernarta súd odsú-
dil na 15 rokov. 

Smutná bilancia 
Ireny Čubírkovej

postreh

riport
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SEREĎ – I keď sa zdá, že hubárska 
sezóna sa skončila, opak je pravdou. 
Obrovskú hlivu ustricovú našiel Mi-
roslav Piroh zo Serede. Mal čo robiť, 
aby ju doniesol domov.

Huba vážila takmer šesť kilogra-
mov a merala päťdesiat centimet-
rov. „Chodím na hríby už dobrých 
dvadsať rokov, no takéto šťastie 
som ešte nemal,“ poznamenal bý-
valý učiteľ Miroslav Piroh. „V lese 
som nebol ani polhodinu. Keď som 
ju zbadal, takmer som spadol z nôh 
a tešil sa ako malé dieťa.“

Keďže je pán Miroslav aj vášni-
vým gurmánom, z polovice hlivy 
ihneď uvaril pikantný guláš. To, čo 
ostalo, naložil do fliaš na spôsob na-
kladaných uhoriek. gak

REGIÓN 7

  Miroslav Piroh s exemplárnou 
hlivou.  FOTO: autor

VODERADY – Po vyše päťdesiatich 
rokoch dostala kostolná veža v ob-
ci Voderady naspäť svoje hodiny. 
Namontovaných je štvoro, na všet-
ky svetové strany. Nikto ale ne-
čakal, že budú ukazovať rôzny čas 
každej časti obce. A ani jeden pres-
ný. Pre jednu štvrtinu obyvateľstva 
je na veži neskorý večer, pre ďalšiu 
skoré ráno. 

Zaujímavé situácie určite vznika-
jú, pokiaľ sa podľa nich niekto riadi. 
Môžu dokonca poslúžiť aj ako výho-
vorka pre žiakov, ktorým sa nechce 
vstávať do školy. Možné je aj to, že 
výrobca chcel, aby vo Voderadoch 
vedeli, aký je čas v Moskve, Londýne, 
New Yorku či v Dubai. Isté však je, že 
jadrové hodiny z nich nebudú. undy

Do gulášu najlepšia

Koľko je hodín?!

TRNAVA – V adventnom období 
Územný spolok Slovenského 
Červeného kríža (ÚzS SČK) 
v Trnave po polročnej prestávke 
opäť oceňuje viacnásobných 
bezpríspevkových darcov krvi. 

V utorok 8. decembra za desaťnásob-
né darcovstvo pripravil Bronzové Janské-
ho plakety pre 130 dobrovoľníkov, kto-
rí darovali krv najmenej 10-krát. Na stre-
dajšie oceňovanie pozval dvadsaťnásob-
ných darcov po 76 Strieborných Janské-
ho plakiet.

„V pondelok a utorok budúceho týždňa 
udelíme 95 darcom za 40-násobné daro-
vanie Zlatú Janského plaketu, 13 darcov 
oceníme Diamantovou Janského plake-
tou za 80 darovaní krvi. Jednému 90-ná-
sobnému darcovi sa poďakujeme, ďal-

ším piatim sme pripravili za 100-násob-
né darcovstvo Plaketu MUDr. Jána Kňa-
zovického, ktorej odovzdávanie schváli-
la Najvyššia rada SČK od roku 2006,“ in-
formovala pri tejto príležitosti Trnavský 
hlas riaditeľka ÚzS SČK Eva Gbelcová. Po-
ďakovanie za vysoko humánny čin sa do-
stane aj trom 110-násobným a jednému 
120-násobnému darcovi. 

Rodina bezpríspevkových darcov krvi 
z obcí a miest okresov Trnava, Hlohovec 
a Piešťany registruje v súčasnosti 16 183 
členov, z ktorých 220 si prevzalo Janské-
ho plakety už v prvom polroku 2009.

„Podmienky pre darcov sa nezlepši-
li. Práve naopak. Európska únia pouka-
zuje na Kódex darcu krvi, ktorý charak-
terizuje darcovstvo ako nezištnú a dob-
rovoľnú činnosť. Podľa zákona majú ná-
rok na uvoľnenie z práce iba na čas ne-
vyhnutne nutný na odber, zrušili sa im 

daňové úľavy...“ konštatovala riaditeľka. 
Pripomenula tiež, že tradičná celosloven-
ská akcia Vianočná kvapka krvi sa tento 
rok nekoná. Pretransformuje sa na No-
voročnú kvapku krvi v januári, lebo skú-
senosti ukazujú na zvýšenú potrebu naj-
vzácnejšej tekutiny práve v tomto obdo-
bí. 

Napriek tomu na humánnu tradíciu or-
ganizovaných odberov nadviažu v pia-
tok 11. decembra už siedmou Vianoč-
nou kvapkou krvi v Krakovanoch, kam prí-
de mobilná odberová jednotka Národnej 
transfúznej služby SR z Trnavy. Podob-
ný výjazd sa uskutočnil v pondelok 7. de-
cembra do Maduníc, kde darovalo krv 27 
darcov, z nich 5 prvýkrát. Práve v utorok 
v tejto obci ako každoročne prijala sta-
rostka Alena Jelušová 63 Maduničanov, 
ktorí podstúpili akt darovania krvi v uply-
nulom roku. IVA VOLNÁ

Krakovanci pozývajú na Vianočnú kvapku krvi

Životodarná a nenahraditeľná

PUSTÉ ÚĽANY – Bojujú 
o prvenstvo na súťažiach 
a získavajú ocenenia 
na rôznych kontinentoch. 
Žiaci z malej obce Pusté 
Úľany chcú so svojimi robotmi 
spraviť dieru do sveta. 

Celé sa to začalo v roku 1985 zavede-
ním výpočtovej techniky do vyučovacie-
ho procesu. Dlhodobá snaha pedagógov 
o výchovu počítačovo zdatných žiakov 
sa naplnila v roku 2002. „Vtedy sme pr-
výkrát reprezentovali Slovensko na maj-
strovstvách sveta programátorov ro-
botov RoboCup v Japonsku. Získali sme 
druhé miesto,“ vysvetľuje riaditeľ ZŠ Pus-
té Úľany Ondrej Borek. 

Počas uplynulého obdobia navštívi-
li nadaní žiaci Japonsko, Taliansko, Čí-
nu či Ameriku. „Na svetové majstrov-
stvá sme sa prebojovali už šesťkrát. 
Bojovať chceme aj tento rok,“ konšta-
tuje riaditeľ školy.

V súčasnosti vyrastá v Pustých Úľa-
noch tretia generácia, ktorá sa už pri-

pravuje reprezentovať svoju školu a Slo-
vensko. „Žiaci sa v krúžku zaoberajú kon-
štruovaním robotov z lega, ktoré sú ria-
dené počítačom. Tvrdo pracujú nielen 
v poobedňajších hodinách, ale aj cez so-
boty a nedele,“ dodáva Borek. 

Súťaž RoboCup, na ktorú sa chysta-

jú tí najlepší zo školy, je náročná nielen 
na zručnosť pri stavbe robotov a logic-
ké myslenie pri tvorbe programu, ale aj 
na finančné zabezpečenie. Ročné nákla-
dy na prípravu robotov a účasť na súťa-
žiach školu vyjde na 200-tisíc Sk.

LUCIA UNDESSEROVÁ 

Žiaci vyrábajú robotov

HLOHOVEC – Hlohovskí mestskí 
policajti znova zaostrili na záško-
lákov, ktorí namiesto školy navšte-
vujú reštauračné zariadenia nižších 
cenových skupín. V skorých ranných 
hodinách vykonali hliadky niekoľko 
kontrol, alkohol popíjajúce deti však 
nenašli. jsch

Policajti v krčmách
PIEŠŤANY – Občania v Piešťanoch bo-
li zvyknutí, že si môžu evidenciu moto-
rových vozidiel vybaviť aj v netradičný 
stránkový deň, vo štvrtok. Vzhľadom 
na to, že na bežné vybavovanie stránok 
postačia v súčasnosti tri dni v týždni, 
polícia upozorňuje občanov na zmenu 
v stránkových hodinách. Od 21. decem-

bra budú stránkové hodiny na doprav-
nom inšpektoráte, s výnimkou štát-
nych sviatkov, keď je pracovné voľno, 
nasledovne:

 Pondelok 07.30 – 12.00 13.00 – 15.00
 Streda 07.30 – 12.00 13.00 – 17.30
 Piatok 07.30 – 12.00 krpz

Zmena stránkových hodín

 Žiaci z Pustých Úľan na majstrovstvách sveta v Atlante v roku 2007. 
 FOTO: ARCHÍV ZŠ PUSTÉ ÚĽANY
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TRNAVA – Združenie na pomoc ľuďom s men-
tálnym postihnutím v Trnave už po trinásty 
raz zorganizovalo pre svoje „večné“ deti bene-
fičný koncert ...príde medzi nás Mikuláš.

Hostiteľskej úlohy sa v sobotu v kine 
Hviezda ujal Majster N, ktorý si na pódium po-
stupne pozýval začínajúce hviezdičky i stálice 
slovenského šoubiznisu. Najväčšou odmenou 
pre účinkujúcich za nádherné zážitky bola ra-
dosť v očiach detí i dospelých. Nepokazila ju 
ani neprítomnosť Mikuláša, ktorého bez prob-
lémov zastúpili účinkujúci.

TEXT A FOTO: GABO KOPÚNEK

fotoriport

Mikuláša zastúpili 
speváci

  Majster N sa opäť zaskvel v plnej paráde.

  Trnavčanky z Al Sahar predviedli 
orientálne tance.

  Dominika Mirgová a Bystrík Červený boli 
zlatým klincom programu.

TRNAVA – Mestská športová hala 
patrila 3. decembra deťom. Aj tento 
rok tu Kalokagatia - centrum voľného 
času zorganizovala vianočnú šou pre 
žiakov trnavských základných škôl.

Jej podstatou je pre školákov 
usporiadať atraktívne súťaže. „Nejde 
pri nich o športové výkony, ale o to, 
aby sa zabavili,“ vysvetľuje riaditeľ 
Kalokagatie Andrej Havlík. 

Úvodnú pieseň už 16. ročníka šou 
Shape of my heart zaspieval spevák 
a herec Kamil Mikulčík, v programe 
vystupovali aj víťazi okresnej sú-
ťaže v speve populárnej piesne. Sú-
ťažilo sa fúkaním loptičky cez pre-
kážky či tlačením malých tatroviek 
medzi kužele. „Do budúcna by sme 
chceli školy viac zapojiť do prípra-

vy šou. Predtým sme pozývali rôz-
nych umelcov, dnes chceme, aby si 
program vytvárali sami žiaci a uká-

zali pred publikom, čo dokážu,“ do-
dáva Havlík.

 LUCIA UNDESSEROVÁ

Netradičné športové výkony

 V tomto roku zvíťazili žiaci zo ZŠ na Spartakovskej. FOTO: Michal Hlavatovič

 Mikuláš rozsvietil vianočné stromčeky a deťom rozdal cukríky. 

Najkrajšie sviatky roka sú 
pred dverami. Vianočné stromčeky 
i výzdoba v centre Trnavy už svietia. 
V sobotu 5.12. ich rozžiaril Mikuláš. 

Toho už tradične na radnicu 
priviezol koč ťahaný koňmi. Nechýbali 
ani jeho odvekí súpútnici – anjel 
a čert. Na pešej zóne Mikuláša 
netrpezlivo vyčkávala tisícka ratolestí 
s rodičmi. Kto mal šťastie a trafil ho 
cukrík, potešil sa i takejto nádielke. 
Ostatným deťom sa buď ušlo 
pohladkanie alebo aspoň vľúdne slová, 
ktoré spod červenej čapice vyriekol 
na balkóne radnice.

Odtiaľ si to Mikuláš a jeho družina 
zamierili na Trojičné námestie a unikli 
davu zvedavcov. Ich miesto na malom 
pódiu zaujali ďalší dobrovoľníci, ktorí 
pobavili premrznuté deti. Škoda len, 
že si mikulášske divadielko vychutnali 
len tí, čo stáli pred pódiom. Komu 
sa neušiel prvý rad, buď sklamane 
odišiel, alebo aspoň počúval repliky 
v neďalekom stánku s občerstvením, 
kým naňho prišiel rad.

Nič to. Vianoce v Trnave sa ešte len 
začali a bohatý program sľubuje pekné 
predstavenia až do 22. decembra. 

TEXT A FOTO: GAK

Vianoce sa už začali

Vianočné 
trhy 

 na Trojičnom námestí
 1.-22. decembra od 10. – 21. h

Piatok 11. decembra 
14.30 ZŠ Námestie SUT

14.50 MŠ Limbová
15.10 MŠ Ružindolská

15.30 MŠ K. Mahra
16.00 Vyučovacie centrum 

Helen Doron Early English 
– moderuje Andrej Bičan

16.45 skupina TULIPÁNCI
17.30 Janka Selická a 

Marianka Lihánová
18.00 Mužská spevácka 

skupina KÁTLOVANI
LUCIOVSKÉ VYMETANIE 

NÁMESTIA

Sobota 12. decembra
10.00 Dychová hudba 

SPOJÁR
11.00 Mužský spevácky zbor 

BRADLAN

Nedeľa 13. decembra
10.00 Spevácky zbor 

DIAMANT
11.00 skupina JEŽI

Streda 16. decembra
14.30 ZŠ K. Mahra
14.50 MŠ T. Tekela
15.10 MŠ Hodžova
15.30 MŠ Okružná 

16.00 Folkórny súbor Drienka
16.30 Folkórny súbor 

Trnavček
17.00 Spevácky zbor 

Cantica 
Nova 

vianoce 2009

V
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TRNAVA – Premeniť sa 
na sliepku, roztočiť to 
na rockovom koncerte, 
zjesť ponožku alebo 
stvárniť prostitútku. To 
všetko sú ochotní spraviť 
mladí herci pre zábavu.

Na Improlige, súťaži v improvizácii, ktorá 
sa odohrala minulú stredu v kine Hviezda, 
veru kreativita nechýbala. O tom, kto jej má 
najviac, sa snažili divákov presvedčiť mladí 
herci z ôsmich súťažných družstiev. 

„Každá skupina si vyžrebuje tému a má 
tri minúty na to, aby ju vtipne nacvičila. 
Za rovnaký čas musia potom zahrať scén-
ku, ktorá tému vystihne čo najlepšie a naj-
vtipnejšie,“ povedal Dominik Plávka, štu-
dent fakulty masmediálnej komunikácie. 
So svojím spolužiakom Igorom Bauerom 
organizujú Improligu v Trnave už tretí rok. 
„Tentoraz bola účasť divákov aj hercov 
najväčšia. Sme radi, že sa večer tak vyda-
ril,“ poznamenal po súťaži Dominik. 

Divákov najviac pobavili súťažia-
ci, ktorí si hovoria Chasani. Peter Gärt-

ner a Roman Ďuriš získali najviac bodov 
a skončili tak ako majstri improvizácie. 
„Na víťazstvá sme si už zvykli a veľmi 
nás baví byť smiešni. Tajomstvom nášho 
úspechu je byť exhibicionistom a šašom 
zároveň,“ povedali študenti.

Do súťaže v improvizovaní sa môže 
zapojiť každý, bez ohľadu na vek. Ďal-
šie kolo trnavskej Improligy sa uskutoč-
ní v apríli v kine Hviezda. 

DARINA KVETANOVÁ

SPOLOČNOSŤ 9

Vážená redakcia, som rada, že 
vychádza Trnavský hlas, ktorý ko-
nečne píše o Trnave. Keď som ho 
mala v rukách prvýkrát, obraca-
la som ho a hľadala vetu: Vychá-
dza pod záštitou Ing. Tibora Mi-
kuša. S prekvapením som ju nena-
šla. No a dokonca v čísle 7 ma po-
bavil článok Nič to, možno nabu-
dúce od pána Kampfa. To snáď 
nie je možné, že sa odvážil to na-
písať. Gratulujem. Myslím si, že tá 
helikoptéra určite bude, veď už je 
letisko. A do Limbachu k priateľo-
vi to bude rýchlejšie. Ešte by som 
pridala otázky, koľko nás stáli ak-
cie na oceňovanie stoviek občanov 
(voličov), koľko stojí úradnícky apa-
rát, ktorý sa parádne zväčšil, a či 
sa podľa príkladu pána Freša ne-
vzdá jedného platu.

Teším sa na ďalšie číslo a držím 
palce. Vaša čitateľka Maja

Helikoptéra bude!

listáreň

INZ-9050

TRNAVA – Malí obyvatelia 
Detského domova na 
Ulici Kornela Mahra 
v Trnave zažili v utorok 
8. decembra milú slávnosť. 

S bohatou mikulášskou nádielkou 
medzi deti totiž zavítali ich veľkí ka-
maráti - deviataci zo susednej základ-
nej školy so svojou učiteľkou angličtiny 
Máriou Eeckhout.

V detskom domove žije v súčasnos-
ti 15 detí, z toho dve ťažko postihnu-
té po detskej mozgovej obrne. Žiaci zo 
Základnej školy na Ulici Kornela Mah-
ra spolu so svojou učiteľkou ich navšte-
vujú pravidelne. Nielen na Mikuláša, ale 
aj na Vianoce a MDD. 

„Našim deťom nosia nielen sladkos-
ti a odevy, ale zároveň majú možnosť 
vidieť na vlastné oči deti, ktoré nemali 
toľko šťastia na rodičov, ako oni,“ hovorí 
zástupkyňa riaditeľky detského domova 
Lýdia Gažovičová.

Učiteľka Mária Eeckhout, ktorá ma 

pravidelné návštevy v domove na „sve-
domí“, pracovala päť rokov v Detskom 
domove na Halenárskej ulici v Trnave. 
Do domova na Ul. K. Mahra chodí a ob-

darúva deti už desať rokov. Jej žiaci ma-
jú pri tom možnosť spoznávať neľahký 
život detí, ktoré opustili vlastní rodičia.
 TITUS POLAKOVIČ

Veľkí kamaráti pre malých

 Učiteľka Mária Eeckhout tentoraz nerozdáva známky, ale radosť.  FOTO: autor

 Majstrami improvizácie sa stali „Chasani“, Roman Ďuriš a Peter Gärtner. 
 FOTO: Martin Bystriansky

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave usporia-
dala pre deti základných škôl posedenie s ilu-
strátorom Dušanom Nágelom. 

O tvorbu obrázkov do kníh ale aj na poš-
tové známky sa Dušan Nágel zaujíma vy-
še 23 rokov. Pod jeho rukami vznikla aj pr-
vá športová známka Slovenskej republiky. 
„Chcel by som žiakov trochu zasvätiť do to-
ho, ako ilustrácia vzniká a čo musí obsaho-

vať,“ vysvetľuje Nágel. „Čo sa týka knižnej 
ilustrácie, najviac som hrdý na cenu Ľudo-
víta Fullu. V rámci známkovej tvorby som 
sa zúčastnil na celosvetovej súťaži o naj-
lepšiu známku k storočnici volejbalu. Získal 
som tretie miesto,“ uviedol ilustrátor, kto-
rý svoje ilustrácie najčastejšie prepožičiava 
knihám spisovateľa Dušana Dušeka.

TEXT A FOTO: LUCIA UNDESSEROVÁ

Farebný svet Dušana Nágela

Tajomstvo úspechu je byť šašom

Slovenské li-
terárne nebo 
má unikátne sú-
hvezdie. Tvoria ho 
štyria súrodenci 
zo sušianskej Vl-
čej doliny, Fran-
tišek, Blahoslav 
a Víťazoslav Heč-

kovci a ich najmladšia sestra, prekla-
dateľka Ružena Krajčíková-Hečková. 
V týchto dňoch si pripomíname 90. 
výročie nedožitých narodenín básni-
ka, prekladateľa a vysokoškolského 
pedagóga Víťazoslava Hečka.

V jeho zbierke Vysvedčenie, ktorú 
z autorovej pozostalosti práve pred 
tridsiatimi rokmi zostavil Viliam Tur-
čány, som našiel pre mňa najkrajšie 
verše o mame v slovenskej poézii.

A keď už budem tam,
kde mojej matky drahokam
na lacný prach sa mení,
budem môcť aspoň prachu ukázať
uzlíček vysvedčení. (Úryvok)

Víťazoslav Hečko vytvoril svoj 
básnický odkaz hlavne v mladých 
rokoch, neskôr sa venoval prekla-
dom z jazykov južných Slovanov. 
Zaujímavosťou je, že ako pracovník 
vydavateľstva Príroda sa podieľal 
na tvorbe slovenského poľovnícke-
ho názvoslovia.

Múzy pobozkali aj jeho tri deti. 
Dcéra Zuzana sa stala redaktorkou, 
Júlia a Peter boli svojho času veľký-
mi speváckymi hviezdami.

BENJAMÍN ŠKREKO
FOTO: archív rodiny Hečkovcov

Najkrajšie o mame
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Obyvatelia bytov a domov 
v týchto dňoch dostávajú 
do schránok letáky 
s informáciami, ako predchádzať 
požiarom, ale aj čo robiť 
v prípade vzniku požiaru. 

V súvislosti s kampaňou s názvom Bý-
vate bezpečne? U vás horieť nemusí! Tr-
navský hlas vyspovedal vedúceho oddele-
nia požiarnej prevencie KR HaZZ v Trnave 
Róberta Simeonova.

 Prečo sa kampaň spustila a aký 
je jej cieľ?

- Hlavným dôvodom je vysoký počet 
požiarov v bytových domoch. Minulý rok 
ich bolo na území kraja 168, tento rok ich 
je zatiaľ 155, z toho v Trnavskom okrese 
52, pričom najväčší podiel má Trnava. Cie-
ľom kampane je preto zlepšenie informo-
vanosti obyvateľov, aby si osvojili zásady, 
ktoré je dôležité dodržiavať v oblasti po-
žiarnej prevencie.

 Aké sú najčastejšie príčiny vzniku 
požiarov a nedostatky občanov?

- Pri kontrolách zisťujeme najväčšie 
problémy so zatarasenými únikovými ces-
tami. Prekážky tvoria starý nábytok, kve-
tináče a iné predmety, ktoré v prípade po-
žiaru a zadymenia sťažujú evakuáciu ľudí 
i zásah hasičov. Častým nedostatkom sú 
uzamknuté alebo mrežami predelené piv-
ničné priestory. Ďalším nedostatkom sú 
nefunkčné nástenné hydranty, väčšinou 
bez príslušenstva. V neposlednom rade aj 
autami zablokované nástupné plochy a prí-
stupové komunikácie, najmä na sídliskách. 
Najčastejšími príčinami sú používa-
nie otvoreného ohňa, elektrotepelných 
spotrebičov a fajčenie. Väčšina činžia-

kov v Trnave je postavená v 70. ale-
bo 80. rokoch minulého storočia, čomu 
zodpovedá aj dimenzácia elektroinštalá-
cie. Dnes používame omnoho viac elek-
trospotrebičov a neodbornými zásahmi, 
napríklad výmenou ističov, sieť preťažu-
jeme. Nahromadené teplo a prach doká-
žu spôsobiť požiar aj po odchode z bytu, 
hoci sme elektrospotrebiče vypli. V čase 
Vianoc stúpa riziko vzniku požiarov zo zá-
bavnej pyrotechniky i od obyčajných svie-
čok na adventnom venci alebo betlehem-
ského svetla. Ľudia by si mali uvedomiť, že 
nedbanlivosťou neohrozujú len sami seba, 
ale aj susedov.

 Čo môžu alebo by mali ľudia 
v rámci prevencie spraviť?

- V rámci bytových spoločenstiev na-
inštalovať autonómne hlásiče požiarov, 
hoci to legislatíva nevyžaduje. Nemali by 
však zabúdať, že zo zákona sú povinní aj 
oni, nielen firmy, obstarať si prenosné ha-
siace prístroje a a udržiavať ich vo funk-
čnom stave. Sú dôležitými pomocníkmi pri 
vzniku požiaru a ich cena neprevýši škodu 
spôsobenú požiarom. GABO KOPÚNEK

U vás horieť nemusí

 Róbert Simeonov.  FOTO: autor

na aktuálnu tému

Neobvyklý dar prišiel v prvý decembrový 
deň z Nemecka. Štedrá zásielka od ro-
dáčky z Trnavy potešila neziskovú orga-
nizáciu Hospic Svetlo.

Nákladné auto priviezlo v noci 
na Františkánsku ulicu v Trnave desať 
polohovateľných postelí s nočnými sto-
líkmi a hrazdami na postele. Využijú ich 
budúci klienti trnavského hospicu, ktorý 
sa v súčasnosti rekonštruuje. O prekva-
penie sa postarala Marta Geis Blažeko-
vá, Trnavčanka žijúca v Nemecku. 

„Pani Geis bola nedávno v Trnave 
na stretnutí so spolužiakmi z gymná-

zia. Prehliadla si aj náš hospic a prisľúbi-
la nám podporu,“ povedala Viktória Oko-
šová, koordinátorka činností hospicu. 
„Za tento dar sme veľmi vďační, ušetri-
li sme približne 10-tisíc eur,“ konštatova-
la Okošová. 

Polohovacie postele patrili pôvodne 
dvom nemeckým nemocniciam v Mní-
chove a Regensburgu, ktoré ich vyradili 
z prevádzky. Prepravu na Slovensko za-
platila Marta Geis vďaka finančnej zbier-
ke, ktorú zorganizovala na počesť svojho 
životného jubilea. 

DARINA KVETANOVÁ

Štedrý dar pre hospic

VLČKOVCE – Všade samé 
kaktusy! Exotické rastliny, ktoré 
veľa starostlivosti nepotrebujú, 
sú najväčšou záľubou Miroslava 
Falátha z Vlčkoviec. 

Vášeň k pichľavým krásavcom sa u Vlč-
kovčana zrodila pred štyridsiatimi rok-
mi. „Nakazil sa“ ňou v bratislavskom klu-
be pestovateľov kaktusov. Dnes ich má vo 
svojom skleníku viac ako tisíc. 

„Mojou najväčšou pýchou a zároveň 
pamiatkou na pestovateľské začiatky je 
echinocactus grusonii,“ hovorí Miroslav 
Faláth. Kaktusy vraj veľa pozornosti ne-
vyžadujú, napriek tomu však nie sú nud-
nými rastlinami, ako by sa niekomu zdalo. 
„Každý má svoje meno, farbu a tvar. Práve 
ich rôznofarebnosť a výnimočnosť ma do-
stala,“ spomína dôchodca, ktorý sa svoji-
mi krásavcami chodí pýšiť aj na výstavy. 

Súťaže ale nie sú nič pre neho, rad-
šej sa venuje kríženiu nových druhov. 
„Výnimočný kúsok vznikne tak, že ope-
lím kaktus, ktorý má krásny kvet, tým, 
ktorý má krásne telo,“ vysvetľuje šesť-
desiattriročný muž.

Láska však bolí, a inak tomu nie je ani 
v tomto prípade. Miroslavovi Falátho-
vi sa neraz stalo, že ho jeho miláčikovia 
popŕhlili. „Pichliače sú jedovaté a keď si 
ich rýchlo nevyberiete, miesto zahnisá. 
Každý sa učí na svojich chybách, a tak si 
už dnes dávam pozor.“ 

Na záver ešte jedna rada pre čitateľov, 
ktorých strapaté kvetiny oslovili. „Teplo-
ta v skleníku by nemala počas zimy kolí-
sať, inak budú rastliny stagnovať a pre-
stanú rásť. Počas celej zimy nepotrebu-
jú kaktusy ani kvapku vody.“ Miroslavo-
vi Faláthovi teda práve začali skoro pol-
ročné prázdniny. 

TEXT A FOTO: DARINA KVETANOVÁ 

Každý kaktus pozná po mene

  Chlpaté, pichľavé rastliny stoja 
v jeho skleníku jedna vedľa druhej 
ako vojaci. Má ich viac ako tisíc. 

HRNČIAROVCE NAD PARNOU – 
Bývalí učitelia hrnčiarovskej základ-
nej školy si na Katarínu zorganizo-
vali milé posedenie. Hoci sa ich z pô-
vodného počtu osemdesiat učiteľov 
zišlo len tridsaťšesť, spoločne si za-
spomínali na slávnostnú atmosféru 
z 1. septembra 1961. V tento deň 
ich riaditeľ Vojtech Miština priví-
tal na slávnosti pri otvorení novej 
budovy základnej školy v obci. Ti-
chú spomienku venovali účastníci 
stretnutia pätnástim kolegom, kto-
rí sa už stretnutia nedožili. Mno-
hí z učiteľov sa nevideli celé roky, 
a preto zvítanie bolo veľmi dojem-
né. V spontánnej priateľskej debate 
veľmi kladne hodnotili najmä dobré 
kolegiálne vzťahy, vysoké pracovné 
nasadenie a entuziazmus pre dobré 
meno školy. Všetci sa zhodli v názo-
re, že je treba organizovať častejšie 
podobné stretnutia.  om

Stretnutie kolegov 
zo zborovne 

INZ-9049



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:

Policajti - insitní 
vykladači zákona

(Ochrana autorských práv je 
u nás pre kompetentých 

španielskou dedinou.)
Str. 22

neprehliadnite

Zástupca dechtického 
starostu Peter Roháč 
chodil na Mechanizačnú 
fakultu Vysokej školy 
poľnohospodárskej. 
Jeho momentálna práca 
s pôvodným povolaním 
veľa spoločného nemá. 

Istý čas sa venoval programovaniu, 
ale dnes ho v Dechticiach každý pozná 
ako muža s kamerou, ktorý je všade, 
kde sa niečo deje.

K tejto záľube sa dostal náhodne, 
keď si kúpil digitálny fotoaparát 
s možnosťou krátkych videosekvencií. 
Dávno má lepšiu techniku a už siedmy 
rok zachytáva udalosti v obci aj na okolí. 
Spojazdnil miestny infokanál, aby 
ľudia vedeli o všetkom, čo sa deje. Aj 
obyvateľom susedných dedín sa jeho 
práca páči a zaujímajú sa o jeho služby. 
„Roháčova káblovka“ a jej obsah je 
častá téma rozhovorov u  všetkých 
vekových kategórií. „Ľudia sa na seba 
radi pozerajú, alebo si aspoň pripomenú 
udalosti, pri ktorých boli,“ tvrdí Peter.

Zachytiť folklór

„Pri práci s archívnymi záznamami 
som si uvedomil, že aj tie sú svojím 
spôsobom zaujímavé. Všetko sa mení. 
Vidieť, ako niečo vyzeralo pred dlhším 
časom a porovnať to s momentálnym 
vzhľadom, je rozhodne pútavé,“ 
hovorí Peter Roháč. Rozhodol sa teda 
natáčať každú akciu doma i v ďalších 
obciach, zastrčené kúty dediniek 
či okolitú prírodu. „Neviem, či sa 
niekto zaoberá niečím podobným, 
ale ja sa snažím zachytiť a zmapovať 
predovšetkým folklór,“ konštatuje. 
Za zábavné považuje nakrúcať malých 
škôlkarov, ale nechýbal s kamerou ani 
na majstrovstvách Slovenska v  súťaži 
dobrovoľných hasičov.

Hneď po tom, ako sa tejto práci začal 
systematicky venovať, založil unikátnu 
tradíciu. Novoročný príhovor nemal 
v televízii len prezident republiky, ale aj 
dechtický starosta. Odvtedy tak robia aj 
v ďalších dedinách. 

Príde všade, kam ho zavolajú. 
„Niekedy točím aj veci, ktoré sa na prvý 
pohľad nikomu nehodia. Pre môj archív 
to však má význam,“ hovorí. Nezištne 

nakrúca dlhoročné úsilie Katarínkov pri 
záchrane kostola a kláštora sv. Kataríny 
v Malých Karpatoch pred zrútením. 
Starších ľudí zas potešil priamym 
prenosom z omší počas väčších sviatkov 
na miestnej káblovej televízii. 

Budem ako ocko

Originálnym nápadom bolo zachytenie 
všetkých ulíc k prvému dňu roka. 
Sadol do auta a točil. Veľa roboty má 
na Prvého mája. „Každá dedina stavia 
máj a ja to mám zaznamenať. Niekedy je 
priam zázrak postíhať to,“ smeje sa.

Natáčanie všetkých a všetkého má 
rozhodne svoje čaro. Dokonca aj syn 
Petra Roháča, Juraj, sa v škole pochválil, 
že chce byť ako ocko. Vysvitlo však, že 
nie ako ocko naháňať sa s kamerou, ale 
prikladať do krbu a sušiť ovocie, čo je 
ďalšia záľuba Petra Roháča.

TEXT A FOTO: JÚLIA KAMPFOVÁ

Digitálna kronika Petra Roháča
Pre jeho kameru sú zaujímaví všetci a všetko, čo sa hýbe

 Peter Roháč. Robí to, čo ho baví.

 Syn Jurko. V ocinovi vidí vzor. Jeho snom je prikladať do krbu a sušiť ovocie.
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Meno Lucia je na kresťanskom 
Slovensku veľmi obľúbené. 
Jeho nositeľky by však 
určite nechceli zdieľať 
osud svojej patrónky. 

Svätá Lucia sa narodila okolo r. 286 
v bohatej rodine v Syrakúzach na Sicílii, 
umrela pred „okrúhlymi“ 1705 rokmi, 13. 
decembra 304 v Katánii.

Ako dievča zložila pred Bohom sľub 
panenstva a rozhodla sa po celý život 
pomáhať chudobným. Preto odmietla 
aj ženícha, ktorý tak jedným razom 
prišiel o krásnu nevestu i sľubné veno. 
To by naštvalo každého normálneho 
chlapa, a tak ju snúbenec okamžite udal 
rímskemu konzulovi Paschasiovi.

Za sľub panenstva smrť

Vtedy to veru kresťania nemali 
na ružiach ustlané. Všetci obyvatelia 
ríše museli povinne uctievať rímskych 
bohov, čo u kresťanov neprichádzalo 
do úvahy. Cisár Dioklecián ich označil 
za vlastizradcov. V rokoch 303 
a 304 vydal tzv. krvavé edikty, ktoré 
umožňovali trestať ich za vieru smrťou.

Pannu Luciu teda miestodržiteľ 
súdil práve v čase najväčšieho pohonu 
na kresťanov. Vyzval ju, aby sa verejne 
vzdala svojej viery. Keď odmietla, 
rozkázal vojakom, aby ju odvliekli 
do verejného domu a potupne znásilnili. 
Natešení vojaci sa na ňu vrhli, ale deva 
stála z Božej vôle ako prikovaná. Keď 
ňou nepohol ani pár volov, obložili 
ju drevom, poliali smolou, živicou 
a vriacim olejom a zapálili, plamene sa 
jej však vôbec nedotkli. „Ó, veľký je Boh 

kresťanov!“ volali v úžase svedkovia 
hrozného divadla. Napokon jej kat 
prebodol mečom hrdlo a Lucia sa ešte 
zomierajúc modlila za stálosť kresťanov 
a obrátenie pohanov.

Ale ani Paschasius sa dlho nesmial. 
V krátkom čase ho obžalovali 
z drancovania provincie, ktorú spravoval, 
odviedli ho do Ríma a popravili.

Strigy aj ľúbostná mágia 

V tradičných kresťanských krajinách 
západnej Európy sa 13. decembra konajú 
na počesť mučeníckej smrti sv. Lucie 
sprievody, ktorých hlavnou postavou je 
svätica oblečená ako nevesta a na hlave 
má veniec s horiacimi sviecami. U nás 
je tento deň prastarým pohanským 
sviatkom spojeným s blížiacim sa 
zimným slnovratom. Je plný vyháňania 
zla v podobe stríg, bosoriek a démonov, 
ale aj nádeje na skorý príchod 
životodarnej jari.

Mládenci hrmotali starými hrncami, 
búchali vrátami, nesmelo sa priasť 
ani drápať perie, rúbať drevo v hore. 
Na ochranu pred zlými duchmi slúžil 
cesnak a milým historickým paradoxom 
bolo, že si ním ľudia robili aj kresťanský 
krížik na čelo, na domy aj stajne. 
Dobytok okiadzali dymom z posvätených 
rastlín. Obecní pastieri práskali bičmi 
a trúbili na rohoch a „hnali“ strigy 
až na krížne cesty. Niektorí odvážni 
chlapi si postupne od 13. decembra 
až po Štedrý deň vyrábali luciový 
stolček, šamlík bez klincov. Keď si naň 
na polnočnej omši sadli, videli, ktorá zo 
žien v kostole je bosorka. Ktovie, možno 
si podľa toho vyberali aj nevesty.

Štetka a husie brko

Dievčatá sa zas venovali ľúbostnej 
mágii. Z množstva zaručených receptov 
na spoznanie budúceho muža je dodnes 

obľúbená príprava trinástich lístkov 
s dvanástimi menami mládencov. 
Posledný ostane prázdny, alebo je 
na ňom napísané Smrť. Každý deň sa 
spáli jeden a na poslednom, na Štedrý 
deň, je meno súdeného. 

Tak isto sa zachováva tradícia 
tajomných Lucií v bielych rubášoch 
a s namúčenými tvárami, ktoré bez 
slova vojdú do domov, aby štetkou 
a husím krídlom vymietli z pece 
a kútov temné sily. Na ceste dedinou 
ich sprevádzajú maškary. Medzi 
najznámejšie pranostiky patrí ľudový 
poznatok, že aké počasie bude 
postupných dvanásť dní od Lucie, 
také budú jednotlivé mesiace 
nasledujúceho roka. 
 BENJAMÍN ŠKREKO

Keby tie šamlíky aspoň fungovali...
Kresťanská Lucia bola mučeníčka, slovenská je pohanka

Životný príbeh sv. Lucie sa 
opiera iba o legendy. Jedna z nich 
hovorí aj to, že keď ju rodičia nútili 
do vydaja, odradila pytača tým, 
že si vylúpila oči. Podľa ďalšej 
legendy ju ohrdnutý nápadník 
udal za uctievanie jediného, 
kresťanského Boha, za čo ju 
popravili bodnutím do hrdla. 
Preto je uctievaná ako patrónka 
slepých a postihnutých krčnými 
chorobami. Jej atribútmi sú oči 
na miske alebo v podobe kvetu 
na stonke, plamene, lampa a meč.

Ochrankyňa 
zraku a hrdla

Rodičia dospievajúcich dievčat, 
urobte malý pokus podľa zaručene 
osvedčenej ľudovej zvyklosti. 
Nech vaša dievka odlomí na Luciu 
konárik z čerešne a vloží ho 
do vázy. Potom každé ráno 
do Štedrého dňa musí zavčasu 
vyskočiť z postele a priniesť 
z jarčeka (v mestách by sa 
hádam mohol uznať aj kohútik 
v kúpeľni) v ústach vodu. Ňou nech 
zvlažuje vetvičku až do Vianoc. Ak 
na Štedrý deň konárik rozkvitne, 
dokazuje to poctivosť dievčaťa 
a signalizuje skorý vydaj.

Vetvička usvedčí

Ráno na deň sv. Lucie nesmie 
podľa slovenských ľudových obyčajov 
vojsť do domu cudzia žena. Zato 
chlapci a muži sú vítaní. Mládenci 
ešte aj dnes chodia po gazdovstvách 
„oceľovať“ s reťazami a inými 
predmetmi zo železa v rukách. Pri 
vstupe do domu prednášajú túto 
riekanku:

 „Doniesol som vám oceli, 
aby sa vám hrnce, misky nebili,
reťaze netrhali, sekery nelámali. 
Koľko máte v plote kolov,
aby ste mali v maštali volov, 
koľko máte lyžičiek,
aby ste mali toľko jalovičiek, 
koľko máte tanierov,
aby vaša dievka 
mala toľko frajerov.“ 

Doniesol som oceli
 Atribúty svätej Lucie: oči na stonke, plamene...  REPRO: archív
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O B J E D N ÁV K A 
P R E D P L AT N É H OTRNAVSKÝ 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)* 

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

* Čo sa nehodí, prečiarknite.

IČO (len firmy)

DIČ (len firmy)

Každá objednávka 
predplatného doručená 
na adresu redakcie 
na tomto tlačive, alebo 
vyplnená na našej 
webstránke, spĺňajúca 
podmienky súťaže, bude 
zaradená do žrebovania 
o hodnotné ceny. 
Žrebovanie sa uskutoční 
15.12.2009.

1. cena
plazmový
televízor
v hodnote
1000 €



Vyhrajte!

RIEŠENIE SUDOKU

 ZO STRANY 18: 

TAJNIČKA ZO STR. 25:

S mocným sa 
nebi a hlúpemu never.

6 5 7 4 2 1 3 8 9

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

8 5 7 6 4 2 1 3 9

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

6 5 7 9 8 2 4 3 1

4 8 3 7 5 1 2 6 9
2 1 9 4 6 3 5 8 7
5 3 6 2 1 7 8 9 4
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Vôňa vianočného punču 
a pečených gaštanov sa 
v čase adventu vznáša 
nad celým mestom. 
Metropola Rakúska sa 
už uprostred novembra 
mení na zázračnú 
vianočnú krajinu.

Tento svet je bohatý 
na tradičné vianočné pochúťky, 
vysvietené stromčeky 
a atrakcie pre deti. Vianočné 
trhy vo Viedni majú viac ako 
sedemstoročnú tradíciu. 
Viedenčania preto dobre 
vedia, ako na to. Ich trhy sú 
milé, priateľské, pohodové 
a voňavé. Skvelý vianočný punč 
nalievajú do skutočných šálok! 
Keď šálku vrátite, dostanete 
naspäť zálohu, ak nie, je vaša, 
na pamiatku.

Pochúťok je tu od výmyslu 
sveta. Aj drobných vianočných 
dekorácií, ručne vyrezávaných 
betlehemov a detských hračiek. 
Remeselníci ponúkajú malé 
darčeky, šperky, bižutériu, 
keramiku, všetko s puncom 
dobrého vkusu. Deti viac 
zaujmú koncerty, stretnutia 
s Ježiškom, pečenie koláčov, 
kolotoče, jazdy na poníkoch 
a na vláčiku, bábkové divadlo 
a ďalšie atrakcie. Každý 
rok si najmenší návštevníci 
v detských dielňach vyrobia asi 
šesťdesiat tisíc darčekov.

A po takej práci si aj ony 

môžu užiť vianočný punč. 
Samozrejme, špeciálny, 
nealkoholický. Okrem 
sladkostí ich najviac láka 
špecifická viedenská pochúťka 
Spiralenkartoffeln, vypražené 
špirálky zo zemiakov. 

Všade hrá vianočná hudba 
a atmosféra je čarovná. Práve 
o ňu na trhoch ide viac, ako 
o nakupovanie darčekov. 
Prechádzky zimným mestom 
po zotmení s šálkou horúceho 
punču v rukách patria k tomu 

najkrajšiemu, čo môže človek 
v predvianočnej Viedni zažiť.

V Rakúsku, ale aj v Nemecku 
a na severe Talianska si 
na vianočných trhoch v uliciach 
dávajú mestá záležať už 
stáročia. Najväčší trh vo 

Viedni, ten pred viedenskou 
radnicou, sa v súčasnej podobe 
koná tento rok po dvadsiaty 
druhýkrát. Každoročne ho 
navštívi približne tri a pol 
milióna ľudí. Z toho vyše pol 
milióna cudzincov. Budete tento 
rok medzi nimi?

MARIANNA WOLFOVÁ

Vianočná atmosféra vo Viedni
Sedemstoročná tradícia má svoje vône a čaro

  Dekorácie, drevené hračky, perníky, pečené gaštany, kandizované ovocie a punč. Vianočné trhy 
vo Viedni majú svoje neopakovateľné čaro.  FOTO: Vladimír Kampf
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Psoriáza či lupienka. 
Nepríjemné chronické 
ochorenie, ktoré život síce 
neberie, no ničí ho zásadným 
spôsobom. Trpia naň milióny 
ľudí celého sveta. Psoriáza 
je nevyliečiteľná, zato jej 
priebeh sa zmierniť dá. Ľudia 
prírodnej liečbe príliš neveria, 
no za rybičky hovoria výsledky, 
ktoré sú často lepšie, ako 
účinky rôznych mastí.

Garra rufa, božia ryba, pochádza 
z Turecka. Žije v potokoch napájaných 
horúcimi prameňmi. V 36-stupňových 
vodách vládol nedostatok rastlinných 

a živočíšnych organizmov, a tak 
sa rybičky začali živiť odumretými 
šupinami kože ľudí, ktorí sa do vôd 
prichádzali kúpať celé tisícročia. V roku 
1989 zázračné rybičky, pomáhajúce 
liečiť vážne kožné ochorenia, preslávili 
reportéri BBC. Endemický druh ponúka 
okrem čistenia a liečby kože aj pedikúru, 
manikúru, peeling, podporu rozvoja 
psychomotoriky a alternatívnu liečbu. 
Táto metóda sa rozšírila po celom svete. 
Dostala sa i k nám.

Pre svokru všetko

Na začiatku bola svadba. Svokra 
MVDr. Milana Raffesberga trpí psoriázou. 
Vyskúšala už všetko dostupné, čo by 
jej mohlo pomôcť. Márne. „Začal som 

pátrať, čo by mohlo zabrať. Dozvedel 
som sa o rybičkách. To bol podnet 
na založenie sanatória v Dubovanoch,“ 
spomína doktor Raffesberg.

Centrum funguje štyri roky. 
Obsadené je na dva mesiace vopred. 
S návštevnosťou teda nie sú problémy. 
Klienti sem prichádzajú  z rôznych kútov 
sveta. Okrem Austrálie tu boli ľudia 
z každého kontinentu. „Chodia sem 
známi aj neznámi. Choroba si nevyberá,“ 
hovorí lekár. Spočiatku ho nazývali 
šarlatánom. „Ichtyoterapiu potvrdili 
ako alternatívnu liečbu pre pacientov 
so psoriázou štúdie vo vedeckom 
Oxford Journals. Niekto však stále 
neverí a liečbu spochybňuje aj napriek 
svedectvám všetkých, ktorí sa k nám 
chodia liečiť pravidelne. Tí určite vidia 

výsledky najlepšie a sú ochotní o nich 
informovať aj nových pacientov. Vo 
viedenskom sanatóriu je permanentne 
obsadených jedenásť vaní, u nás sedem. 
Ale my sme na dedine,“ smeje sa doktor.

Rybičky šteklia

Rastislav je na liečebnom pobyte 
prvýkrát. Práve ukončil trojtýždňovú 
kúru. Aj on má psoriázu. Táto choroba 
sa môže vyskytovať na všetkých 
častiach kože. Trebárs aj na hlave. „Vo 
vani ležím úplne ponorený. Dýcham len 
cez dýchaciu trubicu - šnorchel. Prvé 
štyri dni ma šteklilo, keď ma rybičky 
ošetrovali, smial som sa a vyfukoval 
som zo šnorchla vzduch ako veľryba. 
Teraz je to už príjemný pocit,“ hovorí 

Na psoriázu je dobrý Ryba
Prvým pacientom Milana Raffesberga bola jeho svokra

 MVDr. Milan Raf fesberg. S dcérou sa chodí kúpať medzi rybičky každú druhú nedeľu. Je to zdravé a uvoľňujúce.  FOTO: Júlia Kampfová
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pacient. „Takáto liečba je rozhodne 
úspešnejšia, ako všetky lieky a masti. 
Človek hlavne do seba nemusí pchať 
chémiu,“ dodáva. O doktorovi Rybovi 
sa dozvedel z médií. Výsledky liečby sú 
viditeľné až pri jej konci.

Rovnako ako Rastislav, aj kopa ďalších 
klientov je živým dôkazom, že liečba 
zásadne zmierňuje príznaky ochorenia. 
Centrum Milana Raffesberga má oproti 
iným množstvo výhod. „Máme sedem 
vaní. Sme jediní na Slovensku, ktorí ich 
majú takéto množstvo. V každej z nich 
je tristo rybičiek. Vďaka tomu vieme 
garantovať, že ak sa v jednej z vaní 
človek vykúpe, ďalší už do tej istej 
vody nevlezie. Ide tu hlavne o hygienu, 
ktorá je rozhodne na vyššej úrovni ako 
v iných liečebných sanatóriách. Tam 
majú jednu alebo dve vane, do ktorých 
strkajú ľudí do radu ako na bežiacom 
páse. Jeden von a druhý dnu. Tu 
sa veľmi o hygiene hovoriť nedá,“ 
konštatuje doktor Raffesberg.

Paraziti na nete 

Taktiež ako jediní na Slovensku 
v Dubovanoch pravidelne kontrolujú 
stav vody aj rýb. Vždy tri z nich obetujú 
a pošlú do laboratórií na Štátny 
veterinárny ústav. „Je dôležité, aby ľudia 
nenaleteli rôznym sanatóriám, ktoré 
nevedia predložiť žiadny dôkaz o ich 
činnosti. To, že si niekto stiahne zopár 
fotiek z internetu a chvastá sa, ako 
pomohol pacientom na fotografiách, 
nie je dôveryhodné. My vieme doložiť 
kontakt na každého jedného klienta 
z fotky, ktorý je ochotný úspech liečby 
potvrdiť,“ hovorí.

Dubovany, kde sa sanatórium 
nachádza, sú vo veľmi výhodnej oblasti 
najmä vďaka vode. Je mierne tvrdá 
a má parametre presne vyhovujúce 
rybičkám. Okrem ľudí tieto rybičky 
klasicky papajú krmivo. Žijú päť až 
sedem rokov. Sú klienti, ktorí nemajú 
čas dochádzať za liečbou. Tí majú 
možnosť kúpiť si vlastných „doktorov“. 
Takáto rybka nie je lacná a naplniť si 
celú vaňu nie je jednoduché. V domácej 
vani treba rovnaké množstvo rybičiek 
ako tu. Približne tri stovky. Ak niekto 
ponúka akvárium s dvadsiatimi rybkami 

a nahovára záujemcovi, že to postačí, 
pravdepodobne ide o podvodníka. 
Takých je veľa. „Kradnú domény, 
obchodné značky, fotografie, dokonca 
používajú moje meno. Doktor - Ryba 
prehodia na Ryba - doktor a hneď majú 
prestížnu obchodnú značku,“ hnevá sa 
Milan Raffesberg.

Hodina kúpania stojí do päťdesiat eur. 
Pri dlhšom čase sú, samozrejme, zľavy. 
Táto cena za kúpeľ nie je privysoká. 
Oproti ostatným častiam Európy je 
asi tretinová. Je to tiež dobrý nápad 
na vianočný darček, a to aj pre zdravého. 
Manikúra, pedikúra alebo peeling sa hodí 
vždy a ako bonus je zaujímavý zážitok. 
Sama som k rybičkám strčila ruku a ten 
pocit bol perfektný. Ryby jedávam 
rada, no netušila som, že môže byť také 
príjemné, keď ryby jedia mňa.

JÚLIA KAMPFOVÁ

 Rastislav si liečebný pobyt pochvaľuje.  FOTO: Júlia Kampfová

  Jeden z mnohých pacientov so psoriázou. Vľavo pred liečbou a vpravo 
po 21 dňoch liečby. FOTO: Archív Dr. Raffesberga

Starnem. Asi nie som prvý, ani 
posledný, kto na to prišiel. A rovnako 
ani nie som prvý a posledný, koho to 
prekvapilo. V januári budúceho roku 
sfúknem na torte už pomyselných 
(všetky sa na ňu nezmestia, takže 
reálne budú tak tri) 38 sviečok.

Viem, z pohľadu staršej časti 
populácie to možno nie je až tak 
veľa. Ale z pohľadu človeka, ktorý 
v roku nežnej revolúcie maturoval. 
Ktorému už hlavu pokrýva viac ako 
38 šedivých vlasov, je tá blížiaca 
sa tridsaťosmička opätovným 

pripomenutím, že na mladosť – 
zázrakov čas človek môže už len 
spomínať.

Apropo, čas. Klasik o ňom hovorí, 
že letí ako bláznivý. A že môže 
za všetko. Nuž, toto obvinenie by 
sa možno dalo napadnúť. Ale maslo 
na hlave občas ten čas určite má. 
Najmä za to, že ubiehajúcimi rokmi 
ubieha pre človeka čoraz rýchlejšie. 
Aspoň subjektívne taký pocit 
vyvoláva. Keď je človek mladý, čas 
sa vlečie ako lenivá ťava. A cez deň 
osemhodinový rozvrh na základnej 
škole zvykne pripomínať nikdy sa 
nekončiaci príbeh. „Čo by som len dal 

za to, byť starším, mať už prácu, byť 
slobodný, nemusieť počúvať rodičov,“ 
pomyslí si často adolescent. 
Utopicky si myslí, že časom sa všetko 
spomenuté vyrieši a pohne správnym 
smerom. Potom, po rokoch, už ako 
dospelý, zistí, že nie všetko čas 
vyriešil podľa jeho predstáv. A že už 
sa ako lenivá ťava nezvykne vliecť 
čas, ale skôr človek sám (pod ťarchou 
zdravotných či iných problémov).

Naproti tomu čas časom naberá 
čoraz zúrivejšiu rýchlosť. Vianoce 
striedajú Vianoce. Deti „zrazu“ 
nemajú jeden, ale desať rokov. 
Dospelý nemá dvadsať, ale štyridsať. 

Päťdesiat. Šesťdesiat. Jednoducho, 
čas sa s nami nehrá, neberie ohľady. 
Nedá sa zastaviť. Nezaberajú žiadne 
prosby, žiadne úpenlivé pohľady. Čas 
nedáva odklad. Nedáva druhú šancu. 
Nedáva nikomu načas. Letí šialenou 
rýchlosťou. Pre každého rovnako.

Ale tak to má vlastne aj byť, nie? 
Jedno je však isté. Rozhodca život 
raz fúkne do píšťalky a čas sa pre 
každého z nás zastaví. A naplnia sa 
slová anglického filozofa Herberta 
Spencera:  Čas je to, čo sa človek 
vždy snaží zabiť, ale čo nakoniec 
zabije jeho.

JOZEF BEDNÁR

Nezabíjajte čas!
JOBove zvesti
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Už idú. Siaham si 
na vrecká a tašku, aby 
som skontroloval, či mám 
všetko čo najbezpečnejšie 
zapnuté. V duchu si hovorím, 
že si ich nesmiem pripustiť 
k telu, lebo bude zle. Veď 
sa blížia tí najlepší.

Tlačenica pred stánkom. Jedna zo 
skupiniek známych trnavských vreckárov 
si už brúsi zuby na svoje obete. O chvíľu 
bude niekto ľahší o peňaženku. Sú to 
profíci, ktorí sa tomuto remeslu venujú 
odmalička. Narkomani v úzkych si často 
potrebujú zohnať prostriedky na drogy 
aj tým, že sa pokúsia niekoho okradnúť. 
Sú to však len úbohí amatéri. „Rodení“ 
vreckári si svoje umenie vycibrili. Oberú 
vás bez toho, aby ste niečo tušili. 
Nekompromisne.

Ďalšou chabou konkurenciou sú 
pre nich príležitostní zlodejíčkovia. 
Väčšinou tiež amatéri, o ktorých sa 
neoplatí strácať reč.

Je to jasné na prvý pohľad. Aj pre 
mestských policajtov v Trnave sú 

to už dávno známe firmy. „Sú ľahko 
identifikovateľní nielen pre nás, ale aj pre 
bežných občanov,“ vysvetľuje zástupca 
náčelníka Mestskej polície mesta Trnava 
Ivan Ranuša. „Vo väčšine prípadov 
kradnú ženy. Prehodia si pri tom cez 
ruku šatku, aby pod ňu schovali lup.“

Dôležité pre zlodejku je poslať 
ukradnutú vec čím skôr komplicom. 
Z rúčky do rúčky, aby bola celá 
situácia čo najmenej priehľadná. 
Ďalšou zásadou je čo najskôr zmiznúť 
z miesta činu. Akoby sa nechumelilo. 
„Ak sa ich podarí občanom odhaliť 
priamo na mieste, spustia veľký 
krik, do ktorého sa zapájajú aj ďalší 
členovia partie. Obeti je takáto situácia 
nepríjemná a podvedome sa z nej snaží 
sama vycúvať. Nemôže tak odhaliť 
osobu, ktorá sa jej hrabala vo vrecku 
alebo v kabelke.“

Ešte pred niekoľkými rokmi boli 
súčasťou takýchto gangov aj deti. 
Dokázali sa rýchlo stratiť aj s lupom 
a keby niečo, zákon bol voči nim šetrnejší.

V policajnom žargóne je vysvetlenie 
ich činnosti jednoduché. Ivan Ranuša: 
„Kumulácia väčšieho počtu ľudí 

na relatívne malom priestore znamená 
potenciálne väčšiu možnosť krádeže. 
Zlodeji využívajú tesný vzájomný kontakt 
v dave. Vtedy sú ľudia menej citliví na to, 
kto sa okolo nich pohybuje a obtiera sa 
o nich, ich vnemy sú oslabené.“

Okrem našich vreckárov využívajú 
najmä väčšie či sviatočné akcie aj ich 
zahraniční kolegovia. „Prichádzajú 
organizované skupiny najmä z Rumunska 
a Bulharska. Láka ich nával aj 
na vianočných trhoch.“

Sofistikovanejšie postupy

Ten, kto si okamžite nevšimne, že 
ho práve okrádajú, má pravdepodobne 
smolu. Jeho jediná šanca je potom 
už len kamerový systém. „Snažíme 
sa pôsobiť aj preventívne. V dave je 
väčšinou jedna naša hliadka, ktorá sa 
o možných vreckárov zaujíma. Už len 
svojou prítomnosťou znemožňuje páchať 
takúto činnosť. Okrem toho pozorujeme 
tieto osoby skryte v civilnom oblečení. 
Mne osobne sa takto podarilo cez jarmok 
prichytiť jednu zlodejku priamo pri čine.“

Žiaľ, policajtov v meste nie je až tak 

veľa, aby ich zlodeji nepoznali aj bez 
uniformy. Oni sú to v podstate známe 
„firmy“ navzájom.

Ako sa proti vreckárom brániť? 
Zástupca náčelníka odporúča: „Cenné 
veci nenosiť na dostupných miestach. 
Najhoršie je mať ich v zadných vreckách 
nohavíc či v dámskych kabelkách 
na pleci. Je ilúzia myslieť si, že zapnutá 
kabelka je bezpečná. Vreckári sú naozaj 
veľmi šikovní, veď v podstate sa ničomu 
inému ani nevenujú. Obeť väčšinou nemá 
ani šajnu o tom, že ju práve okrádajú.“

Mestskí policajti priamo v teréne 
upozorňujú potenciálne obete, aby 
si dávali pozor. Navigovaniu hliadky 
k skupinkám zlodejov tiež pomáha 
kamerový systém. „Ich postupy sú 
však stále sofistikovanejšie. Kým jedna 
skupina odvádza pozornosť hliadky, 
ďalšie sú zatiaľ akčné.“

Horúca stopa

V Bratislave svojho času pôsobili 
špecialisti, ktorí dokázali obeti 
nepozorovane rozrezať oblečenie 
a dostať sa k peňaženke trebárs aj 

Poď sem, poď sem, peňaženôčka!
Spoľahnite sa, v Trnave vás okradne známa firma

 V tlačenici si ani nevšimnete, že prichádzate o peňaženku.
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vo vnútornom náprsnom vrecku. 
„Pracovali“ najmä v preplnených 
prostriedkoch mestskej hromadnej 
dopravy. V Trnave sa tieto praktiky vo 
väčšej miere ešte nerozšírili.

„Krádež na osobe je trestný čin. 
V konečnom dôsledku tieto prípady 
preberá štátna polícia. My sa prvotne 
snažíme chytiť páchateľov pri čine, 
alebo im zamedziť v činnosti,“ vysvetľuje 
Ranuša.

Vreckári sú podľa mestských policajtov 
čoraz drzejší a agresívnejší. Proti starším 
a slabším ženám, ktoré sa nedokážu 
účinne brániť, používajú násilie. „To už 
však nie je krádež, ale lúpež. Takýto 
prípad sa nám podarilo kamerami 
zdokumentovať na autobusovom 
nástupišti Zelený kríček. Už nepomáha 
ani výstraha Vidím vás, dajte mi pokoj. Sú 
ako osy. Nedajú pokoj.“

Horúce zóny sú všade, kde je veľa ľudí. 
Tí najznámejší trnavskí vreckári vyrážajú 
práve od Zeleného kríčka, kde bývajú. 
Najprv si „čeknú“ ľudí na zastávkach, 
a potom sa presunú do ďalších, pre nich 
atraktívnych zón.

Počas posledného jarmoku ktosi 
ukradol trhovníkovi z Česka väčšie 
množstvo peňazí. Žiaľ, zlodeja sa nájsť 
nepodarilo. Pátranie po horúcej stope 
bolo neúspešné.

Ženská záležitosť

Kto nás to vlastne takto oberá? 
Väčšinou sú to tí najväčší ctitelia 
cigánskych tradícií, olašskí Rómovia. 
Je to s nimi ťažké. Jednotlivé komunity 
tejto fajty majú rady najmä sami seba. 
Vytvárajú dojem vlastného významu 
a nachádzajú medzi sebou rôznych 
vodcov, ktorými sa pokúšajú ohúriť aj 
bielych. Kto je najvyšší šéf olašských 

Rómov na Slovensku. Vajda? Prezident? 
Guvernér? Alebo nejaký viac či menej 
uznávaný kráľ? Ten, kto je pre jedného 
autorita, pre druhého je len samozvanec. 
Táto skupina Rómov má veľa tajomstiev, 
ktoré si nechávajú pre seba. Ich 
uzavretosť, dlhoročné vzájomné zväzky 
a schopnosť zavádzať sú osvedčenou 
ochranou ich vlastného sveta.

Najváženejší a najbohatší Rómovia 
sú ovešaní zlatými reťazami a vozia 
sa takmer výhradne len v lepších 
mercedesoch. Olasi majú bledšiu pleť. 
Tvoria približne desať percent všetkých 
našich Rómov. Na Slovensku je ich asi 
šesťdesiattisíc. V Trnave ich síce nie je 
veľa, ale je ich zvyčajne okamžite vidno.

Silnou stránkou týchto spoluobčanov 
bývalo najmä obchodovanie, kšeftovanie 
a drobné služby obyvateľstvu, 
napríklad veštenie či aj nenápadné 
vyprázdňovanie vreciek... Takáto 

práca je väčšinou ženská záležitosť. 
Olašské manželky sú verné a muži si ich 
zvyčajne kupujú. Dokážu sa kvôli nim 
nechať aj zavrieť. Cena Olašiek stúpa 
tým, čo dokážu. Na životnú zručnosť 
ich pripravujú odmalička. Každá, ktorá 
dokáže zohnať peniaze, je cenná a má 
veľkú hodnotu. Čím viac, tým lepšie. 
Pri sobáši za ňu ženíchova rodina platí 
výkupné. To sa podľa kvality môže 
vyšplhať až do tisícov eur. Samozrejme, 
najlepšie v zlate. Olašskí Rómovia 
nemajú ani štipku vzťahu k tvrdej 
fyzickej práci. Invaliditu si chlapi aj 
dnes kupujú, alebo ju dostávajú legálne. 
Ak sa celý život človek nehýbe, nejaká 
choroba sa uňho vždy nájde.

Samozrejme, nie všetci Olasi sú 
zlodeji! Píšem o známych firmách 
a snažím sa priblížiť čitateľom ich zvyky.

TEXT A FOTO: 
VLADIMÍR KAMPF

 Kamerový systém mestskej polície síce výrazne obmedzil „slobodu“ zlodejov, ale úplne jej nezabráni.

 Objasnenosť vreckových krádeží je veľmi nízka.

Pred asi piatimi rokmi som sa 
znova narodil. Pripravoval som 
reportáž o masovom vrahovi 
z južného Slovenska. Prišiel 
som priamo do osieho hniezda 
ako slušný reportér a požiadal 
príbuzných vraha o názor. Jeden 
z nich znenazdania vytiahol 
vidly a s bojovým pokrikom sa 
rozbehol proti mne. Samozrejme, 
vidly mal v polohe na bodáky 
a aj keď som do poslednej chvíle 
slepo veril, že nebodne, bodol.

Našťastie som sa smrtiacemu 
výpadu vyhol a vidly sa zapichli 
len do zadnej časti redakčného 
auta. Čo sa dialo neskôr, na to 
si spomínam len hmlisto. 
Pamätám sa iba, že útočník 
mi vyrazil z ruky fotoaparát 
a potom sa už len váľal pri 
mojich nohách a nevládal 
vstať. Jeho verní sa rozutekali 
na všetky svetové strany.

Keď ho muži zákona doviezli 
z ošetrenia na policajnú stanicu, 
bol do pol pása zasádrovaný. 
Vraj to ja som ho agresívne 
bil hlava-nehlava. Rozbehlo sa 
vyšetrovanie. Za uplynulých 
päť rokov som bol niekoľkrát 
na výsluchu v Leviciach. 
Útočník ani raz. Na prípade 
sa vystriedalo niekoľko 
vyšetrovateľov, zopár ich 
medzitým odišlo do výsluhového 
dôchodku... 

Nedávno mi volala podľa hlasu 
mladá policajtka, či som ochotný 
pricestovať na konfrontáciu 
s útočníkom. Deň pred 
konfrontáciou mi však zavolala 
znova, aby som nechodil, 
pretože vraj toho vagabunda nie 
je možné nájsť…

Približne v tom istom 
čase, keď som overoval fakty 
do reportáže a skoro prišiel 
o život, prekročil som na aute 
rýchlosť. Dostal som zaslúženú 
pokutu vo výške 500 korún. 
Nech mi je odpustené, zabudol 
som ju zaplatiť. V týchto 
dňoch mi došla zásielka. Súdny 
exekútor ma vyzýva, aby som 
okamžite zaplatil 150 eur… 
Pripomínam, že za pokutu vo 
výške 500 korún! Asi zaplatím, 
inak mi hrozia ďaľšie sankcie.

A napadla mi pritom skvostná 
myšlienka. Na prípady, na ktoré 
polícia nestačí, treba nasadiť 
súdnych exekútorov. Nielen 
na vymáhanie pokút, ale aj 
na predvádzanie nebezpečných 
vagabundov. Určite to dokážu, 
pretože na rozdiel od policajtov 
pracujú za tučnú províziu.

TITUS POLAKOVIČ

Jeden exekútor lepší 
ako tím policajtov
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Darovanie sa považuje 
za právny úkon spočívajúci 
v dobrovoľnosti a bezplatnosti. 
Pokiaľ by sa obdarovaný 
správal voči darcovi alebo 
členom jeho rodiny v rozpore 
s dobrými mravmi tak, že ich 
hrubo porušuje, potom má 
darca v zmysle ustanovenia 
§ 630 Občianskeho 
zákonníka právo domáhať 

sa vrátenia daru. Z toho, 
čo čitateľka napísala, však 
nemožno hodnotiť konanie 
obdarovaného ako hrubé 
porušenie dobrých mravov. 
Ide o právo obdarovaného ako 
vlastníka bytu nakladať so 
svojím majetkom.

MIROSLAVA PRINCOVÁ, 
PRÁVNIČKA

Synovi som darovala 
byt, ktorý neskôr predal, 
napriek tomu, že som s tým 
nesúhlasila. Konal teda proti 
mojej vôli, čo pokladám 
za dôvod, aby som sa 
domáhala vrátenia daru. Mám 
na takéto niečo nárok?

 Štefánia O., Trnava

Obdarovaný môže dar predať

Jedným z mojich mnohých 
pokusov o napodobenie ázijskej 
kuchyne boli aj tieto jarné 
závitky. Celkom to vyšlo, i keď 
jedlo pripravené na Slovensku 
nikdy pravú exotickú chuť 
nezíska. Aj keby ste na prípravu 
použili rovnaké suroviny ako 
Ázijci, chutilo by inak. Chuť 
zásadne ovplyvňujú koreniny.

Na závitky potrebujeme 
pätnásť ryžových papierov. 
V miske som rozmiešala asi 
pol kila mletého hovädzieho 
mäsa, dvesto gramov uvarenej 
ryže, dve vajcia a prisypala 
som štipku soli, čierneho 
korenia, zmes ázijského 
korenia a lyžičku pikantnej 

sójovej omáčky. Všetko som 
dôkladne premiešala.

Do taniera s vlažnou 
vodou som iba na pár sekúnd 
z oboch strán namočila ryžový 
papier. Papier som vybrala 
a položila na suchú utierku. 
Do stredu som vložila kôpku 
mäsovej zmesi a zabalila ju 
do papiera. Pekne vytvarovaný 
valček som osmažila v panvici 
na rozpálenom oleji z oboch 
strán.

Ako prílohu som použila 
dusenú červenú kapustu, 
obmenou je  akýkoľvek šalát 
z čerstvej zeleniny.

Dobrú chuť želá
 JÚLIA KAMPFOVÁ

Chuť našej Ázie
recept

STREDNÁ

sudoku

ŤAŽKÁ

VEĽMI ŤAŽKÁ

Riešenie sudoku nájdete na str. 13.

STREDNÁ

6 4 8 9

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

3 7 8
8 7 5
3 9 1

7 1 4 3

ŤAŽKÁ

5 6 3

3 4
4 9 8

3 7 4 9
7 5 2

1 8 4
8 2 6

5 9
2 1 9

VEĽMI ŤAŽKÁ

5 8 1

8 9
1 4

5 2 9
4 6 3

2 6
9 1

3 5
8 7 4

Vzorné gazdinky už 
majú válovčeky z balkónov 
vyčistené a uložené 
v pivnici. Ani v zime, 
a predovšetkým počas 
vianočných a novoročných 
sviatkov, nemusia byť 
vonkajšie parapety okien 
bez zelene. Hrantíky 
vysypeme kamienkami 
a pieskom a nastrkáme 
do nich vetvičky ihličnanov. 
Kombinujeme viac 
druhov, napríklad jedľu, 
borovicu, smrek, jalovec 
a pod. Podľa vkusu 
pripevníme na ne šušky 
rôznych veľkostí buď v ich 
prirodzenej podobe, alebo 
nastriekané na strieborno 
či na bronzovo, pridáme 
šípky a ďalšie bobuľoviny. 
Napokon aranžmán 
vypletieme brečtanom, 
skrášlime drobnými 
vianočnými ozdobami, 
prípadne použijeme aj 
bezpečné svetielka, odolné 
voči poveternostným 
vplyvom. Radosť budú 
mať nielen domáci, ale aj 
okoloidúci. A keď si na šušku 
sadne vtáča a začne ju 
vyzobávať, to je už niečo 
ako bonus navyše. bš

Vianoce 
na parapete

inzercia
 Predám stavebný pozemok 
v Bolerázi, 7 árov, v tichej ulici. 
 T: 0944 369 283

 Predám 3-i. byt v TT, Botanic-
ká, Prednád., 65 m2, balkón, mur. 
jadro, plast. okná, podlahy dlaž-
by, parkety, 69 707 €. 
 T: 0902 535 720

 Hľadám kaderníčku na ŽL 

do zariadeného kaderníctva 
v Trnave.  T: 0911 735 135.

 Prijmem mechanika 
do pneuservisu. 
 T: 0903 452 666

 Predám pripustenú kozu 
a 8-mesačného capka, z rodin-
ných dôvodov.  
 T: 033/53 31 973

 45-roč.  bacuľka chce vytvoriť 
rodinný život pre svoju 10-ročnú 
dcérku a hľadá partnera. 
 T: 0903 204 854.

 Darujem zachovalú rohovú 
sedaciu súpravu žltohnedej far-
by. T: 0905 303 819

 Doučím matematiku SŠ, VŠ. 
 T: 0905 715 047
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Baran 
21.3. - 19.4.

Pokračujete, kde ste prestali. Ide 
vám to vynikajúco. Energie má-
te toľko, že ju môžete rozdávať. 
V pracovnej oblasti to vynikajú-
co využijete. Môžete si dovoliť 
čokoľvek. Meniť prácu, vycesto-
vať za hranice, trošku hazardovať, 
plus k tomu v sobotu 12.12. a v ne-
deľu 13.12. vaša vládnuca plané-
ta Mars je výborne ožiarená Ve-
nušou – čiže predurčuje krásny ví-
kend strávený so svojou najmilo-
vanejšou bytosťou. Preto do nové-
ho pracovného týždňa vstúpite pl-
ní optimizmu, lásky a dobrej nála-
dy a v takomto duchu sa váš život 
bude niesť až do 16.12. Ak nebude-
te hazardovať s investíciami, pre-
žijete absolútne úžasné dni.

Býk
20.4. - 20.5.

Máte pred sebou úspešné dni. 
Štvrtok bude síce pracovne nija-
ký, ale využijete ho v súkromí. Po-
zor však na neveru z vašej stra-
ny! Skúste radšej svoje city a lás-
ku venovať stálym partnerom. Iba 
u nezadaných a tam, kde partner-
ské vzťahy sú nefunkčné, môže ísť 
o nadviazanie nového priateľstva.  
Piatok 11.12. prežijete v relatívnej 
pohode. Počas víkendových dní, 
najmä v nedeľu, sa bez premýšľa-
nia môžete vybrať na výlet,  aj keď 
cesta bude dlhšia. Väčšej spoloč-
nosti zvyčajne neholdujete, tento-
raz ju uvítate. Do pondelka vstúpi-
te maximálne oddýchnutí a šťast-
ní. V utorok a stredu čakajte ve-
ľa podnetov a nápadov, streta-
nie sa s ľuďmi narodenými v ohni-
vom znamení Leva, Strelca a Bara-
na, ktorí vám môžu priniesť do ži-
vota niečo nové. Zatiaľ s nimi len 
plánujte. 

Blíženci
21.5. - 21.6.

10. a 11.12. vás zachváti veľká ne-
spokojnosť. Okolo vás sa pohybuje 
niekto, pravdepodobne veľmi blíz-
ka žena, kamarátka, ktorá zaseje 
do vás určité pochybnosti týkajú-
ce sa práce. Robí to pravdepodob-
ne zo závisti, lebo oplývate šikov-

nosťou. Viete to dopredu, priprav-
te sa na to, nedajte si zničiť nála-
du. Už v piatok to bude mať za se-
bou, ale ostanú vo vás stopy. Ne-
upadajte na duchu. Cez víkend 
vám hviezdy doprajú relax v pokoj-
nom domácom prostredí, pri číta-
ní, v kruhu rodiny, pri náučnom fil-
me. 14.12. prídete do práce už bez 
negatívnych pocitov. Nedá sa po-
vedať, že budete obzvlášť šťastní, 
ale uvoľníte sa, nebudete zaťažení 
zážitkom z minulého týždňa. 

Rak
22.6. - 22.7.

Mimoriadne priaznivý deň na prá-
cu je pre vás piatok, keď sa vám 
naskytne príležitosť nejakej in-
vestície. Skúste zariskovať, pusti-
te fantáziu, odložte obavy, vypla-
tí sa vám to vo finančnej oblasti. 
Deň je vhodný i na to, aby sa vám 
skrze peniaze vyplnilo to, o čom 
snívate. Cez víkend budete trocha 
pichľavejší, preto si dávajte pozor 
na slová adresované svojej rodinke 
a priateľom. Aj v pondelok po väč-
šinu dňa buďte ostražití, lebo oko-
lie nie je zvyknuté na vašu pichľa-
vosť a nabúrali by ste si dobré pra-
covné vzťahy. V pondelok a utorok 
vás v pracovnej oblasti čaká rozla-
denie, keď sa váš prednesený po-
streh u vášho najvyššieho nad-
riadeného nestretne s priaznivou 
odozvou. Vyčkajte, v budúcnosti 
váš návrh prijme a bude mať dobré 
pokračovanie.    

Lev
23.7. - 22.8.

Nadbytok energie, veľké šťastie 
v práci a finančnej oblasti vám bu-
de trvať od 10. do 16.12. Dávaj-
te si však pozor na pýchu, lebo by 
mohla vaše okolie dráždiť, pôso-
biť drsnejšie a mohli by ste si zís-
kať nepriateľov a nežičlivcov. Bola 
by to ohromná škoda, pretože má-
te úžasné pracovné výsledky, vaša 
pracovná oblasť bude vynikajúca. 
Čo sa týka lásky, citov a rodinných 
vzťahov, tieto teraz neriešte. Má-
te vedľa seba partnera, ktorý vás 
miluje. Nezabúdajte ale na to, že aj 
partner a partnerka z času na čas 
potrebujú aj slovné uistenia o va-
šej náklonnosti, že všetko medzi 
vami je v poriadku. Víkend strávi-

te pracovne a s priateľmi. Vhodné 
by bolo vziať so sebou aj partnera, 
aby sa necítil zanedbaný. 

Panna
23.8. - 22.9.

Mars po celý mesiac prechádza 
znamením Leva, čo je pre Pan-
ny varujúce. Venuša v Strelcovi 
vás bude nabádať, aby ste chodi-
li po večierkoch a správali sa ako 
bez rozumu. Je síce pravda, že dar-
čeky ste si nakúpili ešte v októb-
ri, ale to neznamená, že máte kaž-
dý večer tráviť vo veselej spoloč-
nosti, zatiaľ čo doma je bez vás 
smutno. Našťastie stojí pri vás va-
ša vládnuca planéta Merkúr, kto-
rý bude v Kozorožcovi po celé ob-
dobie. Ak ste si začali nejaký ved-
ľajší románik, spamätajte sa, lebo 
tajná láska môže zatúžiť byť zjav-
nou a vy nebudete vedieť, ako sa 
zachovať, aby boli všetci spokojní 
a nikto sa neurazil. Pripravujte sa 
pomaly na koniec roka, lebo pra-
covné úlohy budú tento rok zvlášť 
náročné a vy budete môcť precítiť, 
po čom túžite, aby vás iní potrebo-
vali a chválili.    

Váhy
23.9. - 23.10.

Jemnučké znamenie ako ste vy 
prežije piatok pracovne nie veľmi 
aktívny. Bude dobre, keď si troška 
oddýchnete. V nedeľu sa nabije-
te veľkou energiou lásky vo svo-
jom partnerstve. Alebo tí, ktorí ste 
nezadaní, stretnete nového člove-
ka a zamilujete sa. Bude to krok 
k tomu, aby ste do ďalšieho pra-
covného týždňa vstúpili naladení 
absolútne v pohode, čo bude pla-
tiť až do stredy 16.12. Budete vý-
konní, lebo budete čerpať zo šťas-
tia a zamilovanosti. Bude to platiť 
v starých i nových partnerstvách. 
Obklopuje vás pozitívna atmosfé-
ra, ktorú spôsobuje láska.   

Škorpión
24.10. - 21.11.

Po veľmi dlhom, hlavne psychic-
ky náročnom období, ktoré ste 
prekonali, sa situácia okolo vás 
už nejaký čas stabilizuje. Dostá-
va sa do polohy, ktorá vám dáva 

priestor na postupné dotiahnutie 
vašich pracovných záležitostí. Aj 
keď sa pomery okolo vás na pra-
covisku upokoja, budete mať pred 
sebou ešte dosť prekážok. Trpezli-
vo kontrolujte svoju ohnivú pova-
hu. Dovoľte aj vašim blízkym, aby 
vám pomohli a poradili. Záleží im 
na tom, aby medzi vami opäť na-
stala pohoda a porozumenie. Ne-
bojte sa im ukázať, že si vážite 
a oceňujete ich podporu. Zaslú-
žia si to.    

Strelec
22.11. - 21.12.

Nielenže oslavujete svoje naro-
deniny, ale vaša vládnuca plané-
ta v znamení Strelca je ožiarená 
pozitívne Slnkom a Jupiterom, te-
da šťastím a peniazmi. Trochu sa 
vám ukazuje smer cudzina. Keď 
dostanete nejaké ponuky, zvážte 
ich, nekonajte unáhlene. Avšak sú 
to ponuky vynikajúce. V zamest-
naní máte dobrú pracovnú per-
spektívu. Víkend 12. a 13.12. vás 
možno niečo máličko podráždi, 
ale vy na to ihneď zabudnete. 14. 
až 16.12. sa vám stále bude dariť. 
Do života vám vstupujú city, bu-
dete pokojní a vyrovnaní v tejto 
oblasti, nabití láskou, dokázali by 
ste hory prenášať.  

Kozorožec
22.12. - 19.1.

Necítite sa vo forme. Je to objek-
tívne. Niekto vo vašom okolí vám 
robí problémy. Stále pre vás pla-
tí držať sa späť, lebo už na budú-
ci týždeň si to môžete vydiskuto-
vať a vyjasniť. Sobota a nedeľa bu-
dú priaznivé na to, aby ste vyp-
li. Podarí sa vám vybrať sa nie-
kam do prírody, aspoň na malú pre-
chádzku. Nedržte sa doma, aby ste 
neprepadali chmúrnejším myšlien-
kam. Keď vyjdete von nadýchať 
sa, do nového pracovného týždňa 
vkročíte v pohode. Hneď pondelok 
bude priateľský deň, keď atmosféra 
a pracovná klíma umožnia vyjasniť 
si veci z minulého týždňa. V komu-
nikácii budete úspešne používať 
cit aj argumenty. V utorok a stre-
du budete mat pocit, že sa vám ne-
dostáva ocenenia.  Tento pocit bol 
oprávnený koncom minulého týž-
dňa, ale v aktuálnom už nie. Jedno-

ducho je tu čas, keď nie je dôvod 
prepadať pochmúrnym náladám.

Vodnár
20.1. - 18.2.

Urán je dobre ožiarený, ale chý-
ba mu energia od Slnka. Pracov-
né výsledky podávate dobré, ale 
ste zvýšene unavení, čo u vás nie 
je zvykom a vám samým to pre-
káža. Nebudete môcť robiť toľko, 
koľko by ste robiť chceli. Skúste 
to poňať tak, že veci nezmeníte. Je 
možné malé prechladnutie, nejaké 
menšie ochorenie, ktoré vám ube-
rá silu. Aj víkendové dni 12. a 13.12. 
budete bez energie. Namiesto to-
ho, aby ste chodili po vonku a vyví-
jali nejakú iniciatívu, skúste sa zdr-
žiavať doma, alebo v okolí domova. 
Neplánujete si výlety, únava ale-
bo menšie ochorenie pretrvá a ne-
splnilo by to účel. 14.12. už budete 
spokojní, i keď energie budete mať 
až do 16.12. stále menej. Dávajte 
si pozor na 16.12., keď vám pre po-
dráždenosť hrozí konflikt s partne-
rom. Ste znamenie, ktoré si nedáva 
servítku pred ústa, hovorí otvore-
ne. Vaša vládnuca planéta Urán je 
práve poškodená Venušou. Dávaj-
te si pozor, aby ste nerozbili za je-
diný deň všetko, čo ste vytvára-
li dlhé roky. 

Ryby
19.2. - 20.3.

Nie ste už v takom veľkom pracov-
nom nasadení ako po minulé dni, 
ale stále sa vám bude dobre dariť, 
budete spokojní. Pracovná oblasť 
sa ukazuje pohodová. Cez víkend 
prichádza vzpruha, dostanete veľ-
ký prísun vitálnej energie vo väčšej 
spoločnosti. Čaká vás zoznáme-
nie s novými ľuďmi, ktorí vstupu-
jú do vášho života. Je to zoznáme-
nie v kamarátskom zmysle slova. 
Energiu si prenesiete aj do budú-
ceho týždňa a od 14. do 16.12. bu-
dete mať chuť pustiť sa do čoho-
koľvek. Budete sa cítiť dobre, má-
te na to, do čoho sa chcete pustiť. 
Začnite hneď v pondelok, utorok 
a v stredu. Obloha je vám priazni-
vo naklonená. U vás ani netreba 
pripomínať, že by nebolo energie 
bez toho, aby ste boli doma citovo 
šťastní a spokojní. Táto oblasť bu-
de tiež pozitívne naplnená.

od 10.12. do 16.12.2009

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

Z hviezd číta astrologička Valika

 Štvrtok a piatok 10. a 11.12. - Luna v zna-
mení Váh. Budeme k sebe milší, príjemnejší a ústre-
tovejší. Váham patria ľadviny a močový systém, dá-
vajme si pozor na prechladnutie týchto častí tela 
a vhodne sa obliekajme.
 Sobota až pondelok 12. – 14.12. - Luna 

v znamená Škorpióna. Patrí mu pohlavné ústrojen-

stvo. V týchto dňoch sa nekúpte, radšej sa sprchuj-
te. Nechoďte ani do uzatvorených bazénov, vyhnete 
sa tak infekcii či nákaze. V týchto dňoch by nemalo 
byť operované mužské, ani ženské pohlavné ústro-
jenstvo alebo močový systém.
 Utorok a streda 15. a 16.12. - Luna v zna-

mení Strelca. Jednoznačne Luna v Strelcovi ovplyv-

ňuje pečeň. Alkohol má s pečeňou veľa spoločného, 
tak aspoň po tieto dva dni zmenšime jeho dávky. 
Je to o to dôležitejšie, že 16.12. bude nov. Strelco-
vi prináležia aj stehná so stehennými kosťami, bed-
rové kĺby, nezaťažujme ani tieto časti tela. V týchto 
dňoch sa vyhnite operácii pečene, bedrových kĺbov, 
prípadne svalov a kostí na stehnách. 

Strelec je znamenie symbolizujúce cudzinu, tak-
že čítajme cudzojazyčnú literatúru a udržujme kon-
takty s cudzinou. 

Lunárny kalendár zdravia
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„Doktore, to ste nevideli. Také 
čosi ešte ani v televízii nebolo. 
Na lúke sa hrali tri vaše jalovice 
a päť diviakov. Pretláčali sa 
hlavami. Potom sa jedna z nich 
otočila a diviaky išli v husom 
pochode ako indiáni za ňou.“ 
Takto rozprával o svojom zážitku 
z posedu poľovník Michal Steiger 
smolenickému veterinárovi 
Rastislavovi Matiašovičovi.

Naozaj to muselo byť neobvyklé 
predstavenie. Robustné kravy 
na neobvykle krátkych nohách, 
pripomínajúce obrovské plyšové hračky, 
sa zabávali s plachými, ale často aj 
agresívnymi diviakmi. Takto sa na dohľad 

od Smolenického zámku už niekoľko 
rokov pasie stádo dobytka, ktorý Škóti 
považujú za svoj symbol. Nečudo, veď ho 
v tvrdých, nehostinných podmienkach 
Škótskej vysočiny chovajú odnepamäti. 
Aj v záznamoch rímskych letopiscov 
sa nachádzajú zmienky o nízkych, 
huňatých, masívnych kravách, ktoré 
ľudia nedoja, počas celého roku sú 
na pastve a vyznačujú sa vysokou 
kvalitou mäsa. Z chovu sa stala tradícia, 
a zrastenosť gallowaya s krajinou bola 
taká silná, že sa ho nik nepokúsil krížením 
vyšľachtiť na viacúčelový typ dobytka. 
V šestnástom - sedemnástom storočí 
patril jeho chov k výsadám šľachty. 

Nenáročné plemeno

Rastislavovi Matiašovičovi toto 
spoločenské a veľmi pokojné plemeno 

imponovalo už dávnejšie. Na výstavách 
videl, že ho predvádzali aj deti. Prvé 
kusy gallowaya priviezol v roku 2006. 
Pestovanie mäsovej formy dobytka 
(dojčiacich kráv) nemá na Slovensku 
dlhodobejšiu tradíciu. Kravy sa chovali 
na mlieko a mäso. Na bitúnok ich obyčajne 
posielali po päťročnom dojení.

Zvieratá boli zväčša bez pohybu. 
Nechávali ich zatvorené v malých 
priestoroch, aby nespálili veľa energie. 
Aby sa čo najskôr dosiahol hmotnostný 
prírastok, kŕmili dobytok koncentrovanými 
zmesami. Naproti tomu škótsky galloway 
vyžije aj na chudobnejšej strave. 
Prírastok svaloviny je pomalší. Výhodou 
týchto kráv je však ich nenáročnosť. 
Od marca do novembra sa pasú vo voľnej 
prírode. Nepoznajú krmivo, založené 
na chemických preparátoch, ktoré svojím 
spôsobom negatívne ovplyvňujú kvalitu 

svaloviny. Škótskym kravám stačí, keď im 
majiteľ zabezpečí dostatok vody a ohradu 
a v zime ich prikrmuje lúčnym senom, 
poprípade jačmennou slamou.

V zime - v lete vonku

„S minulou zimou neboli problémy,“ 
hovorí chovateľ. „Napadlo veľa suchého 
snehu. Zvieratá boli v pohodičke. 
Predvlani bolo horšie. Pršalo. Teploty 
okolo nuly. Na takú situáciu však mám pre 
zvieratá pripravené prístrešky. Napriek 
zlému počasiu ich ale nevyhľadávali. 
Ukázalo sa, že im viac vyhovuje otvorený 
priestor. Zvieratá tu rastú svojím tempom 
ako pred tisíc rokmi. Ich svalovina je 
vyzretá a pevná. Mäso je mäkšie. Má 
lepšie vlastnosti, ktoré spĺňajú trend 
zdravej výživy. Odpadávajú problémy 
s cholesterolom.“

20 EKO

 Rastislavov Matiašovič na svojom ranči.

Škótske plyšáky pod zámkom
Robustné kravy na paši spolu so srnkami, diviakmi a muflónmi
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Ďalšie kravy z Nemecka

V tomto roku priviezol doktor 
Matiašovič z Nemecka ďalšie špeciálne 
plemeno, ktoré sa u nás nevyskytuje. 
Red angus (deutsche angus) vzniklo 
prešľachtením škótskeho aberdeen 
angus. Tiež dokáže celoročne prežiť pod 
holým nebom a vyznačuje sa vysokou 
kvalitou mäsa. Majiteľ chce niektoré kravy 
udržať ako čisté plemeno, iné prekrížiť 
s gallowayom. Nie je vylúčené, že sa tu 
vyvinie špeciálny smolenický typ. 

Na lúkach, kde sa pasú galloway, 
vyrástli nebývale veľké šampiňóny ako 
dlane. Aj to by mohlo byť svedectvom, 
že pasúci sa dobytok za pár rokov 
prehnojovaním podstatne zlepšil kvalitu 
pôdy. Odborníci tu našli aj pôvodné trávy. 
Vyzerá to tak, že lokalita bude zaradená 
medzi biotopy európskeho významu.

Ku kravám som sa mohol priblížiť 
bez problémov. Našu prítomnosť 

s opovržlivým nadhľadom ignoroval 
950-kilogramový bezrohý býk, ktorého 
domáci volajú Phil. Takúto ohľaduplnosť 
by sme pri bujakoch iných plemien 
nemohli očakávať. 

Na ranči doktora Matiašoviča vládne 
doslova rodinná atmosféra. Posilňuje 
ju aj skutočnosť, že každá krava má 
svoje meno, zväčša po historickej alebo 
literárnej postave. Je tu Anastázia, 
Antoinetta, Aida, Arabela, Danka a Janka, 
Kristínka či Naomi. Poslednej vybrali 
atraktívne meno pre jej prirodzenú 
eleganciu. Určitou výnimkou v tejto oáze 
pokoja je len Kleopatra, ktorá nosí v sebe 
vlastnosti egyptskej kráľovnej a bola 
netypicky agresívna už ako jalovica.

Oživený chodník

Po dohode s poľovníkmi priestory 
pastvín uzatvorili, aby zamedzili 
vytváranie divokých skládok odpadu. 

Popri lúkach, na ktorých sa pasie 
dobytok, vedie turistický chodník. 
Turistov upozornia, že sa nachádzajú 
na súkromnom pozemku a že je tu 
dobytčia farma. Medzi plyšákovito 
vyzerajúcimi kravami nezriedka vídať 
srnky, diviaky a muflóny. „Prišelci“ sa 
veľmi rýchlo zrástli s okolitou prírodou. 
Ani ľudia sa nemusia kráv či býkov 
obávať. Všetko však má svoje hranice. 
Povaha mierumilovných plyšákov sa 
rýchlo zmení, ak sa v ich blízkosti objaví 
agresívnejší pes. 

A ešte jedna zaujímavosť. Na 
smolenickom dobytkárskom ranči 
čoskoro pribudne ďalšia atrakcia. Už tu 
stojí štýlový zrubový salaš, kde čochvíľa 
budú môcť návštevníci ochutnať stejky 
z ekologického hovädzieho, jemne 
vláknitého, krehkého a šťavnatého 
mäsa, ktoré iste zaujme svojou 
nenapodobiteľnou chuťou.

TEXT A FOTO: PETER VALO

EKO 21

  Býk Noe, potomok Naomi, sa tvári priateľsky.

Čo sa dá robiť, chodník cez 
promenádu sa v zime neudržiava. 
Tak to už pár dní hlása aj plechová 
tabuľka, pribitá zahnutými 
klincami do statného javora poniže 
súsošia roľníkov. Čo na tom, že 
poriadny sneh v Trnave napadne 
raz za uhorský rok a nebol by 
žiaden problém, aby multikára 
s radlicou, ktorá operuje od svetiel 
na križovatke Hospodárskej 
a Študentskej prebehla za pár 
minút aj tých pár stovák metrov 
po spodnej časti Sadu Antona 
Bernoláka po Pomník padlým v prvej 
svetovej vojne. Lepšie je hnať davy 
od vlakov na Hlavnú ulicu a odtiaľ 
cez Trojičné námestie do cieľa 
ich cesty. Oni si aj tak vyšliapu 
na neodrhnutom chodníku cestičku, 
ktorá má jedinú chybu, že sa 
občas nepríjemne šmýka. Nuž ale 
tabuľa je tabuľa, vstup do parku je 
v zime iba na vlastné riziko. Akurát 
nemôžem pochopiť, že ju mesto 
neupevní na obyčajný drevený 
kolík, ale vyzbrojí dákych drsniakov 
kladivom a dvoma klincami s tým, 
že oni si už dáko poradia. Bum, 
bum, bum a už je oznam pritlčený 
na strome. Taký velikán iste na dve 
diery v tele nezhynie, ale aj malá 
bezohľadnosť je bezohľadnosť a jej 
jedinou alternatívou je, že sa stane 
ešte väčšou.

Kolega si nedávno povzdychol, 
ako sa aj s priateľmi popálili pri 
opekaní špekáčikov. Tentoraz 
v prenesenom zmysle slova: Že až 
nad ohníkom zistili, čo za sójový 
humus sa dnes tvári ako špekáčiky, 
na ktoré si Slovensko tuším nárokuje 
európsku ochrannú známku. 
Skrátka, nekvapla z nich ani trocha 
masti na chlebík, pretože sója, 
ako je známe, nemá s bravčovinou 
nič spoločné. A ja som pridal 
vlastnú skúsenosť s výrobkom, 
označeným ako oravská slanina, 
ktorý sa pri opekaní rozpadne 
na jednotlivé pláty, pretože nejde 
o žiaden prerastený a zaúdený 
kus svinky, ale lisované vrstvy 
tučného a chudého mäsového 
odpadu. Ešteže si na rozdiel od mojej 
manželky nesladím čaj medom, 
pretože nedávne kontroly ukázali, 
že mnohé z predávaných značiek 
včelu ani nevideli. Rovnako všelijaké 
tie masielka a maslá s prívlastkom 
nemajú potuchy, že pôvodne išlo 
o mliečny výrobok! Ešteže aspoň 
ten vzduch, ktorý dýchame, je 
produktom prírody... Aj keď mi nejde 
do palice, že by mal byť priehľadný, 
a ja ho vidím, ako hrá každý deň 
inými farbami. BENJAMÍN ŠKREKO

Z malej krivdy veľká

Farebný deň
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Človek, ktorý sa vyhrážal, 
ktorý porušil autorský 
zákon tým, že ukradol fotku 
a použil ju na komerčné 
účely, ostal nepotrestaný. 

Autorovi fotografie zostal len 
zlý dojem z majiteľa diskotéky aj 
z niekoľkých smiešnych mužíčkov 
v uniformách. Poznáte tých 
z televíznych Profesionálov? Mišo stál 
im dvojníkom zoči-voči.

Začalo sa to nevinne. Náš fotograf 
Michal Hlavatovič sa dohodol 
s kamarátom, ktorý organizoval tanečné 
zábavy v Chtelnici, že mu z nich spraví 
pár fotiek. Dohodli sa, že majiteľ 
môže fotografie uverejniť na svojej 
internetovej stránke.

Ty si ešte malý pán

Majiteľ však časom budovu predal. 
Nový vlastník v organizovaní diskoték 
pokračoval. Stiahol si z internetu Mišovu 
fotku a použil ju na plagáte. Bez toho, 
aby sa opýtal bývalého majiteľa, a aj bez 
súhlasu nášho kolegu.

Plagát umiestnil na susediacu 
reštauráciu. Keď to Mišo zistil, zohnal 
si číslo a slušne sa majiteľa opýtal, 
prečo si nevyžiadal súhlas na použitie 
fotky. S názorom, že ide o krádež, 
povedal majiteľovi do telefónu, že trvá 
na zaplatení odmeny podľa autorského 
zákona. Nešlo o žiadnu závratnú sumu 
– päť až desať eur. Majiteľova reakcia 
ho prekvapila. „Ty si ešte malý pán nato, 
aby si odo mňa niečo pýtal!“ začal kričať. 
Vtom bolo počuť už len tú-tú-tú. Zavesil.

Mišo bol z jeho reakcie prekvapený, 
ale povedal, že na to kašle, keď je 
majiteľ neochotný, zlodej autorských 
práv a správa sa chrapúnsky. Už na to 
ani nemyslel, až kým mu nezazvonil 
telefón. Volal majiteľ diskotéky. „Čo 
ešte odo mňa chce?“ povedal Michal 
a zapol reproduktor.

Stála som vedľa neho. Počula som 
každé slovo a ostala som poriadne 

zarazená.  „Ty soplák, počúvaj! Ty si ten 
Hlavatovič?“ kričal majiteľ do telefónu. 
„Áno, som,“ odpovedal mu Michal. „Ty 
nemáš čo peniaze pýtať za nejakú fotku! 
Veď pošlem chlapcov, aby ti zmaľovali 
ksicht, potom sa možno uvedomíš,“ 
dokričal majiteľ a znova sa z telefónu 
ozvalo len tú-tú-tú. Mišo zmeravel. 
Vystrašený nechápal, prečo sa mu niekto 
vyhráža. Veď nič zlé nespravil. „Ideme 
na políciu, nenechám si od takého 
človeka skákať po hlave,“ rozhodol sa.

Vybrali sme sa teda na Obvodné 
oddelenie Policajného zboru 
v Jaslovských Bohuniciach. Po dvoch 
hodinách spisovania povedali, že 
Chtelnica nie je v ich obvode a že prípad 
pošlú do Vrbového. Dobre teda. Trestné 
oznámenie na majiteľa za porušenie 
autorských práv a vyhrážanie bolo 
podané. Asi o týždeň si Miša predvolali 
do Vrbového.

Výklad zákona po svojom

Medzitým požiadal v Trnavskom 
hlase o právnickú radu, ako sa má 
v tejto situácii zachovať. Právnička mu 
citovaním paragrafov odborne vysvetlila, 
že majiteľ by mal byť v takomto prípade 
finančne potrestaný za vyhrážky aj 

za nezákonné použitie fotografie. Michal 
prišiel na oddelenie aj s novinami, aby 
policajtom uľahčil prácu. Keďže sa nikto 
z uniformovaných pánov v autorských 
právach nijako extra nevyznal, prečítali 
si radu od právničky a... 

Keď autor nie je autor

A nič. Konštatovali niečo v zmysle, 
že Mišo fotku nemal zaregistrovanú 
na nejakom patentovom úrade. 
Totálny nezmysel a neznalosť zákona 
u osôb, ktoré sú platené za stráženie 
zákonnosti. Z toho vyplynulo, že 
náš kolega asi ani nie je autor 
inkriminovanej fotografie, i keď má 
originál uložený v počítači.

Autorský zákon, v skratke, je o tom, 
že keď človek nejaké dielo (napr. aj 
fotografické) vytvorí, je jeho autorom 
a nikto iný nesmie dielo bez súhlasu 
používať na reklamné účely. Podľa 
policajtov je to inak. Spravodlivo 
rozhodli. Mišo na fotku právo nemá 
a majiteľ sa nevyhrážal a hotovo, a to 
napriek tomu, že sme jeho nepekné slová 
počuli dvaja a vydali o tom aj svedectvo. 
 

TEXT A FOTO: 
JÚLIA KAMPFOVÁ

Mišov ksicht a Profesionáli
Policajti - insitní vykladači zákona

  „Toto na plagáte je moja fotka,“ hovorí Mišo. 

Na jednu noc som zaparkoval pred 
svojím bytom auto s bratislavskou 
značkou a do rána som mal vypustenú 
prednú gumu. Prešiel som na nej asi 
dvesto metrov a mohol som ju hodiť 
do smetí.

 O pár týždňov bola v meste akcia, 
ktorá priťahuje aj návštevníkov 
zo širokého okolia, parkuje sa 
širinu-marinu a mestská polícia je 

nezvyčajne tolerantná. Akurát nie 
voči Bratislavčanom. V uličke so 
zákazom státia parkovali autá z celého 
západného Slovenska a jedinú papuču 
mala audina s evidenčným číslom BA... 
Majiteľ čakal, kým ho za príslušný obnos 
odomknú, a smutne sa na môj pozdrav 
usmial: „Ja viem, mám ‘nesprávnu’ 
ešpézetku.“ 

Na druhej strane, dcéra, ktorá býva 
v Dúbravke, potrebovala na víkend 
moje, „trnavské“ auto a počas jedinej 

jazdy hlavným mestom ju s pasiou 
kontrolovali policajti trikrát. Pri bežných 
manévroch, ako je prechádzanie z pruhu 
do pruhu, na ňu „Blávaci“ vytrubovali 
a kričali „Nauč sa jázdit, sédlačka!“ 

Ale keby len to! Pri poslednom derby 
Slovan - Spartak obesili belasí šľachtici 
na Tehelnom poli obrovskú figurínu 
v trnavskom drese. Už len dúfam, že si 
onedlho nezačneme tie blbé autá rozbíjať 
puckami a vešať sa navzájom naozaj.
 BENJAMÍN ŠKREKO

Slučka na krku 
poznámka

Ešte pred menou peňazí stála 
na začiatku Sadu Antona Bernoláka 
poniže súsošia roľníkov tabuľa 
s nápisom: Zákaz voľne pustených 
psov pod pokutou 500 korún. 
Chvíľu som sa smial, ako sa dajú 
zakázať psy, ale ako bystrému 
chlapcovi mi o pár dní svitlo, že 
zákaz sa viaže na púšťanie.

Tomu som už rozumel, pretože 
ma párkrát dobre naštvalo, keď ku 
mne pribehlo neznáme psisko vo 
veľkosti jatočného teľaťa a začalo 
ma oňuchávať. Vtedy som obrátil 
oči k nebu a blahorečil: „Vďaka ti, ó, 
Bože, že nie som slaninka!“ Vzápätí 
ku mne doľahol ospravedlňujúci hlas 
teľaťovej majiteľky: „Nebojte sa, on 
nekúše!“ No to ma už len upokojilo!

Vystrašený, ale nepohryzený 
som šiel ďalej svojou cestou 
a hneď spoza prvého kríka sa 
na mňa vyrútila svorka chlpáčov, 
kus tak do jednej bagety. Kým 
predchádzajúci prípad sa obišiel 
bez brechotu aj bez krvi, tentoraz 
to vyzeralo vážnejšie. Ani „Nebojte 
sa!“ nemal kto zakričať, lebo rovnaká 
svorka mladých paničiek húlila dolu 
na lavičke a rozoberali niečo veľmi 
smiešne, obávam sa, že priamo mňa.

Ani vtedy, ani potom, ani mnoho-
mnohokrát neskôr som v podobných 
situáciách nevidel, že by niekto 
„pod pokutou“ aj nejakú pokutu 
platil. Medzitým sa z káčees stali 
eská, po nich už rok máme euro, ale 
voľne pustené psy sú pánmi parku, 
prezývaného promenáda, doteraz. 
Tabuľa už neexistuje, ale horšie je, 
že akoby neexistovali ani policajti, 
ktorí by lajdáckych majiteľov aspoň 
napomenuli. Nuž ale ako, keď 
promenádu poznajú iba z rýchlika, 
rozumej z okienka uháňajúceho 
služobného auta? Ale možno im 
krivdím. Čo ak chcú kauzu voľne 
pobehujúcich psov vyriešiť tým, že 
ich začnú zrážať? Brrr... Kto by to 
umýval. BENJAMÍN ŠKREKO

Kde je tá tabuľa

Na kultúrnych pamiatkach 
v Trnave sú upevnené tabuľky so 
základnými informáciami o objekte. 
Turista ide, vidí, prečíta a dozvie 
sa. Akurát pri sochách je to horšie. 
Domáci vedia, že Pomník padlým 
v 1. svetovej vojne i Bernolák sú 
dielom Jána Koniarka, ale cezpoľný 
bez bedekra je nahratý. Ak aj nájde 
ochotného informátora, sotva 
mu niekto i z kultúrne podkutých 
Trnavčanov povie, že napríklad 
reliéfy na Bernolákovej bráne vytesal 
akademický sochár Mikuláš Machala. 
Takýchto prípadov je v meste viac. 
Azda by sa našlo v rozpočte pár eur 
na pár doštičiek s údajmi o diele 
a menom umelca. bš

Aspoň to meno
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Jožko príde za učiteľkou 
a hovorí:

- Nechcem vás strašiť, ale 
keď oco včera uvidel v žiackej 
tú vašu päťku, povedal: „Tu 
si niekto koleduje o poriadny 
výprask!“

- Móricko, prečo si prišiel 

neskoro do školy?
- Zaspal som.
- Čože? Ty spávaš ešte aj 

doma?

Janíčko sa pýta Marienky: 
- Vydáš sa za mňa? 
- A dokážeš uživiť ženu 

s piatimi bábikami?

abeceda tety Premávky

maľovanka

Na konci sveta v jednej 
krajine žijú vianočné stromčeky. 
Vždy v decembri, v čase Vianoc, 
obliekajú sa do slávnostného 
rúcha. Všetko dookola sa 
zrazu trblieta ako v rozprávke. 
Hviezdy na vetvičkách svietia, 
zvončeky vyzváňajú a zlaté 
i strieborné girlandy s vetríkom 
vymýšľajú tie najkrajšie 
melódie. Ale ani marcipán, 
ovocie a bylinky sa nadajú 
zahanbiť. Šteklia nošteky 
všetkým zvieratkám v lese. 

Okrem toho, že sa vianočné 
stromčeky vyparádia, pripravujú 
darčeky. Najviac darčekov 
dostávajú mesiace roka. 
Január ako prvý sa môže tešiť 
na snehovú perinku. To preto, 
aby rastlinky nepomrzli, pretože 
pani Zima okrem Meluzíny 
posiela na zem aj Mrazík. 

Zo snehovej perinky sa ujde 
aj februáru. Ale dostáva i jarné 
kvietky: podbeľ a snežienky. 
Darčekom pre marec je jarné 
slniečko a posol jari – škovránok, 
ktorý svojím spevom prebúdza 
prírodu zo spánku. Nezbedník 
apríl si každoročne vyprosí 
od vianočných stromčekov 
dáždik a vetrík, aby sa s nimi 
mohol preháňať po krajine. 

Máj bol odjakživa mesiacom 
lásky. Nuž dostáva jej plné 
náručie. Kvitne, vonia a ponúka 
všetkým rozkotúľaný smiech. 

Huncút jún súperí s bratom. 
Chce byť lepší. Prosí aspoň 
o jeden deň, rovnako dlhý ako 
noc. A vianočné stromčeky mu 
každý rok túto prosbu splnia. 

Dvojičky júl a august majú 
protekciu. Im sa ujde najviac 
slniečka, aby potešili lúky, lesy, 
polia a všetko živé na zemi. 
September dostáva do daru 
sladké plody i mimoriadny 
darček – babie leto. Pretože 
má september dobré srdiečko, 
dáva zo svojich darov niečo 
aj októbru, nuž a s darčekmi 
od vianočných stromčekov sa 
stáva mesiacom hojnosti. 

A november? Ten šeptá 
vianočným stromčekom 
každoročne to isté: prosí 
o šušky, ktoré chce ako 
vianočné sviečky porozdávať 
všetkým: jedličkám, smrekom, 
smrekovcom a boroviciam. 
Dostáva ich. Okrem šušiek 
ho čaká aj nevšedný dar. 
Každoročne je obsypaný krásou 
nevídanou – paletou tých naj, 
naj farieb jesene. 

Pokým vianočné stromčeky 
obdarúvajú mesiace, odchádza 
decembrový vianočná vláčik 
do celého sveta, aby okrem 
darčekov nalial všetkým 
do srdiečok lásku, ktorej nie 
je nikdy dosť a bez ktorej sa 
na svete nedá žiť. 

EVA KOPÚNKOVÁ

večerníčky pre detičky 

Vianočné stromčeky 
GG  abo ťahá Gabikuabo ťahá Gabiku

na malom vozíku.na malom vozíku.
Možno iba pri krajniciMožno iba pri krajnici
ťahať vozík po krajnici -ťahať vozík po krajnici -
či po ceste?či po ceste?

Legenda

detské vtipy

 1.  - hnedá 
 2.  - bledomodrá 

 3.  - tmavomodrá 
 4.  - zelená 
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 - Krásna kytica. Komu si ju 
kúpil?

- Kolegyni Novákovej.
- Ó, tá sa určite poteší. A čo má?
- Pohreb.  

 Rozprávajú sa dve cibule:
- Fuj, ty smrdíš! Čo si jedla, 

cesnak?
  
 - Dežko, prečo si dal meno 

svojho otca do zátvorky?
- Keď on je v base.

 Katka sa pýta mamy:
- Čo urobí majiteľ s autom, keď 

je už staré, hrdzavé a nedá sa 
na ňom jazdiť?

- Predá ho tvojmu ockovi.

 - Ale, pán policajt, - prosíka 
blondínka za volantom, - prečo 
ste na mňa taký prísny? Síce som 
nezastavila na červenú, ale predtým 
som dvakrát stála na zelenú!

 Do reštaurácie príde krásna 
blondínka v sprievode starého 
pupkatého pána.

- Čo si dáte, slečna? – pýta sa 
čašníčka.

- Jedny párky.
- Aj chren?
- Áno, aj chren si dá párky.
  
 Blondínka vyčíta manželovi:
- Tebe sa nedá veriť! Povieš, že 

prídeš o siedmej, prídeš o desiatej. 
Povieš, že si robil nadčas, ale si 
na futbale. Už pomaly začínam 
pochybovať aj o tom, či si otcom 
našich detí.

 Blondínka nastupuje ako 
upratovačka.

- Najprv poriadne umyte výťah, 
- hovorí jej správca budovy.

- Iba tu na prízemí, alebo 
na všetkých poschodiach?

 Príde chlap na čerstvý hrob 
svojej ženy, sadne si na lavičku 
a otvorí si pivo. Sedí, pije, dumá, 
otvorí si ďalšie, po chvíli aj tretie 
a nakoniec povie:

- No vidíš, drahá, ide to aj bez rečí.

 Vodič kamiónu zbadá na kraji 
cesty ležiaceho Indiána, ucho 
pritlačené na asfalt a niečo si 
mrmoce. Zastane, ide k nemu 
a načúva.

- Tmavomodrý Jeep, - hovorí 
Indián, - poznávacia značka 
XY999, za volantom biely fúzatý 
muž s cigaretou v papuli... 

- Preboha, to všetko viete 
uhádnuť zo šumenia cesty? 

- Čerta starého, - zúri Indián. – 
Pred chvíľou ma to hovädo prešlo.

Večer sme sedeli v šenku a výdatne si 
pripíjali na vlastnú genialitu.

„Musím uznať, Zubelaj, si formát,“ 
naklonil som sa k priateľovi a exol rum. 
Zubelaj sa blahosklonne usmial. „To je 
predsa normálne, priateľu,“ povedal 
žoviálne a z tváre mu dobrota len tak 
sršala. „Sme ľudia, musíme sa predsa 
dohodnúť. A ja si myslím, že sme sa 
dohodli akurátne. Alebo si niekto myslí, 
že nie?“ blyskol znenazdania očami.

Nemal som najmenší dôvod reptať, 
Zubelaj je naozaj spravodlivý. Ani Cíbik 
neprotestoval. Chlácholivo ho potľapkal 
po ramene. „Ale pravdaže, Zubelajko,“ 

povedal a predniesol nový prípitok 
na Zubelajovu a našu genialitu. Štrngli 
sme, vypili a znova naliali doplna. V ten 
deň sme mali na radosť ten najlepší 
dôvod. Práve sme sa, Zubelaj, Cíbik 
a ja slávnostne a bratsky dohodli, 
že sa podelíme rovným dielom. Teda 
každému toľko, koľko mu patrí. Zubelaj 
ako mozog našej kompánie dostane 
z vlka kožušinu. Jeho žena si už zaslúži 
nový kožuch, už dlho chodila v starom 
a všetky ženy sa jej za chrbtom 
vysmievali. Ak bude spokojná Zubelajka, 
bude spokojný aj Zubelaj. Samozrejme, 
aj my s Cíbikom. Ja sa, navyše, rád 

uspokojím s vlčím sadlom, pretože mi 
najviac píska v hrudi. Vlčie sadlo je 
najlepší liek na pískanie v prieduškách. 
Prípadne ho môžem aj predávať. Vraj 
za malú fľaštičku na čiernom trhu 
dostanem aj dvadsať eur. A z takého 
dobre vypaseného vlka je sadla až 
strach. V tomto prípade vôbec neplatí, 
že nebude zo psa slanina. Ani kolega 
Cíbik nezostane nasucho. Z vlka 
dostane všetko, čo zostane, dokonca si 
môže vybrať. 

Od samej radosti znova predniesol 
prípitok. Štrngli sme si, vypili na vlastnú 
genialitu a znova doliali doplna... 
Zostala pred nami posledná úloha. 
Musíme ešte niekoho zohnať, kto nám 
toho vlka uloví. JOŽO T. SCHÖN

Ako sme sa bratsky podelili

múdrosci dzetka Krúpika

Fajnšmekri 
a odborníci 
na trnafčinu 
konštatuvali, že 
Bernolákovi, choda 
narodzenému 
na Orave, sedla 
do ucha naša reč, 

ket špekuluval nad spisuvným jazykom pre 
Slovákov. A nebyt teho, že nám r. p. 1777 
odtafárili Trnafskú univerzitu do Budzína, 
mala by tam trnafčina určite aj svojú 
kadedru.

História doščúlka porádne nevysvetlila, 
jako to, že nakonec za spisuvný jazyk 
máme mleznavú stredoslovenčinu. Ná 
nech! Trnafčina bola, je aj bude. Naší 
nepráteli hovorá, že je to len jakésik 
nárečí... Tot, hrubé hodziny! 

Šak ket som sa onegdaj dostal 
do Londýna, pri každém fstupe do metra 
bola cedula s nápisom Take One. Povedzte, 
je to trnafský, lebo né? Že né? Také oné! 
A čo tam mali tí strední Slováci? Ništ! 
Nigdze som tam veru nevidzel nápis, 
že Salaš, Oštiepok, Liptovská bryndza. 
Nanajvýš na letišči že Gate, ale aj to ból asi 
len preklep a malo to byt pekne že Gace.

A kuknime sa aj do histórie: Roku pána 
1809 ge nám došli Napoleónoví vojáci. Kerý 
ste boli na vojne, víte, že voják je furt hladný 
a zí šecko. Tak tí vojáci sa nacohnili šnekóv 
a rozboleli ich bachore. Jehových felčár 
išól na rýnek pohledat nejakú medecínu. 
Jedna frálka mu poradzila, nech im dá 
oné a pichla mu do ruky žbánek kyselého 
mléka. Felčár to naordinuval vojákom, to ich 
rádno prepucuvalo a boli zaseky v richtigu. 
A neskaj Francúzi vyrábajú jógurt pod 
značkú „Dá oné“, spotvorené na Danone, 
čo sa jí na dobré trávení. Tak odkát to 
pochádzá? Keby z Horehroná, asi by to bola 
„Gintchitsa“, né?

Takýmato faktáma by sa mali zaobírat 
historici na tem Jazykovedném ústave, 
a né že jesliva je spisuvné Hlohovecký, 
alebo Hlohovský. Nakonec aj tak nevedzá, 
kam z konopy, a povedzá, že je to dvojtvar. 
Hrubé hodziny, ked je to aj tak richtig 

Fraštacký. Lenže to by sa dopracuvali ge 
temu, že trnafčina je svetový jazyk a né 
chodajaké nárečí, a to by ím nepasuvalo.

Ešče jeden príklad: Echt Trnafčan, 
sochár a medajlér Vilko Schiffer, kerý žil 
vác než padesát rokóv f Paríži, spomínal, 
jak ból pozvaný na koštofku fajnového 
francúzskeho vína Beaujolais. Oni to tam 
čítajú Božolé, alebo tak voláko, šak ani 

besná svina ím nerozumí. Vilko chvílu 
očúvá, bolo mu to jakési povedomé, 
a potom ziscil, že vrchným vincúrom 
v tých pivnicách ból jakýsik Kerek z Bílého 
Kostola, kerý ked plnil flašky ze sudóv, 
hovoril pri tem „Bože, léj“.

A takých slóv a hlášek lítá po svete 
na rífy. Tak je trnafčina svetová, lebo né?

VÁŠ DZETKO KRÚPIK

Trnafčina – svetový jazyk
za hrsť 
trnavských...

KRESBA: 
Marian Kamenský
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Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk   Vylúštenie krížovky na strane 13.  AUTOR: E. TROCHAN
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KINÁ
Kino Hviezda

 Zastaneš a neprežiješ - 2,
10.12. – 11.12.  o 19.30 h  
Kdopak by se vlka bál, 12.12. 
– 13.12. o 17.30, 19.30 h  Diva-
dlo, 14.12. o 19.30 h  35 pa-
nákov rumu, franc.-nem. drá-
ma, 15.12. o 18.00 h, FK Naoko 
 Dom obesenca, 15.12. o 20.00 h,
FK Naoko  Hodinu nevíš, 16.12. 
o 17.30, 19.30 h

Detské kino
 Doba ľadová 3, 12.12. o 15.30 h,
13.12. o 13.30, 15.30 h 

Cinemax, Trnava
 Vianočná koleda 3D, 10.12. – 
16.12. o 16.50, 18.50 h  Oblač-
no, miestami fašírky 3D, 10.12. 
– 16.12. o 15.00 h  Paranormal 
Activity, 10.12. – 16.12. o 20.50 h
 Veľké podmorské dob-
rodružstvo, 12.12. – 13.12. 
o 13.10 h  Twilight sága: Nov, 

10.12. – 15.12. o 15.20, 18.00, 
20.40 h, 12.12. – 13.12. aj o 12.40 h
 Klony, 10.12. – 16.12. o 16.50 h
 2012, 10.12. – 16.12. o 20.30 h
 Zombieland, 10.12. – 16.12. 
o 18.40 h  ARTMAX: Kdopak 
by se vlka bál, 16.12. o 20.30 h
 Detské kino: Niko a ces-
ta ku hviezdam, 12.12. – 13.12. 
o 15.00 h 

DIVADLÁ

Divadlo Jána Palárika
 Vrátila sa raz v noci, 
10.12.14.00, 19.00 h  Vyhláse-
nie najlepšieho športovca ro-
ka 2009 – TTSK, 11.12. o 15.00 h  
 Tajomstvo Grety Gabro, 
12.12. o 19.00 h  Animátor ro-
ka 2009 – TTSK, 13.12. o 18.00 h 
 Maco Maťo hľadá hniezdo, 
14.12. o 10.00 h  Temne lákavý 
svet, 14.12. o 19.00 h  800 míľ 
po Amazonke, 15.12. o 10.00 h
 Všetko o mužoch, 16.12. 
o 19.00 h

Mestský amfiteáter
 Blues Mother in Law, 12.12. 
o 20.00  h

VÝSTAVY

Západoslovenské múzeum
Stále expozície:
Archeológia, Gotická Trnava, De-
jiny Trnavy, Umelecké remeslo 
v Číne a Japonsku, Kampanolo-
gická expozícia, Oratórium, Ľudo-
vá hrnčina, Ľudový odev Západ-
ného Slovenska, Príroda Malých 
Karpát, Krása zašlých čias, Sak-
rálne pamiatky, Kamenná krása, 
Štefan Cyril Parrák – pocta krá-
ľovi zberateľov, Wiliam Schiffer – 
Sochár a medailér

kultúrny servisnaše deťúrence

spoločenská kronika

30.11. – 6.12.2009
Michal Butko, Marianna 
Toráčová, Martin Benko, Matej 
Fusek, Andrej Kučera, Adrián 
Herceg, Viktor Masaryk, 
Dominik Gondek, Terézia 
Muchová, Veronika Kucharová, 
Karolína Krivosudská, Lukáš 

Kročka, Tomáš Pašek, Dominik 
Kollár, Tobias Žember, Sofia 
Vajdová, Filip Chudiváni, 
Tomáš Jakuš, Zara Zinka 
Pódová, Michal Šottník, 
Kristián Libant, Viliam 
Guľa, Tomáš Bača, Nina 
Blesáková a Blažej Peciar

do 8. decembra 2009
Sabinka Vlková, novorodenec
Hedviga Čomajová, 84-ročná
Mária Slezáková, 83-ročná
Katarína Migrová, 26-ročná
Mária Vöröšová, 87-ročná

Anna Heráková, 59-ročná
Jiřina Zrníková, 92-ročná
Emília Mihoková, 85-ročná
Karol Tulis, 22-ročný
Ján Nemochovský, 62-ročný

Opustili nás v Trnave

Narodili sa v trnavskej nemocnici

prišla na svet 7. decembra. Vážila 

3390 g a merala 50 cm. Je druhým 

dieťatkom Trnavčanov Márie 

a Vladimírova Slezákovcov.  

sa narodil 3. decembra ako prvé 

dieťatko Veroniky a Rudolfa 

Kollárovcov z Košolnej. Vážil 2800 

gramov a 48 meral centimetrov. 

prišiel na svet 4. decembra. Vážil 

2550 g a meral 44 cm. Je prvým 

dieťatkom Stanislavy a Martina 

Šottníkovcov z Ružindola. 

išššišlll tttt 7777777 ddd bbb VáVáVáVáVáVáVážižižižillll

išiššišišišiiiiiii lllll tt 4444 dddd bbbbbb VVVážžážážžilil je prvým dieťatkom  Trnavčanov 

Patrície a Henricha Horváthovcov. 

Narodila sa 7. decembra. Vážila 3660 

gramov a merala 49 centimetrov. 

Cindy HorváthováCindy Horváthová

sa narodil 4. decembra o 15.30 hod 

ako druhé dieťa manželom Miroslave 

a Michalovi Libantovcom z Hlohovca. 

Mal 3751 gramov a 51 centimetrov. 

je prvým dieťatkom Miroslavy 

a Martina Blesákovcov z Trnavy. 

Narodila sa 5. decembra, vážila 3340 

gramov a merala 48 centimetrov. 

dddilililil 444 ddddddddd bbb 111115555555 3333030303300 hhh ddd

Kristián Libant Kristián Libant Ninka Blesáková Ninka Blesáková 

sa narodil 6. decembra ako druhé 

dieťatko rodičom Alexandre 

a Marekovi Peciarovcom z Trnavy 

Vážil 3920 g a meral 53 cm. 
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Blažej PeciarBlažej Peciar

Paulínka Slezáková Paulínka Slezáková Dominik Kollár Dominik Kollár 

Miško ŠottníkMiško Šottník

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným 

a známym, ktorí prišli odprevadiť 
na poslednej ceste nášho 

drahého otca, strýka, 
dedka, brata

VÍTA POLÁKA

ktorý zomrel 23. novembra 2009,
a tým nám pomohli 

zmierniť náš žiaľ.
Smútiaca rodina

Blahoželanie
Dňa 11.12.2009 

oslávi svoje 
prvé narodeniny 

NATÁLIA MORAVČÍKOVÁ 

Všetko najlepšie jej želá 
maminka, tatino, 
rodina Jánošová 
a Moravčíková



TV PROGRAM
na dni 10. - 16. 12. 2009

Katka Korcek. Speváčka 
skupiny Made2Mate. 
Na Slovensko prišla, aby zistila, 
kde sú jej korene.  Zapáčilo 
sa. Zostala. Z dvoch rokov 
bolo päť, desať a už takmer 
dvadsať. V Trnave našla 
niečo, čo v USA nie. Seba.

To, že vie spievať, netušila. Kým ju 
nepočul Marcel Palonder. Priateľa už 
nemá, páčia sa jej rebelovia. U nás je 
šťastná a odísť nechce. 

 Odmalička ste žili v Amerike. 
Rozprával vám otec o Slovensku 
a o Trnave?

- Trnavu som prvýkrát spoznala 
z knižiek v Amerike. Otec mi ukazoval 
aj mapy. Zo Slovenska sme odišli, 
keď som mala dva, takže som si nič 
nepamätala. Slovensko som skutočne 
prvýkrát videla, až keď som sem prišla 
v roku 1990.

 Čomu ste sa venovali tesne 
predtým, ako ste sa vrátili na rodnú 
zem?

- V Amerike som skončila aj vysokú 
školu, ale pred nástupom do zamestnania 
som chcela ísť do Európy, konkrétne 
na Slovensko. Podarilo sa a učila som tu 
angličtinu. Vtedy som spoznala aj  svojich 
príbuzných. Prišla som aj do Trnavy, 
odkiaľ je otec, aj do Slovenského Grobu, 
odkiaľ je mama. Skutočne som chcela 
vedieť, kde mám korene.

 Zistili ste, odkiaľ ste. Čo vás tu 
ale udržalo?

- Keď som prišla na Slovensko, myslela 
som si, že zostanem najviac dva roky. 
Potom som sa začala stretávať s ľuďmi 
z hudobnej branže a muzikantmi. Písala 
som pre niektorých spevákov anglické 
texty, a potom som sa úplne náhodne 
dostala k hudbe.

 Odvtedy ste v Amerike neboli?
- Ale áno, vydržala som tam však 

iba tri mesiace. Musela som sa vrátiť 
naspäť do Európy. Cítila som, že tu 
je môj domov, aj napriek tomu, že 
som väčšinu života prežila za veľkou 
mlákou. Do Ameriky už chodím iba 
na návštevu.

 Predsa ste tam prežili vyše 
dvadsať rokov. Nechýbajú vám bývalí 
susedia, priatelia, americký domov?

- Amerika ako taká nie. Skôr rodičia 
a brat. Ale chodia za mnou dva- až 
trikrát ročne. Mama s otcom sú už 
dôchodcovia, takže majú na to čas. Brat 
tu dokonca spoznal svoju priateľku. 
Zobral si ju do Chicaga. Už sú svoji 
a čakajú bábätko. Ja mám priateľov 
v Detroite, ale tu sa mi žije lepšie.

 Kedy ste sa začali venovať 
hudbe?

- V USA som hudbu nikdy nerobila. 
Keď som zistila, že mám talent, mala 
som už 25. Keby mi vtedy napadlo ísť 
to skúsiť napríklad do Los Angeles, 
mohla som dopadnúť ináč. Teraz 
po štyridsiatke to nevidím reálne. Ale 
som spokojná tak, ako to je.

 Na Slovensku ste teda našli 
náplň svojho života...

- V podstate áno. V USA som nikdy 
nespievala, možno to bol osud, že som 
mala do Trnavy prísť preto, aby som 
to skúsila. Raz som si s Marcelom 
Palonderom pospevovala len tak pri 
gitare a on mi povedal: „Ty by si mala 
spievať.“ Tak sa to začalo. Mne samej by 
to nikdy nenapadlo. 

 Ako váš príbeh pokračoval?
- Od vyučovania angličtiny 

a od písania piesňových textov som 
naplno prešla k hudbe. Prišlo obdobie 
účinkovania so skupinou Made2Mate. 

 V ktorom období roka vás 
najčastejšie prichádzajú pozrieť 
rodičia?

- Vždy na trnavský jarmok. Celá 
rodina milujeme tú atmosféru. K Trnave 
som si vybudovala vzťah hlavne vďaka 
otcovi. Aj keď žijem v Bratislave, Trnavu 
mám rada.

 Mali ste chuť zbaliť kufre a, ako 
sa hovorí, vypadnúť odtiaľto?

- Každý má občas taký pocit. Ale 
v súčasnosti som šťastná a aj rodičia sú 
tu dostatočne často. Babka z maminej 
strany ešte žije, tak sa snažia chodiť 
pravidelne aj kvôli nej.

 Váš brat má manželku Slovenku 
a žije v USA, a vy koho máte 
po svojom boku?

- Mala som dlhodobý vzťah, ktorý sa 
však už skončil. Nechcem o tom hovoriť. 
Nie som vydatá a nemám ani deti. Zatiaľ.

 Nedá mi neopýtať sa. Ako 
ľudia, mentalitou, povahou, sú lepší 
Američania, alebo Slováci ?

- Mne sa vždy páčili skôr európske 
typy. Američania sú príliš konzervatívni, 
vždy ma priťahovali skôr bohémskejšie, 
uvoľnené nátury.

 LUCIA UNDESSEROVÁ

Najprv len prstom po mape
Katka Korcek spoznávala rodné Slovensko zo spomienok otca

 Ani vyše dvadsať rokov v Amerike ma nepresvedčilo o tom, že tam patrím. Na Slovensku som doma.  FOTO: Michal Hlavatovič
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05:00 Dunaj 05:35 Udržitelnost 
v praxi 03 06:00 Místa ve Stře-
domoří 17 07:05 Zvířecí rekordma-
ni 03 08:05 Nigella vaří narych-
lo 09 08:40 Vítejte na svatební 
hostině 22 09:05 Jimmova farma 
09:40 Skryté možnosti 69 10:10 
Vzpruha pro tělo 14 10:40 Na úvěr 
14 11:10 Od podlahy s Debbie Tra-
visovou 05 12:00 Nigella vaří na-
rychlo 09 12:35 Vítejte na sva-
tební hostině 22 13:05 Měs-
ta ve výškách 02 13:40 Kamen-
né monumenty 15 14:10 Geolo-
gická pouť 04 15:15 Muž divoči-
ny 04 16:10 Jimmova farma 16:45 
Skryté možnosti 69 17:15 Znovu-
objevitelé 07 17:45 Znovuobjevi-
telé 08 18:15 Zvířecí rekordmani 
03 19:15 Svět na talíři 04 20:20 
Proč je to tak? 13 21:20 Úsvit 
lidstva 01 22:25 Kuchař v prv-
ní linii 04 23:20 Miliardové ka-
tastrofy 04 00:20 Znovuobje-
vitelé 07 00:50 Znovuobjevite-
lé 08 01:20 Británie krále Artu-
še 02 02:20 Místa ve Středo-
moří 17 03:30 Interiéry 04 03:50 
Evropská velkoměsta 04 

05:10 Havária 06:40 Osudové 
stretnutie 73/90 07:30 Keď bu-
deš moja 13-14/238 09:30 Re-
gina - kráľovná cigánskych sŕdc 
73/160 11:00 Viktória 73/171 
11:45 Ženatý so záväzkami XI. 
19/25 12:10 Ulica III. 73/259 
12:55 Rebeli I. 101/215 13:45 
Júlia - Cesty za šťastím 72/351 
15:00 Ženatý so záväzkami XI. 
19/25 15:25 Macocha 74/120 
16:15 Keď budeš moja 15-16/238 
18:05 Ulica III. 74/259 19:00 
Rebeli I. 102/215 20:00 Regina - 
kráľovná cigánskych sŕdc 74/160 
21:40 Júlia - Cesty za šťastím 
73/351 22:30 Viktória 74/171 
23:20 Naša hlučná rodinka: Ná-
vrat Seaverovcov 00:50 Osudo-
vé stretnutie 74/90 01:30 Lam-
páreň 02:05 Ulica III. 74/259 
02:50 Macocha 74/120 03:35 
Júlia - Cesty za šťastím 73/351 
04:25 Lampáreň 

05:40 Panelák 183 06:10 Dok-
torka Quinnová 80 07:00 Tretí 
šarkan 08:15 Profesionáli III. 6,7 
10:00 Starý III. 48 11:00 Dok-
torka Quinnová 81 12:00 Čer-
vené ruže 157,158 13:55 Pane-
lák 184 14:35 Profesionáli III. 
6, Britský kultový kriminálny seri-

ál (1977-1983). Hrajú: L. Collins, M. 
Shaw, G. Jackson, P. Salemová, F. De-
anová, B. Justice. Réžia: Martin Cam-
pbell. 15:35 Esmeralda 11,12, Me-

xická telenovela (1997). Hrajú: L. 
Calderónová, F. Colunga, R. Olmedová, 
E. Lizalde, N. Salinasová, L. Zapatao-
vá. Réžia: K. Duprezová, M. Lunaová, 
B. Sheridanová. 17:15 V mene lá-
sky 157,158 19:00 KRIMI NOVI-
NY “N“ 19:30 NOVINY TV JOJ “N“ 
19:55 PROMI NOVINY 20:15 Ba-
nánový Joe 22:10 Lampa 00:40 
Profesionáli III. 7 01:30 Hulk 
Hogan: Blesk v raji 22/22 02:15 
Nočné reprízy 

07:45 Živá panoráma 08:15 Pro-
vidence V. 6/12 09:00 Ranný ma-
gazín 11:15 Väzeň č.9000 11:40 
Deti vypovedajú 12:10 Regio-
nálny denník 12:40 Živá panorá-
ma 13:15 Všetko je v nás - Fran-
tišek Tugendlieb 13:55 Mama to 
vie najlepšie 14:20 Žijúce kamene 
15:00 Profesionál 15:10 Polícia 
15:20 Ryby, rybky, rybičky 15:55 
Prežili sme Gulag 16:45 Regionál-
ny denník 17:15 Správy z regió-
nov 17:35 FOKUS - právo 18:18 
Domáci majstri 18:20 Večerníček 
18:25 Summertonský mlyn 24/26 
18:35 Enviro 19:00 Veľké záhady 
19:30 Správy STV 19:55 Správy - 
Hírek 20:00 Keno 10 20:10 Ushu-
aia - expedície do prírody V. 5/8 
21:00 Família 21:30 Správy a ko-
mentáre 21:55 Správy z regiónov 
22:10 Večer na tému . . . 23:45 
Prežili sme Gulag 00:30 Ryby, 
rybky, rybičky 00:55 Udalosti ČT 

05:59 Dobré ráno 08:30 Pano-
rama 09:10 Přidej se 09:25 Ne-
dej se 09:45 Letečtí stíhači v boji 
II. 12/14 10:30 Příběhy slavných 
- Svatopluk Beneš 11:35 AZ-kvíz 
12:00 Kuchařská pohotovost 
12:25 Černé ovce 12:45 O prin-
cezně se zlatým lukem 13:50 Blu-
diště 14:30 Interpelace poslan-
ců na předsedu vlády 16:00 Krá-
lovství divočiny: Předivo života 
4/13 16:30 Tisíc let české mys-
livosti 17:00 Boj o život: Střední 
věk 17:55 Hitler, Stalin a já 18:55 
Zprávy v českém znakovém jazy-
ce 19:05 Game Page 19:30 Baby-
lon 20:00 Landův lektvar lásky 
21:00 Historie.cs 21:55 Zašlapa-
né projekty 22:10 Vzkaz Jana So-
ukupa 22:30 Události, komentáře 
23:10 Apocalypto 01:25 Posled-
ní autobusová zastávka 02:25 
Kroměříž 03:00 Hájemství exoti-
ky a nostalgie 

06:40 Magazín NHL 06:55 Roz-
cvička s Trojkou 07:00 Super-
chyty 07:45 Green, časť 38. 
07:55 Extrémne v horách 4/99 
08:20 Šport extra 17/94 09:15 
ME vo volejbale žien 10:55 Adre-
nalínové soaré, Najlepšie a najzau-
jímavejšie adrenalínove výkony ro-

ku 2008/2009, iba na vlastnú zodpo-
vednosť! 11:55 Športové ozveny 
12:20 Superchyty 13:10 Šport 
extra 14:05 Formula 1 - kvalifiká-
cia, Velká cena Nemecka, kvalifiká-
cia z Nurburgringu. Záznam. (Nemec-
ko 2009) 15:15 Liga majstrov - zo-
strihy 16:45 Góly - body - sekun-
dy 17:00 Goalissimo 17:45 Ho-
kejová extraliga, HK Sp. Nová Ves 

- MHC Martin. Priamy prenos. 20:15 
Liga majstrov - futbal 22:00 Gó-
ly - body - sekundy 22:25 Formu-
la 1 - Veľká cena Nemecka 00:45 
Magazín NHL 01:00 Góly - body 
- sekundy 

05:00 Dotek anděla II 13 06:00 
Dotek anděla II 14 07:00 McLe-
odovy dcery VII 18 08:00 Foy-
lova válka V 1/2 10:00 Štěs-
tí věčné lásky 12:00 McLeodo-
vy dcery VII 19 13:00 Soudkyně 
Amy V 22 14:00 Foylova válka 
V 2 16:00 Síla odpuštění, Drama 

(USA 2006) Hrají: A. Gilletteová, M. 
Harshmanová. Režie: D. Chinander. 
18:00 Námořní hlídka I 7, Seriál. 

(Austrálie 2007) Hrajú: I. Stenlake, L. 
McCuneová 19:00 Soudkyně Amy 
V 22 20:00 Ochránce I 2 21:00 
Bezpečný přístav, Thriller. (Kana-

da/ USA 2007) Hrajú: T. Goldová, M. 
Kosterman. Réžia: M. Griffiths. 23:00 
Banka, Thriller. (Australie 2001) 

Hrajú: A. LaPaglia, D. Wenham, S. 
Budd. Réžia: R. Connolly. 01:00 Prá-
vo a pořádek: Útvar pro zvlášt-
ní oběti IV 3 02:00 Právo a pořá-
dek: Útvar pro zvláštní oběti IV 
4 03:00 Staré hříchy 

05:59 Snídaně s Novou 08:30 
Stefanie 18 09:30 Vezmi si mou 
ženu, Nemecký romantický film 

(2005). Hrajú: S. Vester, M. Brandner, 
H. Weis, B. Janner. Réžia: H. Gies. 
11:10 Tescoma s chutí 11:16 
Mr. Bean 11:40 Lenssen & spol. 
12:05 Můj přítel Monk IV 14, Ame-

rický detektivní seriál s Tony Shalho-
ubem v hlavní roli. (2005) 13:00 Že-
natý se závazky 248 13:25 Wal-
ker, Texas Ranger VI 3 14:20 Po-
hřešovaní 6 15:10 Painkiller Jane 
6 16:05 Beze stopy V 14, V roz-
puku. Majitel galerie nahlásí zmize-
ní mladé dívky, známé malířky. Policis-
té zjistí, že žena měla značný psychic-
ký problém spojený s něčím špatným 
z jejího mládí... Americký krimi seriál 

(2006). Hrají: E. Close, M. Jean-Baptis-
te, A. LaPaglia, P. Montgomery, E. Mur-
ciano. 17:00 Odpolední Televizní 
noviny 17:35 Kriminálka Miami III 
5 18:30 Ulice 1537, 1538 19:30 
Televizní noviny 20:00 Ordinace 
v růžové zahradě 2 154 21:15 Kri-
minálka Las Vegas VIII 16 22:05 
Mr.GS 22:40 Dalších 48 ho-
din 00:25 Kriminálka Las Vegas 
22 01:10 Novashopping 01:30 
Skopičiny 02:20 VIP na cestách 
03:10 Áčko 04:05 DO-RE-MI

Trojka

Spektrum

Hallmark

Nova

ČT 2DvojkaJOJ PlusDoma

 05:05  Dempsey 
a Makepeacová  

 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Hĺbkový rekord 2/3 
 09:20  Senzi Senzus mix  
 09:50  To je vražda,napísala X  
 10:40  To je vražda,napísala X  
 11:25  Sila lásky I. 279 
 12:20  Dámsky magazín STV  
 13:40  Varím, varíš, varíme 

a pečieme  
 13:50  Kaviareň Slávia  
 14:35  Zostane to v rodine  

Zábavno - vedomostná 

súťaž pre celú rodinu. 
 15:20  Divoký anjel 62/270 
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:20  Počasie  
 16:25  Sila lásky III. 143/200 

Úspešná nemecká 

telenovela. Hrajú: 
Dominique Siassia, 
Christof Arnold.

 17:20  Sila lásky III. 144/200 
 18:15  Dempsey 

a Makepeacová  
 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  Smrť ministra  

Televízny film 
o posledných dňoch 
Vladimíra Clementisa. 
Hrajú: Ján Kroner, 
Ivan Krúpa.

 21:45  Dr.House V. 22/24 
 22:35  ooops! Načierno.  
 23:10  Hlavný podozrivý  
 00:50  Prípad pre Samanthu  
 01:35  Euromaxx dizajn 7/14 
 02:00  Slovensko dnes  
 02:15  Správy STV  

 05:35  Reflex  
 06:00  Teleráno  
 08:30  Herkules VI. 6/8
 09:20  V mene zákona 
 09:45  Rose a Val: Poistka 
 10:50  Rose a Val: Násilie 
 11:50  Najväčší kaskadéri 

Európy 
 12:15  Nezvestní II. 5/18
 13:10  Bez stopy IV. 20/24 
 14:00  Rýchle Televízne noviny 
 14:10  Priatelia X. 16-17/18
 15:00  Rýchle Televízne noviny 
 15:05  Kobra 11 VIII. 1/14

Kriminálny seriál, 

Nemecko (2003-2004). 

Hrajú: E. Atalay, Ch. Oliver.
 16:00  Rýchle Televízne noviny 
 16:05  Walker, texaský 

ranger VI.  
 17:00  Prvé Televízne noviny 
 17:25  Reflex  
 17:40  Počasie  
 17:50  V mene zákona  
 18:10  Rýchle Televízne noviny 
 18:20  Bez servítky  
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:20  DNES  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Ordinácia v ružovej 

záhrade III. 
 21:55  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad 
VI. 5/25
Kriminálny seriál, 

USA (2008). Hrajú: M. 
Harmon, M. Weatherly, C. 
de Pablo, P. Perretteová.

 22:45  Leví brloh 
 00:45  Sedem múmií 
 02:10  Policajný odznak 

VII. 7/13
 02:55  A-tím V. 11/13
 04:05  TELEVÍZNE NOVINY 

 05:30  PRVÉ NOVINY 
 05:50  PROMI NOVINY 
 06:10  KRIMI NOVINY 
 06:40  NOVINY TV JOJ 
 07:00  Panelák 357
 08:00  Súdna sieň 
 09:00  Prvé oddelenie 71
 09:20  Na pokraji smrti 
 10:20  Medicopter 117 53
 11:20  Inside: Myseľ vraha 9
 12:20  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas IX. 19
 13:15  Medicopter 117 54
 14:15  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas IX. 20
 15:10  Na pokraji smrti 
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami III. 16
 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:25  PROMI NOVINY 
 17:45  Prvé oddelenie 72

Slovenský kriminálny 

seriál (2009). Hrajú: 

Peter Rúfus, Veronika 
Paulovičová, Ján Dobrík.

 18:00  Súdna sieň 
 19:00  KRIMI NOVINY 
 19:30  NOVINY TV JOJ 
 19:55  ŠPORT 
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE 
 20:15  Panelák 358
 21:15  Odsúdené - Finále 

prvej série! 30/30
Slovensko-český seriál 

(2009). Hrajú: Z. Mauréry, 
M. Ťapák, S. Valentová. 

 22:15  Mafstory 
 23:15  Profesionáli III. 11
 00:15  C. S. I. : Kriminálka 

Miami III. 
 01:00  Odsúdené - Finále 

prvej série! 
 01:55  Črepiny 
 02:25  V. I. P. I 
 03:15  Inside: Myseľ vraha 

 05:30  Události v regionech  
 05:59  Studio 6  
 08:30  Kouzelná školka  
 09:00  Železná opona  
 10:25  Dárky  
 11:40  O loupeživém rytíři 

Miroslavovi  
 12:00  Zprávy  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

III 12/30 
 14:15  Doktorka Quinnová 

V 24/26 
 15:00  Zašlapané projekty  
 15:20  Mumínci II 3/13 
 15:45  Medúza  
 16:15  Šikulové  
 16:30  Kouzelná školka  
 17:00  AZ-kvíz  
 17:25  Stop  
 17:30  Bydlení je hra  
 17:55  Předpověď počasí  
 18:00  Události v regionech  
 18:25  Černé ovce  
 18:40  Duety ...kolem dokola  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 20:00  Uprchlíci  
 21:30  Máte slovo  
 22:20  POKR  
 22:50  Losování Šťastných 

deset a Šance milion  
 22:55  Život a smrt 

Petera Sellerse  
 01:00  McLeodovy dcery 

III 12/30 
 01:45  Řím II 2/10 
 02:40  Hledání ztraceného 

času 2 
 03:00  Události v regionech  
 03:25  Události v regionech 

Brno 
  04:15  Regiony ČT24  

 06:05  Teleshopping 
 06:20  Štěně jménem 

Scooby Doo IV 3 
 06:40  Pět holek na krku 29 
 07:10  Teleshopping 
 07:20  Párty s kuchařem 
 07:50  Chůva k pohledání V 2 
 08:20  M*A*S*H 41
 08:50  Knight Rider IV 12
 09:50  Policie Hamburk II 16 
 10:45  To je vražda, napsala I 17
 11:45  Kauzy z Bostonu I 3 
 12:40  M*A*S*H 42
 13:15  Sabrina - mladá 

čarodějnice VII 4
Americký komediálny 

seriál (1996 - 2002). 

Hrajú: M. J. Hartová, C. 
Rheaová, B. Brodericková, 
N. Richert, J. L. Greenová, 
L. Sloaneová, M. Mull.

 13:45  Čarodějky II 21
 14:45  Médium II 22 
 15:45  Bouřlivé setkání  
 17:40  Minuty regionu  
 18:00  5 proti 5 
 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Chůva k pohledání V 3 
 20:00  Velmi křehké 

vztahy IV 32 
 21:20  Jste to, co jíte  

Unikátní recept 

na zdravý životní styl 
s doktorkou Kateřinou 
a Petrem Havlíčkem. 
Tentokrát příběh 
sedmadvacetileté učitelky 

Táni. A navíc velké finále!
 22:25  Zoufalé manželky V 13 
 23:35  Myšlenky zločince III 18 
 00:30  Wolffův revír IV 7
 01:30  Volejte Věštce  
 03:15  Výklad snů 
 04:15  Vraždy v Kitzbühelu 
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20.15 Banánový Joe 22.45 Leví brloh 20.00 Uprchlíci
Joe je mierumilovný dobrák, ktorý žije v malej dedinke 
v džungli. Na loďke preváža banány do mesta a vymieňa 
ich za lieky pre obyvateľov svojej dedinky. Narazí 
však na bossa miestnej mafie, ktorý by chcel prevziať 
všetok obchod s banánmi v regióne a Joea zničiť.

Ruská mafia na čele s „kmotrom“ Dariusom Paskevikom 
ohrozuje nukleárnymi zbraňami obyvateľov Budapešti. 
Maďarský premiér povolá na pomoc FBI. Agent Mike 
Varga sa v prestrojení pridáva k Dariusovej skupine, 
aby mu zabránil v ďalších nebezpečných krokoch.

Chvíľu sa zdalo, že má všetko, milovanú ženu, ktorá 
očakáva ich prvé dieťa, dom, zamestnanie. Valéria 
však zomrie a Dennisovi sa zrúti svet. Ovláda ho 
jediná myšlienka, zabiť maniaka, ktorý pripravil 
Valériu o život. Gangster je však ukrytý vo väznici.

Komédia/akčný, Taliansko/NSR, 1981, 96 min.
Réžia: Steno. Hrajú: Bud Spencer, Marina Langner,... 

Thriller, USA/Maďarsko, 2003, 100 min., od 16 rokov
Réžia: James Bruce. Hrajú: Stephen Dorff, Bob Hoskins,...

Komédia/krimi, Francúzsko, 1986, 95 min., od 12 rokov
Réžia: Francis Veber. Hrajú: Pierre Richard, Gérard Depardieu,...
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Banana Joe Den of Lions Les Fugitifs
 seriál   f ilm

 dokument  správy 

 pre deti  zábava
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05:00 Dunaj 05:35 Udržitelnost 
v praxi 04 06:00 Místa 
ve Středomoří 18 07:05 Zvířecí 
rekordmani 04 08:05 Nigella 
vaří narychlo 10 08:40 Vítejte 
na svatební hostině 23 09:05 
Jimmova farma 09:40 Skryté 
možnosti 70 10:10 Vzpruha 
pro tělo 15 10:40 Na úvěr 
15 11:10 Od podlahy s Debbie 
Travisovou 06 12:00 Nigella 
vaří narychlo 10 12:35 Vítejte 
na svatební hostině 23 13:05 
Města ve výškách 03 13:40 
Kamenné monumenty 16 14:10 
Geologická pouť 05 15:15 Muž 
divočiny 05 16:10 Jimmova farma 
16:45 Skryté možnosti 70 17:15 
Znovuobjevitelé 09 17:45 
Znovuobjevitelé 10 18:15 Zvířecí 
rekordmani 04 19:15 Svět 
na talíři 05 20:20 Proč je to tak? 
14 21:20 Úsvit lidstva 02 22:25 
On the Spot 02 – Reportéři 23:25 
Miliardové katastrofy 05 00:25 
Znovuobjevitelé 09 00:55 
Znovuobjevitelé 10 01:25 
Británie krále Artuše 03 02:25 
On the Spot 02 – Reportéři 03:20 
Lidé a místa na Zemi: Dánsko 
03:35 Interiéry 05 03:55 
Evropská velkoměsta 05 

06:25 Osudové stretnutie 
74/90 07:15 Keď budeš moja 15-
16/238 09:20 Regina - kráľovná 
cigánskych sŕdc 74/160 11:00 
Viktória 74/171 11:45 Ženatý 
so záväzkami XI. 20/25 12:10 
Ulica III. 74/259 13:00 Rebeli 
I. 102/215 13:50 Júlia - Cesty 
za šťastím 73/351 15:00 Ženatý 
so záväzkami XI. 20/25 15:25 
Macocha 75/120 16:15 Keď 
budeš moja 17-18/238 18:05 
Ulica III. 75/259 19:00 Rebeli I. 
103/215 20:00 Regina - kráľovná 
cigánskych sŕdc 75/160 21:25 
Júlia - Cesty za šťastím 74/351 
22:15 Viktória 75/171 23:00 
Max, Katrin a Vianoce s dvoma 
psami 00:35 Osudové stretnutie 
75/90 01:25 Lampáreň 02:00 
Ulica III. 75/259 02:40 
Macocha 75/120 03:25 Júlia - 
Cesty za šťastím 74/351 04:10 
Lampáreň 04:45 112 

05:50 Doktorka Quinnová 
81 06:40 Banánový Joe 08:15 
Profesionáli III. 8,9 10:00 Starý 
III. 49 11:00 Doktorka Quinnová 
82 12:00 Červené ruže 159,160 
13:55 Panelák 185 14:35 
Profesionáli III. 8 15:35 
Esmeralda 13,14 17:15 V mene 
lásky 159,160 19:00 KRIMI 
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV JOJ 
“N“ 19:55 PROMI NOVINY 20:15 
Chalupári 10 21:10 Siska 61 22:15 
Kniha osudu, Danny je deprimovaný 
predčasnou smrťou manželky. Náhodne 
stretne Jonaha, ktorý mu odovzdá 
knihu, kde sú zaznamenané mená ľudí 
a dátum ich budúcej smrti. Musí sa 
rozhodnúť, či túto skutočnosť využije, 
alebo predĺži život svojich milovaných... 
Americký film (2003). Hrajú: W. 
Wheaton, I. Hayes. Réžia: H. Ambrose. 
00:00 Profesionáli III. 00:50 
Hulk Hogan: Blesk v raji 1/22 01:35 
Nočné reprízy 

06:35 Správy - Hírek 06:40 
Udalosti ČT 07:15 Správy 
a komentáre 07:45 Živá panoráma 
08:15 Providence V. 7/12 09:00 
Ranný magazín 11:15 Ushuaia - 
expedície do prírody V. 5/8 12:05 
Regionálny denník 12:35 Živá 
panoráma 13:00 Prežili sme Gulag 
13:45 Veľké záhady 14:15 Família 
14:50 Večer na tému . . 16:25 
Tempo 16:45 Regionálny denník 
17:15 Správy z regiónov 17:35 
FOKUS - rodina 18:18 Domáci 
majstri 18:20 Večerníček 18:25 
Summertonský mlyn 25/26 18:35 
Televíkend 19:00 Kaleidoskop 
19:30 Správy STV 19:55 Správy 
- Hírek 20:00 Keno 10 20:10 
Slavkov-víťazstvo za pochodu 1/2 
21:05 Vymývanie mozgov 21:30 
Správy a komentáre 21:50 Správy 
z regiónov 22:05 Československý 
filmový týždenník 22:20 Nočný 
filmový klub 

05:59 Dobré ráno 08:30 
Panorama 09:35 Na plovárně 
s Quincy Jonesem 10:00 Babylon 
10:35 Jak se stát kyborgem 
11:00 Pod pokličkou 11:35 AZ-
kvíz 12:00 Bydlení je hra 12:40 
Ta naše povaha česká 13:10 
Medúza 13:40 Šikulové 14:00 
Nová dobrodružství Černého 
Bleska 23/26 14:25 Sportovci 
světa: Lillehammer 1994 4/4 15:20 
Kvarteto 15:45 Na pomoc životu 
16:30 Rodina a já 16:50 Příběhy 
šťastných 17:25 72 jmen české 
historie 55/72 17:55 Ještě jsem 
tady 18:25 Kosmopolis - Speciál 
18:55 Zprávy v českém znakovém 
jazyce 19:05 Magazín ligy mistrů 
19:35 Simpsonovi XIX 5/20 
20:00 Zázračná planeta: Psí svět 
v rukou vědy 20:55 Moje rodina 
IV 13/13 22:20 Krásy evropského 
pobřeží23:10 Ajťáci III 5/6 23:35 
Gorodok 15/20 00:00 Dvojhlas 

06:20 Magazín NHL 06:35 Góly - 
body - sekundy 06:55 Rozcvička 
s Trojkou 07:00 Superchyty 
07:50 Green, časť 40. 07:55 
Extrémne v horách 5/99 08:25 
Šport extra 09:15 ME vo volejbale 
žien 10:55 Goalissimo 11:40 
Green, časť 40. 11:50 Superchyty 
12:40 Šport extra 13:30 Formula 
1 - kvalifikácia 14:45 Hokejová 
extraliga 17:00 Góly - body - 
sekundy 17:10 Športovkyňa 
17:35 Hokejový mrakodrap 17:50 
Hádzaná - liga 19:30 Magazín 
NHL 19:45 Príbehy veľkých 
cien F1, Motoristický magazín zo 
zákulisia Formuly 1 a sveta Veľkých 
cien. (Veľká Británia 2009) 20:25 
Formula 1 - Veľká cena Maďarska 
22:45 Góly - body - sekundy 
23:05 Odpískané - hokej, Súhrn 

toho najzaujímavejšieho z hokeja. 
(Slovenská republika 2009) 23:29 
Záver vysielania 

06:00 Dotek anděla II 15 07:00 
McLeodovy dcery VII 19 08:00 
Foylova válka V 2 10:00 Staré 
hříchy 12:00 McLeodovy dcery 
VII 20 13:00 Soudkyně Amy 
V 23 14:00 Foylova válka VI 
1 16:00 Dobrá čarodějka 18:00 
Námořní hlídka I 8 19:00 Soudkyně 
Amy V 23 20:00 Ochránce I 3, Kvôli 
drogám sa dostal do stretu so zákonom 
a bol odsúdený k verejne prospešnej 
práci v právnej agentúre, ktorá zastupuje 
zneužité deti. Až teraz začína chápať, 
aké to je, keď niekomu neprialo šťastie. 
Dráma - seriál. (USA 2001) Hrajú: S. 
Baker, D. Coleman. Réžia: M. Pressman. 
21:00 Právo a pořádek: Útvar pro 
zvláštní oběti IV 3 22:00 Právo 
a pořádek: Útvar pro zvláštní 
oběti IV 4 23:00 Právo a pořádek: 
Zločinné úmysly VII 13 00:00 
Právo a pořádek: Zločinné úmysly 
VII 14 01:00 Ochránce I 1 02:00 
Ochránce I 1 03:00 Intrikánka 

05:00 Novashopping 05:59 
Snídaně s Novou 08:30 
Stefanie 19 09:30 Znamení čtyř 
11:10 Tescoma s chutí 11:15 
Mr. Bean 11:40 Lenssen & spol. 
159 12:10 Můj přítel Monk IV 
15 13:00 Ženatý se závazky 249 

Americký seriál (1987-95). Hrajú: 

Ed O´Neill a Katey Sagal. Réžia: T. 
Singletary.  13:25 Walker, Texas 
Ranger VI 4 14:15 Pohřešovaní 
7 15:10 Painkiller Jane 7 16:05 
Beze stopy V 15 17:00 
Odpolední Televizní noviny 
17:35 Kriminálka Miami III 
6 18:30 Ulice 1539, 1540 19:30 
Televizní noviny 20:00 Past 
22:15 Muži v černém 2 23:50 
Psychopat ze San Franciska, Keď 
Melanie Griffith a Matthew Modine 
prenajali nájomný byt Michaelu 
Keatonovi, netušili, že sa zmení 
v rafinovaného sadistu, ktorý im robí 
zo života peklo... Americký thriller 

(1990). Hrajú: L. Metcalf, C. Lumbly, 
Mako, D. Harewood... Režie: J. 
Schlesinger 01:35 Novashopping 
01:55 Mr.GS 02:25 Tabu 03:10 
Áčko 04:20 DO-RE-MI

Trojka

Spektrum

Hallmark

Nova

ČT 2DvojkaJOJ PlusDoma

 05:05  Dempsey 
a Makepeacová  

 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Hĺbkový rekord 3/3 

Televízny film o strete 
odvážneho občianského 
postoja a ľahostajnom 
prístupe k veciam 
verejným. Hrajú: Martin 
Huba, Gabo Zejenay.

 09:20  Senzi Senzus mix  
 09:50  To je vražda,napísala X  
 10:40  To je vražda,napísala X  
 11:30  Sila lásky I. 280 
 12:20  Dámsky magazín STV  
 13:40  Varím, varíš, varíme 

a pečieme  
 13:50  Kaviareň Slávia  
 14:35  Zostane to v rodine  
 15:20  Divoký anjel 63/270 
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:20  Počasie  
 16:25  Sila lásky III. 145/200 
 17:20  Sila lásky III. 146/200 
 18:10  Dempsey 

a Makepeacová  
 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  MINI TALENT SHOW  
 22:00  Takí sme boli  

František Kovár, Milan 
Kňažko hostia svojich 
kolegov a priateľov. 

 23:10  Šumivé cyankáli  
 01:00  Kliatba temného 

anjela 1/2 
 02:35  Euromaxx dizajn 8/14 
 03:05  Slovensko dnes 
 03:20  Sila lásky III. 145/200
 04:10  Sila lásky III. 146/200
 04:55  Euromaxx dizajn 8/14

  05:35  Reflex  
 06:00  Teleráno  
 08:30  Herkules VI. 7/8
 09:20  V mene zákona  
 09:50  Recept na perfektné 

Vianoce 
 11:25  Post mortem I. 5/9
 12:25  Nezvestní II. 6/18
 13:20  Bez stopy IV. 21/24
 14:05  Rýchle Televízne noviny 
 14:15  Priatelia X. 18/18
 14:40  Dva a pol chlapa IV. 1/24
 15:00  Rýchle Televízne noviny 
 15:05  Kobra 11 VIII. 2/14
 16:00  Rýchle Televízne noviny 
 16:05  Walker, texaský 

ranger VI.  
Kriminálny seriál, USA 

(1997-1998). V hlavnej 
úlohe: Ch. Norris.

 17:00  Prvé Televízne noviny 
 17:25  Reflex  
 17:40  Počasie  
 17:50  V mene zákona  
 18:10  Rýchle Televízne noviny 
 18:20  Bez servítky  
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:20  DNES  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Aj múdry schybí 
 21:20  Šanghajskí rytieri 
 23:25  Muži na zabitie 

Akčný film, USA 

(1998). Réžia: A. Fuqua. 
Hrajú: Y. F. Chow, M. 
Sorvinová, K. Tsang.

 01:00  Kickboxer 5: Vykúpenie 
Akčný film, USA (1995). 

Réžia: K. Petersonová. 
Hrajú: M. Dacascos, 
J. Ryan, G. Meed.

 02:25  Noc bojovníka 
 04:15  TELEVÍZNE NOVINY 
 04:40  Kobra 11 VIII. 2/14

 05:50  PROMI NOVINY 
 06:10  KRIMI NOVINY 
 06:40  NOVINY TV JOJ 
 07:00  Panelák 358
 08:00  Súdna sieň 
 09:00  Prvé oddelenie 72
 09:20  Na pokraji smrti 
 10:20  Medicopter 117 54
 11:20  Inside: Myseľ vraha 10
 12:20  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas IX. 20
 13:15  Medicopter 117 55
 14:15  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas IX. 21
 15:10  Kosti IV. 15
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami III. 17
 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:25  PROMI NOVINY 
 17:45  Prvé oddelenie 73

Slovenský kriminálny 

seriál (2009). Hrajú: 
Peter Rúfus, Veronika 
Paulovičová. Réžia: Albert 
Vlk, Roman Fábian

 18:00  Súdna sieň 
 19:00  KRIMI NOVINY 
 19:30  NOVINY TV JOJ 
 19:55  ŠPORT 
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE 
 20:15  Panelák 359
 21:15  Smrteľná zrada 
 22:55  SEDEM 

Relácia, ktorá sa zaoberá 
udalosťami predošlých 
siedmich dní. Moderuje: 

Elena Vacvalová.
 23:30  De Facto 
 00:25  Súdna sieň - Chcem 

sa rozviesť! 
 01:20  Črepiny 
 01:50  Operácia Threshold 
 02:35  Smrteľná zrada 
 04:00  V. I. P. I 
 04:45  Črepiny 

 05:59  Studio 6  
 08:30  Kouzelná školka  
 09:00  Poselství z Betléma  
 09:40  Recitál Karla Gotta  
 10:15  Příště u Vás z Velkých 

Němčic na Moravě  
 11:00  Barvy života  
 12:00  Zprávy  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

III 13/30 
 14:15  Doktorka Quinnová 

V 25/26 
 15:05  Franklin 7/52 
 15:30  Let 29 26/30 
 15:55  Ovečka Shaun 24/40 
 16:00  Garfield a přátelé 2/26 
 16:25  Bludiště  
 17:00  Za školu  
 17:30  Přes nový práh  
 17:55  Předpověď počasí  
 18:00  Události v regionech  
 18:25  Případ pro 

ombudsmana 15/16 
 18:40  Duety ...kolem dokola  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 19:55  Losování Euromiliony  
 20:00  Snowboarďáci 2/3 
 20:55  13. komnata 

Františka Lízny  
 21:30  Uvolněte se, prosím  
 22:15  Sex ve městě VI 11/20 
 22:55  Nikomu to neříkej  
 01:00  McLeodovy dcery 

III 13/30 
 01:40  Všechnopárty  
 02:25  Musilok 
 02:50  Události v regionech  
 03:15  Události v regionech 

Brno 
 03:40  Události v regionech 

Ostrava 

 05:00  Receptář prima nápadů 
 06:05  Teleshopping 
 06:20  Dexterova laboratoř I 1 
 06:40  Pět holek na krku 30 
 07:10  Teleshopping 
 07:20  Párty s kuchařem 
 07:50  Chůva k pohledání V 3 
 08:20  M*A*S*H 42
 08:50  Knight Rider IV 13
 09:50  Policie Hamburk II 17 
 10:45  To je vražda, 

napsala I 18
 11:45  Kauzy z Bostonu I 4 
 12:40  M*A*S*H 43
 13:15  Sabrina - mladá 

čarodějnice VII 5
 13:45  Čarodějky II 22
 14:45  Médium III 1 
 15:45  Konec jednoho léta  

Nemecký romantický 

film podľa Rosamunde 
Pilcherovej (1994). 
Hrajú: I. Juniková, D. 
Wallraff, R. Lindermann. 

 17:40  Minuty regionu  
 18:00  5 proti 5 
 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Chůva k pohledání V 4 
 20:00  Žhavé výstřely 2  
 21:55  Odvaha pod palbou  

Plukovník Denzel 
Washington je poverený 
zistiť okolnosti, kde počas 
vojny v Perskom zálive 
zomrela veliteľka a pilotka 
zdravotníckeho oddielu 
Meg Ryanová. Americký 

vojnový film (1996). Ďalej 

hrajú: L. D. Phillips, M. 
Moriarty, M. Damon, B. 
Pinchot. Réžia: E. Zwick.

 00:25  28 dní poté  
 02:35  Volejte Věštce  
 04:20  Vraždy v Kitzbühelu 
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21.20 Šanghajskí rytieri 21.15 Smrteľná zrada 00.25 28 dní potom
Keď sa Wangov otec stane obeťou vraždy, vydajú sa 
Wang a Roy po jeho stopách do Anglicka s vidinou 
sodplaty. Wangova sestra Lin má rovnaký nápad a pri 
svojom pátraní odhalí celosvetovú konšpiráciu, ktorá 
má vyústiť do vyvraždenia celej kráľovskej rodiny.

Donny Randal odišiel na ďalšiu služobnú cestu. 
Jeho manželka Donna musí dcére Melinde neustále 
vysvetľovať, prečo otec nepríde domov. 
Melinda je nešťastná a zdôverí sa svojmu učiteľovi Adamovi. 
Ten pozve Donnu do školy a vysvetlí jej, že Melinda má strach... 

28 dní potom z roku 2002 pokračuje. Keď si už 
ľudia mysleli, že všetko je OK, vrátilo sa to... Počas 
28 týždňov sa toho stalo veľa. Vírus sa podarilo 
zneškodniť a život beží v starých koľajach. Na uliciach 
ale stále zostávajú ozbrojenci a ostreľovači... 

Akčný/dobrodružný/komédia, USA/VB/ČR, 2003, 114 min., od 11 rokov
Réžia: David Dobkin. Hrajú: Jackie Chan, Owen Wilson, Donnie Yen,...

Dráma/thriller, Kanada, 2002
Réžia: Jason Hreno. Hrajú: N. Sheridanová, A. Jackson, R. Seeliger,...

Horor/sci-fi, Holandsko/VB/USA, 2002, 112 min., od 15 rokov
Réžia: Danny Boyle. Hrajú: C. Murphy, N. Harrisová, M. Burnsová,...
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05:05 Dunaj 05:40 Udržitel-
nost v praxi 05 06:00 Roz-
luštění mayského písma 07:05 
Úsvit lidstva 01 08:05 Úsvit 
lidstva 02 09:10 Hubbleovy ob-
razy 03 09:45 Hubbleovy obra-
zy 04 10:20 Když se Země za-
třese 06 11:20 Co nám prospívá 
31 12:20 Vášnivý jedlík 15 12:55 
Vášnivý jedlík 16 13:30 Skryté 
možnosti 71 14:00 Skryté mož-
nosti 72 14:30 Zvířecí rekordma-
ni 29 15:30 Ekovýlet: Skuteč-
né životní náklady 01 16:10 Eko-
výlet: Skutečné životní náklady 
02 16:45 Mistři švindlu 13 17:20 
Mistři švindlu 29 18:00 Mistři 
švindlu 30 18:40 Hugh a kuřata 
03 19:40 Zelené nápady pro mod-
rou planetu 19 20:15 Zelené nápa-
dy pro modrou planetu 20 20:50 
Smrtící plavba 21:50 Rozluštění 
mayského písma 22:55 Bojový 
výcvik 06 23:55 Zima očima vě-
dy 00:55 Za sportem kolem svě-
ta 09 01:50 Chytrý průvodce po…
Maximální úniky 03 02:45 Evrop-
ská velkoměsta 02 03:55 Evrop-
ská velkoměsta 03 

05:50 Max, Katrin a Vianoce 
s dvoma psami 07:25 Keď bu-
deš moja 17-18/238 09:05 Mu-
ži na stromoch I. 19/22 09:50 
3 libry 8/8 10:40 Slávici na ulici 
11:35 Chuťovky 12:55 Rebeli I. 
103/215 13:45 3 libry 8/8 14:35 
Columbo IV. 4/6 16:15 Keď bu-
deš moja 19-20/238 18:10 Muži 
na stromoch I. 19/22 19:00 Re-
beli I. 104/215 20:00 Rosamun-
de Pilcherová: Čas poznania, Ro-

mantický film, Nemecko (2000) Ré-

žia: E. Neureuther. Hrajú: S. Schütto-
vá, P. Breuer, K. Anselmová, F. Stieren, 
S. Brightmanová. 21:50 Pokoj a po-
hoda, Romantická komédia, USA 

(2003) Réžia: M. Greenwaldová. Hra-

jú: N. McKeonová, S. Eckholdt, P. Doo-
ley, D. Carterová, A. Chalmers. 23:25 
Objednávka na neveru 00:45 
Columbo IV. 4/6 02:20 Lampá-
reň 03:30 112 04:30 Rosamun-
de Pilcherová: Čas poznania 

05:00 Panelák 185 05:40 Dok-
torka Quinnová 82 06:25 Air 
America 22,23 08:00 Kniha osu-
du 09:30 V uliciach San Francisca 
60,61 11:25 Zorro 15,16 12:15 
Air America 22,23 14:00 Siska 
61 15:10 V uliciach San Francisca 
60,61 17:10 Miazgovci 3,4 18:10 
Chalupári 10, Československý ko-

mediálny rodinný seriál (1975). Hra-

jú: J. Sovák, J. Kemr, J. Hlaváčová. Ré-

žia: F. Filip. 19:00 KRIMI NOVINY 
“N“ 19:30 NOVINY TV JOJ “N“ 
19:55 Prvé oddelenie 3, Sloven-

ský kriminálny seriál (2009). Hra-

jú: Peter Rúfus, Veronika Paulovičo-
vá. 20:15 Julie Lescautová I. 11,12 
23:55 Miazgovci 3,4 00:50 Maf-
story, Veselé historky zo slovenského 
podsvetia. Slovenský komediálny se-

riál (2006). Účinkujú: Peter Batthy-
ány, Roman Fratrič, Ivan Macho, Igor 
Adamec, Martin Vanek. 01:45 Črepi-
ny 02:15 Nočné reprízy 

06:45 Správy a komentáre 07:05 
Kaleidoskop 07:35 Živá panorá-
ma 08:15 Televíkend 08:45 Rie-
ky Francúzska 09:10 Slavkov-ví-
ťazstvo za pochodu 1/2 10:00 
Vymývanie mozgov 10:20 Tem-
po 10:35 Medicína 11:35 TKN 
12:05 5 minút po dvanástej - je 
najľahšie to vzdať? 13:05 Fermá-
ta 13:45 Duchovia 12/34 14:20 
GEN.sk 14:40 Kapura 15:20 Far-
márska revue 15:40 Študentské 
filmy 16:15 Radosť žiť 17:30 Elixír 
18:00 Večerníček 18:05 Budme-
rické literárne rozhovory 18:45 
Profily 19:30 Správy STV 19:50 
Národnostné správy 19:55 Ke-
no 10 20:00 Slovo 20:10 Môj 
otec Gulag 21:15 Miss Universi-
ty 2009 22:05 Dejiny malej me-
chanizovanej múzy 22:25 An-
jeli strážni 22:50 De Gaulle 2/2 
00:35 BJD 2008 01:20 Motor-
magazín 01:40 Udalosti ČT 

07:10 Praha, město věží 07:30 
Poutní místa 07:50 Panorama 
08:30 Zázračná planeta: Psí svět 
v rukou vědy 09:25 Folklorní ma-
gazín 09:50 Náš venkov 10:10 Ta 
naša kapela 10:40 Hledání ztrace-
ného času 1 11:00 Landův lektvar 
lásky 12:00 Glastonbury 2008 3/3 
13:00 Pětka v Pomeranči 13:30 
Game Page 13:55 Sabotáž 14:25 
Simpsonovi XIX 5/20 14:45 Krá-
sy evropského pobřeží: Valčík hrází 
14:55 Boj o život: Střední věk 5/6 
15:50 Kamera na cestách: Expedi-
ce Borneo 2/3 16:40 Ztracené lodě 
1/4 17:35 Poutní místa 17:55 To-
ulky za uměním 5/7 18:15 O češ-
tině 18:30 Kultura.cz 19:00 Sme-
tanovci 20:00 Elsa 2009 20:50 
Městské divadlo Mladá Boleslav 
21:20 Třeboňská nocturna 21:50 
Divadlo žije! 22:15 Filmopolis 
23:10 Noc s Andělem 00:40 Ma-
in Street Jazz 89 

06:05 Magazín NHL 06:20 Gó-
ly - body - sekundy 06:40 Od-
pískané - hokej 06:55 Rozcvič-
ka s Trojkou 07:00 Superchyty 
07:50 Green, časť 40. 07:55 Ex-
trémne v horách 08:25 Šport ex-
tra 09:15 „Si v obraze“, Frisbee 
09:25 Grid špeciál 09:50 Špor-
tovkyňa 10:30 Hádzaná - liga 
11:50 Športmánia 12:15 Špor-
tový dokument 11/20 12:55 
KHL ( Kontinentálna hokejová li-
ga ) 15:30 Príbehy veľkých cien 
F1 16:00 Formula 1 - kvalifiká-
cia 17:10 Góly - body - sekundy 
17:25 Magazín NHL 17:40 Od-
pískané - hokej 17:55 Basket-
bal - liga 20:15 Formula 1 - kva-
lifikácia 21:30 Góly - body - se-
kundy 21:55 KHL ( Kontinentál-
na hokejová liga ) 23:55 Magazín 
NHL 00:10 Góly - body - sekundy 
00:35 Basketbal - liga 02:59 Zá-
ver vysielania 

05:00 Dotek anděla II 15 06:00 
Dotek anděla II 16 07:00 Rodi-
na podle plánu 09:00 Vezmeš 
si mě? 11:00 Námořní hlíd-
ka II 5 12:00 Rodina podle plá-
nu, Nehrajte pred šéfom milujú-
cu manželku, keď ste slobodná. Z im-
provizácie na jeden večer by sa mo-
hol stáť záväzok na celý život! Ro-

mantický film. (USA 2005) Hra-

jú: J. Bridges, T. Spelling. Réžia: D. S. 
Cass Sr. 14:00 Zamilovaná Grace 
16:00 Anděl v rodině 18:00 Ná-
mořní hlídka I 4 19:00 Námořní 
hlídka I 5 20:00 Námořní hlídka 
I 6 21:00 Právo a pořádek: Zlo-
činné úmysly VII 13 22:00 Právo 
a pořádek: Zločinné úmysly VII 
14 23:00 Intrikánka 01:00 Prá-
vo a pořádek: Útvar pro zvláštní 
oběti IV 3 02:00 Právo a pořá-
dek: Útvar pro zvláštní obě-
ti IV 4 03:00 Námořní hlídka 
I 7 04:00 Námořní hlídka I 8 

05:10 Novashopping 06:10 Ta-
jemný oceán 06:40 Senzační Spi-
derman 4 07:05 Batman vítězí 
II 1 07:25 Tom a Jerry 11 07:55 
Spongebob v kalhotách 47 08:20 
Konec agenta W4C prostřed-
nictvím psa pana Foustky 10:05 
Veverka a kouzelná mušle 11:20 
Stahovák 12:00 Volejte Novu 
12:30 Zlaté rybky 14:30 Král Droz-
dí brada, Pyšná a rozmaznaná prin-
cezná Isabelle sa pri vohľadoch vysme-
je svojmu nápadníkovi princovi Richar-
dovi. Rozhnevaný otec dcére v zlosti po-
hrozí, že ju vydá za prvého žobráka, kto-
rého uvidí... Nemecký film na motívy 

klasickej rozprávky bratov Grimmov-

cov (2008). Hrajú: A. Brauss, K. Duken. 
Réžia: S. Tafel. 15:40 Sestřičky, Začí-
najúca zdravotná sestra Alena Mihulo-
vá získava potrebné profesionálne a ži-
votné skúsenosti... Český film (1983). 

Ďalej hrajú: O. Vetchý, O. Vízner, F. Hu-
sák. Réžia: K. Kachyňa. 17:15 Polep-
šovna mazlíčků 17:55 Babicovy 
dobroty 18:30 Koření 19:30 Te-
levizní noviny 20:00 Obsluhoval 
jsem anglického krále 22:20 Čís-
lo 23 00:10 Ve vlastnictví státu 2: 
Krev v ulicích 01:45 Novashopping 
02:10 Volejte Novu 02:35 Skopiči-
ny 04:10 DO-RE-MI

Trojka

Spektrum

Hallmark

Nova

ČT 2DvojkaJOJ PlusDoma

 05:25  Dempsey 
a Makepeacová  

 06:15  Zmenáreň  
 06:45  Pocoyo II. 42/52 
 06:50  Malí Einsteini 18/28 
 07:15  Moji kamaráti Tiger 

a Macko Pú II 18/39 
 07:40  Rýchla rota Chipa 

a Dala 1/51 
 08:05  Fidlibum  
 08:35  Páni zo semafora  
 08:50  MINI TALENT SHOW 
 10:35  Hannah Montana 

II. 29/30 
 11:00  Hopla!  
 11:30  Anjel pre Chloe  
 13:20  Motormagazín  
 13:45  Slečna Marpleová  
 15:25  Dolár za mŕtveho  
 17:05  Postav dom, 

zasaď strom  
 17:35  Show Billa Cosbyho 

VIII 5/25 
 18:05  Show Billa Cosbyho 

VIII 6/25 
 18:35  Extra 
 19:10  Domáci majstri  
 19:15  Večerníček 
 19:30  Správy STV  
 19:55  Góly body sekundy  
 20:05  Počasie  
 20:15  Pošta pre teba  
 21:20  Kaviareň Slávia  
 22:05  Skutočný príbeh: 

Skúška lásky  
 23:40  Kriminálny inštinkt: 

Pátranie po vrahovi  
Krimi. Pokiaľ viete viac, 
ako byste mali, ste 
v ohrození. Réžia: Brad 
Turner. Hrajú: Wendy 
Crewson, Victor Garber. 

 01:15  Už na teba čakám  
 02:40  Dolár za mŕtveho  
 04:20  Slečna Marpleová 

 05:30  Príbehy z hasičskej 
stanice 

 05:45  Superpes Krypto 
I. 17-18/52

 06:05  Uletení Loonatici II. 9/13
 06:30  Flintstonovci I. 9/25
 07:05  Alf III. 3-4/25
 08:05  Na dvore kráľa Artuša 
 09:40  Krok za krokom 

II. 18-19/24
 10:30  Vydierači 
 12:30  Česko Slovenská 

SuperStar - finále 
 15:10  Česko Slovenská 

SuperStar - rozhodnutie 
 16:05  Shrek 2 

Animovaná komédia, 

USA (2004). Réžia:. 

A. Adamson, K. 
Asbury, C. Vernon.

 17:30  Rýchle Televízne noviny 
 17:40  Partička 
 18:15  Rýchle Televízne noviny 
 18:20  Skvelý deň 

Užite si skvelý den, celebrita 
ho za Vás odpracuje!

 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:20  DNES  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Smotánka 
 20:30  Moja super Ex 
 22:10  Kód smrti 

Akčný thriller, USA-

Kanada (2008). Hrajú: S. 
Seagal, H. E. Dignardová, 
Ch. T. King, I. Hayes.

 23:55  Dom mŕtvych 
Thriller, Kanada-USA-

Nemecko (2003). Réžia: 

U. Boll. Hrajú: J. Cherry, 
T. Leitso, C. Howard.

 01:25  Hmly Avalonu 1/2
 02:55  Hmly Avalonu 2/2
 04:30  Aj múdry schybí 

 05:15  KRIMI NOVINY 
 05:40  NOVINY TV JOJ 
 06:00  TV JOJ DEŤOM: Káčerovo 
 06:25  TV JOJ DEŤOM: 

Princezná Sissi 
 06:50  TV JOJ DEŤOM: Barbie 

v Luskáčikovi 
 08:25  Simpsonovci VIII. 25/25
 08:55  TV JOJ DEŤOM: 

Záchranári 
 10:50  Santa Claus 
 12:30  DOPRAVA 
 12:50  Vianoce naruby 

Americká rodinná 

komédia (2004). Hrajú: 

T. Allen, D. Aykroyd. 
 14:50  Traja mušketieri 

USA-britsko-rakouský 

historicko-dobrodružný 

film (1993). Hrají: Ch. O´ 
Donnell, K. Sutherland, O. 
Platt. Réžia: S. Herek.

 17:00  Kutyil s. r. o. III. 13
 17:50  PRVÉ NOVINY 
 18:00  VÍKENDOVÉ 

PROMI NOVINY 
 19:00  KRIMI NOVINY 
 19:30  NOVINY TV JOJ 
 19:55  ŠPORT 
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE 
 20:20  Snežné psy 
 22:20  Zubatá vagína 

Americká hororová 

komédia (2007). Hrajú: 
J. Weixlerová, J. Hensley, 
J. Pais, H. Appleman, 
L. von Dohlen. Réžia: 

Mitchell Lichtenstein..
 00:15  Pomsta šprtov: 

Zamilovaní šprti 
 01:50  Črepiny 
 02:20  Zubatá vagína 
 03:50  KRIMI NOVINY 
 04:15  VÍKENDOVÉ 

PROMI NOVINY 

 06:45  Kočičí povídání 1/3 
 06:55  Sezame, pojď si 

hrát 13/78 
 07:20  Garfield a přátelé II 3/26 
 07:45  Všechna rána světa: 

Peru 15/16 
 08:00  Biblická pátrání 15/17 
 08:20  Kde je kůň Winky?  
 09:40  Ovečka Shaun 37/40 
 09:45  Kuchařská pohotovost  
 10:15  Kid  
 12:00  Zprávy  
 12:05  Z metropole , Týden 

v regionech 
 12:35  Auto Moto Styl  
 13:05  Království divočiny: 

Předivo života 4/13
 13:35  Chcete je?  
 13:40  Dobrá rada nad zlato  
 14:15  Evropský manuál  
 14:35  Jalna 15/16 
 15:20  Tak to chodí  
 17:10  Taxík  
 17:45  Profesionálové 3/57 
 18:35  Zpívánky  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 20:00  Duety... když 

hvězdy zpívají  
 21:20  Duety... když 

hvězdy zpívají  
 21:35  Návrat do Cold 

Mountain  
 00:10  Losování Šťastných 

deset a Šance milion  
 00:15  Dveře v podlaze  
 02:05  13. komnata 

Františka Lízny  
 02:30  Pošta pro tebe  
 03:25  Sólo pro... Glena 

Hansarda 2  
 04:00  Folklorní magazín  
 04:25  Švédové před Brnem

 05:05  Autosalon 
 06:05  Párty s kuchařem 
 06:30  Země dinosaurů 3 
 06:55  Pokémon: Diamant 

a perla 3 
 07:20  Bejbybum II 6 
 07:45  Fresh Prince V 2
 08:15  Chůva k pohledání V 4 
 08:45  Autosalon 
 09:40  M*A*S*H 44
 10:15  Super drbna 13 
 11:10  To je vražda, napsala I 19
 12:15  Columbo 
 14:15  Divoká řeka  

Vodáčka Meryl Streepová 
cestuje na dovolenku 
so svojím manželom 
a synom. Uprostred 
krásnej prírody bude 
musieť čeliť nielen divokej 
rieke, ale aj nebezpečným 
zločincom... Americký 

dobrodružný thriller 

(1994). Hrajú: K. Bacon, 
D. Strathairn, J. Mazzello.

 16:30  Tenkrát na Východě 
 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Chůva k pohledání V 5 
 20:00  Základ rodiny  

Topmanažérku Sarah 
Jessicu Parkerovou čaká 
prvá návšteva rodiny 
svojho priateľa. Stoneovci 
sú však dosť svojrázni 
a nájsť spoločnú reč 
s odmeranou cudzinkou 
nebude ľahké... Americká 

romantická komédia 

(2005). Ďalej hrajú: D. 
Keatonová, L. Wilson, C. T. 
Nelson. Réžia: T. Bezucha.

 22:20  V jako Vendeta  
 01:00  Lidé pod schody  
 02:55  Volejte Věštce  
 04:35  Inspektor Balko 56

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

20.30 Moja super Ex 20.20 Snežné psy 21.35 Návrat do Cold Mountain
Rozpad vzťahu nebýva ľahký pre žiadnu stranu, ale 
niekedy môže byť priam životu nebezpečný. Matt 
Saunders konečne nájde ideálnu priateľku. Keď tá začne 
byť príliš majetnícka, Matt sa rozhodne zo vzťahu 
vycúvať, ale to ešte netuší o jej superschopnostiach.

Čo všetko sa môže stať, keď Afroameričan z horúcej 
Floridy zdedí na mrazivej Aljaške svorku polárnych 
psov? Ted sa však so psami spriatelí a Thunder Jack sa 
preňho dokonca stane výzvou, aby sa naučil ovládať 
psí záprah bez ohľadu na to, aké to bude ťažké.

Muži z mestečka Cold Mountain v Severnej Karolíne 
sa rozhodli pripojiť k vojsku Konfederácie v práve sa 
začínajúcej občianskej vojne. Reverend Monroe sem 
priviezol dcéru Adu, ktorá sa zoznámi s nesmelým W. 
P. Inmanom. Ada sľúbi Inmanovi, že na neho počká.

Komédia/mysteriozny/romantický, USA, 2006, 97 min., od 12 rokov
Réžia: Ivan Reitman. Hrajú: Uma Thurmanová, Luke Wilson,...

Komédia, USA/Kanada, 2002, 99 min.
Réžia: Brian Levant. Hrajú: Cuba Gooding Jr., James Coburn, Sisqo,...

Dráma/romantický/vojnový, USA, 2003, 152 min., od 11 rokov
Réžia: Anthony Minghella. Hrajú: Jude Law, Nicole Kidmanová,...
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05:00 Hugh a kuřata 03 06:00 
Lodě, které změnily svět 
01 06:55 Lodě, které změnily svět 
02 07:50 Lidé a místa na Zemi: 
Lofoten 08:10 Za sportem kolem 
světa 09 09:05 Jamie vaří doma 
o vánocích 10:10 Prostřeno pod 
širým nebem Španělska 01 11:10 
Impéria 14 12:20 Vášnivý jedlík 
17 12:55 Vášnivý jedlík 18 13:30 
Skryté možnosti 73 14:00 
Skryté možnosti 74 14:30 
Zvířecí rekordmani 30 15:30 
Ekovýlet: Skutečné životní 
náklady 03 16:10 Ekovýlet: 
Skutečné životní náklady 
04 16:45 Mistři švindlu 14 17:20 
Mistři švindlu 31 18:00 Mistři 
švindlu 32 18:40 Hugh, kuřata 
a TESCO 19:40 Zelené nápady 
pro modrou planetu 21 20:15 
Zelené nápady pro modrou 
planetu 22 20:50 Meze poznání 
21:55 Impéria 15 23:00 Kuchař 
v první linii 01 23:55 Boj o život 
01 01:00 Ztracené dětství 
02:00 Alex 03:00 Za sportem 
kolem světa 09 03:55 Evropská 
velkoměsta 04 

06:00 Pokoj a pohoda 07:30 
Keď budeš moja 19-20/238 
09:10 Muži na stromoch I. 
20/22 10:00 Slávici na ulici 
10:55 Chuťovky 12:15 Rebeli 
I. 104/215 13:05 Prípady Alice 
Neversovej I. 1/8 14:55 Columbo 
IV. 5/6 16:15 Keď budeš moja 21-
22/238 18:05 Muži na stromoch 
I. 20/22 19:00 Rebeli I. 105/215, 
Seriál, Mexiko (2004) Hrajú: E. Rocha, 
J. Ferrara, N. Condeová, P. Borghetti, 
L. Perdigonová. 20:00 Neslušný 
návrh, Romantický príbeh, USA 

(1993). Réžia: A. Lyne. Hrajú: R. 
Redford, D. Mooreová, W. Harrelson, 
O. Platt, S. Cassel. 22:20 Skutočný 
príbeh: V znamení ohňa, Film, VB- 

Holandsko-Luxembursko (2001) 

Réžia: K. Hope. Hrajú: M. Strong, S. 
Guilloryová, D. Warner, F. Barberová, 
Ch. Ramplingová. 02:00 Columbo 
IV. 5/6 03:15 Lampáreň 04:25 
112 

06:10 Mikola a Mikolko 07:35 
V uliciach San Francisca 62,63 
09:15 Julie Lescautová I. 
11 11:00 Zorro 17 11:30 De Facto 
12:00 Klub EURO výhercov 13:10 
Julie Lescautová I. 12 15:00 
V uliciach San Francisca 62,63 
16:55 Policajt v Hongkongu, 
Inšpektora Buda Spencera krivo 
obvinia z obchodu s drogami. Chce 
očistiť svoje meno a zistiť pravdu... 
Talianska kriminálna komédia (1975). 

Hrajú: B. Spencer, E. Cannavale, A. 
Lettieri, R. Scarpa, F. De Rosa. Réžia: 
S. Steno. 19:00 KRIMI NOVINY “N“ 
19:30 NOVINY TV JOJ “N“ 19:55 
Prvé oddelenie 4 20:15 Príbeh 
Doris Dukeovej 1,2/2, Životopisný 
príbeh o premárnenom živote jednej 
z najbohatších žien sveta. Americký 

film (1999). Hrajú: L. Bacallová, R. 
Chamberlain, K. Quinlanová. 23:30 
Policajt v Hongkongu 01:20 
Nočné reprízy 

06:00 Udalosti ČT 06:35 TKN 
07:00 Ryby, rybky, rybičky 
07:30 Živá panoráma 08:00 
Televíkend 08:25 Môj dom - 
môj hrad 08:55 Kapura 09:35 
Farmárska revue 09:50 Môj otec 
Gulag 10:55 Československý 
filmový týždenník 11:05 Marana 
tha! 11:30 Fidlibum 12:00 Vojak 
a bratove slzy 13:25 Anjeli 
strážni 13:55 Slovo 14:00 
Orientácie 14:25 Família 14:55 
Folklórny festival Východná 
2009 16:25 Poklady sveta IV. 
16:40 Za siedmimi dolinami 
16:55 Solúnski bratia 1/2 18:00 
Večerníček 18:10 Domáci majstri 
18:15 Puto najsilnejšie 1/2 19:30 
Správy STV 19:50 Keno 10 20:05 
Na križovatke SK + CZ 21:30 
Na návšteve v českom divadle 
23:35 Hudobný relax 23:55 Slovo 
00:00 Udalosti ČT 00:35 Správy 
STV 00:59 Záver vysielania 

07:40 Krásy evropského pobřeží: 
Léto v Algarve 07:50 Panorama 
08:30 Československý filmový 
týdeník 759/2379 08:45 Vzkaz 
Jana Soukupa 09:00 Filmopolis 
09:55 Knižní svět 10:10 Film 
2009 10:40 Po hladině: Příroda 
11:00 Chcete je? 11:05 Mýty 
a fakta historie: Pán Sipánu 12:00 
J. Pauer: Ferda Mravenec 13:20 
Smetanovo kvarteto 14:05 Terra 
musica 14:50 Semafor atd. 6/8 
15:50 Le Mans 17:35 Cesty víry 
17:55 Křesťanský magazín 18:15 
Poklady světa 18:30 Kultura.
cz 19:00 Moje rodina IV 13/13 
19:35 Simpsonovi XX 14/21 
20:00 Architekt odpadu 21:20 
Recyklační architektura 21:40 
Přidej se 22:00 Na plovárně 
s Charlie McCoyem 22:25 Král Ubu 
00:00 Django Reinhardt: Odkaz 
00:50 Duety... když hvězdy zpívají 
02:05 Duety... když hvězdy zpívají 

06:20 Magazín NHL 06:35 
Góly - body - sekundy 06:55 
Rozcvička s Trojkou 07:00 
Superchyty 07:50 Green, časť 
42. 07:55 Extrémne v horách 
08:25 Príbehy veľkých cien F1 
08:55 Svet golfu 09:20 Šport 
extra 20/94 10:20 Basketbal - 
liga 12:30 Športmánia 13:00 
Príbehy veľkých cien F1 13:40 
Formula 1 - kvalifikácia 14:50 
Magazín ligy majstrov 15:20 
Magazín Premier League 
Preview 15:55 Anglická 
futbalová Premier League 18:00 
Magazín NHL 18:20 Green, časť 
42. 18:25 KHL ( Kontinentálna 
hokejová liga ) 20:30 Formula 1 
- Veľká cena Belgicka 22:40 Góly 
- body - sekundy 23:05 Anglická 
futbalová Premier League 
00:50 Magazín NHL 01:05 Góly 
- body - sekundy 01:29 Záver 
vysielania

05:00 Dotek anděla II 16 06:00 
Dotek anděla II 17 07:00 Život 
v divočině 1 08:00 Život v buši 
III 2 09:00 Námořní hlídka II 
6 10:00 Cesta za Vánocemi 12:00 
Anděl v rodině 14:00 Bezpečný 
přístav, Tracey Goldová vyšetruje 
sériu rituálnych satanistických vrážd... 
Thriller. (Kanada/ USA 2007) Hrajú: 
T. Goldová, M. Kosterman. 16:00 
Vraždy v Midsomeru XII: Vyděrač 
18:00 Drzá Jordan VI 16 19:00 
Drzá Jordan VI 17 20:00 Síla 
odpuštění 22:00 Médium 
V 13, Mysteriózny seriál (USA 2009) 

Hrajú: P.Arquetteová, J.Webber, A. 
Hustonová Réžia: A. Sanford. 23:00 
Médium V 14 00:00 Právo 
a pořádek: Útvar pro zvláštní 
oběti IV 3 01:00 Právo a pořádek: 
Útvar pro zvláštní oběti IV 
4 02:00 Ochránce I 3 03:00 
Život v divočině 1 04:00 Život 
v buši III 2 

05:05 Novashopping 06:05 3-2-
1 Tučňáci! 11, 12 06:50 Senzační 
Spiderman 5 07:20 Batman vítězí 
II 2 07:45 Spongebob v kalhotách 
48 08:15 Moje druhá láska 10:05 
Přítel pod stromečkem 11:50 To 
nevymyslíš 13:00 Zatímco jsi spal, 
Sandra Bullock sa najskôr zamilovala 
platonicky, ale tá skutočná láska přišla 
až o niečo neskôr. Bol to skutočne ten 
správny muž? Americká romantická 

komédia (1995). Hrajú: B. Pullman, 
P. Gallagher, P. Boyle, J. Warden. Réžia: 
J. Turteltaub. 15:00 Kašlu na lásku, 
Píše sa rok 1962 a muži sa ešte zďaleka 
nechcú vzdať postu pánov tvorstva. 
Ale feministická spisovateľka Reneé 
Zellweger je presvedčená o pravom 
opaku... Nemecko-americká komédia 

(2003). Hrajú: S. Paulson, D. Hyde 
Pierce, R. Dratch. Réžia: P. Reed. 
17:00 Odpolední Televizní noviny 
17:30 Občanské judo 18:10 Rady 
ptáka Loskutáka 19:00 Hospoda 
24 19:30 Televizní noviny 20:00 
Česko Slovenská SuperStar 22:45 
Střepiny 23:15 Portrét zločince 
00:55 Ohnivé léto 7 01:50 
Novashopping 02:10 Střepiny 
02:35 Polepšovna mazlíčků 
03:00 Babicovy dobroty 04:05 
DO-RE-MI

Trojka

Spektrum

Hallmark

Nova

ČT 2DvojkaJOJ PlusDoma

 06:35  Motormagazín  
 06:55  Pocoyo II. 43/52 
 07:00  Malí Einsteini 19/28 
 07:25  Moji kamaráti Tiger 

a Macko Pú II 19/39 
 07:50  Rýchla rota Chipa 

a Dala 2/51 
 08:15  Maškrtníček  
 08:40  Chudobných rodičov syn  
 10:05  Hannah Montana 

II. 30/30 
 10:30  Zem - sila planéty 5/5 
 11:25  Svet v obrazoch  
 11:55  O 5 minút 12  
 13:05  Agatha Christie : Poirot  
 14:00  Agatha Christie : Poirot  
 14:55  Agátine svadby 2/2 
 15:55  Pošta pre teba  
 17:00  Zmenáreň  
 17:30  Show Billa Cosbyho 

VIII 7/25 
 18:05  Show Billa Cosbyho 

VIII 8/25 
 18:30  Tajomstvo mojej 

kuchyne  
 19:10  Domáci majstri  
 19:15  Večerníček 
 19:30  Správy STV  
 19:50  Góly body sekundy  
 20:05  Počasie  
 20:15  Festival televíznej 

zábavy  
Zostrih 

z najúspešnejších 

silvestrovských relácií 

československej televízie.
 22:10  Sudca 1/2 

Krimi. Musí riešiť závažný 
problém: sudcovho syna 
uniesli. Réžia: Vincenzo 
Marano. Hrajú: Vincent 
Perez, Francis Huster.

 00:00  Sudca 2/2 
 01:40  Chodili sme spolu  
 02:30  O 5 minút 12  

 05:30  TELEVÍZNE NOVINY 
 05:55  Príbehy z hasičskej 

stanice 
 06:10  Superpes Krypto 

I. 19-20/52
 06:35  Uletení Loonatici 

II. 10/13
 07:00  Flintstonovci I. 10/25
 07:30  Moja mama 

veterinárka II. 6/13
 08:20  Polárny expres 
 10:00  90210: Nová generácia 
 10:50  Škaredá Betty 

I. 11-12/23
 12:40  Zo zákulisia Markízy 
 13:00  Na telo 
 13:30  Lampáreň 
 14:10  Marečku, podejte 

mi pero! 
Komédia, ČR (1976). 

Réžia: O. Lipský. Hrajú: 

J. Sovák, J. Schmitzer.
 16:00  Rýchle Televízne noviny 
 16:05  Svadby podľa Mary 
 18:00  Rýchle Televízne noviny 
 18:10  Na streche 
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:20  DNES  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Česko Slovenská 

SuperStar - finále 
 22:40  Fringe 11/20

Kriminálny seriál, USA-

Kanada (2008). Hrajú: 

A. Torvová, J. Noble.
 23:45  Zámok hrôzy 

Thriller, USA (1999). 

Réžia: J. de Bont. Hrajú: 
L. Taylorová, L. Neeson.

 01:40  Osamelý vlk McQuade 
Akčný film, USA (1983). 

Réžia: S. Carver. Hrajú: 

Ch. Norris, D. Carradine.
 03:25  Parťáci v akcii 

 05:00  Črepiny 
 05:30  Odsúdené 29
 06:20  KRIMI NOVINY 
 06:45  NOVINY TV JOJ 
 07:10  Vianoce naruby 
 09:10  Webmaster 
 10:00  Profesionáli III. 15
 10:50  Stratené duše III 16
 11:50  C. S. I. : Kriminálka 

New York V. 14
 12:40  Črepiny PLUS 
 13:30  Autosalón 
 14:00  SEDEM 
 14:45  Odsúdené - Finále 

prvej série! 30/30
 15:45  Odsúdená neprávom 

Kanadsko-americký 

kriminálny film (2007). 

Hrajú: A. Paulová, M. 
Woods, C. Gibbová, R. 
Stewart, J. Ralson. 
Réžia: Douglas Jackson.

 17:45  PRVÉ NOVINY 
 18:00  EXCLUSIV - Noviny 

úspešných s Brunom 
 18:20  Nové bývanie 
 19:00  KRIMI NOVINY 
 19:30  NOVINY TV JOJ 
 19:55  ŠPORT 
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE 
 20:20  Pochovaní zaživa 2 
 22:15  Pevnosť Alamo 

Americký historicko-

vojnový film (2004). 

Hrajú: D. Quaid, B. B. 
Thornton, J. Patric.
Réžia: J. Lee Hancock

 01:00  Pochovaní zaživa 2 
 02:35  Bláznivý sejf 

Americká kriminálna 

komédia (2002). Hrajú: 
W. Harrelson, J. Cleese, 
A. Silverstoneová

 04:00  KRIMI NOVINY 
 04:30  NOVINY TV JOJ 

 06:35  Kodýtkova detektivní 
kancelář 11/13 

 06:40  Kuňky z žabí tůňky 11/13 
 06:50  Ferda II 7/26 
 07:15  Raníček s Dádou  
 07:30  Hřiště 7  
 09:45  Kalendárium  
 10:00  Toulavá kamera  
 10:30  Objektiv  
 11:00  Náhrdelník 9/12 
 11:50  Krásy evropského 

pobřeží: Nejsevernější 
mys 

 12:00  Otázky Václava Moravce  
 13:00  Zprávy  
 13:05  Jak chutná láska  
 14:15  Ztracenci  
 15:35  Film o filmu Tajnosti  
 15:50  Retro  
 16:20  Rajské zahrady 11/13 
 16:40  Čétéčko  
 17:00  Adventní koncert  
  18:05  Škola pro život 11/13 
 18:35  Duety ...kolem dokola  
 18:40  Zpívánky  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 20:00  Tajnosti  
 21:40  168 hodin  
 22:10  Losování Sportky 

a Šance  
 22:15  Neptunův trojzubec 1/2 
 23:45  Losování Šťastných 

deset a Šance milion  
 23:50  Mrtví jako já II 14/15 
 00:40  Semafor atd. 6/8 
 01:35  Uvolněte se, prosím  
 02:20  Na cestě 

po dunajské deltě  
 02:45  Po stopách  
 03:00  Otázky Václava Moravce  
 04:00  Otázky Václava 

Moravce 2. část  

 06:05  Párty s kuchařem 
 06:30  Země dinosaurů 4 
 06:55  Pokémon: Diamant 

a perla 4 
 07:20  Bejbybum II 7 
 07:45  Chůva k pohledání V 5 
 08:15  Hitlerovi bodyguardi 5 

Pokusy Židov a emigrantov 
o zavraždenie Hitlera, 
ktorý v roku 1938 rozpútal 
pogrom, nazývaný 
Křišťáľová noc... Americký 

dokumentárny seriál.

 09:20  Svět 2009  
 09:55  M*A*S*H 45
 10:25  M*A*S*H 46
 11:00  Partie  
 11:45  Receptář prima nápadů  
 12:55  Komisař Rex VIII 12 
 13:55  Vrtěti psem  

Americká komédia 

(1997). Hrajú: A. 
Hecheová, W. Nelson, 
W. Harrelson.

 16:00  Columbo 
 18:00  S Italem v kuchyni  
 18:55  Zprávy TV Prima  
 19:35  Chůva k pohledání V 6 
 20:00  Vraždy v Midsomeru VIII  

Smrť pricháza v noci.
Do dedinky prichádza 
Elizabeth Keyová pátrať 
po smrti svojich rodičov. 
Narazí na skupinu 
spiritualistov, ktorí 
komunikujú s mrtvými. 
Medzitým ale dôjde 
k niekoľkým vraždám... 
Britský kriminálny 

seriál (2004). Hrajú: J. 
Nettles, D. Molloyová. 

 22:15  Znamení  
 00:30  Andělin popel  
 03:05  Volejte Věštce  
 04:50  Inspektor Balko 57

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

20.20 Pochovaní zaživa 2 20.00 Tajnosti 22.15 Znamení
Kým dobrák Clint Goodman každý deň poctivo pracuje, 
jeho atraktívna manželka Joanna sa nudí a nájde si 
milenca. Je ním jej osobný lekár, doktor Cortland van 
Owen. A pretože Clint je milencom stále viac na oštaru, 
rozhodnú sa ho zbaviť a užiť si jeho peniaze. 

Jedno ráno sa zobudíte a zistíte, že váš život nebeží 
tak, ako ste si ho naplánovali. S týmto pocitom sa 
raz prebudí aj Julie. Keď si vypočuje správu o smrti 
speváčky Niny Simone, rozhodne sa utiecť z manželského 
stereotypu bizarným spôsobom - kúpou piana.

Blíži sa skaza sveta, ktorému vládne nemilosrdný 
diktátor. Pomocou techniky dokáže polícia preniknúť 
do najtajnejšieho súkromia každého obyvateľa Zeme. 
Pre ľudstvo sa sloboda stala už len dávnym mýtom 
a spomienkou. Akýkoľvek pokus o odpor sa trestá smrťou.

Horor/thriller, USA, 1997, 97 min., od 12 rokov
Réžia: Tim Matheson. Hrajú: Ally Sheedyová, Stephen Caffrey,...

Komédia/tragédia, Česká republika, 2007, 90 min.
Réžia: Alice Nellis. Hrajú: Karel Roden, Miloslav König,...

Thriller/dráma/sci-fi, USA, 2002
Réžia: M. Night Shyamalan. Hrajú: Mel Gibson, Joaquin Phoenix,...

  

JOJ ČT 1 PRIMA

Buried Alive 2 Tajnosti Signs 
 seriál   f ilm

 dokument  správy 

 pre deti  zábava
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05:00 Zvířecí rekordma-
ni 30 06:00 Místa ve Středo-
moří 19 07:05 Zvířecí rekordma-
ni 05 08:05 Nigella vaří narych-
lo 11 08:40 Vítejte na svatební 
hostině 24 09:05 Jimmova farma 
09:40 Skryté možnosti 71 10:10 
Vzpruha pro tělo 16 10:40 
Na úvěr 16 11:10 Od podlahy 
s Debbie Travisovou 07 12:00 Ni-
gella vaří narychlo 11 12:35 Vítej-
te na svatební hostině 24 13:05 
Města ve výškách 04 13:40 Ka-
menné monumenty 17 14:15 Ob-
jevování Arktidy s Nigelem Mar-
venem 01 15:10 Muž divočiny 
06 16:10 Jimmova farma 16:45 
Skryté možnosti 71 17:15 Zno-
vuobjevitelé 11 17:45 Znovu-
objevitelé 12 18:15 Zvířecí re-
kordmani 05 19:15 Za sportem 
kolem světa 01 20:15 Proč je 
to tak? 15 21:15 Zelené nápa-
dy pro modrou planetu 01 21:45 
Zelené nápady pro modrou pla-
netu 02 22:15 Zázračná plane-
ta 01 23:20 Když se Země za-
třese 01 00:20 Znovuobjevi-
telé 11 00:50 Znovuobjevitelé 
12 01:20 Nejtěžší práce historie 
01 02:20 Místa ve Středomoří 
18 03:30 Interiéry 06 03:50 
Evropská velkoměsta 06 

05:15 Skutočný príbeh: V zna-
mení ohňa 06:45 Osudové stret-
nutie 75/90 07:35 Keď budeš 
moja 21-22/238 09:40 Regina - 
kráľovná cigánskych sŕdc 75/160 
11:00 Viktória 75/171 11:50 Že-
natý so záväzkami XI. 21/25 
12:10 Ulica III. 75/259 13:00 
Rebeli I. 105/215 13:50 Júlia - 
Cesty za šťastím 74/351 15:05 
Ženatý so záväzkami XI. 21/25 
15:30 Macocha 76/120 16:20 
Keď budeš moja 23-24/238 
18:05 Ulica III. 76/259 19:00 
Rebeli I. 106/215 20:00 Regina - 
kráľovná cigánskych sŕdc 76/160 
21:45 Júlia - Cesty za šťastím 
75/351 22:35 Viktória 76/171 
23:20 Utečenec 01:00 Osudo-
vé stretnutie 76/90 01:45 Lam-
páreň 02:20 Ulica III. 76/259 
03:05 Macocha 76/120 03:45 
Júlia - Cesty za šťastím 75/351 
04:30 Lampáreň 

05:25 Príbeh Doris Dukeovej 
1,2/2 08:15 Profesionáli III. 10,11 
10:00 Starý III. 50 11:00 Dok-
torka Quinnová 83 12:00 Čer-
vené ruže 161,162 13:55 Pane-
lák 186 14:35 Profesionáli III. 
10 15:35 Esmeralda 15,16 17:15 
V mene lásky 161,162, Obeťou intríg 
bezohľadnej beštie Carloty a jej slabo-
šskej sestry Macareny sa stane ich osi-
relá neter Paloma. Cristóbal je kňaz, 
ktorý po prvý raz v živote prebudí jej 
ľúbostnú túžbu... Mexická telenovela 

(2008). Hrajú: L. Calderónová, V. Ruf-
fová. 19:00 KRIMI NOVINY “N“ 
19:30 NOVINY TV JOJ “N“ 19:55 
PROMI NOVINY 20:15 Vraždy 
v Midsomeri IX. 6 22:00 Diagnó-
za: Vražda II. 12,13, Americký kri-

minálny seriál (1993). Hrajú: D. Van 
Dyke, B. Van Dyke, S. Baio, V. Rowello-
vá, M. Tucci, D. Hallová. Réžia: Christo-
pher Hibler, Lee Philips. 23:55 Profe-
sionáli III. 00:45 Nočné reprízy 

07:45 Živá panoráma 08:15 Pro-
vidence V. 8/12 09:00 Ranný ma-
gazín 11:15 ...pretože v hostinci 
nebolo pre nich miesta 11:45 So-
ciálny zápisník 12:00 Regionál-
ny denník 12:30 Živá panorá-
ma 13:05 Kytica ľudových me-
lódií 13:30 Orientácie 14:00 
Poklady sveta IV. 14:15 Kemp 
2009 14:45 Enviro 15:10 Štvor-
lístok 15:45 Motormagazín 
16:15 Rómsky magazín - So Va-
keres 16:45 Regionálny denník 
17:15 Správy z regiónov 17:35 
FOKUS - práca 18:15 Domáci 
majstri 18:20 Večerníček 18:30 
VAT 19:00 Zelené raje 8/10 19:30 
Správy STV 19:55 Správy - Hírek 
20:00 Keno 10 20:10 Megastav-
by II. 21:00 Magazín ligy maj-
strov 21:30 Správy a komentáre 
21:55 Správy z regiónov 22:10 
Eurokino 23:45 Anjeli strážni 
00:10 TKN 00:40 Udalosti ČT 

05:59 Dobré ráno 08:30 Pano-
rama 09:10 Televizní klub nesly-
šících 09:40 Kalendárium 09:55 
Kvarteto 10:25 Kultura.cz Brno 
10:45 Kultura.cz 11:10 Čétéčko 
11:35 Za školu 12:00 Přes nový 
práh 12:25 Případ pro ombuds-
mana 15/16 12:40 Taxík 13:10 Zá-
bavná škola: Náboženství světa 
13:40 Kde je kůň Winky? 15:00 
Bludiště 15:35 Ztracené lodě 1/4 
16:30 Dobrodružství vědy a tech-
niky 16:55 Svatováclavská jízda 
2009 17:15 Fantom 18:55 Zprávy 
v českém znakovém jazyce 19:05 
Toulavá kamera 19:30 Objektiv 
20:00 Přísně tajné 2/3 20:45 Ne-
známí hrdinové - Pohnuté osu-
dy 21:15 Krásný ztráty 21:45 
Smysl pro historii 22:10 Film o fil-
mu 3 sezóny v pekle 22:30 Udá-
losti, komentáře 23:10 Q 23:40 
Film point 00:40 Městské divadlo 
Mladá Boleslav 

06:20 Magazín NHL 06:35 Gó-
ly - body - sekundy 06:55 Roz-
cvička s Trojkou 07:00 Super-
chyty 07:45 ME vo volejbale žien 
09:05 Grid špeciál 09:30 Green, 
časť 36. 09:50 Basketbal - liga 
12:15 Superchyty 13:00 Šport 
extra 13:50 Formula 1 - kvalifi-
kácia, Veľká cena Talianska z Mon-
zy. 15:00 Anglická futbalová 
Premier League, Liverpool-Arse-

nal. (Veľká Británia 2009) 17:00 Gó-
ly - body - sekundy 17:10 Šport 
extra 17:55 Magazín NHL 18:15 
Green, časť 43. 18:20 Šesdňo-
vá ENDURO 19:20 Magazín Pre-
mier League Review 20:15 Aréna 
21:35 Green, časť 43. 21:45 Gre-
en, časť 44. 21:55 Góly - body - 
sekundy 22:15 Formula 1 - Veľká 
cena Talianska 00:20 Svet golfu 
00:45 Magazín NHL 01:05 Góly - 
body - sekundy 01:25 Šport ex-
tra 02:19 Záver vysielania 

05:00 Dotek anděla II 17 06:00 
Dotek anděla II 18 07:00 McLe-
odovy dcery VII 20 08:00 
Foylova válka VI 1 10:00 Ex-
pert na vraždu: Vražda na fa-
kultě 12:00 McLeodovy dcery 
VII 21 13:00 Soudkyně Amy VI 
1 14:00 Foylova válka VI 2 16:00 
Jane Doeová: Oči, Cathy Davisová 
a Frank Darnell spolupracujú pri vyšet-
rovaní krádeže vzácneho obrazu v hod-
note niekoľko miliónov. Detektívka 

(USA 2008) Hrajú: L. Thompsonová, J. 
Penny Réžia: L. Thompsonová 18:00 
Námořní hlídka I 9 19:00 Soud-
kyně Amy VI 1 20:00 Ochrán-
ce I 4 21:00 Slečna Marplová: 
Cukání v palci 23:00 Bezpečný 
přístav, Detektív Carly Seganová vy-
šetruje sériu rituálnych satanistických 
vrážd. Thriller (Kanada/ USA 2007) 

Hrajú: T. Goldová, M. Kosterman Réžia: 
M. Griffiths. 01:00 Zamilovaná Gra-
ce 03:00 Vzpomínáme 1/2 

05:00 Novashopping 05:59 Sní-
daně s Novou 08:35 Stefanie 
20 09:30 Mise na Mars, Americ-

ký film (2000). Hrajú: G. Sinise, T. 
Robbins. Réžia: B. De Palma. 11:30 
Tescoma s chutí 11:40 Lenssen 
& spol. 12:10 Můj přítel Monk 
IV 16 13:00 Ženatý se závazky 
250 13:30 Walker, Texas Ranger 
VI 5 14:20 Pohřešovaní 8 15:10 
Painkiller Jane 8 16:05 Beze sto-
py V 16 17:00 Odpolední Televizní 
noviny 17:35 Kriminálka Miami III 
7 18:30 Ulice 1541, 1542 19:30 
Televizní noviny 20:00 Česko Slo-
venská SuperStar 20:55 Víkend 
21:35 Mentalista 3, Nový úspeš-

ný americký krimi seriál so Simonom 
Bakerom v hlavnej úlohe: (2008). Ďa-

lej hrajú: R. Tunney, T. Kang. 22:25 
Námořní vyšetřovací služba IV 
23 23:15 Octopus, Americký akč-

ný film (2000). Hrajú: J. Harrington, 
D. Beecroft, C. Lowery, R. Ross, J. 
Nuttall. Réžia: J. Eyres. 01:00 No-
vashopping 01:20 Bujné fanta-
zie 16 01:45 Štvanci 2 02:30 Áč-
ko 03:10 Konec vysílání

Trojka

Spektrum

Hallmark

Nova

ČT 2DvojkaJOJ PlusDoma

 05:00  Agátine svadby 2/2 
 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Mŕtvi nespievajú 1/2 

Televízny film podľa 
rovnomenného románu 
Rudolfa Jašíka. Réžia: 

Andrej Lettrich. 
Hrajú: Štefan Kvietik, 
Elo Romančík, Jozef 
Kroner, František 
Desset. (SR 1965)

 09:25  Šláger na šláger  
 09:40  To je vražda,napísala X  
 10:30  To je vražda,napísala X  
 11:20  Sila lásky I. 281 
 12:20  Dámsky magazín STV  
 13:35  Varím, varíš, varíme 

a pečieme  
 13:50  Kaviareň Slávia  
 14:35  Zostane to v rodine  
 15:20  Divoký anjel 64/270 
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:20  Počasie  
 16:25  Sila lásky III. 147/200 
 17:20  Sila lásky III. 148/200 
 18:10  Rosemary a Thymeová 1 
 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, vražda a podvod  
 21:50  Klinika Grace V. 13/24 
 22:35  Nora Robertsová: 

Modrý dym  
 00:10  Euromaxx dizajn 9/14 
 00:35  Zostane to v rodine  
 01:15  Slovensko dnes  
 01:25  Správy STV  
 01:55  Góly body sekundy  
 02:00  Svet v obrazoch  
 02:30  Extra  
 03:05  Sila lásky III. 147/200
 03:55  Sila lásky III. 148/200

 05:10  TELEVÍZNE NOVINY 
 05:35  Reflex  
 06:00  Teleráno  
 08:35  Herkules VI. 8/8
 09:25  V mene zákona 
 09:50  Jeho a jej Vianoce 

Romantická komédia, 

USA-Kanada (2006). 

Hrajú: D. Meyerová.
 11:25  Post mortem I. 6/9
 12:25  Nezvestní II. 7/18
 13:20  Bez stopy IV. 22/24
 14:10  Rýchle Televízne noviny 
 14:15  Dva a pol chlapa 

IV. 2-3/24
 15:05  Rýchle Televízne noviny 
 15:10  Kobra 11 VIII. 3/14
 16:00  Rýchle Televízne noviny 
 16:10  Walker, texaský 

ranger VI. 
 17:00  Prvé Televízne noviny 
 17:25  Reflex  
 17:45  Počasie 
 17:50  V mene zákona  
 18:15  Rýchle Televízne noviny 
 18:20  Bez servítky  
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:20  DNES  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Česko Slovenská 

SuperStar - rozhodnutie 
 20:50  Prvý krok 13/13

Seriál, ČR (2009). 

Hrajú: V. Žilková, O. 
Vlach, P. Kříž, K. Issová, 
P. Ptáčková, S. Nálepková, 
O. Navrátil, M. Kavalčík.

 22:05  112 
 22:40  Americký ninja 2 
 00:15  Na život a na smrť 
 01:40  Carrie 2: Zúrivosť 
 03:20  A-tím V. 12/13 
 04:25  TELEVÍZNE NOVINY 
 04:45  Kobra 11 VIII. 3/14

 05:15  Nové bývanie 
 05:50  EXCLUSIV - Noviny 

úspešných s Brunom 
 06:10  KRIMI NOVINY 
 06:30  NOVINY TV JOJ 
 07:00  Panelák 359
 08:00  RANNÁ ŠOU S ADELOU 

A SAJFOM 
 09:00  Pochované lži 
 11:15  Odsúdená neprávom 
 13:15  Odsúdené - Finále 

prvej série! 
 14:10  C. S. I. : Kriminálka 

New York V. 14
 15:10  Na pokraji smrti 
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami III. 18
Americký kriminálny 

seriál (2002-2009). 

Hrajú: D. Caruso, E. 
Procterová. Réžia: 
K. Gaviolaová.

 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:25  PROMI NOVINY 
 17:45  Prvé oddelenie 74
 18:00  Súdna sieň 
 19:00  KRIMI NOVINY 
 19:30  NOVINY TV JOJ 
 19:55  ŠPORT 
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE 
 20:15  Panelák 360
 21:15  KEBY BOLO KEBY - 

Láska, sex a šťastie 11
Slovenský seriál (2009). 

Hrajú: J. Koleník, Z. 
Fialová, M. Miezga, 
D. Mórová, R. Luknár. 
Réžia: T. Jančo.

 22:15  Kutyil s. r. o. III. 14
 22:55  Webmaster 
 23:30  Črepiny 
 00:30  Zlá karma 
 02:00  Črepiny 
 02:40  Pochované lži 
 04:20  V. I. P. I 

 05:59  Studio 6  
 08:30  Sezame, pojď si 

hrát 14/78 
 09:00  Ztracenci  
 10:20  Film o filmu Zemský 

ráj to napohled  
 10:40  Kouzlo Afriky  
 11:05  Planeta Země 6/11 
 12:00  Zprávy  
 12:30  Sama doma  
 13:30  Rodina a já  
 13:50  McLeodovy dcery 

III 14/30 
 14:35  Doktorka Quinnová 

V 26/26 
 15:25  Simpsonovi XX 14/21 
 15:50  Věříš si?  
 16:15  Záhady Toma Wizarda  
 16:30  Kouzelná školka  
 17:00  AZ-kvíz  
 17:30  Kluci v akci  
 17:55  Předpověď počasí  
 18:00  Události v regionech  
 18:25  Černé ovce  
 18:40  Duety ...kolem dokola  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 20:00  Vyprávěj 16 
 21:00  Na cestě 

po středním Fidži  
 21:30  Reportéři ČT  
 22:10  Tajné akce StB 38/40 
 22:30  Moll Flandersová  
 00:35  Politické spektrum  
 01:00  Sex ve městě VI 11/20 
 01:30  McLeodovy dcery 

III 14/30 
 02:15  Chcete je?  
 02:20  Události v regionech 

Brno 
 02:45  Události v regionech 

Ostrava 
 03:10  Regiony ČT24  

  06:20  Dexterova laboratoř I 2
 06:40  Pět holek na krku 31
 07:10  Teleshopping 
 07:20  Párty s kuchařem 
 07:45  Fresh Prince V 3
 08:15  Chůva k pohledání V 6
 08:45  M*A*S*H 46
 09:15  Knight Rider IV 14
 10:10  Policie Hamburk II 18
 11:05  To je vražda, 

napsala I 20
 12:05  Kauzy z Bostonu I 5
 12:55  M*A*S*H 47
 13:30  Sabrina - mladá 

čarodějnice VII 6
 14:00  Čarodějky III 1
 14:55  Médium III 2
 15:50  Hra světel 

Mladé dievča sa vracia 
za svojím otcom.Netuší, 
že hneď prvé stretnutie 
sa stane osudným... 
Nemecký romantický 

film podľa R. Pilcherovej. 

 17:40  Minuty regionu 
 18:00  5 proti 5 
 18:55  Zprávy TV Prima 
 19:35  Chůva k pohledání V 7

Fran Fineová sa dostane 
do domu bohatého 
vdovca ako opatrovateľka 
jeho detí, ktorým obráti 
život naruby... Americký 

komediálny seriál (1997). 

Hrajú: F. Drescherová, 
Ch. Shaughnessy. 

 20:00  Hádej, kdo lže? 
 21:20  Jak se staví sen 
 22:20  Myšlenky zločince III 19
 23:20  Přešlapy 12
 00:20  Wolffův revír IV 8
 01:20  Volejte Věštce 
 03:05  Výklad snů 
 04:00  Vraždy v Kitzbühelu 

IV 12

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

20.15 Láska, vražda a podvod 22.40 Americký ninja 2 22.30 Moll Flandersová
Caitlin Coryová je unavená zo svojho manžela Richarda, 
ktorý je stále na cestách. Zamiluje sa do Erica, ale 
vzťah sa skončí tragédiou. Richard sa vráti domov 
a spor sa skončí jeho smrťou. Erica obvinia z vraždy, 
napriek tomu, že tvrdí, že išlo o sebaobranu...

Príbeh je situovaný na filipínsku základňu americkej 
armády, presiaknutú korupciou. Transporty zbraní 
a zariadení prechádzajú do rúk pašerákov drog. Jedného 
dňa však s nováčikmi prichádza na základňu aj vojak 
Joe Armstrong a rozhodujúca bitka sa môže začať.

Lyrický príbeh odrážajúci krutú realitu doby, inšpirovaný 
románom Daniela Defoa, sa odohráva V Londýne 18. 
storočia. Moll Flandersová prežíva neľahký osud, 
poznačený nemilosrdnými spoločenskými praktikami. 
Je nútená predávať nielen svoje telo, ale aj dušu.

Dráma/krimi/romantický, USA, 1997, 93 min.
Réžia: Mary Lambert. Hrajú: Rachel Wardová, Joshua Morrow,...

Akčný, USA, 1987, 90 min., od 16 rokov
Réžia: Sam Firstenberg. Hrajú: Michael Dudikoff, Steve James,...

Dráma, USA/Írsko, 1996, 169 min., od 12 rokov
Réžia: Pen Densham. Hrajú: Robin W. Pennová, Morgan Freeman,...

  

STV 1 MARKÍZA ČT 1

Love, murder and deceit American Ninja 2 Moll Flanders
 seriál   f ilm

 dokument  správy 

 pre deti  zábava
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05:00 Dunaj 05:35 Udržitelnost 
v praxi 06 06:00 Místa 
ve Středomoří 20 07:05 Zvířecí 
rekordmani 06 08:05 Nigella 
vaří narychlo 12 08:40 Vítejte 
na svatební hostině 25 09:05 
Jimmova farma 09:40 Skryté 
možnosti 72 10:10 Vzpruha pro 
tělo 17 10:40 Na úvěr 17 11:10 
Od podlahy s Debbie Travisovou 
08 12:00 Nigella vaří narychlo 
12 12:35 Vítejte na svatební 
hostině 25 13:05 Města 
ve výškách 05 13:40 Kamenné 
monumenty 18 14:15 Objevování 
Arktidy s Nigelem Marvenem 
02 15:10 Muž divočiny 07 16:10 
Jimmova farma 16:45 Skryté 
možnosti 72 17:15 Znovuobjevitelé 
13 17:45 Znovuobjevitelé 14 18:15 
Zvířecí rekordmani 06 19:15 
Za sportem kolem světa 02 20:15 
Proč je to tak? 16 21:15 Zelené 
nápady pro modrou planetu 
03 21:45 Zelené nápady pro 
modrou planetu 04 22:15 Zázračná 
planeta 02 23:20 Když se Země 
zatřese 02 00:20 Znovuobjevitelé 
13 00:50 Znovuobjevitelé 
14 01:20 Nejtěžší práce historie 
02 02:20 Místa ve Středomoří 
19 03:30 Interiéry 07 03:50 
Evropská velkoměsta 07 

05:05 Utečenec 06:40 
Osudové stretnutie 76/90 
07:25 Keď budeš moja 23-
24/238 09:25 Regina - kráľovná 
cigánskych sŕdc 76/160 11:05 
Viktória 76/171 11:55 Ženatý 
so záväzkami XI. 22/25 12:15 
Ulica III. 76/259 13:05 Rebeli 
I. 106/215 13:55 Júlia - Cesty 
za šťastím 75/351 15:05 Ženatý 
so záväzkami XI. 22/25 15:30 
Macocha 77/120 16:20 Keď 
budeš moja 25-26/238 18:05 
Ulica III. 77/259 19:00 Rebeli I. 
107/215 20:00 Regina - kráľovná 
cigánskych sŕdc 77/160 21:35 
Júlia - Cesty za šťastím 76/351 
22:25 Viktória 77/171 23:10 
Štyri výnimočné ženy 00:45 
Osudové stretnutie 77/90 01:35 
Lampáreň 02:05 Ulica III. 
77/259 02:55 Macocha 77/120 
03:40 Júlia - Cesty za šťastím 
76/351 04:30 Lampáreň 

05:15 Panelák 186 05:50 
Doktorka Quinnová 83 06:35 
Vraždy v Midsomeri IX. 6 08:15 
Profesionáli III. 12,13/13 10:00 
Starý III. 51 11:00 Doktorka 
Quinnová 84 12:00 Červené ruže 
163,164 13:55 Panelák 187 14:35 
Profesionáli III. 12 15:35 
Esmeralda 17,18 17:15 V mene 
lásky 163,164 19:00 KRIMI 
NOVINY “N“ 19:30 NOVINY TV 
JOJ “N“ 19:55 PROMI NOVINY 
20:15 Detektív XXL 2 - Tieň ninju, 
Miami obchádza tieň smrti. Čoraz 
častejšie totiž dochádza k eliminácii 
bývalých členov elitnej vojenskej 
jednotky. Detektív Costello odhalí, 
že obete spáchali počas vietnamskej 
vojny rôzne zločiny... Americko-

talianska akčná kriminálna séria 

(1993). Hrajú: B. Spencer, M. Winslow.  
22:00 James Bond na JOJ PLUS: 
Dych života 00:25 Profesionáli 
III. 01:15 Nočné reprízy 

06:15 Udalosti ČT 06:50 Správy 
a komentáre 07:15 Mama to vie 
najlepšie 07:45 Živá panoráma 
08:15 Providence V. 9/12 09:00 
Ranný magazín 11:15 Megastavby 
II. 12:05 Regionálny denník 12:35 
Živá panoráma 13:10 Hanča, 
Janko, Lucia 13:40 VAT 14:05 
Zelené raje 8/10 14:35 Fermáta 
15:05 TKN 15:40 Magazín ligy 
majstrov 16:15 Národnostný 
magazín 16:45 Regionálny denník 
17:15 Správy z regiónov 17:35 
FOKUS - zdravie 18:15 Domáci 
majstri 18:20 Večerníček 18:30 
Môj dom - môj hrad 19:00 Svetlo 
je absolútna biela 19:30 Správy 
STV 19:55 Správy - Hírek 20:00 
Keno 10 20:05 Ako sa dožiť 101 
rokov 21:00 Diagnóza 161 21:20 
Test magazín 21:30 Správy 
a komentáre 21:55 Správy 
z regiónov 22:10 Filmový klub 
23:40 Udalosti ČT 

05:59 Dobré ráno 08:30 
Panorama 09:10 Kosmopolis 
- Speciál 09:40 Mýty a fakta 
historie: Pán Sipánu 10:30 168 
hodin 11:00 Dobrá rada nad 
zlato 11:35 AZ-kvíz 12:00 Kluci 
v akci 12:25 Černé ovce 12:45 
Hřiště 7 14:55 Fokus ČT24 15:20 
Vltava v obrazech 46/86 15:40 
Svět zázraků: Riskantní natáčení 
10/12 16:05 Síla umění: Van Gogh 
16:55 Služby v našich službách 
plus 17:15 Zbytečné úrazy 17:30 
Praha, město věží 17:50 Divnopis 
18:00 Klíč 18:30 Babylon 18:55 
Zprávy v českém znakovém 
jazyce 19:05 Angličtina - Extra 
25/30 19:30 Medúza 20:00 
Manželství po italsku 21:40 Meet 
Factory 22:10 Báječná léta bez 
opony 22:30 Události, komentáře 
23:10 Dvojhlas 23:35 Hudební 
studio M 00:10 Sandžúró 01:45 
Přísně tajné 2/3 02:30 Retro 

06:20 Magazín NHL 06:35 Góly - 
body - sekundy 06:55 Rozcvička 
s Trojkou 07:00 Superchyty 
07:50 Green, časť 45. 07:55 
ME vo volejbale žien 09:20 MS 
v gymnastike - športová 12:30 
Šport extra 13:20 Aréna 14:40 
Šesdňová ENDURO, Návrat 

k súťaži v roku 2009. (Slovenská 
republika 2009) 15:45 Formula 1 
- kvalifikácia 16:50 Slovensko-
Česko, Exhibičný hokejový zápas 
19:20 Hokejová 80, Dlhá cesta 
kanady na Slovensko. (Slovenská 
republika 2009) 20:15 Magazín NHL 
20:35 Zákulisie Formuly 1 21:00 
Šport extra 21:50 Góly - body - 
sekundy 22:10 Formula 1 - hlavné 
preteky, Veľká cena Singapúru. 
(Singapur 2009) 00:30 Slovensko-
Česko, Exhibičný hokejový zápas 
02:30 Magazín NHL 02:50 Góly - 
body - sekundy 03:10 Šport extra 
03:59 Záver vysielania 

05:00 Dotek anděla II 18 06:00 
Dotek anděla II 19 07:00 
McLeodovy dcery VII 21 08:00 
Foylova válka VI 2 10:00 Dobrá 
čarodějka 12:00 McLeodovy 
dcery VII 22 13:00 Soudkyně 
Amy VI 2 14:00 Foylova válka 
VI 3 16:00 Zamilovaná Grace, 
Spisovateľka Grace žije perfektný 
život, má svoju kariéru, priateľov 
a snúbenca. Miestny hasič Steve, 
ktorého práve prepustili z práce, je 
jej pravým opakom. Jedného večera 
Steve zachráni Grace z horiaceho 
domu... Aj napriek rozdielom, plameň 
lásky ich nečakane zasiahne. 
Romantický film (USA 2009). Hrajú: 
Ch. Westová, M. Consueles, C. Bernsen. 
Réžia: C. Pryce. 18:00 Námořní 
hlídka I 10 19:00 Soudkyně 
Amy VI 2 20:00 Ochránce 
I 5 21:00 Doznání 23:00 Rtěnka 
01:00 Vzpomínáme 1/2 03:00 
Vzpomínáme 2/2 

05:00 Novashopping 05:59 
Snídaně s Novou 08:30 
Stefanie 21 09:25 Favorit, 
Americká komédia (1994). Hrajú: 
E. McGovern, B. Pitt, B. Pullman, 
L. Miller. Réžia: D. Petrie. 11:15 
Tescoma s chutí 11:20 Mr. 
Bean 11:45 Lenssen & spol. 
12:10 Můj přítel Monk V 1 13:05 
Ženatý se závazky 251 13:30 
Walker, Texas Ranger VI 6 14:20 
Pohřešovaní 9 15:10 Painkiller 
Jane 9, Kristanna Loken v hlavnej 
úlohe amerického sci-fi seriálu 

(2007). Ďalej hrajú: N. Danby, S. 
Lobo, R. Stewart. 16:05 Beze 
stopy V 17 17:00 Odpolední 
Televizní noviny 17:40 
Kriminálka Miami III 8 18:30 
Ulice 1543, 1544 19:30 Televizní 
noviny 20:00 Ordinace v růžové 
zahradě 2 155 21:15 Kriminálka 
Miami VI 16 22:05 112 22:40 
Hráči 00:20 VIP Poker show 
01:20 Novashopping 01:40 
Kriminálka Las Vegas V 02:20 
Rady ptáka Loskutáka 03:00 
Občanské judo 04:05 DO-RE-MI

Trojka

Spektrum

Hallmark

Nova

ČT 2DvojkaJOJ PlusDoma

 05:15  Divoký anjel 64/270 
 05:55  Ranný magazín  
 08:05  Mŕtvi nespievajú 2/2 

Televízny film podľa 
rovnomenného románu 
Rudolfa Jašíka. Réžia: 

Andrej Lettrich. Hrajú: 

Štefan Kvietik, Elo 
Romančík, Jozef Kroner, 
František Desset, Jozef 
Čierny, Ľudovít Greššo. 
(Slovenská republika 1965)

 09:40  To je vražda,napísala X  
 10:30  To je vražda,napísala X  
 11:20  Sila lásky I. 282 
 12:20  Dámsky magazín STV  
 13:35  Varím, varíš, varíme 

a pečieme  
 13:50  Kaviareň Slávia  
 14:35  Zostane to v rodine 
 15:20  Divoký anjel 65/270 
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:20  Počasie  
 16:25  Sila lásky III. 149/200 
 17:20  Sila lásky III. 150/200 
 18:10  Rosemary a Thymeová 2 
 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  
 21:30  Dr.House V. 23/24 
 22:15  Dr.House V. 24/24 
 23:00  Obete a tí druhí  

Násilná trestná činnost 

a jej aktéri. (SR 2009)
 23:25  Narodený 4.júla  
 01:50  Prípad pre Samanthu  
 02:30  Euromaxx dizajn 10/14 
 03:00  Góly body sekundy 
 03:05  Sila lásky III. 149/200 
 03:55  Sila lásky III. 150/200 
 04:45  Euromaxx dizajn 10/14 

 05:35  Reflex  
 06:00  Teleráno  
 08:35  Xena III. 1/22
 09:25  V mene zákona 
 09:50  Vianočná naháňačka 

Komédia, USA (2006). 

Réžia: R. Oliver. Hrajú: 

T. Arnold, A. Rothová, 
L. Jordan, R. Clarke.

 11:20  Post mortem I. 7/9
 12:20  Nezvestní II. 8/18
 13:15  Bez stopy IV. 23/24 
 14:05  Rýchle Televízne noviny 
 14:10  Dva a pol chlapa 

IV. 4-5/24
 15:00  Rýchle Televízne noviny 
 15:05  Kobra 11 VIII. 4/14
 16:00  Rýchle Televízne noviny 
 16:05  Walker, texaský 

ranger VI.  
 17:00  Prvé Televízne noviny 
 17:25  Reflex  
 17:45  Počasie 
 17:50  V mene zákona  
 18:15  Rýchle Televízne noviny 
 18:20  Bez servítky  
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY  
 19:20  DNES  
 19:45  Počasie  
 19:50  Športové noviny  
 20:00  Ordinácia v ružovej 

záhrade III. 
 21:55  Paľba 
 22:15  Viem, čo som videla 

Thriller, Kanada (2007). 

Réžia: G. Mendeluk. 
Hrajú: B. Mitchellová, G. 
W. Davies, Ch. Zanniová, 
K. de Zilva, C. Bubleová.

 00:55  Neporaziteľní: 
Neprimeraná sila 

 02:20  Policajný odznak 
VII. 8-9/13

 03:50  A-tím V. 13/13
 04:45  Kobra 11 VIII. 4/14

 05:00  Črepiny 
 05:35  PRVÉ NOVINY 
 05:50  PROMI NOVINY 
 06:10  KRIMI NOVINY 
 06:40  NOVINY TV JOJ 
 07:00  Panelák 360
 08:00  Súdna sieň 
 09:00  Prvé oddelenie 74
 09:20  Pandorina skrinka 1,2/2

Americký katastrofický 

film (1996). Hrajú: R. Dean 
Anderson, D. Zunigaová. 
Réžia: E. Laneuville.

 13:15  Medicopter 117 56
Nemecko-rakúsky akčný 

seriál (2002). Hrajú: R. 
Meyerová, S. Petzlová. 

 14:15  C. S. I. : Kriminálka 
Las Vegas IX. 22

 15:10  Na pokraji smrti 
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami III. 19
 16:59  PRVÉ NOVINY 
 17:25  PROMI NOVINY 
 17:45  Prvé oddelenie 75
 18:00  Súdna sieň 
 19:00  KRIMI NOVINY 
 19:30  NOVINY TV JOJ 
 19:55  ŠPORT 
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE 
 20:15  Panelák 361

Pomsta. Jana má chuť 
byť na silvestra mimo byt. 
Zdena chystá pomstu 
pre Jakuba. Barča s Nikou 
sú zhrozené... Prvý 

slovenský denný seriál.

 21:15  Ako som prežil 
 22:15  Profesionáli III. - FINÁLE 

TRETEJ SÉRIE! 16
 23:15  Mafstory 
 00:00  C. S. I. : Kriminálka

Miami III. 19
 00:55  Črepiny 
 01:30  Pandorina skrinka 1,2/2

 05:59  Studio 6  
 08:30  Kouzelná školka  
 09:00  Kavárnička dříve 

narozených  
 09:50  Babička se zbláznila  
 11:10  Vánoce s Choreou 

Bohemicou  
 12:00  Zprávy  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

III 15/30 
 14:15  Doktorka Quinnová 

VI 1/22 
 15:05  Kde se žije dlouho  
 15:30  Zábavná škola: 

Náboženství světa 
 15:50  Věda je zábava 4/26 
 16:15  Tykadlo  
 16:30  Kouzelná školka  
 17:00  AZ-kvíz  
 17:30  Chalupa je hra  
 17:55  Předpověď počasí  
 18:00  Události v regionech  
 18:25  Černé ovce  
 18:40  Duety ...kolem dokola  
 18:45  Večerníček 
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 20:00  Letečtí stíhači 

v boji II. 13/14 
 20:50  Všechnopárty  
 21:40  Krotitelé dluhů  
 22:10  V této zemi  
 23:50  Na moll...  
 00:40  McLeodovy dcery 

III 15/30 
 01:25  Chcete mě?  
 01:40  Poklady světa  
 01:55  Události v regionech  
 02:20  Události v regionech 

Brno 
 02:45  Události v regionech 

Ostrava 
 03:10  Regiony ČT24  

 06:05  Teleshopping 
 06:20  Dexterova laboratoř I 3
 06:40  Pět holek na krku 32
 07:10  Teleshopping 
 07:20  Párty s kuchařem 
 07:45  Fresh Prince V 4
 08:15  Chůva k pohledání V 7
 08:45  M*A*S*H 47
 09:15  Knight Rider IV 15
 10:10  Policie Hamburk II 19
 11:05  To je vražda, 

napsala I 21
 12:05  Kauzy z Bostonu I 6
 12:55  M*A*S*H 48
 13:25  Sabrina - mladá 

čarodějnice VII 7
 13:55  Čarodějky III 2
 14:55  Médium III 3
 15:50  Hodina rozhodnutí 

Z Ameriky sa vracia mladé 
dievča. Jej priateľ sa na ňu 
nedočkavo teší - ona však 
prichádza s novým... Film 

podle R. Pilcherové. 

 17:40  Minuty regionu 
 18:00  5 proti 5 
 18:55  Zprávy TV Prima 
 19:35  Chůva k pohledání V 8
 20:00  Velmi křehké 

vztahy IV 33
Na správnom mieste. 
Pôvodný český seriál 

televízie Prima. Hrajú: 
N. Boudová, Z. Žádníková-
Volencová, H. Holišová. 
Réžia: V. Drha.

 21:20  Ano, šéfe! 
 22:25  Na doživotí II 3
 23:25  Closer II 
 00:20  Wolffův revír IV 9
 01:20  Volejte Věštce 
 03:05  Výklad snů 
 04:00  Vraždy v Kitzbühelu 

IV 13
 04:45  Svět 2009 

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

22.10 V této zemi 23.25 Narodený 4. júla 22.40 Hráči
Bankár Ugo a policajtka Rita tvoria ústrednú dvojicu 
kriminálnej drámy. Každý stojí na opačnej strane 
zákona. Napriek tomu ich spája zvláštna samota. Každá 
z postáv príbehu má svoje traumy a limity. Nezáleží 
na tom, koľko má peňazí a v akých pomeroch žije.

Mladý nadšenec a patriot Ron Kovic odchádza bojovať 
do Vietnamu. Paralyzovaný zásahom projektilu sa 
vracia domov, aby sa uzdravil. Rany na tele sa však 
hoja omnoho rýchlejšie než rany na duši. Postupne 
sa z neho stáva protivojnový politický aktivista.

V temnej atmosfére losangelského tajného hráčskeho 
brlohu sa schádzajú kartári. Uznávajú jediné pravidlo, 
a to podvádzať. Po diaľnici sa blíži auto a v ňom 
falošný hráč Vernon. Jeho láska Tiffany by vyrezala 
srdce hocikomu, ak by jej to vynieslo prachy.

Dráma, Taliansko, 2006, 99 min.
Réžia: Francesca Comencini. Hrajú: L. Zingaretti, V. Golinová,...

Dráma/vojnový, USA, 1989, 145 min., od 14 rokov
Réžia: Oliver Stone. Hrajú: T. Cruise, B. Larkin, R. J. Barry,...

Thriller/dráma/krimi, USA, 2003, 101 min.
Réžia: Damian Nieman. Hrajú: S. Stallone, M. Griffithová, G. Byrne,...

  

ČT 1 STV 1 NOVA

A casa nostra Born on the Fourth of July Shade
 seriál   f ilm

 dokument  správy 

 pre deti  zábava
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05:00 Dunaj 05:35 Udržitel-
nost v praxi 07 06:00 Místa 
ve Středomoří 21 07:05 Zvíře-
cí rekordmani 07 08:05 Nigel-
la vaří narychlo 13 08:40 Vítej-
te na svatební hostině 26 09:05 
Jimmova farma 09:40 Skryté 
možnosti 73 10:10 Vzpruha pro 
tělo 18 10:40 Na úvěr 18 11:10 
Od podlahy s Debbie Traviso-
vou II. 09 12:00 Nigella vaří na-
rychlo 13 12:35 Vítejte na sva-
tební hostině 26 13:05 Měs-
ta ve výškách 06 13:40 Kamen-
né monumenty 19 14:15 Obje-
vování Arktidy s Nigelem Mar-
venem 03 15:10 Muž divočiny 
08 16:10 Jimmova farma 16:45 
Skryté možnosti 73 17:15 Znovu-
objevitelé 15 17:45 Znovuobjevi-
telé 16 18:15 Zvířecí rekordmani 
07 19:15 Za sportem kolem světa 
03 20:15 Proč je to tak? 17 21:15 
Zelené nápady pro modrou plane-
tu 05 21:45 Zelené nápady pro 
modrou planetu 06 22:15 Zázrač-
ná planeta 03 23:20 Když se Ze-
mě zatřese 03 00:20 Znovuob-
jevitelé 15 00:50 Znovuobjevite-
lé 16 01:20 Nejtěžší práce histo-
rie 03 02:20 Místa ve Středomoří 
20 03:30 Interiéry 08 03:50 
Evropská velkoměsta 08 

05:10 Štyri výnimočné že-
ny 06:40 Osudové stretnutie 
77/90 07:25 Keď budeš moja 25-
26/238 09:25 Regina - kráľovná 
cigánskych sŕdc 77/160 11:00 
Viktória 77/171 11:45 Ženatý 
so záväzkami XI. 23/25 12:10 
Ulica III. 77/259 13:00 Rebe-
li I. 107/215 13:50 Júlia - Cesty 
za šťastím 76/351 15:00 Žena-
tý so záväzkami XI. 23/25 15:25 
Macocha 78/120 16:15 Keď bu-
deš moja 27-28/238 18:05 Uli-
ca III. 78/259 19:00 Rebeli I. 
108/215 20:00 Regina - krá-
ľovná cigánskych sŕdc 78/160 
21:35 Júlia - Cesty za šťastím 
77/351 22:25 Viktória 78/171 
23:10 Odvrátená strana slnka 
00:55 Osudové stretnutie 78/90 
01:35 Lampáreň 02:15 Ulica III. 
78/259 02:55 Macocha 78/120 
03:40 Júlia - Cesty za šťastím 
77/351 04:25 Lampáreň 

05:30 Panelák 187 06:00 Dok-
torka Quinnová 84 06:45 Detek-
tív XXL 2 - Tieň ninju 08:15 Pro-
fesionáli IV. 1,2/13 10:00 Starý 
III. 52 11:00 Doktorka Quinnová 
85 12:00 Červené ruže 165,166 
13:55 Panelák 188 14:35 Pro-
fesionáli IV. 1/13 15:35 Esme-
ralda 19,20 17:15 V mene lá-
sky 165,166, Mexická telenovela 

(2008). Hrajú: L. Calderónová, V. Ruf-
fová. Réžia: K. Duprezová, F. Nesme 
19:00 KRIMI NOVINY “N“ 19:30 
NOVINY TV JOJ “N“ 19:55 PRO-
MI NOVINY 20:15 30 prípadov 
majora Zemana 14, Koniec veľkej 
šance. Československý kriminál-

ny seriál (1974-1978). Hrajú: V. Bra-
bec, M. Willig, V. Ráž. Réžia: J. Sequ-
ens. 21:50 Mravnostné oddelenie 
II. 14 22:45 Mafstory, Slovenský 

komediálny seriál (2006). Hrajú: Pe-
ter Batthyány, Roman Fratrič. 23:50 
Črepiny 00:20 Nočné reprízy 

07:15 Národnostný magazín 
07:45 Živá panoráma 08:15 Provi-
dence V. 10/12 09:00 Ranný ma-
gazín 11:15 Ako sa dožiť 101 rokov 
12:05 Regionálny denník 12:35 Ži-
vá panoráma 13:15 Tak slávia Via-
noce 13:45 Môj dom - môj hrad 
14:10 Svetlo je absolútna bie-
la 14:40 5 minút po dvanástej - 
je najľahšie to vzdať? 15:50 Di-
agnóza 161 16:15 Maďarský ma-
gazín 16:45 Regionálny denník 
17:15 Správy z regiónov 17:35 FO-
KUS - peniaze 18:15 Domáci maj-
stri 18:20 Večerníček 18:30 Do-
máci majstri 18:35 Zdravíčko, pán 
doktor - Choroby žlčníka 19:00 Ži-
júce kamene 19:30 Správy STV 
19:55 Správy - Hírek 20:00 Keno 
10 20:10 Slávnosť osamelej palmy 
20:55 Manipulácia 21:30 Správy 
a komentáre 21:55 Správy z regi-
ónov 22:10 Sféry dôverné 23:10 
Noc v archíve 00:45 Udalosti ČT 

05:59 Dobré ráno 08:30 Panora-
ma 09:10 Babylon 09:35 Film o fil-
mu Zoufalci 09:50 Toulky za umě-
ním 5/7 10:05 Síla umění: Van Go-
gh 11:00 Svět zázraků: Riskant-
ní natáčení 10/12 11:35 AZ-kvíz 
12:00 Chalupa je hra 12:25 Čer-
né ovce 12:40 Skoro jasno 12:55 
Dvaasedmdesát jmen české histo-
rie 55/72 13:10 Reportéři ČT 14:15 
Záhady Toma Wizarda 14:30 Vě-
da je zábava 4/26 14:55 Tykadlo 
15:25 Letečtí stíhači v boji: Létají-
cí tygři 16:30 Kam s ní 16:55 Úraz 
není náhoda 17:05 Diagnóza 17:25 
PORT 17:50 Přidej se 18:05 Ne-
dej se 18:30 Hledám práci 18:55 
Zprávy v českém znakovém jazyce 
19:05 Kapusta 4/20 19:30 Pětka 
v Pomeranči 20:00 Ta naše pova-
ha česká 20:30 Nejtemnější svět-
lo 22:00 Kouzlo Afriky 22:30 Udá-
losti, komentáře 23:10 Dokumen-
tární klub 

06:20 Magazín NHL 06:35 Góly 
- body - sekundy 06:55 Rozcvič-
ka s Trojkou 07:00 Superchy-
ty 07:50 Green, časť 46. 08:05 
Grid špeciál 08:30 MS v gym-
nastike - športová 10:45 Aréna 
12:05 Šport extra 23/94 12:55 
Formula 1 - kvalifikácia 14:40 
Slovensko-Česko, Exhibičný ho-
kejový zápas 16:50 Góly - body 
- sekundy 17:00 Magazín Pre-
mier League Review 17:55 Bas-
ketbal, Dobrí Anjeli Košice-Rivas 

Ecópolis Madrid. (Slovenská repub-
lika 2009) 20:00 Športovec ro-
ka 2009 21:00 Olympijský ma-
gazín 21:25 Góly - body - se-
kundy 21:50 Formula 1 - hlav-
né preteky, Veľká cena Japon-

ska. Priamy prenos. (Japonsko 2009) 
00:10 Basketbal 01:40 Magazín 
NHL 01:55 Góly - body - sekun-
dy 02:15 Šport extra 03:09 Zá-
ver vysielania 

05:00 Dotek anděla II 19 06:00 
Dotek anděla II 20 07:00 McLe-
odovy dcery VII 22 08:00 Foy-
lova válka VI 3 10:00 Jane Doe-
ová: Pouta, která spojují 12:00 
McLeodovy dcery VII 23 13:00 
Soudkyně Amy VI 3 14:00 Sleč-
na Marplová: Cukání v palci 
16:00 McBride: Rekviem 18:00 
Námořní hlídka I 11 19:00 So-
udkyně Amy VI 3 20:00 Ochrán-
ce I 6 21:00 Médium V 15 22:00 
Médium V 16 23:00 Cesta do-
mů, Úspešný newyorský psychiater 
má leukémiu a musí podstúpiť trans-
plantáciu kostnej drene, ktorej ideál-
nymi darcami sú najbližší pokrvní prí-
buzní. Až teraz sa dozvie, že byl adop-
tovaný a jeho biologická matka ži-
je v Anglicku..Dráma (Veľká Británia 

2001) Hrajú: J. Walter, P. Reiser. Ré-

žia: P. Seed. 01:00 Vzpomínáme 
2/2 03:00 Jane Doeová: Pouta, 
která spojují 

05:00 Novashopping 05:59 
Snídaně s Novou 08:35 Ste-
fanie 22 09:30 Sněhová kala-
mita 11:05 Tescoma s chutí 
11:15 Mr. Bean 11:40 Lenssen 
& spol. 12:05 Můj přítel Monk 
V 2 13:00 Ženatý se závazky 
252 13:25 Walker, Texas Ranger 
VI 7 14:20 Pohřešovaní 10 15:10 
Painkiller Jane 10 16:05 Be-
ze stopy V 18 17:00 Odpoled-
ní Televizní noviny 17:40 Krimi-
nálka Miami III 9 18:30 Ulice 
1545, 1546 19:30 Televizní novi-
ny 20:00 Spolu proti bariérám 
21:20 Vrchní, prchni 23:00 Po-
buda, Zadĺžený galerista Gérard Jug-
not zachráni z rieky sebavraha Gérar-
da Depardieu a rozhodne sa vziať si ho 
k sebe domov, nech sa trochu spamä-
tá. Ibaže netuší, že zachránený sa za-
čne v byte chovať ako slon v porcelá-
ne... Francúzsky film (2005). Hrajú: 

C. Frot, C. Dollé, B. Tarbouriech. Ré-

žia: G. Jugnot. 00:50 Kriminálka 
Las Vegas 23 01:35 Novashop-
ping 02:00 112 02:25 Na muš-
ce 03:15 Áčko 04:05 DO-RE-MI

Trojka

Spektrum

Hallmark

Nova

ČT 2DvojkaJOJ PlusDoma

 05:15  Divoký anjel 65/270
 05:55  Ranný magazín
 08:05  Pani Heléne

Adaptácia novely Milana 
Mitrovského z prostredia 
umeleckej bohémy vo 
Florencii. Réžia: Vido 
Horňák. Hrajú: Jana 
Brejchová, Alfréd Swan, 
Václav Voska, Ivan 
Mistrík, István Bujtor.

 09:15  Šláger na šláger
 09:45  To je vražda,napísala X
 10:35  To je vražda,napísala X
 11:20  Sila lásky I. 283
 12:20  Dámsky magazín STV
 13:35  Varím, varíš, varíme 

a pečieme
 13:50  Kaviareň Slávia
 14:35  Zostane to v rodine
 15:20  Divoký anjel 66/270
 16:00  Správy STV o 16:00
 16:20  Počasie
 16:25  Sila lásky III. 151/200
 17:20  Sila lásky III. 152/200
 18:10  Rosemary a Thymeová 3
 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  Snowborďáci
 22:00  Chodili sme spolu
 22:50  Keď sa búrka skončí

Krimithriller. Luxusná 
jachta sa dostane 
do nebezpečnej búrky... 
Hrajú: Benjamin Pratt, 
Armand Assante.

 00:35  Prípad pre Samanthu
 01:20  Euromaxx dizajn 11/14
 01:45  Zostane to v rodine
 02:20  Slovensko dnes
 02:35  Správy STV

 05:35  Reflex
 06:00  Teleráno
 08:40  Xena III. 2/22
 09:25  V mene zákona
 09:55  Vianočný zázrak 

Jonathana Toomeyho
Rodinný film, VB (2007). 

Hrajú: T. Berenger, 
J. Richardsonová.

 11:30  Post mortem I. 8/9
 12:25  Nezvestní II. 9/18
 13:20  Bez stopy IV. 24/24
 14:10  Rýchle Televízne noviny
 14:15  Dva a pol chlapa 

IV. 6-7/24
 15:00  Rýchle Televízne noviny
 15:10  Kobra 11 VIII. 5/14
 16:00  Rýchle Televízne noviny
 16:10  Walker, texaský 

ranger VI.
 17:00  Prvé Televízne noviny
 17:25  Reflex
 17:45  Počasie
 17:50  V mene zákona
 18:15  Rýchle Televízne noviny
 18:20  Bez servítky
 19:00  TELEVÍZNE NOVINY
 19:20  DNES
 19:45  Počasie
 19:50  Športové noviny
 20:00  Modré z neba
 21:35  Rádio Fresh
 22:30  Hannibal
 00:55  Vražedná invázia

Akčný thriller, USA-

Kanada (2002). Réžia: 

S. S. Cunningham. 
Hrajú: B. Campbell, Ch. 
Mastersonová, C. D. 
Johnson, K. Brown.

 02:25  Policajný odznak 
VII. 10-11/13

 03:55  Paľba
 04:25  TELEVÍZNE NOVINY
 04:45  Kobra 11 VIII. 5/14

 05:00  Črepiny
 05:35  PRVÉ NOVINY
 05:50  PROMI NOVINY
 06:10  KRIMI NOVINY
 06:40  NOVINY TV JOJ
 07:00  Panelák 361
 08:00  Súdna sieň
 09:00  Prvé oddelenie 75
 09:20  Na pokraji smrti
 10:20  Medicopter 117 56
 11:20  Inside: Myseľ vraha 11
 12:20  C. S. I. : Kriminálka 

Las Vegas IX. 22
 13:15  Medicopter 117 57

Akčný seriál (2002). 

Hrajú: R. Meyerová, S. 
Petzlová. Réžia: T. Nikel.

 14:15  C. S. I. : Kriminálka 
Las Vegas IX. 23

 15:10  Na pokraji smrti
 16:10  C. S. I. : Kriminálka 

Miami III. 20
 16:59  PRVÉ NOVINY
 17:25  PROMI NOVINY
 17:45  Prvé oddelenie 76
 18:00  Súdna sieň
 19:00  KRIMI NOVINY
 19:30  NOVINY TV JOJ
 19:55  ŠPORT
 19:59  NAJLEPŠIE POČASIE
 20:15  Panelák 362
 21:15  C. S. I. : Kriminálka Miami
 22:00  Kosti IV. 16

Americký kriminálny 

seriál (2009). Hrajú: 
E. Deschanelová, D. 
Boreanaz. Réžia: 

David Boreanaz
 23:00  Sex a slobodná matka
 01:00  C. S. I. : Kriminálka Miami
 01:45  Črepiny
 02:15  Sex a slobodná matka
 03:45  V. I. P. I
 04:30  PROMI NOVINY
 04:45  Črepiny

 05:30  Události v regionech  
 05:59  Studio 6  
 08:30  Kouzelná školka  
 09:00  Vánoce, na které 

nikdy nezapomenu  
 10:05  Přijďte k nám na večeři  
 10:55  Vánoční koncert 

Karla Gotta  
 12:00  Zprávy  
 12:30  Sama doma  
 13:30  McLeodovy dcery 

III 16/30 
 14:15  Doktorka Quinnová 

VI 2/22 
 15:00  Mumínci II 4/13 
 15:25  Game Page  
 15:50  Nová dobrodružství 

Černého Bleska 24/26 
 16:15  Kouzelné boty  
 16:30  Kouzelná školka  
 17:00  AZ-kvíz  
 17:30  Pod pokličkou  
 18:00  Události v regionech  
 18:25  Černé ovce  
 18:40  Duety ...kolem dokola  
 18:45  Večerníček
 19:00  Události  
 19:35  Branky, body, vteřiny  
 19:50  Předpověď počasí  
 19:55  Sportka a Šance  
 20:00  Pošta pro tebe  
 21:00  Příběhy slavných - 

Věra Galatíková  
 21:55  Na stopě  
 22:20  Losování Sportky 

a Šance  
 22:25  Řím II 3/10 
 23:20  Losování Šťastných 

deset a Šance milion  
 23:25  Ani svatí, ani andělé  
 00:50  McLeodovy dcery 

III 16/30 
 01:35  Události v regionech  
 02:00  Události v regionech 

Brno

 06:05  Teleshopping
 06:20  Dexterova laboratoř I 4
 06:40  Pět holek na krku 33
 07:10  Teleshopping
 07:20  Párty s kuchařem
 07:45  Fresh Prince V 5
 08:15  Chůva k pohledání V 8
 08:45  M*A*S*H 48
 09:15  Knight Rider IV 16
 10:10  Policie Hamburk II 20
 11:05  To je vražda, 

napsala I 22
 12:05  Kauzy z Bostonu I 7
 12:55  M*A*S*H 49
 13:30  Sabrina - mladá 

čarodějnice VII 8
 14:00  Čarodějky III 3
 14:55  Médium III 4
 15:50  Cena lásky

Hľadanie darcu kostnej 
drene pre syna privádza 
mladého Američana až 
na škótsky vidiek... Film 

podľa R. Pilcherovej. 
 17:40  Minuty regionu
 18:00  5 proti 5
 18:55  Zprávy TV Prima
 19:35  Chůva k pohledání V 9
 20:00  Přešlapy 13
 21:20  TOP STAR magazín
 22:25  Sběratelé kostí III 15
 23:20  Žralok II 16

Wayne sa vracia. Stark 
musí bojovať o život 
svojej dcéry. Unesie 
ju muž, ktorého Stark 
falošne obvinil a poslal 
do väzenia... Americký 

kriminálny seriál. Hrajú: 

J. Woods, J. Ryanová.
 00:15  Wolffův revír IV 10
 01:10  Volejte Věštce
 03:00  Výklad snů
 03:55  Vraždy v Kitzbühelu 

IV 14

MARKÍZA JOJ ČT 1 PRIMAJEDNOTKA

22.30 Hannibal 21.20 Vrchní, prchni 23.25 Ani svatí, ani andělé
Hannibal je neodmysliteľná súčasť série. Agentka 
Starlingová sa po nepodarenej akcii vzďaľuje do úzadia. 
Hannibal Lecter žije vo Florencii a nič nestratil zo 
svojho šarmu. Záver patrí pomste Masona Vergera 
a dáva priestor i tandemu Lecter – Starlingová.

Dalibor Vrána má ťažký život, ženy z neho šalejú 
a on šalie z nich. Keďže nezostáva len pri obdivných 
pohľadoch, značnú časť Daliborových príjmov zhltnú 
alimenty. Svoju finančnú situáciu vyrieši originálnym 
spôsobom. Využije, že si ho ľudia mýlia s čašníkom.

Hlavná hrdinka sa snaží obstáť v situáciách, do kterých 
ju stavia život ako úspešnú zubárku, ale už menej 
úspešnú matku. Kumulujú sa v nej všetky paradoxy 
dnešnej ženy. Kladie na seba nároky, ktoré nie je 
možné plne uspokojiť a jej dlh voči dcére rastie.

Horor/thriller, VB/USA, 2001, 131 min., od 12 rokov
Réžia: Ridley Scott. Hrajú: Anthony Hopkins, Julianne Mooreová,...

Komédia, Československo, 1980, 85 min.
Réžia: Ladislav Smoljak. Hrajú: Josef Abrhám, Libuše Šafránková,...

Česká republika, 2001, 85 min.
Réžia: Viktor Polesný. Hrajú: Zlata Adamovská, Ester Geislerová,...

  

MARKÍZA NOVA ČT 1

Hannibal Vrchní, prchni Ani svatí, ani andělé
 seriál   f ilm

 dokument  správy 

 pre deti  zábava
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Kontakty:   - Najväčšou 

konkurenciou 
som si ja sám.

(Brankár Mimy Trnava Dalibor 
Repa o tom, že na sebe vždy 

pracuje na 100 percent.)

výrok týždňa

Brankár PFK Piešťany Miroslav 
Krajčovič sa predstavil 
v netradičnej úlohe. Spolu 
so svojimi spolužiakmi 
z odboru fyzioterapia sa 
zahrali na Mikulášov.

V predsviatočnom období chodili 
po oddeleniach trnavskej fakultnej 
nemocnice, spievali koledy, rozdávali 
vlastnoručne napečené cukrovinky 
a pohľadnicové pozdravy. „Chceme 
takto spríjemniť pobyt pacientom, 
ktorí nemôžu byť v tomto období doma 
s rodinou. Počas roka pomáhame 
najmä fyzicky, teraz ich chceme potešiť 
aj psychicky,“ priblížil sympatickú 
myšlienku Krajčovič. Miro študuje odbor 
diplomovaný fyzioterapeut na Strednej 
zdravotníckej škole v Trnave. Ide 
o nadstavbu k strednému vzdelaniu, 
počas ktorej študenti získavajú prax 
v rehabilitácii pacientov. 

„Mikulášske komando“ navštívilo 

viaceré oddelenia. Ich prítomnosť 
vyvolávala na tvárach pacientov 
úsmev, niektorým sa dokonca zaleskli 
oči od dojatia. „V tomto nemocničnom 
živote ide o príjemné nóvum. Človeka 
to prekvapí, poteší aj pobaví,“ 
povedal jeden z pacientov, Marián 
Sedlák z Horných Otrokoviec tesne 
po nečakanej návšteve.

„Vytvárať dobro tým, že skrášlime 
hospitalizovaným deň, zanechá dobrý 
pocit nielen u pacientov, ale aj v nás 
samých,“ uviedla Edita Kollárová, 
garantka študijného odboru.

Mimochodom, Miroslavovi Krajčovičovi 
sa vo futbalových Piešťanoch končí 
hosťovanie zo Spartaka Trnava. Čo 
ďalej? „Uvidíme, či ma klub osloví 
s ponukou na predĺženie kontraktu, 
alebo príde iný záujemca. Myslím, že 
ako tím máme za sebou úspešnú jeseň, 
o čom hovorí aj tretie miesto v tabuľke. 
Škoda zranenia, ktoré ma v úvode 
ligového ročníka pribrzdilo,“ dodala 
opora piešťanského tímu. JÁN KRÁL

Za Piešťany chytá Mikuláš

 Brankár Miroslav Krajčovič v úlohe Mikuláša.  FOTO: autor

Bývalý hráč Spartaka Ivan Štefko 
sa dožíva krásneho životného jubilea. 
Vo štvrtok 10. decembra oslavuje 
svoje 70. narodeniny. Futbalovo 

vyrastal na Rybníku, neskôr hrával 
v mládežníckych kategóriách 
Lokomotívy, odkiaľ prešiel do 
dorastu Spartaka.

Premiéru medzi mužmi absolvoval 
v roku 1959, neskôr vojenčil v Dukle 
Slaný. Vtedy ho dokonca lanárila 
pražská bohemka. Po návrate do Trnavy 
zažil s andelmi pád do druhej ligy, 
ale i postup do najvyššej súťaže. 
Keď Toni-báči Malatinský začal 
budovať tím majstrovskej Trnavy 
a do mužstva prišli na jeho post 
záložníka Hrušecký a Kravárik, Ivan 
Štefko odišiel do Martina. Tu neskôr 
trénoval B-mužstvo, v trénerskej 
dráhe pokračoval v ďalších rokoch 
v Leopoldove a Špačinciach.

Futbalu sa venoval dovedna 35 
rokov, momentálne si užíva penziu 
a teší sa zo svojho autíčka. Miluje 
Taliansko, kam sa vydala jeho dcéra. 
Aj svojho štvorkolesového tátoša 
odel do národných farieb squadry 
azzury. A jeho recept na dlhovekosť? 
„Nikdy som nefajčil. Hrával som futbal 
so starými pánmi na Lokomotíve. 
Po operácii oka som však už rok do lopty 
nekopol. Napriek tomu chodím na Sláviu 
denne behávať tri kilometre. Za každého 
počasia,“ hovorí muž, ktorého poznajú 
Trnavčania pod prezývkou Ičo. Ku 
gratulantom k narodeninám sa pripája 
celá redakcia Trnavského hlasu.  jak

Sedemdesiatnik Ičo: Z Rybníka do Spartaka

 „Talian“ Ičo Štefko a jeho Fiat 600 D.  FOTO: autor

Vo vynovenom areáli ZŠ na Dobrej 
Vode sa konal žiacky turnaj, na ktorom 
mladí futbalisti opäť ukázali nadšenie 
z tejto hry. Z víťazstva sa tešili 
chlapci z Dobrej Vody, ktorí za sebou 
nechali treťoligistu ŠK Blava Jaslovské 
Bohunice a svojich súperov z oblastných 
majstrovstiev Kátlovce a Dechtice. 
Na fotografii sú hráči ŠK Blava Jaslovské 
Bohunice a Kátloviec (v žltom). tač

Zvíťazila Dobrá Voda
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Jeden gólom zabraňuje, 
druhý ich pripravuje. Dôrazný 
obranca v protiklade 
s jemným technikom. Tak 
možno po futbalovej stránke 
charakterizovať Brazílčanov 
v službách Spartaka Tiaga 
Bernardiniho a Michela Neta. 

Spoločnú debatu sme si dohodli 
ešte pred posledným tohtoročným 
ligovým duelom s Petržalkou. Po ňom 
totiž obaja „kanárici“ odleteli do vlasti 
a v súčasnosti si už užívajú rodinnú 
pohodu. Na stretnutie prišli vysmiati, 
akurát Neto ma trošku zdžubal, keď sa 

dozvedel, že interview ideme robiť pre 
noviny, a nie televíziu. Nuž, komunikačný 
šum... Rečová bariéra je v prípade 
oboch futbalistov z krajiny samby zatiaľ 
značná, s okolím sa dohadujú lámanou 
angličtinou, Tiago po švajčiarskej 
anabáze v FC Thun využíva nemčinu.

I preto sme radšej zvolili 
komunikáciu prostredníctvom 
tlmočníka. Na našu žiadosť ochotne 
kývol Luis Fabio Gomes, Brazílčan, 
ktorého už slovenský Rím prijal 
pod svoje krídla. Sadli sme si 
do reštaurácie a kým Michel Neto pri 
tanieri s kuracinou dopĺňal kalórie 
spálené na tréningu, rozviedli sme 
debatu s Bernardinim.

Teší sa na dcérku

Tiago má za sebou úspešnú jeseň. 
Získal si pevné miesto v trnavskej 
zostave, spolu s Doležajom vytvorili 
stopérsku dvojicu. Najväčšiu radosť 
z celej sezóny mu však priniesol 
24. november. „Narodila sa nám v ten 
deň dcérka,“ zvestoval radostnú 
novinu. „Manželka Vanessa so mnou 
žila na Slovensku tri mesiace. Potom 
odišla do Brazílie, aby porodila. Lorraye 
po narodení vážila 4100 gramov 
a merala 50 centimetrov,“ hovorí 
s hrdosťou v hlase šťastný tatko. „Už 
sa neviem dočkať domov, ako si dcérku 
vezmem na ruky. Zatiaľ som ju videl 

iba cez internet a na fotkách. Pre nás 
Brazílčanov je rodina veľmi 
dôležitá,“ podotkol.

Kým Michel Neto vystupuje 
sebavedome, Tiaga zdobí skromnosť. 
A úsmev na tvári. Neprestajný. Ešte 
som ho azda nevidel mračiť sa. „Mám 
všetko dôležité - rodinu aj vysnívané 
zamestnanie. Nevidím jediný dôvod, 
prečo nebyť šťastný,“ odpovie z voleja.

Tiaga možno s prehľadom označiť 
za svetobežníka. Slovensko je v poradí 
už jeho štvrtou európskou štáciou. 
Predtým pôsobil v Rakúsku, Česku 
a Švajčiarsku. V FC Thun okúsil aj kvalitu 
zápasov špičkového európskeho pohára. 
„Nečakal som, že si raz zahrám Ligu 

Ovládajú futbalovú sambu
 Tiago Bernardini, Michel Neto, Fabio Gomes a Trnavský hlas.
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majstrov, a už vôbec nie, že by sme sa 
v skupine stretli s tímom, ako je Arsenal 
Londýn,“ spomína.

So Spartakom sa pravdepodobne 
do Ligy majstrov len tak rýchlo 
neprepracuje, napriek tomu je v Trnave 
spokojný. „Podarilo sa mi adaptovať 
nečakane rýchlo. Veľmi mi pomohlo, 
že do tímu prišli zároveň aj ďalší moji 
krajania, Michel a Danilo Oliveira, hoci 
druhý menovaný už v klube nefiguruje,“ 
hovorí. „Môj začiatok v Spartaku 
nebol z hľadiska výsledkov podľa 
mojich predstáv. Každým zápasom 
však výkonnostne rastieme, myslím 
si, že máme na to, aby sme počas jari 
v tabuľke stúpali stále vyššie,“ tvrdí.

Na záver rozhovoru sme debatu zvrtli 
na Brazíliu. „Futbal je pre nás stelesnená 
radosť. Samba mi ale, priznám sa, príliš 
nejde,“ usmial sa, aby vzápätí zvážnel. 
„Moja vlasť je pre mňa všetko, moje 
korene, život.“ Brazília je futbalová 
krajina, rodisko mnohých skvelých 
futbalistov. Kto najviac zaimponoval 
trnavskému stopérovi? „Lucio z Interu 
Miláno. Ale celkovo sa mi azda najviac 
páči hra Ronalda, bývalého futbalistu 

Barcelony a Realu Madrid. Veľký zážitok 
pre mňa bol, keď som vlani proti nemu 
nastúpil. Hral som za Ituano a Ronaldo 
za Corinthians. Dal gól, nie však po mojej 
chybe,“ dodal.

Obáva sa zimy

V čase, keď Bernardini hovoril 
posledné slová, už Netov tanier 
zíval prázdnotou. Neklamný znak, že 
nastal čas na spovede druhej časti 
brazílskeho dua.

„Čo pre mňa znamená Brazília? 
Všetko. Narodil som sa tam, žije tam 
moja rodina, kamaráti, ľudia, za ktorými 
sa môžem vždy vrátiť,“ rozhovoril sa 
muž, ktorého celé meno znie Michel 
Cury Neto. „Mojím srdcovým klubom je 
Cruzeiro. Začínal som tam s futbalom, 
doposiaľ mám v klube veľa kamarátov. 
Okrem toho, Cruzeiro objavilo pre svet 
aj Ronalda. Spolu s Pelém sú to dvaja 
futbalisti, ktorých dodnes 
najviac obdivujem.“

Futbalistu typu Michel Neto Spartak 
dlho nemal. Typický špílmacher, ktorý 
vie vymyslieť nečakané riešenie 

situácie, dať finálnu prihrávku, zvláda 
rozhodovať zápasy. Ľavačkou dokáže 
z priamych kopov zasadiť smrteľné 
zásahy. Tak vsietil i svoj prvý ligový gól 
za Spartak, keď v 90. minúte domáceho 
súboja s Petržalkou upratal loptu 
z rohu šestnástky do vinkľa. „Prežíval 
som pocit obrovského šťastia. Ak 
hráč strelí gól hneď v úvode svojho 
pôsobenia v klube, pomôže mu to lepšie 
sa etablovať. Verím, že v budúcnosti 
pripojím k súčasným štyrom ligovým 
gólom ďalšie.“

Vyčítať sa mu dá defenzívna činnosť, 
v ktorej má čo naprávať. Všetko to však 
vychádza z jeho južanského poňatia 
futbalu. „Ligy, kde som hral predtým, 
boli technickejšie. Slovenský futbal je 
silovejší,“ tvrdí. Nečudo, veď Michel 
zatiaľ okúsil brazílsku a portugalskú ligu. 
A tá má od stredoeurópskeho poňatia 
futbalu poriadne ďaleko.

„Tým, že som sa stal aktívnym 
futbalistom, sa mi splnil detský sen. 
Neviem si predstaviť, čo by som robil, 
keby som nemohol hrať futbal,“ hovorí 
chlapík, ktorý na rozdiel od Tiaga ovláda 
rytmy samby. Na druhej strane, nevie, 

čo má čakať od zimy. Pokým jeho kolega 
už absolvoval zimné prípravy v troch 
európskych krajinách, pre Neta bude tá 
trnavská prvá v mínusových teplotách. 
„Zimy sa nebojím, ale určite nebude 
príjemné prísť z Brazílie, kde bude okolo 
30 stupňov nad nulou, do mrazu. Asi si 
oblečiem dve vetrovky, tri svetre, a troje 
rukavíc,“ hovorí s nadsádzkou.

V Brazílii oslavujú Vianoce podobne 
ako na Slovensku. Za hlavný sviatočný 
deň však považujú 25. december. 
„Teším sa na Vianoce, oslávime ich 
s rodinou a kamarátmi. Po dvoch 
mesiacoch uvidím svoju manželku. 
Nakúpil som jej na Slovensku menšie 
darčeky ako oblečenie či parfum. Sme 
spolu už jedenásť rokov, z toho štyri 
roky zosobášení.“ Chlebík legionára, 
to veru nie je med lízať. A čo by si prial 
Michel do odvetnej časti Corgoň ligy? 
„Trnava je klub s obrovskou tradíciou, 
očakával som aj z tohto hľadiska lepšie 
umiestnenie. Verím, že na jar náš výkon 
porastie a prídu i výsledky, ktoré nám 
pomôžu dostať sa do pohárovej Európy,“ 
zakončil debatu.

DVOJSTRANU PRIPRAVIL: JÁN KRÁL

 Bernardini patrí k dôrazným obrancom.  FOTO: Júlia Kampfová

 Michelovi Netovi ležia súperovi brankári pri nohách.  FOTO: Peter Kollár

MICHEL CURY NETO
Tvorivý stredopoliar sa narodil 

24. 7. 1981 v brazílskom Divinópolise. 
S futbalom začal v Cruzeire, jeho kariéra 
pokračovala v America Mineiro, ďalšie 

roky strávil v Portugalsku, kde hrával 
za Academicu Portugal a Sport Lisboa 
Nelas. Neskôr sa vrátil do Brazílie, 
hrával za Rio Branco, America de Natal, 
Gama DF a Uberaba Sport. S manželkou 
Joelmou Medeiros zatiaľ deti nemajú.

vizitka

TIAGO HENRIQUE 
BERNARDINI CONSONI

Narodil sa 2.12.1979 v Ararase. Jeho 
cesta do Spartaka viedla cez brazílske 

kluby Internacional, Santos, União São 
João, švajčiarsky Thun, české Slovácko, 
rakúsky Altach a opäť brazílsku 
Coritibu a Ituano. Ženatý, s manželkou 
Vanessou majú dcérku Lorrye.

vizitka

Tlmočníka nám počas rozhovoru robil 
Luis Fabio Gomes. Rodák z Londriny sa 
stal priekopníkom brazílskeho futbalu 
v Trnave. Do Spartaka ho priviedol zo 
Slovana Bratislava tréner Dušan Galis. 
Fabio neskôr pôsobil ešte v iných kluboch 
v Česku i na Slovensku, v súčasnosti 
oblieka dres SC Kirchberg v regionálnej 
rakúskej súťaži. „Po jeseni sme 
na šiestom mieste, s čím nemôžeme byť 
spokojní,“ hovorí rodák z krajiny samby.

V Trnave sa zabýval, oženil sa tu, 
s manželkou Alicou majú dcérku Máriu-
Helenu. „Trénerstvo ma neláka, chcem 
sa venovať manažérskej činnosti. 
Spolupracujem s talianskym manažérom, 
pre ktorého vyhľadávam talenty. Máme 
vyhliadnutých viacerých šikovných 
chlapcov, ktorých by sme chceli odporučiť 
na skúšku do väčších klubov,“ uviedol 
Gomes, ktorý pomáha orientovať sa 
v Trnave svojim brazílskym kolegom.

Z Gomesa futbalový manažér
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Domáci súboj Trnavy 
s Prešovom poodhalil 
jednu veľkú slabinu 
gladiátorov. Vie o nej aj 
tréner Jindřich Novotný, 
a preto vyzýva na opatrnosť 
a krotenie prehnaných 
pozitívnych reakcií.

Súčasné tabuľkové postavenie síce 
vzbudzuje obdiv a nadšenie, no nemusí 
odrážať realitu.

 Pred sezónou sme sa rozprávali 
o tom, ako výrazne sa obmenil káder 
a ako výrazne ubudli financie. No pri 
pohľade na tabuľku sa nezdá, že by 
mohol byť niekde problém.

- A práve to je ten problém. Nechcem, 
aby sa to chápalo zle. No málokto 
si uvedomuje, že tento káder nemá 
v skutočnosti na druhé miesto. Máme 
šťastie, že prišli dobré výsledky, dobrí 
súperi a priklonila sa k nám aj šťastena. 
Ja by som bol rád, keby sa emócie utlmili, 
pretože postavenie v tabuľke je pekné, 
no treba ho aj udržať.

 Obávate sa, že by sa nedala táto 
pozícia udržať s úzkym kádrom?

- Áno. V piatok sme odohrali ťažký 
zápas proti Topoľčanom. Zostavu 
na zápas proti Prešovu sme potom lepili 
na poslednú chvíľu. V priebehu hry nám 
pre zranenie odstúpil Haršáni, ktorého 
nastrelili do zápästia. Zachar a Galko hrali 
po chorobách. K dispozícii nebol Kopejtko 
a Ďuriš hral s nastreleným priehlavkom. 
Zápas s Topoľčanmi sme hrali len na tri 
päťky a keď k tomu pripočítame tieto 
zranenia, vychádza z toho prílišná 
vyčerpanosť pre zápas s Prešovom. 

 Boli ešte niekde príčiny prehry?
- V individuálnych chybách. Dnes 

nám vôbec nezahrala obrana. Mňa ako 
bývalého beka takéto chyby rozčuľujú. 
Prvé dva góly sme inkasovali po chybách 

priamo v hre, tretí po zákroku Magušina 
a následnom trestnom strieľaní. 
Smerom dopredu nám chýbala kvalitná 
rozohrávka. Dnes sme mali deň 
otvorených dverí a útočníci Prešova si 
doslova robili čo chceli. 

 Lenže dva neuznané góly súpera 
mohli mužstvo aspoň čiastočne 
naštartovať.

- Myslím si, že sa to zlomilo v čase, 
keď Grman nastrelil žŕdku. Potom nám 
už výrazne začali odchádzať psychické 
sily. Túto domácu šnúru sme chceli 
využiť čo najlepšie, nepodarilo sa. Puk 
sa nám neodrážal tak ako mal, bol to 
veľmi zlý zápas. Ale dúfam, že do ďalších 
stretnutí naberú chlapci silu, pretože 
boli veľmi nahnevaní sami na seba. 

 Dá sa aspoň povedať: vďaka 
bohu za Šimka?

- Šimko je skutočne brankár, ktorý 
dokáže ešte chyby v obrane zachrániť, 
no tentoraz bolo tých chýb na celé tri 
zápasy. Myslím si, že jeho príchodom 
narástol nielen jeho výkon, ale aj výkon 
mužstva. 

 Na striedačke ste počas zápasu 
poriadne uvoľnili priechod emóciám 
a vykričali ste sa ukážkovo...

- Na striedačke toho aj smerom 
odo mňa na chybujúcich hráčov, aj 
medzi chalanmi medzi sebou, bolo 

Emóciám treba zatiahnuť brzdu

DOHRÁVKA 20. KOLA 
EXTRALIGY DORASTENCOV
Nitra – Trnava 4:3 (1:0, 3:0, 0:3)
 Góly: 4.  a 39. Piačka, 26. Púchov-
ský, 37. Krištof – 42. a 50. Korytko, 
42. Božik
 Vylúčenia: 4:7, presilovky 1:0, osla-
benia 0:0
 Rozhodoval: Píšťanský, 46 divákov
 HK TRNAVA: Borko – Kubica, 
Nemček, Jančovič, Végh, Lastovička, 
Pista, Daniš – Hajdúch, Melichár, Ma-
canga – Lichanec, Bubela, Sucharda -  
Korytko, Hubek, Beták – Krajčík, Božik, 
tréner P. Takáč
 Produktivita: Oliver Granec 
12 (7+5), Peter Lichanec 11 (5+6), Ma-
rek Novák 7 (4+3)

 Dohrávka 19. kola medzi  Topoľ-
čanmi a Trnavou sa skončila po našej 
uzávierke. 

 Program 25. kola (sobota 12.12 
o 14.00 h): Trnava - Senica, 26. ko-
la (nedeľa 13.12. o 10.30 h): Trna-
va - Dubnica

Tabuľka
 1. Košice 20 16 0 0 4 93:36 48
 2. Trenčín 19 13 1 3 2 96:46 44
 3. Slovan 20 12 2 3 3 72:44 43
 4. Dubnica 19 13 0 3 3 71:42 42
 5. Martin 20 10 6 0 4 83:58 42
 6. Žilina 20 12 2 1 5 68:54 41
 7. B. Bystrica 20 7 1 4 8 75:74 27
 8. Nitra 18 5 3 3 7 65:67 24
 9. L. Mikuláš 20 6 2 2 10 67:88 24
 10. Topoľčany 17 6 2 0 9 47:53 22
 11. Spiš. N. Ves 20 4 4 1 11 68:80 21
 12. Zvolen 20 6 1 0 13 58:64 20
 13. Skalica 18 6 0 1 11 61:82 19
 14. Senica 17 4 1 3 9 49:76 17
 15. Poprad 20 4 2 0 14 61:89 16
 16. Trnava 19 2 0 3 14 41:103 9

Legenda: Za mužstvom je počet dohra-
tých zápasov, výhry, výhry po predlžení, 
prehry po predĺžení, prehry, skóre a body. 

v číslach

 Mário Ďuriš je tretím najproduktívnejším hráčom HK Trnava. V štatistikách 1. ligy mu patrí 19. miesto.
 FOTO: Michal Hlavatovič

Po šnúre štyroch víťazných 
stretnutí prišla opäť prehra. 
Na domácej pôde s Prešovom. Škoda, 
pretože gladiátori si mohli upevniť 
svoju druhú priečku a pokojne sa 
pripraviť na ďalší domáci dvojduel: 
proti Kežmarku a lídrovi z Piešťan. 
Koňare však dovolili nášmu tímu 
skórovať len raz. 

Mário Ďuriš sa svojím ôsmym 
gólom v sezóne postaral o otvorenie 
streleckého účtu zápasu. „Túto 
facku sme si dali sami. Sme 
v tabuľke druhí, napriek tomu sme 
prehrali. Jednoducho sme zaspali, 
nevedeli sme sa chytiť,“ sypal si 
popol na hlavu útočník s číslom 

9 na chrbte. „Po našom úvodnom 
góle sme sa uspokojili. Zdalo sa 
nám, že to tam bude padať, no 
v druhej tretine sme nezachytili 
tempo. Na začiatku tretej sme 
dostali rýchly gól a už sme sa 
nedokázali vrátiť do zápasu.“ 
Za stavu 1:2 rozhodca Bachúrik 
dvakrát Prešovčanom odoprel 
radosť z gólu a ich zásahy neuznal. 
Nebola práve toto situácia, ktorá 
mohla Trnavčanov povzbudiť? 
„Ja si skutočne neviem vysvetliť, 
prečo nám to dnes nešlo. Hlavne 
gól na 2:1 pre Prešov nás rozhodil, 
a potom už nepomohli ani tie dva 
neuznané zásahy. Musíme sa z toho 
zápasu poučiť, aby sme znova doma 
dokázali bodovať,“ uzavrel Ďuriš.

Zaspali sme
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7. TURNAJ EURO MINI HOKEJ 
LIGA 2000 (TRNAVA)

HK Trnava - Wien Tigers 11:10  
(5:4,4:5,2:1)

Mladí gladiátori si dokázali poradiť 
s  vyspelejším mužstvom Viedne. 
Hrali agresívny hokej, viac do tela, čo 
rozhodca trestal. Lenže bola to jediná 
cesta, ako mohli fyzicky a ročníkovo 
staršieho súpera prekonať. 
 Góly HK Trnava: Jedlička 4, Adamčík 3, 
Moravčík 2, Melicherčík 2

HK Trnava - HOBA Bratislava 11:12  
(2:2,5:5,4:5)

Trnavčania sa chceli revanšovať celku 
HOBA za nešťastnú jednogólovú prehru 
v Ružinove. Celý zápas mali navrch a  
hostia len doťahovali skóre. Ešte 
90 sekúnd pred koncom viedli 11:10, ale 
zopakoval sa scenár z minulého týždňa 
a tesná prehra. 
 Góly HK Trnava: Jedlička 6, Adamčík 2, 
Melicherčík 2, Kupka 1
 HK TRNAVA: Krokvica -  Pavlovič, 
Kupka -  Melicherčík, Moravčík, Jedlička, 
Adamčík, tréner F. Melicherčík

7. TURNAJ EURO MINI HOKEJ 
LIGA 2001 (TRNAVA)

HK Trnava - SHKM Hodonín 3:3 
(0:0,0:1,3:2)
 Góly HK Trnava: Hupko 2 , Nagy 1

HK Trnava - HOBA Bratislava 6:12 
(1:4,3:4,2:4)
 Góly HK Trnava: Frídel 2, Hupko 2, 
Lackovič 1, Vavruška 1 
 HK Trnava: D. Irsák - Hupko, Lackovič, 
Foltýn, Vavruška, Pejkovič, Nagy, Frídel, 
Prossman RONALD KUPKA

naozaj dosť. Po zápase treba nechať 
emócie vychladnúť a rozobrať si to 
v nasledujúcich dňoch s čistou hlavou. 

 A potom je tu ešte jeden 
ukazovateľ, o ktorom sme sa už 
rozprávali. Trestných minút pribúda. 
V domácom zápase s Topoľčanmi ich 
spolu padlo až 184. V celkovom súčte 
má Trnava na svojom konte rovných 
sedemsto trestných minút, to je 
príšerné číslo.

- V prvom rade to boli už spomínané 
debatné krúžky, ktoré rozhodcovia 
nemajú radi a vylučovaním si robia 
na ľade poriadok. To je jedna časť našich 
trestov. Tá ďalšia vznikla v zápase 
s Topoľčanmi úplne zbytočne, navyše, 
len šesť sekúnd pred koncom zápasu 
po vzájomnej šarvátke. Ale, samozrejme, 
je to problém, na ktorom musíme 
pracovať a odstrániť ho. 

DVOJSTRANU PRIPRAVILA: 
TATIANA ČUPERKOVÁ

  Ostrieľaný tréner Jindřich Novotný dokáže svojim zverencom  po chybách 
po riadne vynadať. Zároveň si uvedomuje, že prichádzajú z rôznych, niekedy 
neovplyvniteľných príčin.  FOTO: Tatiana Čuperková

23. KOLO 
EXTRALIGY JUNIOROV

Skalica - Trnava 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
 Góly: 13. Gunda, 14. Lantoš, 29. Kotvan, 
31. Döme, 51. Štepán – 59. Duran
 Vylúčenia: 7:6, presilovky 2:0, oslabe-
nia 1:0
 Rozhodoval:  Müllner, 130 divákov
 HK TRNAVA: Petrovič –  Štěpánek, Lu-
káč, Slaninka, Sýrny, Kubica, Duran – Sza-
bó, Melichár, Žilinský, Bubela, Schmidt, Li-
chanec, Štefko, Dancsfalvi, Haršányi, 
Bohunický, Fúska, Čavrk, tréner R. Macko

24. KOLO 
EXTRALIGY JUNIOROV

Trenčín - Trnava 10:3 
(3:0, 4:2, 3:1)
 Góly: 1. a 21. Balga, 13. , 32. a 35. Pa-
lák, 19. Kuník, 38. Okuliar, 56. a 60. Orie-
šek, 59. Rožník – 35. Štěpánek, 39. Žilin-
ský, 46. Szabó
 Vylúčenia: 3:6, presilovky 2:0, oslabe-
nia 0:0

 Rozhodoval: Matula, 157 divákov
 HK TRNAVA: Petrovič –  Štěpánek, 
Lukáč, Slaninka, Sýrny, Kubica, Duran – 
Szabó, Melichár, Žilinský, Bubela, Schmidt, 
Lichanec, Štefko, Dancsfalvi, Haršányi, Bo-
hunický, Fúska, Čavrk, tréner R. Macko
 Produktivita: Anton Čavrk 33 (12+21),
Dávid Schmidt 30 (7+23), Patrik Szabó 
28 (13+15)
Trnava má v 25. a 26. kole 
(12. a 13.12) voľno. 

Tabuľka
 1. Slovan 23 14 4 0 5 89:59 50
 2. Trenčín 23 14 2 1 6 107:71 47
 3. Košice 22 9 3 5 5 69:63 38
 4. Skalica 24 12 1 0 11 86:80 38
 5. Poprad 22 12 0 2 8 89:90 38
 6. Žilina 22 10 2 2 8 91:69 36
 7. B. Bystrica 22 9 2 4 7 76:74 35
 8. Zvolen 22 6 6 2 8 83:78 32
 9. L. Mikuláš 22 8 3 2 9 74:78 32
 10. Martin 22 8 1 4 9 81:84 30
 11. Trnava 24 5 5 3 11 70:88 28
 12. Ružinov 22 5 3 4 10 77:90 25
 13. Nitra 22 7 1 1 13 79:102 24
 14. Spiš. N. Ves 22 4 1 4 13 60:105 13

27. KOLO 1. LIGY

Trnava – Topoľčany 6:4 (2:1, 3:1, 1:2)
 Góly: 5. Feranec, 10. a 31. Holovič, 
24. Grman, 34. Stupka, 47. Joanidis - 
13. a 36. Bosák, 43. Kutňanský, 52. Hurtaj
 Vylúčenia: 16:18, navyše Haršáni na 
5 + 20 min + DKZ, Kopejtko na 5 + 10 + 20 
min + DKZ – Tvrdík na 10 min, Košecký na 
5 + 10 + 20 min + DKZ, Bosák na 5 + 10 + 20 
min + DKZ, presilovky 2:1, oslabenia 0:1
 Rozhodoval: Müllner, 240 divákov
 HK TRNAVA: Šimko – Magušin, Joani-
dis, Kopejtko, Haršáni, Blanár, Benedik, Galko, 
Šoltys – Stupka, Holovič, Hlavna – Feranec, 
Čunderlík, Ďuriš – Grman, Tarnóczy, Valach – 
M. Novák, tréner J. Novotný

28. KOLO 1. LIGY

Trnava  - Prešov 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
 Góly: 10. Ďuriš – 29. a 41. L. Novák, 58. 
Paulovský (tr. strieľanie)
 Vylúčenia: 6:4, presilovky a oslabenia 0:0
 Rozhodoval: Bachúrik, 180 divákov
 HK TRNAVA: Šimko – Magušin, Joani-

dis, Galko, Haršáni, Blanár, Benedik, Zachar, 
Šoltys – Stupka, Holovič, Hlavna – Feranec, 
Čunderlík, Ďuriš – Bezák, Tarnóczy, Valach – 
M. Novák, Grman, tréner J. Novotný
 Produktivita: Marcel Holovič 33 (17+16),
Václav Stupka 26 (17+9), Mário Ďuriš 
21 (8+13)
 Program dohrávaného 16. kola (pia-
tok 11.12. o 18.00 h): Trnava – Kežmarok, 
dohrávaného 15. kola (nedeľa 13.12. 
o 17.00 h): Trnava - Piešťany

Tabuľka
 1. Piešťany 25 20 0 3 2 97:50 60
 2. Trnava 25 11 5 2 7 89:71 43
 3. Topoľčany 25 12 3 2 8 82:75 42
 4. Prešov 24 12 2 3 7 76:64 40
 5. Bardejov 23 11 3 1 8 94:74 39
 6. Trebišov 22 12 1 2 7 73:66 38
 7. Kežmarok 25 10 2 1 12 75:65 34
 8. P. Bystrica 24 10 0 3 11 77:83 30
 9. D. Kubín 24 8 3 0 13 65:83 30
 10. Michalovce 25 7 4 3 11 67:76 29
 11. Brezno 23 7 3 1 12 66:84 27
 12. Senica 24 7 2 1 14 64:83 25
 13. Detva 23 7 0 4 12 55:80 21
 14. Prievidza 24 5 1 3 15 66:92 17

v číslach

Čiarový rozhodca Milan Novák 
z Piešťan pocestuje na zimné 
olympijské hry 2010 do Vancouvru. 
Novák patrí k špičkovým čiarovým 
rozhodcom v celosvetovom meradle. 
Potvrdil to aj svojimi predchádzajúcimi 
nomináciami na svetové šampionáty. 
Pre Nováka to bude rozhodcovská 
premiéra na OH. 

Novák na ZOH

Minitalenty nesklamali
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Futbal v Cíferi levituje. Mužstvo 
bojuje o záchranu, po jesennej 
časti mu patrí tretia priečka 
od konca. Mančaft sa pokúša 
prebrať k životu tréner Vladimír 
Gerič. Ide o prvú trénerskú 
štáciu bývalého spartakovca, 
o ktorom je známe, že čo 
na srdci, to na jazyku.

 Ako hodnotíte jeseň Cífera 
z pohľadu trénera?

- Keď som pred ôsmym kolom nastúpil 
k mužstvu, nachádzalo sa v dezolátnom 
stave. Na prvý zápas som musel naháňať 
hráčov, aby sa nás zišlo 11. Postupom 
času sa začal káder konsolidovať. Prišli 
i prehry s Križovanmi, nešťastná strata 
bodov so Špačincami, treba však povedať, 
že keď chlapci poctivo pristupovali 
k tréningom, niečo sa na nich nalepilo 
a v závere jesene išiel mančaft hore 
nielen výsledkovo, ale i herne. Napokon 
sme z troch posledných zápasov získali 
sedem bodov.

 Vo vašom druhom vystúpení 
v úlohe trénera vaši zverenci zdolali 
Šulekovo vysoko 7:0. Čomu pripisujete 
vinu za to, že v ostatných zápasoch 
opäť zapadli do podpriemeru?

- Zrejme pred Šulekovom niektorí 
hráči neboli do rána na zábave. Chlapci 
hrajú futbal zo záľuby, po pracovnom 
čase. Na tréning prídu, keď sa im chce. 
Nie je jednoduché s nimi pracovať.

 Cífer má veľký počet obyvateľov. 
V čom vidíte príčiny, že sa v obci 
nenájde silná jedenástka, ktorá by 
dokázala pozdvihnúť futbal?

- Je to dlhodobá história cíferského 
futbalu. Iste, Cífer je najväčšia obec 
v Trnavskom okrese a futbal by tam mal 
vyzerať inak. Svojho času som v klube 
pôsobil ako funkcionár. Za ten čas, zhruba 
pol roka, som do klubu vložil dostatok 
vlastných finančných prostriedkov a ďalšie 
som vybavil od svojich kamarátov. Nájdu 
sa však aj ľudia, ktorým sa nič nepáči. 
Každý sa pýta, čo z toho mám a čo som 
zarobil. Nič. Dostal som sa iba do mínusu 
a obetoval som svoj voľný čas futbalu 
na úkor rodiny. Dopadlo to ako dopadlo, 
nielen moje pôsobenie, ale i pôsobenie 
pána Císara, ktorý odviedol kus dobrej 
práce. Jednoducho, sú tam takí závistliví 
ľudia, že keď sa začne trochu dariť, 
už hľadajú chyby. Ani som nesledoval, 
kto futbal prevzal po nás. Nastal však 
radikálny pád. Podpora zo strany obce je, 
ale na štadióne akoby zastala doba. Stačí 
si porovnať stav kabín s inými družstvami 
v lige, v Cíferi je to katastrofa. Jediné, 
čo Cíferu môžu široko-ďaleko závidieť, 
je ihrisko. Také kvalitné nemajú nikde 
na okolí. Pomoc od kompetentných nie je 
na úrovni, ako by mala byť.

 Čo vás teda primälo vrátiť sa 
k futbalu v Cíferi?

- Nikto ma nezlomil, rozhodol som 
sa sám od seba. Chodil som na ihrisko 
trénovať s chlapcami, hoci aktívne už 
nehrávam. Keď som videl, aký je v klube 
dezolátny stav a spozoroval som záujem 
niektorých hráčov o napredovanie, 
ponúkol som sa, že budem trénovať. 
Nikto ma nenútil, bola to moja dobrá vôľa.

 Čo by ste chceli túto sezónu 
s tímom dosiahnuť?

Zachrániť sa. Keby bol funkčný výbor 
a zohnali by sa peniaze, čo zrejme nebude 
jednoduché, verím, že by sme získali 
dvoch dobrých hráčov. Jednou posilou by 
mal byť Milan Černaj, ktorý mi prisľúbil, 
že od januára sa zapojí do prípravy. Je to 
dobrý futbalista, hrával i vyššie súťaže, 
naposledy pôsobil v Rakúsku. Mal však 
zdravotné problémy. Počítam s ním 
na post tvorivého záložníka.

 Príde aj k odchodom z kádra?
- Bol by som rád, keby z kádra odišli 

dvaja – traja futbalisti, ktorí mužstvu 
škodia a nerobia dobrú krv v kabíne. 
Takých hráčov sa treba zbaviť a hrať 
trebárs aj s dvanástimi hráčmi, ktorí 
však majú ozaj záujem. 

 K hráčom sa vyjadrujete 
pomerne kriticky. Nájdu sa medzi nimi 
i takí, ktorých by ste rád vyzdvihli? 

- Určite. V kádri sú viacerí hráči, 
čo pristupujú k povinnostiam podľa 
mojich predstáv. Konkrétne ide 
o brankára Páleníka a hráčov Roba 
Orlického, Tomáša Tibenského, 
Matúša Domoráka či kapitána Jozefa 
Gašparoviča. Keby na sebe pracovali, 

uplatnili by sa aj vo vyšších súťažiach. 
Podobný prístup ako od nich budem 
vyžadovať aj od ostatných. A ak sa tomu 
neprispôsobia, budú dve možnosti. Odídu 
buď oni, alebo ja. S hráčmi, ktorých futbal 
nebaví, sa rozlúčim. Aj na úkor toho, že 
nás je málo. Pravidlá hry sme si stanovili 
hneď po mojom príchode do klubu.

 Všimli sme si, že počas zápasu 
intenzívne fajčíte. Upokojujú vás 
cigarety?

- Je to blbý zvyk, ktorého by som sa 
najradšej zbavil. Už som mal aj obdobia, 
že som nefajčil, potom som opäť začal.

 Vraj vás priatelia prezývajú 
Karásek. Ako prezývka vznikla?

- Už ani neviem. Myslím, že to bol 
svojho času hráč Barcelony. Mám pocit, 
že prezývku vymyslel Vilo Martinák.

 Ako si spomínate na obdobie 
strávené v Spartaku?

- Zostali mi veľmi príjemné spomienky, 
hlavne na Valéra Šveca, ktorý mi dal 
možnosť hrať ligu. Mohol som dosiahnuť 
v Trnave aj viac, to je pravda. Ale potom 
som sa plne realizoval v Senici, kde som 
odohral sedem alebo osem sezón ako 
stabilný hráč.

 Ako by zhodnotil tréner Gerič 
hráča Geriča?

- Nikdy som nič nebral na ľahkú váhu, 
ku každému zápasu som pristupoval 
na sto percent. Myslím, že som v daných 
chvíľach odovzdal na ihrisku maximum. 
Bol som bojovník, či už na tréningu, 
alebo v zápase, vždy mi išlo o víťazstvo.

STRANU PRIPRAVIL: 
JÁN KRÁL

Prestupový kolotoč sa naplno 
spustí v januári. Dovtedy možno 
o prestupoch len špekulovať. Už 
teraz sa však objavujú informácie 
o možných presunoch medzi 
klubmi. Na trhu dokonca podľa 
nepotvrdených správ tikajú viaceré 
prestupové bomby.

Vo všeobecnosti verejnosť 
očakáva najzaujímavejšie mená 
v spojitosti so Šúrovcami. 
Účastníkovi 5.  ligy-západ by 
do jarných bojov mal vraj pomôcť 
aj bývalý spartakovec Jaroslav 
Timko. „O tom neviem. Nikto ma 
nekontaktoval, hovoríte mi novú 
informáciu,“ povedal Timko, ktorý 
momentálne pôsobí ako hrajúci 
tréner v Šintave. V aktuálne štvrtom 
tíme je najlepším strelcom a keďže 
Šúrovce sa obzerajú po posile 
do útoku, mali zamerať aj skúseného 
matadora. Mimochodom, v súvislosti 
so Šúrovcami sa vo verejnosti 
skloňuje aj meno kanoniera 
Spartaka Vladimíra Kožucha. To 
však pri zvážení viacerých faktorov 
možno zatiaľ považovať skôr za sci-
fi. Navyše, sám Kožuch správy 
vyvrátil.

Jaslovské Bohunice Martina 
Babica neudržia. Kmeňový hráč 
Nitry bude v jarnej časti pôsobiť 
v Zlatých Moravciach. Informáciu 
zatiaľ oficiálne miesta nepotvrdili. 
Príchod do ViOnu, ktorý sa chce 
v jarnej časti pobiť o postup, by 
však už mal byť podľa zákulisných 
správ upečený. 

Modranka bojuje o postup 
do Oblastných majstrovstiev, 
po jeseni vedie s osembodovým 
náskokom pred Zelenčom. Pričinil 
sa o to aj exspartakovec Jaroslav 
Mačák, o ktorom sa však povráva, 
že v zime zmení dres. Údajne má 
namierené do Rakúska. 

Trénerom Jaslovských Bohuníc 
bude aj v jarnej časti Stanislav 
Jarábek. „Dohodli sme sa 
na spolupráci do leta. Uvažujeme, 
že rozšírime realizačný tím ešte 
o kondičného trénera,“ zvestoval 
predseda ŠK Blava Štefan Matovič. 

o kom sa hovorí

 Vladimír Gerič.  FOTO: Michal Hlavatovič

Gerič tvrdo a otvoreneTikajúce bomby

Timko do Šúroviec?

Mačák a Rakúsko?

Jarábek pokračuje

Babic do Moraviec



Trnavský hlas 9/2009 ŠPORT 41

Bíňovce sa na zoznam 
regionálnych futbalových 
klubov dostali po štvorročnej 
pauze znova v minulej 
sezóne. Vstúpili do nej 
aj s futbalistom z Afriky. 
Eddie Charles z Nigérie je 
na Slovensku od roku 2007 
a Bíňovce sú jeho prvou 
futbalovou zastávkou. 

„Hrával som futbal aj vo svojej 
domovine, druhú ligu, ale na Slovensku 
zatiaľ len za Bíňovce,“ prezradil Eddie, 
ktorému so slovenčinou pomáhal 
aj tréner Tibor Nádaský. „Eddie bol 
v minulej sezóne s piatimi gólmi naším 
najlepším strelcom. V tejto strelil zatiaľ 
tri. V predposlednom zápase sa však 
zranil, má roztrhnutý bočný väz v ľavom 
kolene.“ V januári sa už bude môcť 
pripojiť k príprave mužstva. V čase, keď 
sa nanovo rozbiehal bíňovský futbal, bolo 
potrebné zohnať čo najviac chlapcov. 
Mnoho ich je aj z Trnavy. Medzi nimi 
sa objavil dnes už 25-ročný Eddie. 
„Z Eddieho sa postupne stáva Slovák,“ 
prezradil tréner Nádaský a sympatický 
Nigérijčan prikývol: „Je to pravda, v apríli 
som sa dokonca oženil. S manželkou 
Michaelou sa rozprávame väčšinou 
po anglicky a ja sa učím aj po slovensky.“

Slovenský futbal považuje 
Eddie za kvalitný a teší sa z toho, 
že svoju novú krajinu uvidí hrať 
na majstrovstvách sveta v Južnej 
Afrike. „Fandiť však budem Nigérii, 
ktorú zo šiestich afrických krajín 
považujem za najkvalitnejšiu.“ 
Podmienky vo svojom klube hodnotí 
ako slušné. „Tu je lepší terén ako u nás 
doma. Že je ihrisko mierne hrboľaté? 
Tak to by ste mali vidieť tie naše,“ 
rozosmial sa pri vyzdvihovaní kvalít 
našich regionálnych trávnikov. 

Tibor Nádaský si pochvaľuje 
kolektív, ktorý sa v Bíňovciach 
vytvoril. „Minimálne po zápase si 
spolu posedíme a podebatujeme. 
Teraz, po jesennej časti, sa budeme 
stretávať len raz do týždňa, v nedeľu 
predpoludním.“ Bíňovciam patrí 
po jeseni ôsme miesto v tabuľke 
skupiny III. A. Na siedmu priečku 
strácajú až desať bodov. Skok medzi 
prvou a druhou polovicou tabuľky je 
výrazný. „To je pravda. Ale verím, že 
keď sa Eddie uzdraví, budeme strieľať 
viac gólov a poskočíme o dve-tri 
miesta.“

Informácia pre futbalových skautov: 
Eddie by chcel hrať aj vyššiu súťaž. Už 
len to, že je z Afriky, by mu mohlo dať 
predpoklady na rýchlosť a obratnosť. 
Vlastnosti potrebné a málo vídané 
v našich súťažiach. 

Čierna perla v Bíňovciach

 Eddie Charles s trénerom Bíňoviec Tiborom Nádaským.  FOTO: autorka

Keď uplynulý týždeň 
vyžrebovali v Juhoafrickej 
republike skupiny 
majstrovstiev sveta vo 
futbale, fajnšmekri sa potešili. 
Slovensko v základnej skupine 
nastúpi proti úradujúcim 
majstrom sveta z Talianska.

Podobné pocity mal aj Orazio 
Barcellona, rodák z talianskeho Bari, 
žijúci v Trnave. „Potešil som sa,“ 
prezradil peknou slovenčinou. „Palce 
budem držať Talianom, ale remíza by 
ma neurazila,“ dodal Orazio, ktorý má 
radšej, keď ho volajú Ezio. Na Slovensku 
je už štyri roky, po dvoch už prestal mať 
problémy so slovenčinou. „Prišiel som 
sem kvôli priateľke. Teraz už síce nie 
sme spolu, som sám, ale na Slovensku 
pracujem. Páči sa mi tu.“ Jedným 
dychom však dodal, že slovenčina je 
ťažký jazyk a doteraz mu robí problémy 
najmä gramatika. 

Popri práci hrá aj futbal. A to 
na poste útočníka u šestoligistu 
z Brestovian. V tejto sezóne zaťažil 
kontá súperových brankárov piatimi 
gólmi. Aj keď má na góly čuch 

a nezaprie v sebe taliansky štýl hry, 
z nižšej súťaže odísť nechce. „Moje 
pracovné povinnosti mi to nedovolia, 
takže nerozmýšľam nad tým, či by som 
chcel ísť hrať vyššiu súťaž. Zatiaľ som 
spokojný tak, ako to je,“ povedal pri 
zaväzovaní šnúrok od korčúľ.

Presne tak, z Apeninského polostrova, 
z krajiny, ktorú obmýva more a zdobia 
slnkom zaliate pláže, prišiel Ezio 
do Trnavy a nepohrdol ani korčuľovaním. 
„Korčuľujem sa rád a považujem to 
aj za spôsob kondičnej prípravy. Ešte 
chodím aj do posilňovne.“ Jediné, čo 
23-ročnému futbalistovi v Trnave 
chýba, je dobrá talianska reštaurácia. 
„Najbližšie varia dobre až v Bratislave. 
A čo mám rád zo slovenských jedál? 
Takmer všetko, ľúbim slovenské jedlá. 
Chutia mi halušky, ale najmä šnicle.“ 

Do rodného Talianska chodí len 
dvakrát do roka a aj vianočné sviatky 
strávi v Malom Ríme. „Ani som nevedel, 
že Trnavu volajú Malý Rím. Je to 
veľmi príjemné, že je takto prepojená 
s Talianskom,“ potešil sa fanúšik 
AC Miláno a reprezentantov Buffona 
a Cannavara.

 STRANU PRIPRAVILA: 
TATIANA ČUPERKOVÁ

Barcellona v Brestovanoch

 Orazio Barcellona. Talian so španielskym menom na trnavskom ľade.
 FOTO: autorka
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KICKBOX

Už tento víkend sa uskutoční 
2. kolo Slovenského pohára 
v kickboxe v Senici. Predstavia 
sa na ňom borci z CBŠ Perun Gym 
Trnava (tréneri Andrej Mičianik, 
Marián Mišun) a Raptors Trnava 
(tréner Andrej Polakovič).

HOKEJ

Prvá hokejová liga vyhlásila 
prostredníctvom klubov Fanúšikovskú 
súťaž o nové logo 1. HL SR, ktoré by 
bolo prezentované pri vyžrebovaní 

1. HL SR 2010/2011. Termín uzávierky 
je 19.2.2010. Každý návrh musí 
mať od tvorcu uvedené označenie 
Fanúšikovská súťaž o nové logo 
1. HL SR, celé meno, adresu 
a telefónny alebo e-mailový kontakt. 
Ďalšie podrobnosti sú na stránke 
www.hktrnavahokej.sk.

HOKEJ

Vedenie hokejového 
extraligistu MsHK Garmin Žilina 
rozviazalo profesionálnu zmluvu 
s brankárom Jozefom Ondrejkom. 
Dvadsaťšesťročný gólman odchytal 

za vlkov v tejto sezóne dva 
zápasy. Ondrejka je odchovancom 
piešťanského hokeja, v sezóne 
2004/2005 chytal aj za prvoligovú 
Trnavu. 

ŠPORTOVÁ STREĽBA

Trnavský strelec Marián Kovačócy, 
majster sveta v disciplíne trap, 
sa môže dočkať ďalšej významnej 
pocty. Po tom, čo sa stal najlepším 
slovenským strelcom roka 2009, 
dostal sa aj do jedenásťčlennej 
nominácie ankety Športovec roka 
2009.   

flešky

Hokejbal
KHL, výsledky 3. kola
 HC 12 – Las Vegas 10:1 
(A. Drobný 4, R. Uváček 3, R. Hlavatovič, 
A. Uváček, A. švec – R. Maška)
 Atlanta – Colorado 7:4 (P. Uváček 
2, P. Červeňanský 2, A. Uváček, J. Kos-
tolanský, K. Bašnák – M. Vyhlídal 2, 
P. Uváček, M. Uváček)
 Rangers – Vitamín 17:0 (P. Ba-
nič 8, M. Sliva 3, D. Hupka 3, M. Dovi-
čič 2, P. Sliva)
 Smajlíci – Minnesota 9:3 (R. Gajar-
ský 4, L. Valent 2, M. Šipkovský 2, J. Pro-
cháska – M. Kubín, T. Mikuš, Ľ. Kosmál)
KHL, výsledky 4. kola
 Minnesota – HC Dravci 7:2 
(L. Velšic 3, Ľ. Kosmál 2, E. Gilan, M. Ku-
bín – T. Ušák, M. Dadík)
 Smajlíci – Vitamín 9:3 (M. Šip-
kovský 3, A. Pavlík 2, T. Pavlík, L. Va-
lent, L. Gajarský – P. Hlavatovič, 
T. Martinovič 2)
 Colorado – Las Vegas 6:3 (B. Ma-
chovič 2, M. Vyhlídal 2, P. Uváček 2 – 
R. Maška, M. Bzdúch, A. Jurkas)
 Rangers – HC 12 2:0 (P. Banič 2)
 Produktivita: P. Banič – Rangers 
22 (15+7), R. Hlavatovič – HC 12 15 
(7+8), D. Hupka – Rangers 10 (4+6), 
Ľ. Kosmál – Minnesota 10 (6+4), 
M. Dadík – Dravci 10 (8+2)

Tabuľka
1. Ranger 4 0 0 34:3 8
2. HC 12 4 3 0 1 24:9 6
3. Colorado 3 2 0 1 18:12 4
4. Smajlíci 4 2 0 2 20:18 4
5. Minnesota 4 2 0 2 22:23 4
6. HC Dravci 3 1 0 2 19:17 2
7. Atlanta 3 1 0 2 13:16 2
8. Las Vegas 3 1 0 2 8:18 2
9. Vitamín 4 0 0 4 8:50 0

Krasokorčuľovanie
Medzinárodné preteky 
v Budapešti
 Umiestnenie KK Trnava:
Cubs 2001 (mladšie nádeje): 4. Micha-
ela Čaplová, Cubs 2000 (staršie náde-
je): 7. Alexandra Hagarová, Cubs 2001 
(staršie nádeje): 24. Soňa Chalányová
Slovenský pohár v Košiciach:
Mladšie nádeje: 1. Michaela Čaplová
Staršie nádeje: 1. Alexandra Hagaro-
vá, 5. Miroslava Magulová, 12. Timea 
Študencová, 26. Soňa Chalányová
Mladšie žiačky: 8. Kristína Čaplová
Staršie žiačky: 3. Michaela Bohú-
nová, 4. Kristína Poláčková, 7. Ľu-
bica Kadličková, 9. Erika Viteková, 
15. Kristína Bíliková
Juniorka: Lucia Poláčková

Basketbal
Juniori
Ivanka pri Dunaji – Slávia Trnava 
48:74
Slávia: Václav 18, Puškár 17, Gajdo-
šík 13, Sanitrik 10, Dzibela 8, Jánošík 
4, Okasa 2, Labuda 2, Lešňovský 

STRANU PRIPRAVILA: 
TATIANA ČUPERKOVÁ

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Tomáš Šrot 
je rodák 
z Prešova, ale 
žije v Bratislave. 
No basketbal hrá 
za Trnavu. Pod 
deravými košmi 
začal už svoju 
deviatu sezónu. 

Bol pri tom, keď sa basketbalu 
v meste začala prikladať vážnosť a svoju 
prvú sezónu si odkrútil v 3. lige. So 
Sláviou zažil postup do druhej aj prvej 
ligy, v ktorej sa Trnava pohybuje už 
niekoľko rokov.

„Nemám dôvod niečo meniť. Aj keď 
musím na tréningy a zápasy dochádzať. 
Drží ma tu skvelý kolektív, povahy 

spoluhráčov, taká správna chémia 
klubu a celkový vzťah k tomuto tímu. 
Možno si zahrám už len jednu sezónu, 
tak prečo by som mal skončiť niekde, 
kde to nepoznám.“

Tomáš má síce ešte len 27 rokov, no 
výpadky v zdravotnom stave si uvedomuje 
naplno. „Členky už neposlúchajú tak, ako 
by mali. Celkovo trvá rekonvalescencia 
dlhšie ako v minulosti,“ priznal trnavský 
rozohrávač. Tak ako tréner či jeho 
spoluhráči, aj on chce vidieť Trnavu v prvej 
štvorke prvoligovej tabuľky. „Vplyvom 
rôznych okolností a aj prechodu na nový 
systém hry sa nám niektoré zápasy 
nevydarili podľa predstáv, ale verím v silu 
tohto mužstva.“

Sám však priznal, že kým v minulých 
sezónach bola Trnava silná pod košmi, 
teraz v tomto ukazovateli zaostáva. 
„Musíme zvýšiť efektivitu streľby 

a tá sa zlepší len tréningami. Tým, 
že sme amatérska liga, každý chodí 
na tréningy skutočne iba tak často, 
ako mu to pracovné povinnosti dovolia. 
Ja sám cítim, že išla moja výkonnosť 
dole, aj keď som absolvoval letnú 
prípravu v plnej dávke. Dovolím si 
však tvrdiť, že Trnava je v tejto súťaži 
najprofesionálnejším klubom.“

1.LIGA MUŽOV, 11. KOLO

Trnava - Petržalka 60:87
 Slávia: Ilavský 26, Paľov 11, Stojanov 7, 
Kollár 2, Strecký 2, Bayer 10, Šrot 2

1.LIGA MUŽOV, 12. KOLO

Trnava - ŠKP Bratislava 79:87
 Slávia: Ilavský 25, Kollár 16, Paľov 15, 
Stojanov 6, Strecký 6, Šrot 8, Suchoň 2

Trnava - srdcová záležitosť

Na zimných majstrovstvách 
Slovenska mladších žiakov bol 
na neudržanie trnavský plavec Tomáš 
Púchly. V Nových Zámkoch nastúpil 
na osem individuálych štartov 
a vyplával si v nich osem prvenstiev. 
Aby toho nebolo málo, každé jedno 
víťazstvo znamenalo aj slovenský 
rekord. Tomáš sa navyše predstavil aj 
v štafete na 4x50 metrov polohové 
preteky. Plával v prvom znakárskom 
úseku a aj tu vytvoril slovenský 
rekord. S podobnými úspechmi odišla 
z bazéna aj Barbara Bartovičová, 
ktorá si vyplávala deväť zlatých 
medailí. V disciplínach 200 a 400 
metrov polohové preteky dokonca 
v nových slovenských rekordoch. 
Pódiové a finálové umiestnenia si 
vybojovali aj ďalší plavci STU Trnava: 
Dominik Lauko, Dávid Klátik, Lukáš 
Války, Adam Halas, Ondrej Machovič, 
Sára Kozániová, Veronika Tomanová 
a Dominika Králiková. Zverenci 
trénera Ladislava Hlavatého priniesli 
domov až 33 medailí.

 Trnavské krasokorčuliarske nádeje so svojím trénerom Miroslavom Bokorom.
 FOTO: archív KK Trnava

Rekordér Púchly
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 Dalibor Repa je otvorený človek. Nemá problém porozprávať sa na akúkoľvek tému.

Vo futsalových kruhoch 
je neprehliadnuteľnou 
osobou. Svoj post si vždy 
dokázal zastať naplno 
a s maximálnym nasadením. 

Stojí v bráne ŠK Mima Divus Trnava 
a už šesť rokov je aj stabilným členom 
slovenskej reprezentácie. Sympatický 
gólman Dalibor Repa.

Cesta do futsalovej Trnavy

- Bola veľmi zložitá. S futsalom 
som začínal doma v Nitre. Chytal som 
za Incar. Potom, čo sa klub rozpadol, 
zlanáril ma do Trnavy spoluhráč Andrej 
Urbanovič. Ten pôsobil vo vtedajšom 
Górniku ako hrajúci tréner. Incar 
sa v tom čase spojil s Mäsomaxom 
a vznikol Futsal team, ale tam som ísť 
nechcel. V Górniku boli vtedy vynikajúci 
hráči: Martin Babic, Miro Horvatovič, 
Peter Sládeček, Milan Macho alebo 
Ľuboš Kopčan. Napriek tomu sa aj 
tento klub rozpadol. Takže som išiel 
predsa len do Futsal teamu. Ten sa 
po neúspešnom play off tiež rozpadol. 
Licenciu však odkúpil Poprad a ja 
som sa odrazu stal hráčom Buldogs. 
To bola zvláštna anabáza. Ale keďže 
som chcel byť v reprezentácii, musel 
som niekde chytať. Prišla však ponuka 
od vtedajšieho trénera Mimy Mareka 
Ondrejku a tú som prijal. 

Volanie reprezentácie

- Dá sa povedať, že som stabilným 
členom reprezentácie. Za pôsobenia 
trénera Milana Kollára som mal istotu 
národného dresu. Teraz je nový tréner 
a uvedomujem si, že sa situácia zmenila. 
Momentálne sme v reprezentácii traja 
vyrovnaní brankári. Mário Gašparovič 
má meno a je to výborný brankár. Aj 
ja sa mám ešte čo učiť. Možno keby 
som hral v Slov-maticu, tak by som 
bol na tom lepšie. Ale hrám v Trnave. 
V každom prípade, vždy budem na sebe 
pracovať tak, aby som sa do národného 
tímu dostal. Keď sa niekto smeje, že 
je to len futsal, tak nech sa páči. Ale 
je to výborný pocit mať na sebe dres 
s dvojkrížom na hrudi. 

Náklonnosť 
k veľkému futbalu

- Nie tak dávno som chytal aj 
za Križovany. Z pre mňa zatiaľ 
neznámych príčin som tam skončil. 
Vraj som mal vysoké nároky na klub... 
Skutočne neviem, na čom tá spolupráca 
stroskotala. Nemám núdzu o ponuky. Dá 
sa povedať, že sa mi každého pol roka 
ozve niekto z druhej, tretej či štvrtej 
ligy. Lenže otázka je, či sa bude dať 
skombinovať veľký futbal s futsalom. 
Tréningové požiadavky stúpajú s každou 
vyššou súťažou. A tak chytám pri nás 
v Nitre za Zbehy v regionálnej lige.  Keby 

som sa však mal definitívne rozhodnúť 
medzi futbalom a futsalom, zvíťazí 
futsal. Je to moja priorita.

Učiteľstvo je poslanie

- V Nitre som vyštudoval pedagogický 
smer telesnej výchovy. Mal som možnosť 
pracovať na SPU Nitra, ale napokon 
som sa rozhodol pre Trnavu. Pracujem 
na Strednej odbornej škole automobilovej, 
kde za podpory Ministerstva školstva 
SR vznikol projekt so založením 
futsalových ročníkov. S týmto projektom 
prišiel prezident Mimy Marek Ondrejka 
a rozhodol som sa, že mu s ním pomôžem. 
Učiteľstvo je tvrdý oriešok. Chlapcov 
musím aj vychovávať, drilujem s nimi 
techniku. Je vždy lepšie, keď majú aspoň 
nejaké skúsenosti s futbalom, aby som 
ich nemusel učiť základné veci. Prvý aj 
druhý ročník má týždenne osem hodín 
prípravy a hrá trnavskú futsalovú ligu. 
Najvýraznejšími talentami sú Patrik Hutár, 
Lukáš Fajkús a Martin Holekši. Tí sú aj 
v širšej reprezentácii hráčov do 21 rokov. 

Tolerantná manželka

- Mám veľmi tolerantnú manželku. 
Aneta je aj s dcérkou Viktóriou v Nitre, 
kým ja som tu. Dá sa povedať, že až 90 
percent času trávim mimo rodiny. Je 
ťažké celé to skĺbiť, ale zatiaľ sa to dá. 
Ale aj vďaka tomu, že je manželka taká, 
aká je. Občas sa hnevá, ale toleruje mi 

to. Aneta sa po materskej dovolenke 
vracia späť do práce a opäť bude 
celý náš rodinný harmonogram hore 
nohami. Ja skutočne milujem futsal 
a vždy budem robiť všetko tak, aby boli 
za mnou vidieť výsledky. 

 TEXT A FOTO: 
TATIANA ČUPERKOVÁ

Dalibor je športovec ako Repa

EXTRALIGA, 11. KOLO
Mima Divus Trnava – Pinerola 
Bratislava 1:1 (1:0)
 Góly: Kunka – Ciprýs
 Rozhodovali: Ježík - Ploštica
 MIMA: Repa – Málik, Kunka, Babic, 
Sládeček – Mišík, P. Gabaš, Holič, 
Adámek (Ferencei, Jančo), tréner 
J. Duhony
 Program 12. kola: v piatok 
11.12. o 19.00 privíta v Kyma Aréne 
v Hrnčiarovciach Mima Divus Trnava 
súpera z Nových Zámkov.

Tabuľka
 1. Slov-matic 10 10 0 0 68:20 30
 2. Dubnica 10 7 1 2 53:22 22
 3. Trnava 10 6 1 3 39:22 19
 4. RCS Košice 10 6 1 3 42:26 19
 5. Pinerola 10 5 1 4 35:30 16
 6. N. Zámky 10 5 1 4 34:39 16
 7. Žilina 10 4 1 5 32:38 13
 8. Slovan 10 3 0 7 32:49 9
 9. MFsK Nitra 10 3 0 7 28:50 9
 10. P.K.P. Košice 10 2 0 7 43:52 6
 11. ŠFsK Nitra 10 1 0 9 15:73 3
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1. OKRESNÁ LEGEA LIGA

ATOMIK Trnava – REAL Zeleneč 2:2 
(1:1)
 Góly: 5., 23. Ryšavý – 9. Tibenský, 33. 
Hruška
 ATOMIK: Gottstein – A. Janek,  M. 
Janek, J. Horváth, Ryšavý, Lopatka, Ľ. 
Benkovský, Učník, Drahoš, Čeliga
 REAL: Horník – S. Nemček, Hruška, 
Blažíček, V. Demovič, R. Nemček, 
Štefánek, Silný, Bartovič, Morvay, Krivda, 
Tibenský

Duel mal špecifickú príchuť, keďže 
brankár Atomiku Gottstein chytá 
za futbalový klub Zelenča, odkiaľ 
pochádzajú hráči Realu. Gottstein 
mal dôvod na radosť, keď v 5. minúte 
poslal jeho tím Ryšavý do vedenia. 
Real vyrovnal zásluhou Tibenského. 
Po zmene strán sa presadil ako prvý 
opäť Ryšavý. Real napokon ratoval 
bod vďaka Hruškovi, ktorý zužitkoval 
nacvičený signál po štandardke. 

„Nepremenili sme šance, ktoré 
mohli rozhodnúť zápas. Čo sa týka 
striel, mali sme prevahu,“ obzrel sa 
za duelom s deviatimi gólmi najlepší 
tohtosezónny strelec Realu Tomáš 
Krivda. Realu po predošlom kole patrila 
druhá priečka tabuľky. Strata bodov 
s Atomikom znamenala prepad až 
na štvrté miesto tabuľky. „Za sériou 
vyhratých zápasov stojí drina. Mali 
sme aj trochu šťastie, keď sa však 
spojí obrana s útokom, vieme uhrať 
dobrý výsledok,“ neskladá zbrane pred 
ďalším priebehom súťaže.

„Zápas bol vyrovnaný, šance na oboch 
stranách. Remíza je zaslúžená, hoci 
sme mohli aj vyhrať. Real vyrovnal 
po kontroverznej štandardke, ale 
rozhodca to videl tak, a čo povie, platí,“ 
povedal Juraj Horváth z Atomiku. 
„Sklamal nás spoluhráč Marián Anetta, 
ktorý neprišiel, hoci to sľúbil. S ním 
v zostave by sme určite vyhrali,“ 
posťažoval si Horváth.

Ostatné výsledky 12. kola
 MIMA jun. II - PROFIŠPORT 1:5 
(1:3) (Fajkus - Pecháček 3, Karol, Hlinka)
 SANTIAGO - HEARTS 3:5 (3:2) 
(Garažia, V. Červenka, Minárik - Marek, 
Halada 2, Hanakovič 2)
 DYNAMO - OPTIK MORVAY 2:1 (1:0) 
(Zázik 2 -  Matisko)
 KOMPLET - SPIRIT 5:6 (1:3) (Pilíšek 2, 
Dovičič, Bachratý, Benkovský -Čechovič 2, 
Pinček 2, Ekhardt 2)
 ELTOM - BOCA JUNIORS 7:2 (3:1) (J. 
Palkovič 2, T. Adámek 4, Sekely - Murárik, 
Bednár)
 ČAJKA - PREDNÁDRAŽIE 3:4 (1:2) (T. 
Lukačovič, Horák, Chabreček - Mi. Sivko, R. 
Vittek, Malovec, Michalík)
EVERTON - AVANTGARD 1:3 (1:2) 

(Ondrejička - Bajer 2, Pavelek)
BENFICA - FLOPPERS 6:3 (2:3) (Sedlický 
2, Šebík 2, Babušík, Matovič -Živický 2, 
Šurina)
 MERKÚR - OLYMPIC 3:7 (1:2) 
(Horváth 2, Vostřel - Macho 2, Krištofík, 
Honza 2,  I. Hrabalík, Tóbl)
 Voľno mali družstvá FC Trnava D 
a FC KABO Trnava.

Tabuľka po 12. kole:
 1. OLYMPIC 11 10 0 1 64:25 30
 2. DYNAMO 12 9 0 3 47:23 27
 3. HEARTS 11 9 0 2 46:25 27
 4. REAL 11 8 2 1 38:22 26
 5. Trnava D 11 8 0 3 57:23 24
 6. ELTOM 10 7 1 2 42:17 22
 7. ATOMIK 11 7 1 3 45:36 22
 8. PREDNÁDRAŽIE 11 7 0 4 38:21 21

 9. BOCA JUNIORS 11 7 0 4 47:34 21
 10. MERKÚR 10 7 0 3 35:22 21
 11. PROFIŠPORT 11 6 0 5 49:44 18
 12. SPIRIT 11 6 0 5 36:32 18
 13. KOMPLET 12 5 0 7 39:35 15
 14. BENFICA 10 4 1 5 35:36 13
 15. OPTIK MORVAY 11 4 0 7 27:33 12
 16. SANTIAGO 12 3 2 7 36:45 11
 17. EVERTON 10 3 1 6 24:36 10
 18. AVANTGARD 11 3 0 8 20:43 9
 19. FLOPPERS 11 3 0 8 33:59 9
 20. KABO 11 1 0 10 22:47 3
 21. ČAJKA 10 0 0 10 18:58 0
 22. MIMA jun. 12 0 0 12 12:89 0

 Strelci: 21 gólov – Demovič 
(FC Trnava D)
 TEXT A FOTO: JÁN KRÁL

Brankár Gottstein proti svojim

 ŠK Prednádražie (na fotografii) zvíťazilo v 12. kole nad Čajkou 4:3.  
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Kroky priaznivcov trnavského 
futbalu budú v nedeľu 13. decembra 
určite smerovať do mestskej 
športovej haly. Uskutoční sa tu 
už XIII. ročník spomienkového 
Memoriálu Vlastimila Opálka, bývalého 
gólmana, kapitána a neskôr trénera 
brankárov Spartaka, ktorý zomrel 
začiatkom októbra 1995 na následky 
tragickej autonehody trnavských 
internacionálov počas cesty na zápas 
do Drnovíc. Futbal bol jeho život, 
s futbalom prežil krásne i horšie chvíle 
a futbal bol príčinou pretrhnutia 
jeho života v mladom veku 36 rokov. 
V Drnoviciach sa, žiaľ, už medzi svoje 
obľúbené tri biele žrde nepostavil 
a niekoľko dní po nehode odišiel 
do večnosti...

Doteraz si pamiatku Vlasta Opálka 
prišli uctiť futbalisti 
20 klubov: ODu Trenčín, DAC 
Dunajská Streda, MŠK Žilina, Dukla 

Banská Bystrica, Baník Prievidza, 
SCP Ružomberok, Slovan Bratislava, 
Koba Senec, Artmedia Petržalka, ZTS 
Dubnica, FK Drnovice, SH Senica, 
Matador Púchov, MFK Myjava/Turá 
Lúka, FC Nitra, Slovan Duslo Šaľa, ŽP 
Podbrezová, Inter Bratislava, FC ViOn 
a, samozrejme, FC Spartak Trnava. 

Program podujatia: o 14.00 h FC 
Spartak Trnava – FK Mesto Prievidza, 
o 15.00 h FK Dukla Banská Bystrica 
– FC ViOn Zlaté Moravce, o 15.45 
– 16.10 h zápas U 10: Spartak – 
Lokomotíva a spoločenské tance 
Spišiakovcov, o 16.15 h zápas o 3. 
miesto, o 17.15 h finále. Hrá sa 2 x 
20 minút, v prípade nerozhodného 
výsledku o postupujúcom rozhodne 
rozstrel. Zápasy budú rozhodovať 
dvaja trnavskí arbitri, Peter Kráľovič 
a Emanuel Cuninka. Cena vstupného 
na celé popoludnie 
je 2 €.  MIKULÁŠ ROŽŇÁK

Slovensko na futbalových 
Majstrovstvách sveta! Chcete byť pri 
tom a neviete, ako sa dostať do centra 
diania? Zisťovali sme možnosti za vás.

Bezstarostný spôsob zájazdu 
do Juhoafrickej republiky ponúka 
stávková kancelária Victory tip 
prostredníctvom svojej dcérskej 
spoločnosti Victory travel. Cestovná 
kancelaria s vyše sedemročnou 
tradíciou a pevným postavením 
na slovenskom trhu ponúka futbalovým 
fanúšikom dva varianty. Prvý je 
deväťdňový, druhý, pre náročnejších 
zákazníkov, dvojtýždenný.

V prvom prípade záujemca absolvuje 
okrem dvoch najpríťažlivejších duelov 
Slovenska (Paraguaj a Taliansko) aj 
leteckú návštevu Viktóriiných vodopádov 
či návštevu hlavného mesta Pretória. 
Akčný poznávací program, pravá futbalová 
atmosféra a africká divočina. A to všetko 
len za 1799 eur a cenu letenky.

Vravíte, že vám to nestačí a chcete 
vidieť všetky zápasy Slovenska 
v skupinovej fáze? Potom zvoľte 
14-dňový zájazd, kde ako bonus pre 
vás vo Victory travel pripravili ešte aj 
safari v Národnom parku Pilanesberg. 
Zájazd môže byť váš už za 2299 eur 
a cenu letenky.

„Pre tipujúcich ponúkame možnosť 
získavať body vo vernostnom systéme 
Victory Tip. Na základe získaných bodov 
si budú môcť uplatniť na zájazd zľavu,“ 
povedal Tibor Pekarčík, riaditeľ Victory tip.

 PROGRAM SLOVENSKA NA MS:

 NOVÝ ZÉLAND - SLOVENSKO (15. 
júna 2010 o 13.30 h, Rustenburg, 
Štadión Royal Bakofeng, kapacita 
42 000)
 SLOVENSKO - PARAGUAJ (20. júna 
2010 o 13.30 h, Bloemfontein, Štadión 
Free State, kapacita 48 000)
 SLOVENSKO - TALIANSKO (24. júna 
2010 o 16.00 h, Johannesburg, Štadión 
Ellis Park, kapacita 61 000)

Ideme do Afriky! Ožije spomienka na Vlastimila Opálka

Športom pomôcť charitatívnym 
myšlienkam. To si vzala 
do hlavy skupina študentov 
Fakulty masmediálnej 
komunikácie UCM v Trnave 
a zorganizovala benefičný 
volejbalový turnaj.

Športová akcia pod názvom Senators 
cup 2009 sa uskutočnila v Mestskej 
športovej hale v Trnave už po druhýkrát. 
„Záujem o podujatie rastie nielen medzi 
študentmi trnavských vysokých škôl, a to 
nás teší,“ uviedol Filip Grossert, študent 
štvrtého ročníka FMK a zástupca skupiny 
IFFI (Igor Lichnovský, Filip Grossert, 
Peter Fogl, Igor Lakatoš), ktorá podujatie 
zorganizovala.

Tento rok sa do turnaja prihlásilo 
deväť zmiešaných družstiev, to znamená, 

že do bojov sa zapojilo 90 študentov. 
O víťazovi sa napokon rozhodlo medzi 
tímami Devils a Lingvistov (finálový zápas 
sa skončil po našej uzávierke). O výsledky, 
či lámanie rekordov však na podujatí 
nešlo. Zvíťazila humánna myšlienka 
a možnosť športovať.

Zlatým klincom turnaja bol exhibičný 
zápas medzi mediálnymi osobnosťami 
(Adela Banášová, Katarína Hasprová, 
Dominika Mirgová, Peter Modrovský, 
Ľuboš Kostelný, Juraj Mokrý) 
a pedagógmi z FMK UCM. „Tento 
exhibičný zápas sme venovali deťom 
zo Spojenej experimentálnej Základnej 
školy s poruchami učenia v Bratislave,“ 
uviedol Grossert. „Škole venujeme aj 
finančný dar vo výške 222 eur.“

Turnaj vyvrcholil nočnou Senators 
party, ktorú minulý rok svojou účasťou 
podporila aj Laci Strike so svojou 

tanečnou skupinou. Tento rok prijala 
pozvanie slovenská hip-hopová hviezda 
Miky Mora.

Povedali pred zápasom:

Dominika Mirgová: Bola som tu aj 
minulý rok a dobre sme sa bavili. Veľmi 
rada športujem, a preto som pozvanie 
prijala i tento raz. 

Ľuboš Kostelný: Asi som sa sem 
dostal omylom. Volejbal som mal rád, ale 
už som nehral dlhé roky, takže asi budem 
dosť nemožný.

Adela Banášová: Dostala som 
pozvanie, minulý rok to bola vraj celkom 
zábava, takže som prikývla. Volejbal som 
hrala asi raz v živote, vyzeralo to hrozne. 
Pred dnešným zápasom to je dosť stres.

Peter Modrovský: Bol som tu aj 

minulý rok, veľmi príjemná akcia, tak prečo 
neprísť opäť. Minule som sa naučil aspoň 
pravidlá volejbalu. Myslel som si, že sa to 
hrá na polčasy a ono je to na body. Viem, 
že myšlienka tejto akcie je správna, rád 
podobné veci podporím.

Juraj Mokrý: Čo ma priviedlo? Diaľničný 
obchvat. Mestská hala, dobročinný spolok 
volejbalistov... V živote som volejbal nehral, 
ale videl som ho hrať vo filme. Top gun 
– tam hrali volejbal, a potom sa pozrel 
na hodinky a musel ísť na rande.

Katarína Hasprová: Prečo neprísť? 
Zavolala ma kamarátka. Nechcem 
filozofovať. Keby som nechcela, nie som 
tu. Vôbec nehrávam volejbal, na škole som 
bola lepšia v behu, takže dnes to bude 
asi sranda. Deťom treba pomôcť, rada 
podporím dobrú vec. 

 JÁN KRÁL

Osobnosti pod vysokými sieťami

 Poznáte ich? Modrovský, Kostelný, Mirgová, Mokrý, Banášová a Hasprová.
 FOTO: Dagmar Canisová

 Taktická porada, Mokrý vs. Kostelný.  FOTO: Dagmar Canisová
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Otázka, ktorá v týchto dňoch 
zaujíma fanúšikov Spartaka. Klub 
zatiaľ o potenciálnych kandidátoch 
zaryto mlčí. Vychádzajúc z trnavských 
reálií sme si preto dovolili trošku 
zaprognózovať o možných 
kandidátoch.

IVAN HUCKO - vynikajúci tréner, 
používajúci moderné tréningové 
metódy, medzi hráčmi by mal rešpekt. 
Na lavičke vystupuje impulzívne, žije 
s mužstvom a to trnavskí fanúšikovia 
milujú. Jeho návrat do Trnavy by 
zrejme dokázal upokojiť aj šomrajúcich 
priaznivcov, ktorým sa nepáči 
ukončenie spolupráce s trénerom  
Nosickým. Navyše, Huckov Bahrajn 
v baráži s Novým Zélandom nepostúpil 
na majstrovstvá sveta a čoraz viac 
silnejú hlasy, ktoré tvrdia, že Hucko by 
sa rád vrátil do vlasti...

MILAN MALATINSKÝ - súčasný 
lodivod staršieho dorastu Spartaka. 
Odborník na mládežnícky futbal, 
razantný v prístupe k hráčom, čo povie, 
to platí. V jeho prospech by hovorila 
medializovaná filozofia klubu, ktorá 
sa opiera o postupné zapracovávanie 
odchovancov do tímu. A tých pozná 
Malatinský ako svoju dlaň.

STANISLAV GRIGA – renomovaný 
odborník, momentálne už dlhšie 
na voľnej nohe. Stojí za ním kvalitná 
práca, jeho meno sa v súvislosti so 
Spartakom skloňovalo už po odvolaní 
Karola Peczeho. Hoci indície 
nahovárajú, že Griga trénerom Trnavy 
nebude, aj v jeho prípade platí nikdy 
nehovor nikdy.

JOZEF BUBENKO – bývalý kouč 
Spartaka, v minulosti sa so Spartakom 
nerozišiel najlepšie, to však bolo ešte 
za bývalého vedenia klubu. Teraz sú 
vo funkcionárskom štábe noví ľudia. 
Okrem toho, uznávaná trénerská 
osobnosť sledovala aj zápas Spartaka 
s Petržalkou. Bola to iba náhoda?

DUŠAN RADOLSKÝ – Trnavčan, 
ktorý neraz mediálne vyjadril svoj 
záujem pôsobiť na lavičke andelov. 
Momentálne však jeho spojenie 
s Trnavou podľa našich informácií 
nevyzerá reálne. Jeho kroky by údajne 
cez zimu mohli smerovať do Senice.

JÁN KOCIAN, KAROL BREZÍK 
– dvaja muži s dlhoročnými 
skúsenosťami na trénerskom poste. 
Ich priezviská v minulosti neraz 
zarezonovali pri úvahách o ich 
angažovaní do realizačného tímu 
Trnavy. V súčasnosti však nevidíme ich 
príchod reálne.

Možno sme však absolútne netrafili 
a v zákulisí sa pečie nejaké prekvapenie. 
Každopádne, verejnosť sa meno nového 
kouča dozvie najneskôr začiatkom 
nového roka. Zimná príprava by sa mala 
totiž začať 4. januára.

Kto prevezme 
trénerské žezlo?

Definitíva padla 
na utorňajšom zasadnutí 
predstavenstva Spartaka. 
Tréner Nosický nebude 
pokračovať pri mužstve. 
Vedenie klubu mu zmluvu 
nepredĺžilo a rozhodlo sa 
hľadať nového kouča.

Tréner Nosický sa rozlúčil s mužstvom 
na spoločnom obede, ktorý bol 
zároveň oficiálnym ukončením sezóny. 
O futbalovom roku v Trnave, ako 
aj o aktuálnych zmenách sme sa 
pozhovárali s generálnym manažérom 
Jozefom Valovičom.

 Mužstvo sa rozlúčilo 
s futbalovou jeseňou spoločným 
obedom. Čo ste hráčom povedali 
v príhovore?

- Hodnotili sme celý kalendárny 
rok. V jarnej časti mužstvo podávalo 
kolísavé výkony. I keď sme napokon 
skončili tretí, mrzeli nás prehry hlavne 
v jarnej časti doma s Dubnicou, 
Prešovom a Ružomberkom. 
V európskom pohári sme čakali, že 
postúpime cez Sarajevo. Sarajevo 
bolo priechodné, mali sme na postup 
do ďalšieho predkola Európskej ligy. 
I preto sme hodnotenie ladili ako 
nespokojnosť s výsledkami mužstva. 
V priebehu roka nastali v kádri veľké 
zmeny. Odišlo štrnásť hráčov a ďalší 
traja, ktorých sme skúšali. Štart 
do súťaže bol veľmi zlý, strata sa počas 
jesene veľmi ťažko doháňala. Vymenili 
sme trénera v 11. kole, bilancia Karola 
Peczeho bola 5 víťazstiev, 7 remíz, 
5 prehier. Nový kouč Ľuboš Nosický zo 
siedmich zápasov dvakrát vyhral, tri 
razy remizoval a dvakrát prehral. Čiže 
niečo podobné, i keď herný prejav bol 
o niečo lepší, hlavne smerom dopredu. 
Dávali sme viac gólov a čo si ceníme, je 
postup v pohári do semifinále.

 Čo očakávate od mužstva 
v ďalšom období?

- Chlapcom sme popriali lepšiu jarnú 
časť, chceli by sme poskočiť v tabuľke. 
I keď to bude určite veľmi ťažké, pretože 
Banská Bystrica má už dnes veľký 
náskok. Ale myslím, že po kvalitnej 
zimnej príprave a opatreniach v klube 
pôjde hore výkonnosť ruka v ruke 
s výsledkami. V nasledujúcich dvoch 
týždňoch sa chystajú ešte ďalšie zmeny 
v realizačnom tíme. Uskutočníme 
rozhovory s niektorými jeho členmi 
a budeme sa ho snažiť obnoviť tak, aby 
fungoval lepšie.

 Môžete byť aj konkrétnejší?
- Zatiaľ nie. V utorok zasadalo 

predstavenstvo, uvidíme, ako sa 
v priebehu desiatich - štrnástich dní 
zloží realizačný tím a ako to bude 
vyzerať. 

 Tréner Ľuboš Nosický pôsobil 
v klube pomerne krátko. Rozhodli ste 
sa pre nepredĺženie kontraktu kvôli 
výsledkom?

- Zvažovali sme viacero hľadísk. 
Dohoda znela, že príde do klubu 
na dva mesiace, zmluva sa naplnila 
a predstavenstvo sa rozhodlo ukončiť 
spoluprácu.

 Viete už, kto by mal prevziať 
trénerské žezlo po Nosickom?

- Máme určité predstavy, zatiaľ je 
však všetko v štádiu konzultácií a nič 
nie je vyjasnené. V hre sú aj kandidáti 
z vlastných radov, máme dostatok 
trénerov i v Spartaku, sú tu asistenti, 
ktorí v klube pôsobili. Uvidíme.

 Vy ste donedávna trénovali 
Senec. Povráva sa, že ste jedným 
z kandidátov. Uvažovali ste 
nad situáciou, že by ste zasadli 
na trénerskú stoličku?

- Mám vyše šesťsto štartov ako 
prvoligový tréner na lavičke, je to však 
dvojsečné. V Trnave sa každý neúspech 
ťažko odpúšťa. Zvážil som, že moje 
pôsobenie vo funkcii generálneho 
manažéra prinesie klubu ovocie 
v priebehu pol roka. Prvou lastovičkou 
je Koro Kone, ktorý sa rozohráva slušne. 
Verím mladým hráčom, myslím, že máme 
väčší potenciál v kabíne, než ukazuje 
postavenie v tabuľke. Šiesta priečka 
v súťaži nás trochu ubíja, pretože herný 
prejav bol lepší, ako odzrkadľuje tabuľka.

Nosický v Trnave nepokračuje

 Jozef Valovič.  FOTO: Ivan Kopčáni

„Rátal som s tým, že končím. Zmluvu 
som mal do 5. decembra a rozhodnutie 
bolo na vedení klubu. Funkcionári 
sa rozhodli zháňať iného trénera, 
akceptujem to,“ povedal na margo 
ukončenia spolupráce tréner Ľuboš 
Nosický. „Keď som prišiel do Trnavy, 
mužstvo sa nachádzalo na siedmom 
mieste tabuľky, pred sebou ťažké 
vyžrebovanie. Na Slovan, doma Žilina, 
ďalšie dva zápasy vonku. Našiel som tu 
kvalitný hráčsky potenciál vyzretých 
hráčov, doplnený o šikovných mladíkov. 
Čo sa týka predvádzanej hry, už 
som viackrát deklaroval spokojnosť. 
Mužstvo začalo hrať podľa mojich 

predstáv, postupom času sa ešte 
zlepšovalo, išlo hore. Po prvej prehre 
s Nitrou prišli solídne výsledky, škoda 
zápasu v Senici. Nasledovali dve 
víťazstvá a prehra prišla vlastne 
až v záverečnom kole na Petržalke, 
kde sme ale ešte päť minút pred 
koncom vyhrávali,“ zhodnotil svoje 
pôsobenie v úlohe šéfa realizačného 
tímu. Pri rozlúčke sa ukázal ako 
rodený gentleman, všetkým klubovým 
činovníkom poprial zdravie a veľa 
úspechov do budúcnosti. Kam povedú 
jeho najbližšie kroky, ešte špecifikovať 
nechcel, isté však je, že už má na stole 
ponuky z iných klubov. 

Gentlemanský odchod



Trnavský hlas 9/2009 ŠPORT 47

Spartakovci Lukáš Hlavatovič 
a Martin Guldan na jeseň 
hosťovali v Lučenci. Účastníkovi 
1. ligy pomohli vyhrabať sa 
z najhoršieho. Po jeseni patrí 
Lučencu ôsma priečka tabuľky, 
štyri body od zostupového 
prepadliska. „Po futbalovej stránke 
hodnotím sezónu úspešne. Spolu 
s Gulom sme odohrali dobré 
zápasy. Z jedenástich stretnutí 
sme v deviatich neprehrali. Až 
v posledných dvoch dueloch sa 
nám nedarilo,“ povedal na margo 
jesene Backy Hlavatovič. V Lučenci 
nastupoval na pravom kraji zálohy 
i obrany a vypomáhal aj na poste 
stopéra, ak bolo treba. „Dôležité 
bolo, že sme hrávali a nesedeli 
na lavičke. Išlo o to, aby sme sa 
dostali do futbalovej pohody,“ 
hovorí. „Darilo sa aj Maťovi, 
pošťastilo sa mu streliť tri góly. 
Škoda, že sa zranil, ale verím, že 
čoskoro bude opäť v poriadku,“ 
dodal. Obaja futbalisti sa v januári 
zapoja do prípravy Spartaka. 
Do kádra prvoligistu by sa už neradi 
vracali. „Predsa len, liga je liga,“ 
doplnil Hlavatovič.

Rezervný tím Spartaka obsadil 
tretie miesto na Memoriále 
Ľudovíta Baďuru. Tretí ročník 
turnaja, ktorý sa koná pravidelne 
po skončení jesennej časti 
v Dubnici, sa uskutočnil na ihrisku 
s hádzanárskymi rozmermi. 
Trnavčania podľahli futsalistom 
z Makroteamu Žilina 3:5, rovnakým 
skóre i Programu Dubnica. 
Bronzovú priečku im zabezpečila 
remíza 6:6 s béčkom ligovej 
Dubnice, pretože v konečnej 
tabuľke skončili o skóre práve pred 
Považanmi. Víťazom turnaja sa stal 
futsalový Program Dubnica.
Za Spartak B nastúpili: Bránsky, 
Klimo - Hutár, Humel, Kováč, 
Mackovčín, P. Krajčovič, Cuninka, 
Klenkovič, Vdovjak, Kúdela, Šarmír 

Peter Schmidt urobil v aktuálnej 
sezóne veľký výkonnostný skok. 
V lete sa z B-tímu prepracoval až 
do základnej zostavy áčka Spartaka. 
Dôrazný obranca nastupoval 
na ľavom kraji obrany, v závere 
jesene chýbal pre zranenie. Napriek 
tomu má dôvod na radosť, stane 
sa otcom. „S priateľkou Zuzanou 
čakáme prírastok do rodiny. Svadbu 
predbežne plánujeme na jar,“ 
povedal Schmidt. Gratulujeme!

v skratke
Hlavatovič je späť

Bude otcom

Baďurov Memoriál

Čas prestupov sa blíži. Ani 
Spartak v hľadaní posíl 
nezaháľa. Na mušku sa 
Trnavčanom dostali Púchovčania 
Martin Luhový a Ján Chovanec. 

„Rokovali sme o týchto hráčoch a ich 
možnom angažmán v Spartaku. Záujem 
z našej strany trvá, musíme ešte ale 
podoťahovať niektoré veci,“ povedal 
generálny manažér Jozef Valovič.

Spartak však bude mať čo robiť, aby 
púchovské klenoty získali. O ofenzívne 
ostrie lídra prvej ligy sa zaujímajú aj ďalšie 
kluby z Corgoň ligy. Ľavého stredopoliara 
nižšieho vzrastu Jána Chovanca zameral 
údajne Ružomberok, urastený kanonier 
Luhový sa podľa našich informácií 
nachádza v merku Žiliny.

Funkcionári Spartaka sa obzerajú 
aj po ďalších vhodných adeptoch 
na trnavský dres. Loviť zrejme budú 
opäť aj v zahraničných vodách. 
„Chceme doplniť hráčsky káder 
o dvoch - troch hráčov. Jedným 
z nich by mal byť Holanďan srbského 
pôvodu Damjan Dokovič. Sme v úzkom 
rokovaní, v dohľadnom čase by malo 
prísť k podpísaniu profesionálnej 
zmluvy,“ uviedol Valovič. V slovenskom 
Ríme by sa na skusoch mal objaviť 
aj útočník z Brazílie a záujem je aj 
o ďalších slovenských futbalistov. 
„Najdôležitejšie bude, aby sa prebudili 
súčasní hráči a začali si profesionálne 
plniť svoje povinnosti. Je tu veľa 
mladých talentov, ktorí ešte nedostali 
šancu, a ak ju dostanú, musia sa chopiť 
príležitosti,“ dodal.

Rokujú s Chovancom a Luhovým

  Damjan Dokovič je blízko podpisu 
zmluvy so Spartakom.  FOTO: autor

Stretli sa so svojimi idolmi. Prípravkári 
Spartaka do deväť rokov dostali od svojich 
rodičov skutočne originálny mikulášsky 
darček. Na tréning sa prišli na trnavské 
talenty pozrieť osobnosti Spartaka.

Svoj voľný venovali mladým chlapcom 
také esá ako Adamec, Majerník, Geryk, 
Šuran, Adamec mladší či súčasní 
futbalisti Spartaka Kopúnek, Procházka, 

Železník, Súkenník, Schmidt, Hlavatovič 
a Bránsky. „Som rád, že chlapci sa tak 
tešia z futbalu,“ uviedol Jozef Adamec. 
„Prajem im, aby vydržali pri futbale 
a čo najdlhšie reprezentovali Trnavu,“ 
dodala trnavská futbalová legenda. „Keď 
som bol mladší, vždy ma potešilo, keď 
som sa mohol stretnúť s futbalistami, 
čo hrávali ligu. Verím, že sme chlapcov 

našou prítomnosťou povzbudili,“ doplnil 
svoj starší vzor Kamil Kopúnek. „Chcel 
by som chlapcom odkázať, aby na sebe 
makali, snažili sa. Potom budú mať 
bránu k veľkému futbalu otvorenú,“ 
povedal Igor Súkenník. 

Mladí spartakovci dostali na záver 
stretnutia aj darčeky. Červeno-čierny 
Mikuláš bol veru štedrý. 

Červeno-čierne mikulášske prekvapenie

Petržalka - Spartak Trnava 2:1 (0:1)
 Góly: 85. Hodek, 87. Fodrek (z 11 m) - 
6. Hruška
 ŽK: Guédé, Staško - Rybánsky, ČK: 57. 
R. Procházka (Trnava), rozhodovali: Olšiak 
- Kubačka, D. Hrčka, 600 divákov
 SPARTAK: Rybánsky - Kotula, 
Bernardini, Doležaj, Jakubička - Kopúnek - 
R. Procházka, Neto (57. P. Ďuriš), Devátý, 
Hruška (74. Železník) - Koro Kone (87. 
Bernáth)

O stretnutí sa popísalo už dosť. 
Spartakovci totálne zbabrali posledné 
minúty zápasu, zbytočným vylúčením 

spoluhráčom nepomohol ani Roman 
Procházka. Možno aj spackaný záver 
definitívne podkopol trénersku stoličku 
Ľubošovi Nosickému.

 1. Žilina 19 13 2 4 27:9 41
 2. Slovan 19 12 4 3 30:14 40
 3. B. Bystrica 19 11 6 2 28:13 39
 4. Nitra 19 8 4 7 21:17 28
 5. Senica 19 7 5 7 16:23 26
 6. Spartak 19 7 4 8 27:23 25
 7. Prešov 19 7 3 9 17:18 24
 8. Ružomberok 19 6 5 8 18:23 23
 9. Petržalka 19 6 4 9 22:23 22

 10. D. Streda 19 5 7 7 18:21 22
 11. Dubnica 19 4 5 10 13:26 17
 12. Košice 19 2 3 14 15:42 9

Bubenko je voľný
Duel Artmedie so Spartakom 

sledovalo z tribúny viacero osobností. 
Medzi VIP nechýbal bývalý stopér 
Spartaka Václav Drobný, ale napríklad 
ani Jozef Bubenko, ktorý v Trnave 
trénoval v sezóne 2006/2007. „Trnava 
začala veľmi dobre, kvalita bola na jej 
strane. To, čo predviedol Spartak, je 
chyba všetkých slovenských mužstiev. 
Dajú gól a prestanú hrať. Postupne 
zo zápasu Trnavčania odchádzali, 
pustili Petržalku do šancí. V druhom 
polčase mohol Kone potvrdiť výsledok, 
no nepremenil nájazd. Nasledovala 
nedisciplinovanosť Procházku, chyby 
v obrane a vyhraný zápas sa prehral,“ 
zhodnotil duel tréner Bubenko. 
„Bývam v Bratislave. Na ligu som 
chodil málo, prišiel som na pozvanie 
Juraja Obložinského,“ uviedol 
tréner, momentálne na voľnej nohe. 
„Odpočívam a čakám, či príde solídna 
ponuka, čo by mi vyhovovala. Zatiaľ som 
takú nedostal,“ zakončil krátku debatu.

DVOJSTRANU PRIPRAVIL: 
JÁN KRÁL Fanúšikovia Spartaka opäť merali cestu za svojim klubom.  FOTO: Peter Kollár

CL (19. kolo): To dokáže len Spartak...
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Tohtoročný Vianočný turnaj 
v karate bol výnimočný. 
Tradičné medzinárodné 
preteky sa tentoraz niesli 
na oslavnej vlne 30. výročia 
založenia KK Slovšport Trnava. 

Medzi súčasných trénerov patrí aj 
bývalý majster sveta v kumite, držiteľ 
5. danu v karate a 4. v izraelskom bojovom 
umení krav maga Boris Zvolenský. 

„Už tridsať rokov preferujeme najmä 
bojový štýl, čiže kumite. Ale naše 
dievčatá robia dobré výsledky aj v kata,“ 
prezradil Zvolenský a dodal: „Našimi 
výkonmi patríme k popredným klubom 
na Slovensku.“ Záujem o karate je 
niekedy podmienený aj kinematografiou. 
V období, keď boli v kurze karate filmy, 
bol aj interes o tento druh športu 
obrovský. „Pamätám si, že keď bežal 
v televízii maďarský film Linda, len 
na nábor nám prišlo päťsto záujemcov. 
Lenže časom sa škála bojových umení 
rozšírila, a tak sa záujemcovia začali 
deliť. Napriek tomu na Slovensku už 
roky štandardne patríme ku klubom 

s najširšou členskou základňou.  
Boris Zvolenský zavesil aktívnu 

kariéru na klinec len nedávno a priznáva, 
že občas ho to na súťažné tatami ešte 
láka. „Moja príprava by však už musela 
byť o niečom inom, hlavne preto, aby 
som si neurobil hanbu. Mladí karatisti 
sú rýchli a dynamickí. Do úvahy už treba 
brať starnutie tela, štarty do súbojov.“ 
Zverenci tak skúšajú na trénera rôzne 
finty aspoň na tréningoch. „Presne 
tak, ako som to kedysi skúšal na svojho 
trénera Tibora Mikuša ja. Lenže tréner 
pozná svojich žiakov, vie, čo chcú 
spraviť.“

Turnaj spojený s oslavami prežíval 
emotívne aj Boris Zvolenský. „Najmä, 
keď som dostal do rúk knihu, prelistoval 
som si ju a zaspomínal. Ja som mal 
obrovské šťastie, že som zažil ešte starú 
a skvelú partiu ľudí ako Gašparovič, 
Dinič, Cisár, Kováč, Ambruš, Hagár 
a ďalší. Toto bola neohrozená partia, 
ktorú vytrénoval Tibor Mikuš. To, čo 
sa mi páči na súčasnej partii, je pocit 
rodiny. Pomáhame si navzájom a som 
rád, keď počujem, že starší karatisti si 
pred niekým zastali tých mladších.“

Dôležitý pocit rodiny
O najvýraznejšie umiestnenie 

KK Slovšport Trnava na 28. ročníku 
vianočného turnaja sa postarali tretím 
miestom v kumite žien do 53 kg Romana 
Harasníková, štvrtou priečkou v kumite 

mužov (-68 kg) Karim Bouhdal a druhým 
miestom v kumite mužov (-78 kg) 
Ronald Rajčáni. V kumite družstiev si KK 
Slovšport vybojoval tretie miesto. 
TEXT A FOTO: TATIANA ČUPERKOVÁ

Slovšport na debne

 Tréner Boris Zvolenský (vpravo) dáva inštrukcie Karimovi Bouhdalovi.

  67-ročný Japonec Takeji Ogawa stál pri zrode organizovaného karate na Slovensku. 
Ako tréner reprezentantov Československa bol pri historickej bronzovej medaile 
Tibora Mikuša na ME v Barcelone 1980. Ogawa je držiteľom 9. danu.

  V kumite mužov si súperi na tatami nič nedarovali.

  Na krste publikácie Tridsať rokov v kimone nechýbali, zľava: Takeji Ogawa, 
Tibor Mikuš (čestný predseda KK Slovšport Trnava a držiteľ 8. danu), autor 
Jaroslav Lieskovský a predsedníčka klubu Renáta Gašparovičová (5. dan).

 Za zapisovateľským stolíkom pri tatami nechýbali ani pekné slečny.


