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Cena 0,30 eur

V dnešnej dobe je striebro a zlato tou naj-
lepšou investíciou. My vám ho v spolupráci 
so spoločnosťou YOPI ponúkame! 
Vďaka nám môžete vyhrať uncovú mincu investičného striebra 
(1 oz/31,1 g). Žrebovať budeme každé dva týždne. Čo k tomu po-
trebujete? Zaslať nám na adresu redakcie aspoň tri kupóny s rôzny-
mi dátumami a budete zaradení do žrebovania. Prvé prebehne 18. 
septembra, takže uzávierka je 14. septembra. 

1. Prešovské firemné dni 
začali Písať svoju Prvú
kaPitolu

čítajte na 6 - 7 strane

Striebro za Prešovský
večerník!

Už zajtra sa to začne. Školy sa 
zatvoria, pretože  učitelia idú 
štrajkovať.                               čítajte na strane 2-3



publicistika2 www.povecernik.sk

Už zajtra sa to začne. Školy 
sa zatvoria, pretože učitelia 
idú štrajkovať. Podarí sa im 
vybojovať svoje požiadavky?  
Čo chcú? Dôstojné platy 
a vyššiu úroveň školstva.

Zapoja sa všetky 
stupne 

Odborári zo Slovenska vyhlásili 
jednodňový výstražný štrajk na 
13. septembra. Učitelia sa chysta-
jú zatvoriť školy presne po roku 
od protestného stretnutia pred 
Úradom vlády SR. Rozhodli sa tak 
preto, že rokovania zástupcov 
zväzu s ministerstvom školstva 
ani za rok nepriniesli očakávané 
výsledky. Štrajk bude v mater-
ských, základných, stredných aj 
vysokých školách. Ako to bude 
vyzerať v prešovských materských 
a základných školách informovala 
PaedDr. Darina Nagyová, pred-
sedníčka Krajskej rady Združenia 
základného školstva odborové-
ho zväzu pracovníkov školstva 
a vedy na Slovensku za Prešovský 

kraj. „V Prešove sa zapoja všetky 
mestské materské a základné 
školy. Dohromady je to tridsať-
päť zariadení. K štrajkujúcim 
sa nepripojí len jedna základná 
umelecká škola,“ uviedla pred-
sedníčka a doplnila aj percentu-
álne zastúpenie štrajkujúcich. „Je 
potvrdená deväťdesiatsedem 
percentná účasť pedagogických 
aj nepedagogických zamest-
nancov na štrajku v základných 
školách. V materských školách 
je účasť stopercentná.“ Darina 
Nagyová vyslovila nádej, že keď sa 
za zmenu postaví väčšina, docieli 
sa zmena. Nejde totiž len o učite-
ľov. „Ten štrajk nie je zameraný 
len na zvýšenie platov. Školstvo 
ako také musí začať fungovať 
inak. Mnoho problémov majú 
napríklad aj školy v obciach. 
Starostovia majú, podľa môjho 
názoru, priveľa právomocí a za-
sahujú do vecí, do ktorých nevi-
dia úplne.“

Proti rozpočtu
Jedným z dôvodov na štrajk je 

aj predložený návrh rozpočtu Slo-

venskej republiky na roky 2013 až 
2015 v rezorte školstva. Odbory 
žiadajú upraviť rozpočet tak, aby 
reálne platy zamestnancov v škol-
stve porástli budúci rok minimálne 
o desať percent. „Nový rozpočet 
nezohľadňuje to, čo sme chceli. 
Čakali sme a dlho. Čakali sme, 
kým sa vláda vymení, hovorili 
sme si, že ešte potrebujú čas, 
aby urobili nejaké zmeny. Po no-
vom by však na školách nielenže 
neboli zvýšené platy, ale z roz-
počtu by nevyšlo ani na ich va-
lorizáciu. Nejde o veľké zníženie 
rozpočtu, ale predsa,“ vysvetlila 
pre Prešovský večerník Darina Na-
gyová. Pre zaujímavosť nástupný 
plat učiteľa s ukončeným vysoko-
školským vzdelaním je momen-
tálne 508, 50 eur. Zákon umožňuje 
to, aby riaditeľ školy učiteľovi aj 
„prilepšil“ a to formou osobného 
príplatku a to aj vo výške jedného 
platu. Podľa Dariny Nagyovej je to 
však nereálne. „Áno, zákon to po-
voľuje, ale nie sú na to peniaze. 
Osobné príplatky sú tak vo výš-
ke desať až pätnásť eur. Tie sa 

vyplácajú za lepší výkon. Krúž-
ková činnosť je platená osobit-
ne.“ 

Za deň štrajku  
1,58 eura

Učitelia, ktorí budú zajtra štraj-
kovať, si musia za tento deň zapla-
tiť odvody do zdravotnej poisťovni 
sami. Zamestnávateľ musí štraj-
kujúceho zamestnanca na termín 
štrajku z príslušnej zdravotnej 
poisťovne odhlásiť. Netýka sa to 
odvodov do sociálnej poisťovne. 
Zamestnanec sa ako samoplatiteľ 
musí prihlásiť vo svojej zdravotnej 
poisťovni na predpísanom tlačive, 
ktoré získa v pobočke alebo cez 
internet. Sumu treba uhradiť do 8. 
októbra tohto roka. Učitelia môžu 
predložiť príslušné tlačivá aj hro-
madne za školu. „Sumu 1,58 eura 
na deň neplatia ZŤP, pracujúci 
dôchodcovia. Túto sumu hradí 
za nich štát, ale musia vyplniť 
príslušné tlačivo a doručiť ho 
poisťovni,” informujú odborári. 
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WHO spustila nový web 
o výskyte rakoviny, 

obsahuje aj údaje SR
Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny 

(WHO–IARC) v spolupráci s Európskou sieťou 
onkologických registrov včera spustila nový 
medzinárodný portál European Cancer Obser-
vatory (ECO). Web má za úlohu poskytnúť rýchly 
a jednoduchý prístup o výskyte rakoviny až v 30 
krajinách. Vďaka príspevku Národného onkolo-
gického registra SR (NOR) je na medzinárodnom 
portáli možné nájsť aj údaje o onkologických 
ochoreniach zo Slovenska. „Na portáli môže 

ktokoľvek jednoducho a rýchlo nájsť údaje 
o výskyte nových prípadov rakoviny podľa 
diagnóz, pohlavia a vekových skupín, časové 
rady s vývojom počtu onkologicky chorých 
pacientov, trendy výskytu a úmrtnosti, ako aj 
prežívanie zistené v jednotlivých krajinách,“ 
priblížil Peter Bubla, hovorca Národného centra 
zdravotníckych informácií, ktorého súčasťou je 
NOR. Informácie zverejnené na portáli budú pra-
videlne aktualizované. Zároveň sa predpokladá 
jeho ďalšie rozširovanie o nové členenie úda-
jov, napríklad podľa štádií ochorenia. Spomedzi 
všetkých 30 krajín prezentujúcich výstupy na 
ECO len tri krajiny vrátane Slovenska majú k dis-
pozícii dáta už od roku 1978.

(tasr)

„Hanba štátu“ 
Rovnaká situácia, teda snaha 

o zlepšenie podmienok učiteľov, 
vládne aj na stredných školách. 

Konkrétnosti pre Prešovský 
večerník uviedol Ľuboš Kvašňák, 
predseda rady základných organi-
zácií odborového zväzu pracovní-
kov školstva a vedy stredných škôl 
a zariadení vo Východoslovenskom 
regióne. „V Prešovskom kraji sa 
zapojí 70,5 percent stredných 
škôl a školských zariadení. Teda 
ide o pätnásť gymnázií, päťde-
siatštyri stredných odborných 
škôl a pätnásť špeciálnych škôl. 
Tie zariadenia, ktoré sú v celo-
dennej prevádzke, zatvorené 
nebudú, ale vyjadrili deväťde-
siat percentnú podporu štraj-
kujúcim.“ Predseda taktiež dopl-
nil informáciu, že sa pripojili aj tri 
súkromné gymnázia. Informácie 
boli kompletizované včera do 14. 
hodiny. 

K téme štrajk majú čo povedať 
aj pedagógovia. Pedagógovia zo 
Strednej odbornej školy doprav-
nej sa ho určite plánujú zúčast-
niť. „Máme na škole štrajkovú 
komisiu, ktorej predsedom je 

Miroslav Stanek. Päť dní pred 
štrajkom sme robili podpisovú 
akciu, kto so štrajkom súhlasí 
a kto sa ho zúčastní. Súhlasili 
všetci a rovnako sa ho aj zúčast-
nia. Štrajk bude vyzerať tak, že 
sa všetci zídeme v škole, žiaci 
dostali riaditeľské voľno a je 
možnosť aj ísť na námestie. Pri-
pravené máme aj plagáty s hes-
lami. Našim hlavným cieľom je 
dosiahnuť zvýšenie mzdy mini-
málne o desať percent. Vieme, 
že od minulého roka je značne 
podhodnotený rozpočet na 

školstvo, čo znamená, že si ne-
môžeme organizovať nákupy na 
školské pomôcky, len tie drob-
né. A aby učiteľ už nemal penia-
ze ani na papier na rozmnožova-
nie materiálov kvôli maturitám 
pre žiakov a na učebné osnovy, 
tak to už je hanba štátu!“ 

Pripojí sa aj 
Prešovská 
univerzita

Nespokojní so súčasným stavom 
nášho školstva sú aj vysokoškolskí 
pedagógovia. Na prípravu a reali-

záciu štrajku zamestnancov Prešov-
skej univerzity sme sa pýtali PhDr. 
Anny Ritlyovej, Phd., predsedníčky 
štrajkového výboru a predsedníčky 
ZO OZ PŠaV pri FF PU: „V utorok, 4. 
septembra 2012 sa stretli členo-
via Rady predsedov základných 
organizácií Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy Pre-
šovskej univerzity na mimoriad-
nom zasadnutí. Predseda Rady, 
Mgr. Ján Mikluš, ktorý je členom 
celoslovenského štrajkového 

výboru vysokých škôl, prítom-
ných informoval o príprave 
a priebehu štrajku plánovaného 
na 13. septembra 2012. Členo-
via už mali informácie z ústre-
dia v Bratislave, takže na tomto 
stretnutí sa rokovalo o prípad-
nej účasti pedagogických a ne-
pedagogických zamestnancov 
Prešovskej univerzity na tomto 
štrajku a o detailoch jeho orga-
nizácie. Bol zvolený štrajkový 
výbor. Mgr. Ján Mikluš bude 
v čase štrajku v Bratislave. O prí-
prave štrajku bol informovaný 
rektor PU, Prof. RNDr. René Mat-
lovič, PhD. a dekani všetkých 
fakúlt. Podpisové listiny boli 

doručené na všetkých 
osem fakúlt a ostatné 
pracoviská PU. Záväz-
ný súhlas zúčastniť 
sa štrajku vyjadrilo 
svojím podpisom 122 
z 1045 zamestnancov 
univerzity. Očakáva-
li sme o niečo väčšiu 
účasť, ale pri súčas-
nej apatii a znechute-
ní ľudí je i toto číslo 
úspechom. Štrajkujú-
ci sa stretnú vo štvr-
tok o deviatej hodine 
pred VŠA, kde budú 
ešte raz oboznámení 
s cieľmi a dôvodmi 
štrajku. V prípade ne-
priaznivého počasia 
sa účastníci presunú 

do auly VŠA. Keďže výučba na 
PU sa na väčšine fakúlt začína 
až 24. septembra, účasť na zhro-
maždení je dobrovoľná. Členo-
via štrajkového výboru budú 
potom od desiatej do dvanástej 
hodine k  dispozícii prípadným 
záujemcom v zasadačke Rady 
predsedov na I. poschodí na 
Rektoráte PU.“

Andrea Leitmannová, 
Michaela Schifferová

Ilustračné foto: www
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Pod petíciu za zachovanie pô-
vodného železničného grafikonu 
sa doteraz podpísalo už viac ako 
10 000 ľudí z Prešovského kraja. 
TASR to včera potvrdil jeden s jej 
iniciátorov Jozef Róbert Šmigalla. 
Petíciu rozbehli v júli tohto roka 
Prešovský samosprávny kraj (PSK), 
mesto Prešov a občiansky aktivista 
Šmigalla. Nový grafikon nepočíta 
s množstvom spojov na východe 
republiky, čo podľa iniciátorov petí-
cie môže nepriaznivo ovplyvniť re-
gión severovýchodného Slovenska. 
Podľa vyjadrenia hovorkyne PSK 
Veroniky Fitzekovej vedenie úradu 
verí, že do 9. decembra tohto roka, 
odkedy majú vlakové spoje jazdiť 
podľa nového grafikonu, ešte dôjde 
k zmenám, ktoré by reflektovali na 
pripomienky krajskej samosprávy. 
Zástupcovia PSK o tom majú roko-
vať s rezortným ministrom Jánom 
Počiatkom. Fitzeková konštatovala, 
že PSK doteraz nemá žiadne oficiál-

ne informácie od ministerstva 
dopravy. Komunikácia v tej-
to veci sa vraj skončila v júli, 
keď zástupcovi ministerstva 
odovzdali pripomienky. Kraj 
podľa nej doteraz nemá ofi-
ciálnu odpoveď, či boli pripo-
mienky akceptované. „Minulý 
týždeň v piatok nám prišiel 
mail, v ktorom nás odkázali 
na webovú stránku, kde je 
zverejnený návrh grafikonu. 
Návrh, nepovažujeme za de-
finitívny a očakávame, že po 
rokovaní s ministrom dôjde 
k zmenám,“ vysvetlila Fitzeko-
vá. Doplnila, že podľa znenia 
tohto zverejneného návrhu ne-
boli požiadavky PSK akceptované. 
Krajská samospráva je presvedčená, 
že dopad na obyvateľstvo prihra-
ničných regiónov môže mať vážne 
dôsledky. To sa týka hlavne spojenia 
medzi Starou Ľubovňou, Plavčom 
a Lipanmi. „Ide o ľudí, ktorí oby-

čajne sú odkázaní na verejnú do-
pravu a týmto spôsobom ich ešte 
odreže od akéhokoľvek spojenia 
s okolitými okresmi a regiónmi,“ 
tvrdí hovorkyňa. 

Zdôraznila, že PSK zatiaľ vôbec 
neuvažoval o niečom takom, ako je 
nahradenie zrušených spojov auto-
busovou dopravou. Vysvetlila, že na 

základe nejakých medializovaných 
faktov nemôžu pripravovať takúto 
koncepciu. Navyše nahradenie vla-
kových spojov niečím iným nie je 
kompetencia samosprávneho kra-
ja. „Nový návrh, ktorý zverejnilo 
na stránke ministerstvo, je ešte 
horší ako ten, ktorý predložili 

v júni. Okrem zrušených spojov 
sa výrazne predĺžia čakacie doby 
v Kysaku na rýchlikové prípoje 
smerom na Prešov. Problémové 
sú hlavne víkendy,“ konštatoval 
Šmigalla. Dodal, že v najbližších 
dňoch sa má stretnúť s iniciátormi 
podobnej petície, ktorá sa rozbehla 
v Starej Ľubovni. Keďže podstatné 
body sú spoločné, dovedna by po 
spojení petícií mohli mať okolo 16 
000 podpisov. Hárky chce následne 
odovzdať osobne na ministerstve 
dopravy.

(tasr) 
Ilustračné foto: Viktor Zamborský

Petíciu za zachovanie železničného grafikonu 

podpísalo 10 000 ľudí
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Vedenie mesta Lipany, okres Sa-
binov, verí, že do konca roka 2013 
vzniknú v tamojšom priemyselnom 
parku ďalšie desiatky nových pra-
covných miest. Primátor Eduard 
Vokál pre TASR povedal, že v súčas-
nosti má mesto s takmer 6500 oby-
vateľmi asi 730 nezamestnaných. 
Ich počet by mohli znížiť nové 
miesta vytvorené investormi. Prá-
ve dlhodobo zlé výsledky v oblasti 
zamestnávania viedli samosprávu k 
investícii na zlepšenie podmienok 
a z európskych zdrojov vybudova-
li priemyselný park. Podmienkou 
na poskytnutie dotácie bolo vy-
tvorenie plochy minimálne osem 
hektárov, etablovanie aspoň troch 

firiem a zamestnanie pre 143 ľudí. 
„Dve podmienky už spĺňame, a 
to, čo je najpodstatnejšie, to sa 
nám darí pomalšie, ale sú reálne 
predpoklady, že aj tento indiká-
tor naplníme. Momentálne sú v 
priemyselnom parku etablované 
tri spoločnosti, ktoré zamestná-
vajú 57 ľudí,“ konštatoval primá-
tor. Nemecká spoločnosť plánuje 
v lipianskom priemyselnom parku 
do konca tohto roka postaviť vý-
robnú halu, pričom prevádzka by 
sa mala začať s približne 20 ľuďmi. 
„Firma teraz pôsobí v prenaja-
tých priestoroch a mieni inves-
tovať v našom parku. Spoločnosť 
už má pripravenú dokumentáciu 

a podniká v oblasti strojárskeho 
priemyslu,“ tvrdí primátor. Záujem 
o spustenie prevádzky v Lipanoch 
prejavilo aj čínske konzorcium. To 
vraj mieni investovať do výroby 
bioetanolu. „V podstate ide o ko-
moditu, ktorá súvisí so znižova-
ním podielu ropy v palivách. Vraj 
by malo ísť o investíciu vo výške 
10 miliónov eur a predbežné plá-
ny hovoria o zamestnaní asi 100 
ľudí,“ doplnil prednosta Mestského 
úradu v Lipanoch Jozef Križalkovič. 
Primátor upozornil, že tieto infor-
mácie zatiaľ čerpajú zo žiadosti, 
ktorú dostali na úrad. Prvé stretnu-
tie k zámeru by sa malo uskutočniť 
20. septembra. Napriek tomu, že je 

nedostatok práce v regióne hornej 
Torysy, podľa Vokála je to veľmi cit-
livá téma. „V galérii sa teda bude 
konať takzvané verejné pracov-
né stretnutie, aby aj ľudia mali 
možnosť sa pýtať. Každá takáto 
prevádzka samozrejme musí spl-
niť príslušné náležitosti a mať po-
sudky. Naším cieľom je, aby ob-
čania verejne vyjadrili názor, keď 
investor predstaví svoj zámer,“ 
tvrdí primátor. Okrem toho majú 
záujem investori v tomto priemysel-
nom parku spustiť dve bioplynové 
stanice. Dúfa, že takto by sa moh-
la podporiť aj poľnohospodárska 
výroba na neobhospodarovaných 
poliach v okolí Lipian. Vokál však 
dodáva, že podstatné pre mesto i 
jeho obyvateľov je podpis konkrét-
nej zmluvy, výstavba a kolaudácia 
továrne, pretože doteraz mali via-
cero ponúk a zámerov, z ktorých sa 
podarilo zrealizovať len pár.

(tasr)

l  Nezamestnanosť v Lipanoch majú
znížiť investori v priemyselnom parku

Tak znie názov výstavy obrazov 
prešovského umelca, ktorú vo 
štvrtok, 13. septembra  2012 o 16. 
hodine, otvoria vernisážou v Kraj-
skom múzeu v Prešove. 

Akademický maliar Juraj Škatu-
lár sa narodil 12. marca 1932 v Pre-
šove. Študoval na Vysokej škole 
pedagogickej v Bratislave. Po skon-
čení štúdia sa vrátil do Prešova, kde 
začal svoju umeleckú i pedagogic-
kú dráhu. V rokoch 1954 – 1958 
bol učiteľom na Strednej pedago-
gickej škole, neskôr stál pri zrode 
Základnej výtvarnej školy a bol jej 
riaditeľom. Medzitým pôsobil aj 
ako odborný asistent na Katedre 
výtvarnej výchovy PF UPJŠ v Pre-
šove, ale opäť sa vrátil na Ľudovú 
školu umenia. Napriek mnohým 
rokom, keď pôsobil ako pedagóg, 
väčšiu časť svojho života prežil ako 
umelec v slobodnom povolaní. Po-
čas svojho umeleckého pôsobenia 
sa pravidelne zúčastňoval na ko-
lektívnych výstavách na Slovensku 
i v zahraničí a usporiadal približne 

dvadsať samostatných výstav. Pos-
lednú z nich v júni 1997 v Krajskom 
múzeu v Prešove. Zomrel  9. no-
vembra 1997.

Prešov a sním aj celý šarišský 
región sa pre umelca stal jeho ne-
oddeliteľnou súčasťou. Sám v roku 
1997 napísal: „V Prešove som pre-
žil nezabudnuteľné roky a nevy-
menil by som ho ani za Havajské 
ostrovy. Navštívil som mnohé 
štáty, ale návrat domov, do Pre-
šova, býval z týchto návratov 
najkrajší.“ 

Vo svojej tvorbe sa Juraj Škatulár 
venoval okrem krajinomaľby Prešo-
va a šarišského regiónu, venoval aj 
portrétu, figurálnym kompozíciám 
či zátišiam. Tvoril aj textilné apliká-
cie a monumentálno-dekoratívne 
diela. Pre jeho obrazy je charakte-
ristická farebná virtuozita a citová 
zaujatosť k zobrazovanej skutoč-
nosti. Nosná je vyvážená práca 
s detailom aj celkom a uplatnenie 
kontrapunktu medzi prírodou 
a civilizačným priestorom, ktorý 

je harmonicky zjednotený. Jeho 
krajinky sú úprimné, bez zbytočnej 
heroizácie alebo zveličovania. Je 
v nich majstrovsky vyjadrená zmy-
selná láska k rodnému kraju. 

Výstavou Spomienky (na) Juraja 
Škatulára, ktorá pozostáva najmä 
z krajinomalieb, si pripomíname 

nielen nedožité osemdesiate naro-
deniny umelca, ale aj 15 rokov od 
skonu tohto maliara – Prešovčana 
srdcom, dušou i paletou farieb. Ob-
razy si v Krajskom múzeu budete 
môcť pozrieť do 13. októbra 2012.

(pv)

Spomienky (na) Juraja Škatulára

Nižná Polianka

Na pláži



V  duchu  olympijského  hesla  Nie  je 
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, boli  
včera na letnom kúpalisku U Komiňa-
ra na sídlisku III 1. Prešovské firemné 
dni. Začala sa tak písať prvá kapitola 
priateľských  stretnutí  a  vzájomného 
spoznávania  sa  firiem  v „inom  pro-
stredí a inou formou“. Pozvanie prija-
li  PO  CAR,  Gemor  fashion,  Reppal 
a  svoje  horúce  želiezka  v  ohni  mal 
aj  Prešovský  večerník  a  spoločnosť 
Dobro.
Začiatok boli o vzájomnom sa „oťuká-
vaní“ sa. Všetko sa ale zmenilo hneď 
pri  úvodnom  prvom  dueli,  vodnom 
futbale.  Aj  keď  išlo  o „vážny“  zápas, 
o  zábavné  momenty  nebola  núdza. 
Na prvý pohľad sa zdalo, že hrať fut-
bal  bude  to  najľahšie.  Malý  priestor, 
voda  po  členky.  Realita  však  bola 
iná.  Kreácie,  ktoré  počas  súbojov 
niektorí  hráči  dokázali  vytvoriť,  boli 
hodné  fotoobjektívu  nášho  Viktora 
Zamborského. Zvlášť páni si prišli na 
svoje počas  ženského súboja v réžii 
družstiev  Gemor  fasion  a  Prešov-
ského  večerníka.  Na  dvanásť  minút 
sa  z  nich  stali  rivalky,  ktoré  bojovali 
o každú loptu. Našťastie, k žiadnemu 
zraneniu nedošlo, akurát boli všetky 
premoknuté, ako sa vraví, do posled-
nej nitky.  
V pomalšom „rytme“, veď nie nadar-
mo  sa  mu  hovorí  aj  šport  pre  leni-
vých, sa niesla hra petanque.   Počas 
jednotlivých  kôl  sa  postupne  pri-
chádzalo na grify, ako hádzať guľou.  
Keby  to  videli  Francúzi,  určite  by  sa 
mali  od  Prešovčanov  čo  učiť.  Niet 
divu, keď mali dobrého učiteľa. Maji-
teľ firmy Reppal Pavel Repka prevzal 
nad touto súťažou záštitu a bol aj jej 
akýmsi tútorom.  
Plážový volejbal dal dokopy aj „súpe-
rov“. Mužstvá totiž tvorili zástupcovia 
dvoch firiem. Ukázalo sa, že vynikaj-
úcich hráčov na niekoľkých metroch 
štvorcových  je  dosť.  Nechýbala  ani 
chuť a elán vyhrať. 
Pitie  piva  je,  dá  sa  povedať,  našim 
národným  športom. Takže  disciplína 

Prvý prešovský firemný deň bol o príjemnom 
vzájomnom spoznávaní sa
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stretnutí, o dobití energie a aj o lepšom

kto skôr vypije pohár piva jedno-
ducho nemohla chýbať. Zvíťazilo 
družstvo Reppalu, no statočne sa 
držali všetci. Každý vypil svoj pohár 
do dna! 
Svoje majstrovstvo hosťom predvied-
li aj študenti zo Súkromnej strednej 
odbornej školy Mladosť pod Kalvá-
riou, ktorí sa postarali o vynikajúci 
servis.
Počas dňa boli pripravené aj 
atrakcie. Jumping si pochvaľovali 
tí menší, starší si mohli vyskúšať 
potápanie pod vedením skúse-
ného inštruktora Mareka Kanaša 
z ŠKP Prešov. 
Aj keď  včera na letnom kúpalisku 
U Komiňara bolo víťazom  každé 
družstvo, predsa len vzišli tí najlep-
ší z najlepších. Prvé miesto patrilo 
družstvu firmy Reppal, druhé špor-
tovcom z Gemor fashion, tretí bol 
PO CAR a „tabuľku“ uzatvoril Pre-
šovský večerník a Dobro s.r.o..
1.Prešovský firemný deň bol o prí-
jemnom stretnutí, o dobití energie, 
odreagovaní sa od každodenných 
starostí, možno aj nabratí inšpirá-
cie  a aj o lepšom vzájomnom spo-
znávaní sa. 

(ado)
Foto: Viktor Zamborský

Víťazné družstvo Reppalu.

„Strieborné“ ženské osadenstvo 
Gemor fashion

Bronzový PO CAR
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aktuálne informácie o konkrétnych ponukách na www.upsvarpo.sk

výber z evidovaných voľných pracovných miest
v okrese prešov úpsvar prešov, aktualizovaný  k  10. 9. 2012

Názov VPM Po et
VPM Názov zamestnávate a Adresa Pracoviska Poznámka

aranžérka-kvetinárka 1 Mgr. Miroslav Homza - 
MIRANA Hlavná 1, Prešov, 08001 Hlási  sa na tel. . 0948603321, Ing. Homza. 

Znalos  viazania a aranžovania kvetov.

automechanik nákladných 
automobilov 1 CAUNER, s.r.o. Jelšová 24, Prešov, 08001

VP sk. E, 2-ro ná prax, vyu . automechanik. 
Oprava nákl. automob.zn.: VOLVO, IVECO, 

RENAULT.
Kontakt na t. . 0907 702 033, p. Caunerová.

barman 1 TILIA M, s.r.o. Nám. legionárov 2 , Prešov, 
08001

Vyu ený v odbore, prax výhodou. Kontakt 
telefonicky na . 0911244784, p. ížik.

CNC operátor 2 GOHR, s.r.o. Železni ná 9, Ve ký Šariš, 
08221

Žiados  a životopis zasla  mailom na: 
rokosnyml@gohr.sk. Znalos  opera ného systému 

Heidenhain.

colná deklarantka 1 MDT-Zolltrans, s.r.o. Košická 3572/26, Prešov 1, 
08001

Hlási  sa tel. na . 0907992450, p. Fábryová. 
Osved enie - colný deklarant.

ašní ka 1 SOJKA, s.r.o. Duchnovi ovo nám. 1, Prešov 
1, 08001 Hlási  sa telefonicky na . 0948441274, p. Seman. 

elektromontér 2 PROENERGS s. r. o. Strojnícka 12, Prešov 6, 
08006

Životopis zasla  mailom na: 
proenergs@gmail.com, alebo telef. na .

0908344486.Vyhl. . 508/09, § 23, bleskozvody, 
el. zariadenia do 52 kW,  VP sk. B, VP sk. C - 
výhodou. Výkon práce: okres Prešov. Montáž 

prípojky nízkeho a vysokého napätia.

kaderní ka 1 Jaroslav Varholík Sibírska 4 , Prešov, 08001 Hlási  sa telefonicky na t. . 0903558420, Varholík.

kraj írka 1 EGOTEX, s.r.o. Masarykova 22/A, Prešov 1, 
08001

Šitie odevov technológiou Cornelliani. Prac. doba: 
6.00- 14.30 hod. Kontakt: 0517560138, p. 

Il inová.

kuchár 1 Ov ia farma Pro , s.r.o. Bardejovská 496/17, 
Kapušany pri Prešove, 08212

Hlási  sa telefonicky na . 0905273675, p. 
Gam ík.  Úprava jah acieho mäsa.

kuchár/ka 1 ROSSELA, spolo nos  s 
ru ením obmedzeným Prešov Jarková  43, Prešov, 08001 Hlási  sa telefonicky na . 0905867925. Vyu enie

v odbore a prax min. 3 roky podmienkou.

kuchár/ka 1 SOJKA, s.r.o. Duchnovi ovo nám. 1, Prešov 
1, 08001

Hlási  sa telefonicky na . 0948441274, p. Seman. 
Vyu enie v odbore a prax 8 rokov podmienkou.

mäsiar na bitúnku 1 MABIT s.r.o. Malý Slivník 2 , Malý Slivník, 
08267

Zasla  životopis na mabitsro@gmail.com. Výkon 
práce: Malý Slivník. Vyu ený v odbore mäsiar, 
príp. s praxou. VP sk. B podmienkou prijatia.
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Názov VPM Po et
VPM Názov zamestnávate a Adresa Pracoviska Poznámka

montážna pracovní ka
káblových zväzkov 12 CEMM THOME SK, spol. s 

r.o. Prešov
Budovate ská 38, Prešov, 

08001
VK vo firme d a 11.9.12 o 14.00 hod. a 13.9.12 o 

14.00 hod.

montážny pracovník 
telekomunika ného
zar./elektromontér

2 ELPROF, spol. s r.o. Kapušany 493, Kapušany pri 
Prešove, 08212

Montáž telekomunika ného zariadenia, 
rozvádza ov, spracovanie dokumentácie v AJ, 

komunikácia v AJ. Ovládanie Aj a NJ: slovom aj 
písmom. Životopis  v AJ na info@elprof.sk. Výkon 

práce: Švaj iarsko. VP sk. B. 2-ro ná prax.

obchodný zástupca 3 H&K FUTURE investments 
s.r.o. Hlavná  , Prešov, 08001

Životopis zasla  mailom na: 
pohovor@futureinvestments.eu. Výkon práce: 

Prešov.

pekár 1 Ing. Mária Orosová - Pekáre
Šariš

Pekárenská 2, Ve ký Šariš, 
08221

Hlási  sa telefonicky na . 0907913820, Ing. Oros. 
Vyu enie a prax v odbore potrebná.

pomocná kuchárka 1 SOJKA, s.r.o. Duchnovi ovo nám. 1, Prešov 
1, 08001

Hlási  sa telefonicky na . 0948441274, p. Seman. 
Výdaj stravy v kuchyni. VP sk. B - výhodou.

pomocný stavebný robotník 2 Lechstav, s. r. o. Šrobárova 19, Prešov 1, 
08001

Hlási  sa telefonicky na . 0905394397, p. Lech. 
Dobrý zdravotný stav, ochota dochádza , chu

pracova .

realitný maklér 2 KING REAL s.r.o. Kendice 394 , Kendice, 08201
Výkon práce: Košice, Stará ubov a. Kontakt 

telefonicky, príp. mailom: 
kingcentrum@kingreal.sk

robotník pri zvážaní dreva 
ko om 1 Pavel Hava Šarišské Lužianky 37, Svinia, 

08232

Hlási  sa telefonicky na . 0908970044, p. Hava .
Zvážanie dreva, starostlivos  o ko a.
Samostatnos , dobrý zdravotný stav.

servisný technik hracích 
automatov 1 BI&BI, spol. s r.o. Jilemnického 1B, Prešov 1, 

08001

Životopis zasla  mailom na: orolweb@azet.sk. 
Základy elektrotechniky, manuálna zru nos , VP 

sk.B. Výkon práce: Prešovský kraj. Len pre 
absolventov škôl, bez praxe.

vedúci povlakovacieho 
centra 1 ProTech Coatings Eifeler, 

s.r.o. Ku Surdoku 35,Prešov, 08001

Hlási  sa telefonicky na . 0905323376, Ing.Pa o,
alebo životopis zasla  mailom na: 

m.palo@commercservice.sk. VŠ strojnícka, 5 
rokov praxe v odbore. Znalos  Aj a Nj - stredná 

úrove . Znalos  PC.

vedúci výroby - elektro 1 Ing. Jozef Sedlák - Firma 
SEAK

Odborárska 22, Prešov, 
08001

Životopis zasla  mailom na: seak@seak.sk. 
Odborná spôsobilos , Vyhl. 21, znalos  Aj, PC. 

Vzdelanie: elektrotechnický smer.

vodár 1 NEXTECH, s.r.o. Hlavná 72, Prešov, 08001 Životopis zasla  mailom na: praca@nextech.sk. 
Budovanie verejných kanalizácií.
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/1202099/ Predám FORD ESCORT COMBI 1,8 HD, 
ľahko korodovaný, r. v. 97, STK a EK platná do 
7/2014. Cena 500 eur. Dohoda. t. č. 0907 599 138

/1202123/ Predám traktor Zetor Majer 70.45 
s predným náhonom. Predám Liaz valník s plach-
tou 110. 45. Predám Liaz vyklapávač 150.572. Cena 
dohodou. T. č. 0918 492 841

/1201958/ PROFESIONÁLNE METÓDY CHUDNUTIA
overené dlhoročnou praxou s vynikajúcimi indivi-
duálnymi výsledkami.

MUDr. Iveta Hladká,  
t. č. 051/77 211 53, 0904 913 515

/1202084/ Prenajmem 4-izbový byt na Lesníckej 
ulici. T. č. 0918 500 025, 0918 611 965

/1202087/ Dáme do dlhodobého prenájmu 3-iz-
bový nezariadený byt na sídlisku Sekčov. Volať po 
17. h. T. č. 0903 727 215

/1202116/ Zoberiem do podnájmu 1 až 1,5-izbový 
byt. Dlhodobo. T. č. 0905 217 568

/1202117/ Dám do prenájmu pre 4 - 6 vysokoško-
láčky byt na Ul. Fraňa Kráľa, Prešov. Zariadený. T. č. 
0907 571 794

inzercia 9www.povecernik.sk

príjem inzercie

/1201994/ Predám detské kolieskové korčule zn. 
FILA, nastaviteľná veľ. 32-35. Cena 25 eur. T. č. 
051/77 00 380, 0915 909 844

/1202052/ Predám mraz. box 120 l a starší plynový 
sporák. Cena dohodou. T. č. 051/77 984 28

/1202121/ Predám žlté konzumné zemiaky. 
Možnosť dovozu. Cena 20 eur/100 kg. Kendice.  
T. č. 0905 352 318

/1202122/ Predám zeminu. Cena dohodou. 
T. č. 0918 492 841

/1201675/ Predaj výrobno - skladovacej murova-
nej haly v areáli bývalej VAP-ky, rozloha pozemku 
96 m2, podlahová plocha 192 m2, nová strecha. 
Parkovanie neobmedzené, elekt. - áno. T. č. 0905 
339 388. cena: 23 900 eur.

/1202006/ Predám 1-izb. byt vo Veľkom Šariši, 31 
m2. Byt je na 2/4 posch., rekonštruovaný. Bytovka 
postavená v r. 2004. Cena bytu 34 990 eur. T. č. 
0903 360 600, foto na www.bazos.sk

/1202086/ Predám 2-izbový, tehlový, kompl. re-
konštruovaný byt v PO na Ulici 17. novembra. 
Cena dohodou. T. č. 0905 958 749. RK nevolať!

/1202097/ Predám 4-izbový byt na Lesníckej ulici. 
T. č. 0918 500 025, 0918 611 965

/1202105/ Predám les o rozlohe 40 000 m2 v okr. 
Vranov n/Topľou, 1 m2/1 euro. T. č. 0910 650 095, 
0904 495 073

/1202118/ Predám stavebný pozemok v obci Pod-
horany (12 km od Prešova) s rozlohou 800 m2. Na 
pozemok vedie cesta. Možnosť pripojenia na elek-
trinu, voda - vlastná studňa. Cena dohodou. T. č. 
0907 423 547

/1202119/ Predám dom - chalupu v obci Demjata, 
6 á, OV, čiastočná rekonštukcia. RK nevolať. Cena 
19 000 eur. T. č. 0940 838 158

/1202125/ Predám 4-izbový byt v Prešove, 
Dubová 7, 6. poschodie v pôvodnom stave.  
T. č. 0904 225 834

Ing.Stanislav Smrek, 56 r., 12. h, Prešov
Jozef Kuhlőfel, 70 r., 13. h, Prešov
Magdaléna Bakačová, 85 r., 14. h, Prešov

Baran 21.3. - 20.4. 
Príjemné stránky života boli pre vás v po-
slednom čase dôležitejšie, než čokoľvek 
iné. Teraz vychádzajú na povrch nedostat-
ky, ktoré treba odstrániť. Napomenutie 
berte vážne, no nie tragicky.

Býk 21.4. - 21.5. 
Dnes treba odložiť vášne a uvažovať racio-
nálne. Snažte sa pochopiť partnera, určite 
sa vám to vráti. Vytvoríte vhodnú rodinnú 
atmosféru.

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Postavenie hviezd je pre vás nepriaznivé, 
preto sa snažte vyhnúť akýmkoľvek stre-
som. Motoristi, ale aj chodci môžu mať 
niečo do činenia s dopravnou políciou.

rak 22.6. - 22.7. 
Čaká vás príjemný deň, počas ktorého prí-
dete na nové myšlienky, z ktorých vznikne 
nejeden nový plán.

lev 23.7. - 23.8. 
Pohodu dnešného dňa naruší nevšedná 
návšteva. Prekvapia vás názory príbuz-
ných. I keď je váš čas vymedzený, večer si 
nájdete voľno na rozhovory s nimi.

panna 24.8. - 23.9. 
Vaše nadšenie pre niečo nové bude síce 
obrovské, ale nemali by ste ešte o tom ho-
voriť. Dnes sa len dobre pripravujte a až 
neskôr s tým choďte na verejnosť.

váhy 24.9. - 23.10. 
Nechajte rodinných príslušníkov, nech sa 
dohodnú medzi sebou. Nemáte žiadny 
dôvod, aby ste so do toho miešali. Budete 
mať čo robiť v záležitostiach vášho srdca.

Škorpión 24.10. - 22.11. 
Ak môžete odpočívajte a zbierajte nové 
sily. Pred vami je veľa úloh a akosi sa vám 
do nich nechce. Začnite najskôr s tými 
jednoduchšími. Do zložitých sa zatiaľ rad-
šej nepúšťajte.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Máte problémy súkromného charakteru? 
Zdôverte sa človeku, ktorého máte preve-
reného. Predídete tak zbytočným kompli-
káciám, ktoré môžu poškodiť nielen vám.

kozorožec 22.12. - 20.1. 
Dnes nič nesľubujte, kým ste si nie istí, že 
dané sľuby aj dodržíte. Vyhnite sa kúpe 
a predaju, mohli by ste obstáť zle. Niečo 
nestihnete urobiť.

vodnár 21.1. - 19.2. 
Nesnažte sa vyhľadávať samotu, nemuse-
lo by vám to prospieť. Doprajte si trochu 
lásky a potešenia. Pri troche fantázie mô-
žete prežiť príjemný deň.

ryBy 20.2. - 20.3. 
Čaká vás deň vhodný na nákupy. Máte 
šancu stretnúť priateľa, s ktorým môžete 
stráviť príjemné popoludnie. Zdravotne 
nie ste v najlepšej kondícii.

11.09.2012

/0800401/ PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL - PE-
RODRÁŽKU, brúsený, I. tr. 3,80 eur, II. tr. 3, 10 eur. 
V ponuke dlážkovica a dokončovacie lišty. DO-
VEZIEM. Tel. 0915 863 227, 0911 168 982

/1202128/ Predám 2-izbový byt prerobený na 3-
izb., luxusná rekonštrukcia, 1. poschodie na Sek-
čove, Magursk8 - Ďumbierska spájaná. Nájom 120 
eur + inkaso aj cez úver. Cena 54 700 eur + doho-
da istá. Telefón. T. č. 0910 654 744, 0910 654 744. 
RK nevolať.

/1200582/ Prijmeme mužov a ženy do reklamné-
ho oddelenia a na rozvoz. Osobné auto podmien-
kou. T. č. 0948 511 962

/1202110/ Prijmeme pracovníka na pomocné 
práce v servise a umývanie vozidiel formou 
dohody o vykonaní práce. Požiadavky: manuál-
na a technická zručnosť, kladný prístup k práci, 
spoľahlivosť. Žiadosti a životopisy s telef. kon-
taktom zasielajte na adresu: ACK Auto, s. r. o., 
Duklianska 29, 080 01 Prešov alebo na e-mail:  
ackauto@ackauto.sk

/1202120/ Firma na výrobu vzduchotechniky 
prijme pracovníka na pozíciu - SÚSTRUŽNÍK - OB-
RÁBAČ KOVOV. Termín pohovoru: 14.09.2012 o 10. 
h. Bližšie informácie na tel. č. 0910 930 382

/1202124/ Prijmeme predavačku do novinového 
stánku. Len s praxou!!! T. č. 0905 715 733

/1202127/ Prijmeme čašníkov - čašníčky do rešta-
urácie HVIEZDA. T. č. 0905 340 568

/1202129/ Prijmeme pracovníkov do veľkoskladu 
TESCO v Nižnej Šebastovej. Nástup ihneď. Životo-
pis prosím zasielajte na gazu.presov@gmail.com
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„Pre undergroundové kaPely
je v dnešnej dobe v rádiách

biedne málo Priestoru,“ 
myslia si chalani z prešovskej kapely temple

Prešovská kaPela TemPle už dávno 
nie je v hudbe žiadnym nováčikom. 

hrajú sPolu Takmer desať rokov a mi-
lovníci Prog-rock-meTalu ich v Pre-
šove veľmi dobre Poznajú. zaTiaľ 
majú fanúšikovské zázemie najmä Po 
kluboch, ich ambíciou je ale dosTať 
sa na veľké fesTivaly. okúsili už aj 
chuť veľkého „sTejdžu“, kde Predvied-
li svoj, ako hovorí jeden z členov, 
„TemPle“ šTýl. my vám Priblížime, kTo 
sú chalani z kaPely TemPle a Prečo sa 
oPlaTí vyPočuť si ich.

l  ste kapela, ktorá začínala po garážach 
ako mladí neskúsení chlapci na strednej 
škole. čo vás primälo k hudbe? chceli ste si 
len oživiť voľný čas alebo s cieľom niekam to 
dosiahnuť? 
matúš: - Prvé kontakty s hudbou a kapelou 
vznikali už za tínedžerských čias ako hobby 
popri hraniu futbalu či bejzbalu. Avšak žiaden 
hlbší zmysel sme za tým nehľadali. Viacerí z čle-
nov mali hudobný základ už z domu od rodičov. 
Postupne sme sa ale dostali do stavu, kedy sme 
vedeli, že toto je presne to, čo chceme v živote 
robiť. 



kultúra 11www.povecernik.sk

ak TúžiTe Po Psíkovi či mačičke, 
máme Pre vás hneď niekoľko 
oPusTených „duší“. nevyha-
dzujTe zbyTočne veľké Peniaze. 
môžeTe si ich vziať do dočas-
nej oPaTery, kým sa im nenájde 
nový domov. ak vás však niek-
Torý oslovil svojím nemým Po-
hľadom, ešTe viac ho PoTeší, ak 
si ho adoPTujeTe. 

Adoptovať si 
môžete aj toto 
hravé a veselé 
odrastené šte-
niatko fenky. 
Má približne 
jeden rok, 
obľubuje pre-
chádzky a je 
veľmi prítulná. 

Túto krásnu fen-
ku vyhodili neľú-
tostiví majitelia 
na ulicu. Keďže 
je asi jeden rok 
stará, má pred 
sebou ešte celý 
život. Vďaka svo-
jej priateľskej 
a nekonfliktnej 
povahe si získa každého človeka. Ponúk-
nite jej svoj domov!

Aj ďalší psík, 
ktorý si hľadá 
svoj nový do-
mov, je asi roč-
ná fenka. Má 
priateľskú po-
vahu a nepozná 
chôdzu na vô-
dzke. 

Nekonfliktnú 
povahu má aj 
rok a pol sta-
rý psík, ktorý 
je menšieho 
vzrastu. Aj 
on čaká na 
niekoho, kto 
by mu veno-
val svoju po-
zornosť a lásku. 

v prípade záujmu o niektorého zo 
psíkov môžete navštíviť karanténnu 
stanicu na bajkalskej ulici v Prešove, 
prípadne mailovať na info@priate-
liazvierat.sk. v prípade, že máte o nie-
ktoré zo zvierat záujem, je potrebné 
podpísať adopčnú zmluvu a uhradiť 
poplatok 10 eur.

ďakujeme!

Tomáš: - Vyrastali sme spolu ako sídlisková 
partia, stretávali sa, hrávali futbal... Myslím, že 
logicky vznikla kapela ako ďalší stmeľujúci ele-
ment, keďže sme všetci odmalička prechovávali 
lásku k hudbe. Určite je to jeden z tých lepších 
spôsobov trávenia voľného času. 
Wiťťo: - V každom prípade ma to bavilo. Nepre-
mýšľal som nad tým, ale robil to z vnútorného 
presvedčenia. Napĺňalo ma to. Veľa sa nezmeni-
lo a rovnaký postoj mám aj teraz.  

l  ako ste sa našli? za roky sa ľudia v kapele 
iste menili. akí členovia vlastne tvoria skupi-
nu Temple teraz?
matúš: - Ja a Maťo sa poznáme už dlho. Dá sa 
povedať, že spolu hráme už pätnásť rokov. Stáli 
sme aj pri zrode Temple (spolu s Ondrejom v r. 
2002), kde sa do dnešných čias vymenilo asi pol 
tucta ľudí. V tejto ustálenej zostave fungujeme 
asi tri roky, od roku 2009. Dundy – bubny, Wiťťo 
– keybord, Tomáš – spev, Martin – gitara, Matúš 
– basgitara a šiestym „skrytým“ členom je Tospi 
– technik a zvukár.

l akým štýlom hudby ste začínali a aké boli 
vaše prvé úspechy? chceli ste sa vyprofilo-
vať k jednému určitému štýlu alebo nie?
matúš: - Štýl kapely Temple sa za tých desať ro-
kov fungovania nejako rapídne nezmenil. Stále 
sa snažíme tvoriť hudbu podľa určitej predstavy, 
ktorá pretrváva ešte z čias začiatkov kapely. Štý-
lovo by sa to dalo zaradiť k prog-rock-metalu, 
ale na pravdivé posúdenie je potrebné vypočuť 
si našu tvorbu. Niekedy je to skôr syntéza via-
cerých štýlov, respektíve poslucháč v nej môže 
nájsť prvky rôznych štýlov. Medzi prvé úspe-
chy sa dá počítať účasť na Prvom prešovskom 
Liverpoole v mestskej hale, aj keď je otázne, či 
sa naše vystúpenie dá považovať za úspech. 
Každopádne, hranie pred päťtisícovým pub-
likom bol pre nás veľký zážitok. My za úspech 
pokladáme určite aj to, že sa nám v novej zosta-
ve podarilo koncom roka 2009 dokončiť naše 
prvé EPčko. Bolo to skoro po roku nahrávania 
vo vlastnej réžii.
Tomáš: - Štýlové vymedzenie je trošku kom-
plikované. Mali sme pozitívne ohlasy od rôz-
nych skupín ľudí a vekových kategórií. Hráme 
rock, ale ja by som to nazval ako taký osobný 
„Temple“ štýl. Takisto považujem za obrovský 
úspech ustálené obsadenie kapely. 
matúš: ….a vytvorenie skvelej atmosféry v skú-
šobni, čo uľahčuje proces tvorby muziky. 

l nie ste typicky mainstreemová kapela. 
nikdy ste neuvažovali o tom, že by ste spra-
vili aj niečo, čo by šlo do rádií? napríklad 
jemnú rockovú vec?
matúš: - Uvažovali a dokonca aj spravili. Na jed-
nu súťaž kapiel sme vytvorili dve slovenské pop 
– rockové skladby, vhodné aj do rádií. Nikdy 
sme sa im už ďalej nejako veľmi nevenovali. Až 
na jednu z nich, ktorú sem tam hráme na kon-
certoch pre ženské publikum, ako inak o láske, 
a dostala sa tiež na EPčko ako bonus track.
Tomáš: - Pre undergroundové kapely je v dneš-

nej dobe v rádiách biedne málo priestoru. Ak by 
sme sa tam veľmi tlačili, už by sme tam boli. A 
bolo by to počuť aj na tvorbe...
martin: - ...každý vie, aká je dnes situácia v ko-
merčných rádiách, preto nemá zmysel riešiť 
to... 

l  Prihlásili ste sa do súťaže Pegas, čo je sú-
ťaž amatérskych kapiel. s čím ste do súťaže 
šli, keď ako sami hovoríte, viete že štýl ktorý 
hráte je ešte kvázi v plienkach na to, aby šiel 
do rádií a širokého okolia?
martin: - Šli sme tam v prvom rade za účelom 
prezentácie tvorby ľuďom, ktorí nás ešte nepo-
čuli.
matúš: - Nikdy neviete, kto vás na koncerte 
bude počuť a vytiahne vás hore. Treba ale po-
vedať, že do Pegasa sme sa síce prihlásili, ale 
nerátali sme s tým, že nás vyberú hrať do finále. 
Tento štýl sa do rádií a širokého okolia asi skrát-
ka nikdy nedostane...
Tomáš: - Čím je väčšie publikum, tým je väč-
šia pravdepodobnosť, že sa nájde aspoň jeden 
nový človek, ktorému sa naša hudba bude pá-
čiť. A musím dodať, že sa našiel. A nie jeden.

l skladáte si piesne a hudbu sami alebo 
vám s tým niekto pomáha? kto sa podieľa na 
čom? 
martin: - ...no kto by nám s tým pomáhal? 
(smiech)
Tomáš: - So základnou hudobnou koncepciou 
prichádza spravidla Martin a Wiťťo, texty, až na 
výnimky, píšem ja. Skladby vznikajú syntézou 
v spoločnom procese tvorby všetkých členov.

l o čom sú vaše piesne? chcete posluchá-
čom a svojim fanúšikom niečo svojou hud-
bou - textami povedať?
matúš: - Hudbu tvoríme preto, lebo máme po-
trebu vyjadriť sa. 
Tomáš: - Hudba, ako každé umenie, je odrazom 
duše umelca. Mnohokrát je to iba transformá-
cia pocitov a názorov do zvukovej a textovej 
podoby. A sem tam to má aj myšlienku...  Skrát-
ka, milujte, recyklujte, nepozerajte horory a vy-
hýbajte sa násiliu.

l neuvažovali ste nad tým, že by ste do ko-
lektívu medzi seba vzali ženu- speváčku?
matúš: -Náš bývalý bubeník Ondrej mal „řčení“: 
žena v kapele - bodrel v kapele (smiech). My si 
však myslíme, že to nie je o tom, či je hudobník 
muž alebo žena, ale o tom, čo dokáže. Existuje 
veľa kapiel, kde je žena líderka a funguje to. 

l máte za sebou už mnoho vystúpení po fes-
tivaloch a kluboch. kde by ste sa najradšej 
videli?
matúš: -Najradšej by sme sa videli na veľkom 
turné po Slovensku a okolitých štátoch, s hoto-
vým CD v ruke. Chceme aktívne hrať nielen po 
kluboch, ale aj festivaly. Chceme, aby nás ľudia 
počúvali a hlavne, aby sa im to páčilo. 

l čo môžu od vás vaši fanúšikovia čakať? 
kde vás momentálne môžu vidieť? 
matúš: - Momentálne, najbližších pár mesia-
cov, nás môžu vidieť v skúšobni a v krčme na 
pive (úsmev). Už od začiatku roka pracujeme 
na našom debutovom CD. Tento mesiac máme 
v pláne prezentovať singel Heartbeat. Čakáme 
na finálny mastering zo Švédska. 

andrea leitmannová
foto: jaroslav sohe suchár

toto je presne to,
čo chceme

v živote robiť
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měloď pluje 15.35 Evropa dnes 16.05 Design pro život. 
Světoznámý francouzský designér 17.00 Planeta YÓ 
18.20 Kouzelná školka 18.45 Večerníček 18.55 Phineas 
a Ferb II 19.25 Příběhy Alfreda Hitchcocka. Návrat Hou-
diniho 19.50 Zprávy v českém znakovém jazyce 20.00 
Kamera na cestách. Provence 21.00 Intolerance 21.30 
Krásný ztráty 22.00 Na stojáka 22.30 Fandíme divadlu! 
22.35 Slavíci v kleci 00.10 Woman‘s Day 00.12 Pohádka 
o princezně Žravěně 00.20 Cecílie 00.25 Vesmír. Slun-
ce. Americký dokumentární cyklus 01.10 Tajné služby 
a 11. září 02.00 Dobrodružství vědy a techniky 02.45 
Moje rodina III. Ubožák 03.15 Ochránce 03.40 Nezná-
mí hrdinové 04.05 Křesťanský magazín 04.35 Život 
bez škatulky 

05.40 Tahače 2012 - Mistrovství Evropy 06.00 Sport ve 
světě 06.50 Cena Jockey clubu České republiky 08.00 
Samsung Diamond League 2012 Brusel 10.00 Český 
pohár horských kol 2012 10.25 Svět motorů 11.20 M 
ČR v atletice družstev 11.50 Na slovíčko 12.15 Turf 
12.45 Zlatý pohár EŽ 14.10 Česko - Finsko 16.50 BBV 
po 25 letech 17.05 Beskydská 7 17.35 Světový pohár 
v raftingu 2012 Česko 18.00 MM ČR supermoto 2012 
Písek 18.20 Vertikal 18.45 MATTONI Grand Prix Praha 
2012 19.15 LifeInLine Tour Opava 20.00 Tisková kon-
ference s českými paralympioniky 20.20 Prague Open 
2012 II. 21.10 Svéráz sovětského hokeje 22.05 Svéráz 
sovětského hokeje 22.55 Goalissimo 23.45 Finále KMK 
Zduchovice 00.15 Beskydská 7 00.45 Světový pohár 
v raftingu 2012 Česko 01.05 MM ČR supermoto 2012 
Písek 01.25 Vertikal 01.50 MATTONI Grand Prix Praha 
2012 02.20 LifeInLine Tour Opava 03.00 Goalissimo 
03.50 Finále KMK Zduchovice 04.20 M ČR v atletice do 
22 let 04.50 Česká pokerová tour 

05.20 Novashopping 05.59 Snídaně s Novou 08.55 
Ulice 09.55 Odvážná novinářka 11.50 Tescoma s chutí 
12.00 Polední Televizní noviny 12.35 Gilmorova děvča-
ta V 13.35 Dr. House II 14.35 Beze stopy 15.30 Zákon 
a pořádek. Zločinné úmysly II. Sestry 16.30 Přátelé 
V 17.00 Odpolední Televizní noviny 17.30 Kriminálka 
Miami VIII. Miami, máme problém 18.25 Ulice 19.30 
Televizní noviny 20.20 Gympl s (r)učením omezeným. 
V pasti 21.45 Na vlastní oči. aneb Co byste jinak nikdy 
neviděli. 22.40 Noční Televizní noviny 23.15 Cestující 
01.10 Zvláštní poldové 02.00 Novashopping 02.05 
Koření. Všechny vůně světa 02.45 Střepiny 03.25 Pow-
der Park II 04.15 V dobrém i zlém IV 04.55 Přátelé V 

06.00 Zpravodajství FTV Prima 06.50 Knight Rider IV. 
Knightova past 07.50 Kutil Tim V. Když Harry potkal 
Dolores 08.35 M*A*S*H 09.25 Prostřeno! 10.15 Dia-
gnóza vražda III. Vítězství ducha nad vraždou 11.15 
Big Ben I. Smrt na turné 13.15 Můj přítel Monk VII. Pan 
Monk si vylepšuje kondici 14.15 Vraždy v Kitzbühelu 
III. Zemřít zdravý 15.15 Námořní vyšetřovací služba L. 
A. II. Lovci lebek 16.10 Rosamunde Pilcher. Kouzelné 
léto 18.00 Prostřeno! 18.55 Zprávy FTV Prima 19.20 
Krimi zprávy 19.35 Krimi plus 19.50 VIP zprávy 20.00 
Cesty domů. K tomu se propracujem 21.30 TOP STAR 
magazín 22.35 Castle na zabití IV. Hrdinové a zločinci 
23.35 Sběratelé kostí IV. Fyzika věda je 00.30 Myšlenky 
zločince I 01.25 Volejte Věštce 03.20 Sběratelé kostí I. 
Muž v cele smrti 04.05 Česko na talíři 

06.00 Zátah 08.00 Láska a jiné kratochvíle 09.40 Neza-
stavitelný 11.15 Romy a Michele 12.50 Agenti v suk-
ních. Jaký otec, takový syn 14.35 Auta 2 16.20 Glee 
Live! 3D 17.45 Útěk ze Sibiře 20.00 Perfect Days - I ženy 
mají své dny 21.50 Revanš 23.25 Vlkodlak 01.25 Tekken 
02.55 Alarm 04.25 Jackass 3.5 

05.25 Upoutávky z vysílání Film+ 06.15 Pán zlodějů 
08.55 Teleshopping 12.05 Domácnost naruby 13.45 
Krajina střelců 16.15 Svět zítřka 18.00 Deník slečny 
Evy Smallwoodové 19.45 Ohnivá smršt´ 21.20 Bolero 
23.15 Skeletonman 00.50 Jeskyně smrti 02.30 Bílí za-
bijáci 04.00 Nemesis 

05.10 Sladký život v New Yorku 1. Zapomenuté záběry 
06.20 Diagnóza vražda 8. Tátovy hříchy - část 1 07.20 
Dobrá manželka 1. Nekonvenční přístup 08.20 Bratři 
a sestry 1. Chladné přijetí 09.20 Vraždy v Midsomeru 10. 
Gilotina 11.20 Walker, Texas Ranger 8. Zúčtování v Ca-
sa Diablo - 2.část 12.20 Můj přítel Monk 6. Pan Monk 
jde do banky 13.20 Rookie Blue 2. Malověrný 14.20 
Walker, Texas Ranger 8. Loučení se svobodou 15.20 
Dobrá manželka 1. Bez přípravy 16.20 Bratři a sestry 
1. Chyby se stávají, část 1 17.20 Vraždy v Midsomeru 

05.15 J.P.P. - Jožo Pročko pokúša 06.00 Dobrodružstvá 
Jackieho Chana IV. 06.20 Kung Fu panda I. 06.40 R.I.S.. 
Kriminálka Paríž II. 08.20 KVALIFIKÁCIA MS 2014. BUL-
HARSKO - ARMÉNSKO Záznam. 09.55 KVALIFIKÁCIA 
MS 2014. SLOVENSKO - LICHTENŠTAJNSKO Záznam. 
11.35 Kobra 11 VIII. 12.25 Aj múdry schybí 13.30 Wal-
ker, texaský ranger I. 14.15 Flashpoint. Smrtiaci výstrel 
II. 15.05 V mene zákona 15.25 112 16.15 Ženatý so 
záväzkami II. 17.05 Kobra 11 VIII. 18.00 Walker, texaský 
ranger I. 19.00 Dobrodružstvá Jackieho Chana IV. 19.20 
Muži v čiernom II. 20.10 Top Gear II. 22.10 Sexy šport 
22.15 Spartakus. Krv a piesok 23.10 Las Vegas. Kasíno 
III. 00.00 Sexy šport 00.05 Sexy výhra 01.40 Spartakus. 
Krv a piesok 02.30 Sexy šport 02.35 R.I.S.. Kriminálka 
Paríž II. 04.05 V mene zákona 04.30 Aj múdry schybí 

05.45 KRIMI 06.15 NOVINY TV JOJ 07.45 Súdna sieň. 
Dohoda 08.50 Dom snov III. 09.50 Panelák. Burčiak 
11.00 Pekelná kuchyňa I. 12.00 NOVINY O 12.00 13.00 
Súdna sieň. Zmrzlinár 14.00 Panelák: Burčiak 15.00 
C.S.I.: Kriminálka Miami VII. 16.00 Kosti IV. 17.00 NO-
VINY O 17.00 17.30 Riskni milión! 18.00 Súdna sieň. 
Urobil si mi decko 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV JOJ 
19.55 ŠPORT 20.10 NAJLEPŠIE POČASIE 20.20 Čarode-
jov učeň 22.50 Vtierka Castle III.. - NOVÉ ČASTI 23.50 
C.S.I.. Kriminálka Las Vegas XI. 00.50 Mafstory: Hacker 
01.50 Neporaziteľná Jane. Ťažko ju zabiť! 02.40 Vtierka 
Castle III. 03.20 NOVINY TV JOJ 03.45 C.S.I.. Kriminálka 
Miami VII. 04.25 Črepiny 

05.05 Starý 06.05 Moderné veštenie 07.05 MacGyver 
08.00 Matlock III. 09.05 Detektív Nash Bridges II. 11.00 
C.S.I.. Kriminálka New York II. 12.00 POD POVRCHOM 
13.10 Matlock III. 14.15 Takešiho hrad II. 14.45 Simpso-
novci VIII. 15.15 Griffinovci IV. 15.45 Futurama IV. 16.15 
Vytunuj mi fáro I. 16.55 Pekelná kuchyňa I. 17.55 Fak-
tor strachu II. 18.50 Dom snov III. 19.50 Riskni milión! 
20.20 C.S.I.. Kriminálka Miami VII. 21.05 C.S.I.. Kriminál-
ka Las Vegas XI. 22.05 Amazing Race 23.05 Akty X V. 
00.05 Vytunuj mi fáro I. 00.35 Simpsonovci VIII. 01.05 
Griffinovci IV. 01.30 Nespravodlivo odsúdený 02.20 
Amazing Race 03.05 Akty X V. 03.50 Cyranov ostrov 
04.15 MacGyver 

07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy 08.00 Ranné 
správy 08.30 Ranné správy 09.00 Správy 09.15 Slo-
vensko dnes 09.30 Šport + 10.00 Správy 10.30 Správy 
10.40 24 hodín vo svete 11.00 Správy 11.25 Téma dňa 
12.00 Žurnál 12.30 Ekonomika 12.45 Labyrint 13.00 
Správy/Štúdio TA3 13.30 Správy 13.40 Ekonomika 
a šport 14.00 Správy/Štúdio TA3 14.30 Dôchodok 
15.00 Správy/Štúdio TA3 15.30 Správy 15.40 Ekono-
mika a šport 16.00 Žurnál 16.30 Ekonomika 16.45 
Peňaženka 17.00 Správy 17.10 Záznam TB - Štúdio TA3 
17.30 Správy 17.40 Záznam TB - Štúdio TA3 18.00 Sprá-
vy 18.10 Záznam TB - Štúdio TA3 18.30 Hlavné správy 
19.00 Správy/Štúdio TA3 19.30 Ekonomika a šport 
19.50 Téma dňa 20.30 Slovensko dnes 20.45 Biznis 
21.00 Správy 21.30 Debata 22.00 Žurnál 22.30 Šport + 
23.00 Správy 23.10 24 hodín vo svete 23.30 Žurnál 

05.10 McLeodovy dcery VIII. Veselá vdova 05.59 Studio 
6 08.30 Kouzelná školka 09.00 Letohrátky. Cesta do 
Tramtarábie 09.30 Komici na jedničku 10.25 Sobota 
12.00 Zprávy ve 12 12.20 BBV, Předpověď počasí (Pra-
ha), Události v regionech plus 12.30 Sama doma 14.00 
Banánové rybičky 14.30 Televarieté 16.00 Cestománie 
16.30 AZ-kvíz 16.55 Všechnopárty 17.45 Černé ovce 
18.00 Události v regionech 18.25 Můžeme dál? 18.55 
Události za okamžik a počasí 19.00 Události 19.50 
Branky, body, vteřiny 19.59 Šťastných deset a Sportka 
20.00 Ententýky. Jsem mizerná matka 21.00 Pošta pro 
tebe 21.55 Stopy, fakta, tajemství 22.25 Případy de-
tektiva Murdocha IV. Rozedraný a špinavý 23.10 Bratři 
a sestry II. Večerní odhalení 23.55 Losování Sportky 
a Šance 00.00 Sex zabíjí 01.25 Film o seriálu Vyprávěj 
01.35 Na stopě 02.00 AZ-kvíz 02.25 Sváteční slovo fa-
ráře Bogdana Stepieńa 02.30 Týden v regionech Brno 
02.55 Týden v regionech Ostrava 03.20 Banánové ry-
bičky 03.50 Knihy mají své osudy 04.35 Kaskadér 

05.25 Posedlost rodu Šechtlů 05.50 Osobnost na Dvoj-
ce 05.59 Dobré ráno 08.30 Panorama 09.00 Ushuaia 
09.30 Království divočiny. Bobři 10.00 Na divokém se-
veru 10.55 Přežít! 11.45 Film o seriálu Ententýky 12.00 
Krásný ztráty 12.25 Chcete mě? 12.40 Svět očima Han-
zelky a Zikmunda 13.05 Na forbíně TM 13.45 Babylon 
14.15 Hranice bez hranic. Trojmezí na východě 14.40 
Architektura. Andrea Palladio. Vila Barbaro 15.10 Ze-

06.55 Správy STV 07.40 Góly - body - sekundy 07.50 
Práca pre teba 08.00 Vojna kuchárov 08.30 Duel 09.00 
5 proti 5 09.45 Úsmev, prosím! 10.15 Zákon a poria-
dok. Špeciálna jednotka VI.. Neznáma osoba 11.00 
Sila lásky IV. 11.50 Práca pre teba 12.00 Poludňajšie 
správy 12.10 Dámsky klub 13.40 Taxík 14.10 Divoký 
anjel 15.00 Doktor z hôr. Zakázaná láska 15.50 Práca 
pre teba 16.00 Správy STV o 16.00 16.15 Góly - body 
- sekundy 16.20 Počasie 16.25 Sila lásky V. 17.20 Voj-
na kuchárov 17.50 Duel 18.20 5 proti 5 19.00 Správy 
STV 19.45 Počasie 19.50 Góly - body - sekundy 20.10 
Dobrý Will Hunting 22.15 Nočné správy 22.25 Počasie 
22.28 Góly - body - sekundy 22.35 Radosť zo života. 
Zora Kolínska 23.05 Doktor z hôr. Zakázaná láska 23.50 
O 5 minút 12 01.00 Dobrý Will Hunting 03.00 Nočné 
správy 03.10 Góly - body - sekundy 03.20 Divoký anjel 
04.00 Sila lásky IV. 04.50 Sila lásky V. 

06.40 Polícia 06.50 Regionálny denník 07.15 Komentá-
re 07.40 Práca pre teba - magazín 08.00 Živá panorá-
ma 08.35 Pre materské školy. Fidlibum 09.00 Práca pre 
teba 09.05 Dámsky klub 10.40 Súčasné bývanie 11.05 
Fokus zdravie 11.35 Rusínsky magazín 12.00 Správy - 
Hírek 12.10 Lesy Slovenska - Klimatická zmena 12.15 
Živá panoráma 12.40 ArtSpektrum 12.50 Ve Vajnoroch 
hrozny zrajú 13.30 Záhada Alzheimerovej choroby 
14.15 Orientácie 14.45 Doslova 15.55 Maďarský maga-
zín 16.30 Fokus - peniaze 16.55 Senior klub 17.25 Práca 
pre teba 17.30 Regionálny denník 18.00 Architektúra. 
Športový štadión Charléty 18.30 Večerníček: Čo roz-
právala teta Srna 18.45 Test magazín. Test magazín 
19.00 Správy STV 19.40 Správy - Hírek 19.50 Počasie 
19.53 (Ne)celebrity. Tibor Gáll 20.00 Slovenské kino. Já-
nošík 21.00 Občan za dverami 21.30 Komentáre 21.55 
Festivalové minúty Cinematik 22.00 Práca pre teba 
22.05 Na križovatke SK+CZ. Romeo, Julie a tma 23.40 
Profesionál 23.55 VAT 00.20 Udalosti ČT 01.10 Správy 
STV 01.50 ArtSpektrum 01.59 Záver vysielania 

06.00 Teleráno 08.20 Bez servítky 09.15 Kobra 11 VIII. 
10.10 Airborne. Smrtiaca hrozba 12.00 HORÚCA KRV 
13.05 Rýchle Televízne noviny 13.10 Mentalista I. 14.00 
Rýchle Televízne noviny 14.05 FARMA - DEŇ DRUHÝ 
15.30 Dva a pol chlapa VI. 15.55 Rýchle Televízne 
noviny 16.00 NCIS IX. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 
17.20 POČASIE 17.25 REFLEX 18.00 Bez servítky 19.00 
TELEVÍZNE NOVINY 20.00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.10 
POČASIE 20.20 MODRÉ Z NEBA 22.20 Nočné Televíz-
ne noviny 22.50 NCIS IX. 23.50 Mentalista I. 00.40 Dva 
a pol chlapa VI. 01.00 Hrdinovia III. 01.45 Smallville VIII. 
03.05 Kobra 11 VIII. 04.45 TELEVÍZNE NOVINY 

05.15 Čistá láska 07.10 Macocha 
07.55 Sudkyňa Hatchettová III. 08.30 
La Tormenta. Pokušenie lásky 09.25 
Veštiareň 10.25 Jesse II. 10.50 Ezel 
11.40 Sultán 12.50 Larina voľba 
14.05 O.C. California III. 14.55 Mladí, 
krásni, skazení 15.45 La Tormenta. 
Pokušenie lásky 16.45 Keď budeš 

moja 17.50 V siedmom nebi II. 18.45 Máš pravdu, milá-
čik II. 19.15 Frasier 20.15 Bolestné odlúčenie 22.05 Ezel 
23.15 Ally McBealová II. 00.05 Sex v meste III. 00.40 
Adela show 01.20 Frasier 02.05 Veštiareň 03.05 Sex 
v meste III. 03.35 Máš pravdu, miláčik II. 03.55 L.O.V.E. 
04.30 Na streche 

Streda 12. septembra 2012
Blahoželáme Máriám, zajtra Ctiborom
Ženské meno Mária má hebrejský 
pôvod a voľný preklad znie „milovaná 
bohom“. V rôznych podobách je meno 
Mária rozšírené po celom svete a je to 
jedno z najbežnejších ženských mien. 
Dominantnými vlastnosťami týchto 
žien je vôľa, citlivosť, mravnosť a aktív-
nosť. Svoj nesúhlas dokážu dať dôrazne 
najavo. Márie sú rozhodné, priateľ-
ské, súcitné a majú v sebe výrazný 
dynamizmus. Zvyčajne sú veľmi dobré 
študentky, obľubujú hlavne klasické 
štúdium. Priťahuje ich povolanie, kde 
treba odovzdávať veľa zo seba. Márie 
zaujíma všetko, čo sa týka sociálnej 
oblasti a veľmi im pristane úloha matky. 
Vybrali sMe pre Vás: 
Divadlo alexandra Duchnoviča 
- O DVOCH GENERÁLOCH o 19. h
Divadlo J. Záborského - Michail Jev-
grafovič Saltykov-Ščedrin ZABIJAK JOE 
– dráma o 19. h

STV 1

STV 2

doma

joj pluS

Ta 3

markíza
čT1

čT2

10. Kýčovitá vražda 19.20 Můj přítel Monk 6. Pan Monk 
a tři Julie 20.20 Rookie Blue 2. Okamžitě 21.20 Dračí 
templáři 23.20 Večer pro dámy 01.20 Walker, Texas 
Ranger 8. Loučení se svobodou 02.20 Dobrá manželka 
1. Bez přípravy 03.20 Bratři a sestry 1. Chyby se stávají, 
část 1 04.15 Diagnóza vražda 8. Tátovy hříchy - část 1 

05.10 Opravna vraků 06.00 Jak se to dělá. Ocelové 
barely pro lodní přepravu/Policejní píšťalky/Miniatur-
ní vlakové vozy 06.25 Rození obchodníci. Mercedes 
Cosworth - část 1 06.50 Rození obchodníci. Mercedes 
Cosworth - část 2 07.15 Americký chopper. Motorky 
pro Craftsman a DieHard - 1. část 08.10 Špinavé prá-
ce. Krocaní inseminátor 09.05 Nejsmrtelnější úlovek. 
Ostrovy Pribilof 09.55 Nutné k přežití. Africká savana 
10.50 Jak to dělají?. Kombajny/Záchranné čluny/Čo-
koláda 11.15 Jak se to dělá. Ocelové barely pro lodní 
přepravu/Policejní píšťalky/Miniaturní vlakové vozy 
11.40 Mimořádné projekty. Výstavba hongkongské-
ho letiště 12.35 Kustomizér 13.30 Rození obchodníci. 
Mercedes Cosworth - část 1 14.00 Rození obchodníci. 
Mercedes Cosworth - část 2 14.25 Americký chopper. 
Motorky pro Craftsman a DieHard - 2. část 15.20 Bořiči 
mýtů. Fotbalový míč naplněný héliem 16.15 Špinavé 
práce. Záchranná akce pod ledem 17.10 Nejsmrtelněj-
ší úlovek. Závod s ledem 18.05 Nutné k přežití. Močály 
Everglades 19.00 Jak se to dělá 19.30 Jak se to dělá. 
Skalpely/Olejové barvy/Helmy britské policie/Horole-
zecké cepíny 20.00 Megastavitelé. Most odolný proti 
zemětřesení 21.00 Lety po divoké Aljašce. Propan, 
problémy a úspěch 22.00 Cesta kolem světa 80 způso-
by 23.00 Dynamo. Neuvěřitelný kouzelník 00.00 Penn 
a Teller lžou. Lesní požár versus tryskový motor 00.55 
Megastavitelé. Most odolný proti zemětřesení 01.50 
Lety po divoké Aljašce. Propan, problémy a úspěch 
02.50 Cesta kolem světa 80 způsoby 03.50 Dynamo. 
Neuvěřitelný kouzelník 04.45 Jak to dělají?. Kombajny/
Záchranné čluny/Čokoláda 

05.00 Temná tajemství bitvy o Gallipoli 06.00 Planeta 
masožravců. Lev 07.00 Dopad asteroidu 08.00 Znalec 
psí duše. Pes a jeho chlapec a mobilní veterinář 09.00 
Živoucí ráje. Madagaskar - Ztracený svět 10.00 Dopad 
asteroidu 11.00 Vteřiny před katastrofou. Vzducholoď 
Hindenburg 12.00 Planeta masožravců. Lev 13.00 Me-
gastavby. USS Ronald Reagan 14.00 Hrdinové 2. světo-
vé války. Den D 15.00 Vyšetřování leteckých neštěstí. 
Zázračný únik 16.00 Zkoumání Země. Zrození života 
17.00 Velké migrace. Závod o přežití 18.00 Tajemství 
dávných dob. Ztracené pyramidy Číny 19.00 Mega-
továrny. Ferrari 20.00 Vyšetřování leteckých neštěstí. 
Konspirační náklad 21.00 Vězněm v cizině. Černý pa-
lác hrůzy 22.00 Příprava na soudný den. Doufám, že 
jen blázním 23.00 Tabu. Prostituce 00.00 Drogy a.s.. 
Syntetické drogy 01.00 Vězněm v cizině. Černý palác 
hrůzy 02.00 Příprava na soudný den. Doufám, že jen 
blázním 03.00 Zkoumání Země. Zrození života 04.00 
Tabu. Prostituce 

08.30 Fotbal 09.15 Fotbal 10.15 Fotbal 11.00 Fotbal 
11.45 Fotbal 12.45 Fotbal 13.45 Watts 14.30 Cyklistika 
17.00 Fotbal 17.45 Tenis 18.15 Business Class 18.20 
Business Class 18.25 Business Class 18.30 Wednesday 
Selection 18.35 Jezdectví 19.35 Jezdectví 19.40 Golf 
20.40 Golf 21.40 Golf 22.10 Golf 22.20 Golf 22.25 Month 
Selection 22.30 Jachting 23.00 Month Selection 23.05 
Jachting 23.10 Wednesday Selection 23.15 Olympiáda 
23.45 Cyklistika 01.15 Watts 01.30 Závěr vysílání 

06.00 Fotbal 08.00 Televizní nákupy 09.00 KO TV 09.30 
Televizní nákupy 10.30 Box 11.00 Televizní nákupy 
12.00 Býčí rodeo 13.00 Lední hokej 15.30 Lední hokej 
18.15 Fotbal 20.15 Zlaté okamžiky 20.30 Házená 22.15 
Poker 00.15 Box 03.15 KO TV 03.45 Box 04.15 Lední 
hokej 

08.00 Te-
l e s h o p 
09.00 Sport 
Expres 09.10 

Anglie-Ukrajina 11.00 Sport Expres 11.10 Borec měsí-
ce 11.25 Outdoor speciál 11.55 Teleshop 12.00 Trans 
World Sport 13.00 Sport Expres 13.10 Teleshop 13.15 
CSKA Moskva-Dinamo Riga 15.00 Sport Expres 15.10 
Bulharsko-Arménie 17.00 Sport Expres 17.10 Teleshop 
17.30 MMČR v motokrosu 18.00 Element 18.10 Vo-
dácký závod Budějovice - Praha 18.35 America‘s Cup 
Magazine 19.00 Sport Expres 19.10 Auto-mag 19.45 
Teleshop 20.00 Magazín ATP World Tour 20.30 Pokero-
vá škola 21.00 Sport Expres 21.10 Barca TV 23.00 Sport 
Expres 23.10 Formule 1 - VC Itálie 00.45 Teleshop 01.00 
Videotext

TV prima

TV noVa

joj

dajTo

čT4

HBo

Film+

uniVerSal cHannel

diScoVery

naTional GeoGrapHic

euroSporT

SporT1

noVa SporT
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II. B tr. dorast
1. Široké  4 4 0 0 19:0 12
2. V. Šariš  3 3 0 0 10:1 9
3. ražňany  4 2 1 1 10:4 7
4. Záhradné  3 2 0 1 8:2 6
5. Víťaz  4 1 0 3 7:11 3
6. Jakubovany  3 1 0 2 1:5 3
7. tulčík  4 1 0 3 1:17 3
8. Uzovce  3 0 2 1 3:9 2
9. Lipníky  4 0 1 3 4:14 1

I. tr. žIacI
1. Š. Michaľany  6 5 1 0 34:4 16
2. M. Šariš  6 4 1 1 32:10 13
3. Kapušany  6 4 1 1 23:8 13
4. Hermanovce  6 4 1 1 12:11 13
5. chmin. N. V.  6 3 3 0 21:8 12
6. Brezovica  6 3 2 1 31:5 11
7. dulova Ves  6 3 1 2 29:9 10
8. Peč. N. V.  6 3 0 3 17:19 9
9. dubovica  6 1 2 3 23:24 5
10. Fintice  6 1 2 3 9:17 5
11. Víťaz  6 1 1 4 7:36 4
12. Pušovce  6 1 0 5 10:30 3
13. sedlice  6 1 0 5 2:36 3
14. župčany  6 0 1 5 6:39 1

II. a tr. žIacI
1. drienov  4 4 0 0 17:2 12
2. Kendice  3 3 0 0 20:0 9
3. FaMt Prešov  4 3 0 1 17:3 9
4. Petrovany  4 3 0 1 15:3 9
5. Záborské  3 2 0 1 9:2 6
6. chmeľov  4 2 0 2 13:10 6
7. Kokošovce  4 1 0 3 5:13 3
8. Lemešany  4 0 1 3 5:16 1
9. saFI Prešov  4 0 1 3 0:19 1
10. V. Šebastová  4 0 0 4 0:33 0

II. B tr. žIacI
1. Janov  3 3 0 0 27:5 9
2. Miklušovce  4 3 0 1 28:12 9
3. rokycany  3 1 0 2 8:18 3
4. žipov  3 0 1 2 5:13 1
5. radatice  3 0 1 2 9:29 1

II. c tr. žIacI
1. ražňany  4 4 0 0 11:2 12
2. Medzany  4 3 1 0 13:5 10
3. Široké  4 3 0 1 31:5 9
4. Lipovce  4 3 0 1 21:4 9
5. Hrabkov  4 2 0 2 6:6 6
6. Uz. Šalgov  4 1 1 2 5:9 4
7. Fričovce  4 1 0 3 13:13 3
8. chmiňany  4 1 0 3 10:14 3
9. Jarovnice  4 1 0 3 12:36 3
10. Kojatice  4 0 0 4 1:29 0

II. d tr. žIacI
1. V. Šariš  4 4 0 0 15:1 12
2. I. ostrovany  4 3 0 1 22:8 9
3. Uzovce  4 3 0 1 23:11 9
4. Gregorovce  4 2 1 1 14:7 7
5. Š. sokolovce  4 2 1 1 11:11 7
6. terňa  4 2 0 2 26:11 6
7. Záhradné  4 1 2 1 22:9 5
8. demjata  4 1 0 3 4:30 3
9. tulčík  4 0 0 4 8:16 0
10. Jakubovany  4 0 0 4 2:43 0

II. E tr. žIacI
1. Poloma  4 4 0 0 22:2 12
2. Š. dravce  4 3 0 1 15:9 9
3. torysa  4 3 0 1 10:9 9
4. rožkovany  4 1 0 3 7:10 3
5. Kamenica  4 1 0 3 5:14 3
6. Krivany  4 0 0 4 1:16 0

(kub)

Tabuľky 
hovoria

Sokolovňa ožila stretnutím pria-
teľov My z Táboriska. Zápolili na 
šiestom ročníku tenisového tur-
naja vo štvorhre mužov Táborisko 
open 2012. Päťdesiatka účastníkov 
bojovala v sobotu o najvyššie poc-
ty najprv v skupinovej fáze. Všetci 

sa prekonávali, smeče poriadne 
duneli. Víťazi však museli preuká-
zať silnú vôľu, bojovať so súpermi 
aj slnkom.

Poradie: 1. Mačejovský, Hudák, 
2. Potyčný, Marcinko, 3. Staš, P. Var-
ga.

Hrala sa aj súťaž útechy: 1. 
Pavlíčko, Kurimský, 2. Ďuro, Kubek, 
3. Kočiš, Stojka, 4. Hlaváč, Šmihula.

Všetci aktéri sa už tešia na sied-
my ročník Táborisko open.

Peter Pavlíčko,
starosta Sokola

Vydarený tenisový
Táborisko open 2012

(jac) - Oblastný fut-
balový zväz v Prešo-
ve je organizátorom 
19. ročníka Letného 
pohára ObFZ Pre-
šov. Podujatie vyvr-
cholí dnes od 15.30 
h na ihrisku vo Vyšnej 
Šebastovej finálovým duelom 
Malý Šariš - Dubovica. Mužstvo 
Dubovice sa bude usilovať ob-
hájiť vlaňajší primát v tejto po-
hárovej súťaži.

Prvé kolo: Fričovce - Široké 
1:2, Dubovica - Chminianska 
Nová Ves 4:0, Malý Šariš - Her-
manovce 10:0, Drienov - Vyš-
ná Šebastová 5:3, Ličartovce 
- Janov 3:3, 4:3 na pok. kopy, I. 
Ostrovany - Demjata 1:1, 4:2 na 
pok. kopy, Lipany B - Torysa 3:5, 
Kamenica - Pečovská Nová Ves 
7:3.

Druhé kolo: Torysa 
- I. Ostrovany 2:1, Ličar-
tovce - Dubovica 1:4, 
Široké - Drienov 2:1, 
Malý Šariš - Kamenica 

2:0.
Semifinále: Široké - 

Malý Šariš 0:0, 3:4 na pok. 
kopy, Dubovica - Torysa 3:2 
(0:1).

Víťaz letného pohára získa 
pohár, diplom a 133 EUR. Druhý 
tím diplom a 66 EUR, zdolaní se-
mifinalisti 33 EUR.

Šesťkrát v Letnom pohári 
ObFZ triumfovala Chminianska 
Nová Ves, po jednom víťazstve si 
zaknihovali Solivar (vyhral prvý 
ročník pohára v roku 1994), Ša-
rišské Sokolovce, Fintice, Ľubo-
tice, Ražňany, Župčany, AFK Pre-
šov, Pečovská Nová Ves, Kojatice, 
Fričovce, Petrovany, Dubovica.

(jac) - Klub prešovských turistov v spo-
lupráci s oblastným výborom SZPB v 
Prešove a OcÚ v Zlatej Bani usporiada 
v sobotu Mierový pochod do Zlatej 
Bane. Trasa: Abranovce - Raslavkameň 
- Bodoň - Zlatá Baňa (12 km). Autobus 
SAD z Prešova do Abranoviec odchá-
dza z autobusovej stanice o 7.45 h. 
Účastníkov zo Zlatej Bane po skončení 
kultúrneho programu odvezie do Pre-
šova autobus, ktorý zabezpečili orga-
nizátori.

V Zlatej Bani sa uskutoční pietny akt 
pri príležitosti výročia vypálenia obce 
a 68. výriočia SNP. Jeho súčasťou bude 
aj kultúrny program a občerstvenie. V 
obci bude aj celoslovenská súťaž v ry-
žovaní zlata.

Dnes (15.30 h) vo vyšnej
Šebastovej finále 19. ročníka
Letného pohára obFZ Prešov

Malý Šariš - Dubovica

1. FC TaTran
PoZýva

Do PríPraviek
(jac) - 1. FC Tatran Prešov pri-

pravil na štvrtok 27. septembra 
výber chlapcov narodených v ro-
koch 2002 až 2006 do prípraviek. 
Bude od 17.15 h na ihrisku s ume-
lou trávou v jazdeckom areáli. 
Nebude na ňom chýbať šéftréner 
prípraviek v 1. FC Tatran a tréner 
jedenásťročných chlapcov Marek 
Petruš. Na tomto výbere bude aj 
koordinátor mládeže v 1. FC Tat-
ran Štefan Mihalík.
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Hermanovce - Pečovská
nová ves 3:6 (0:1)

Hostia boli lepším mužstvom a za-
slúžene zvíťazili. Využili oslabenie 
domácich v obrane - Hermanovciam 
chýbali hráči zo základnej zostavy, a 
najmä v druhom polčase rýchlymi, 
presnými prihrávkami, dôrazom a 
častou streľbou dostali domácu de-
fenzívu na kolená. Góly domácich 
dali Jozef Guži, Marián Baláž, Július 
Vaško, za hostí skórovali Erik Lipták 
2, Alexander Radačovský 2, Stano 
Červeňák 2. Rozhodoval Valko. ŽK: 
S. Dugas, P. Grejták, J. Fröhlich - A. 
Radačovský, E. Lipták, L. Fröhlich, D. 
Vranko.

Haniska - vyšná šebastová 
1:0 (0:0)

V bojovnom a s nasadením hra-
nom stretnutí získali domáci ďalšie 
tri cenné body a odpútali sa z dna 
tabuľky. O svojom víťazstve mohli 
domáci rozhodnúť už v prvom pol-
čase, nevyužili však výhodu dvoch 
pokutových kopov! Martin Hopko v 
19. a Martin Sedlák v 24. min ich ne-
premenili. Martin Sedlák svoju chy-
bu napravil, keď v 69. min skóroval 
a zabezpečil tak Haniske víťazstvo. 
Rozhodoval Kvašňák. ŽK: M. Hopko, 
M. Sedlák, F. Dyačovský, T. Vysocký 
- J. Nosáľ, J. Falat, M. Adamovič, D. 
Kravjar, ČK: M. Adamovič.

ražňany - malý šariš
0:1 (0:0)

Prvá polovica súboja patrila hosťom, 
ktorí si vytvorili dve vyložené šance - 
v 27. min trafili brvno a v 38. min žrď. 
V druhej časti sa viac dostávali do 
príležitostí aj domáci, tiež však bez 
gólového efektu. Záver stretnutia 
opäť patril hosťom, ktorí gólom Miša 
Horoščáka v 84. min rozhodli o svo-
jom víťazstve. Zápas dobrej úrovne 
sledovalo takmer tristo divákov. Roz-
hodoval Miloš Hudák. ŽK: T. Galeštok 
- L. Poláček, P. Husár.

Dubovica - kojatice
3:0 (1:0)

Víťazstvo domáceho mužstva je za-
slúžené. Hralo disciplinovanejšie, 
rýchlejšie a presnejšie kombinova-
lo a v obrannej fáze hráčom hostí 
veľa nedovolilo. Najväčšiu zásluhu 
na hladkom víťazstve Dubovice má 
Štefan Zvolenský, ktorý si na tento 
zápas obul strelecké kopačky. Zakni-
hoval si hetrik - prvýkrát skóroval v 
22. min z pokutového kopu a potom 
v 75. a 78. min. Rozhodoval Onde-
rišin. ŽK: R. Polák, ČK: Ľ. Zlatohlavý 
(obaja hostia).

miklušovce - nemcovce
2:3 (0:0)

Domácim hráčom sa nedarí a stratili 
ďalšie tri body na domácom trávniku. 
Prvá časť hry bola vyrovnaná, ani jed-
no mužstvo si výraznejšiu prevahu ne-
vytvorilo. Po zmene strán začali lepšie 
hostia, ktorí sa v 48. min gólom Jozefa 
Lackaniča ujali vedenia. O päť minút 
neskôr bol stav súboja vyrovnaný - 
úspešným exekútorom pokutového 
kopu bol Pavol Gaboš. V 59. min dal 
druhý gól Nemcoviec Marek Župa. V 
73. min bolo opäť vyrovnané - z tímu 
Miklušoviec skóroval Marek Pekár. Po-
sledné slovo v tomto dueli však pat-
rilo hosťom, ktorí v 83. min druhým 
gólom Mareka Župu strhli víťazstvo 
na svoju stranu. Rozhodoval Ľ. Varga. 
ŽK: R. Čuchta, J. Pekár - J. Lackanič, M. 
Seman, P. Mikolaj, M. Bača, M. Župa.

janov - Petrovany 0:0
Bolo to vyrovnané stretnutie, v kto-
rom mali hostia viac z hry v prvom 
polčase, domácim sa hra viac darila v 
druhej časti. V remízovom dueli si ani 
jedno mužstvo nevytvorilo výraznej-
šiu šancu. Rozhodoval Kovalič. ŽK: D. 
Cina - D. Petruška.

Fričovce - Demjata 0:0
Stretnutie prvého s tretím mužstvom 
tabuľky bolo v pozornosti futbalo-
vých priaznivcov. Viac z hry i mož-

ností malo domáce mužstvo, hostia 
mali dobre organizovanú defenzívu 
a boli nebezpeční v kontrách. Výraz-
nejšiu šancu si nevypracoval ani je-
den tím. Najväčšiu šancu mali hostia 
v poslednej minúte zápasu, samo-
statný nájazd na domácu bránku 
však hráč Demjaty nezužitkoval na 
strelenie gólu. Rozhodoval Ziemba. 
ŽK: R. Marcin (Demjata).

torysa - cHminianska nová 
ves 5:0 (3:0)

Domáci dosiahli výhru bez väčších 
problémov. Hostia nedokázali eli-
minovať ich vtipné, rýchle a presné 
kombinácie. Torysa si vytvorila sľub-
ný trojgólový náskok už v prvom 
polčase. Aj v druhom polčase domá-
ci kontrolovali hru a nepustili réžiu 
zápasu zo svojich rúk. Konto branká-
ra hostí zaťažili ďalšími dvoma gólmi. 
Strelecky sa v domácom tíme darilo 
najmä Ľubovi Saxovi, ktorý zazna-
menal hetrik. Po góle pridali Ľubo 
Bednár a Martin Jašš - ten je na čele 
tabuľky strelcov I. triedy.

tabuľka strelcov súťaže
Po 8. kole o cenu baDeX

(armatúry, čerpadlá, sanita):

14 gólov - M. Jašš (Torysa), 10 - D. 
Petruška (Petrovany), 8 - M. Horoščák 
(M. Šariš), Š. Zvolenský (Dubovica), 7 
- A. Radačovský (Peč. Nová Ves), 6 
- M. Stankovič (Demjata), Ľ. Bodnár 
(Torysa), 5 - K. Daňo (Petrovany), E. 
Lipták (Peč. Nová Ves), I. Macejko 
(Chmin. Nová Ves), R. Polák (Koja-
tice), M. Seman (Nemcovce), 4 - S. 
Červeňák (Peč. Nová Ves), R. Gajdoš 
(Hermanovce), T. Jačišin (Fričovce), 
M. Kaleja (M. Šariš), R. Olejár (Petro-
vany), Ľ. Saxa (Torysa), 3 - T. Dyačov-
ský, M. Hopko (Haniska), J. Kacvinský, 
Š. Kušnír (Fričovce), V. Karabinoš, M. 
Marinica (Hermanovce), J. Kozák (Ko-
jatice), P. Krivý (V. Šebastová), M. Ku-
ruc (Miklušovce), P. Gaboš (Miklušov-
ce), R. Marcin, Ľ. Tokár, G. Tomečko 
(Demjata), R. Prusák, R. Šoltis (Janov), 
R. Ševčovič, Z. Ševčovič (Dubovica).

na Poste líDra nováčik z maléHo šariša

1. m. šariš  8 6 1 1 21:10 19
2. Fričovce  8 6 1 1 17:9 19
3. Petrovany  8 5 2 1 30:10 17
4. Demjata  8 5 2 1 26:7 17
5. torysa  8 5 0 3 27:20 15
6. Hermanovce  8 5 0 3 19:16 15
7. Peč. n. v.  8 4 1 3 24:22 13
8. Dubovica  8 3 3 2 22:12 12
9. nemcovce  8 3 2 3 15:17 11
10. kojatice  8 3 0 5 12:18 9
11. v. šebastová  8 2 1 5 12:15 7
12. janov  8 1 3 4 13:25 6
13. Haniska  8 2 0 6 9:21 6
14. chmin. n. v.  8 2 0 6 10:23 6
15. miklušovce  8 2 0 6 12:34 6
16. ražňany  8 1 2 5 11:19 5

majstrovstvá obFz Prešov – 8. k l

(kub) - V ôsmom kole I. triedy bola bilancia domáci - hostia 8 3 2 
3 14:10. Malý Šariš vyhral v Ražňanoch, Pečovská Nová Ves v Her-
manovciach a Nemcovce v Miklušovciach. Bezgólovou remízou sa 
skončilo stretnutie ašpirantov na prvenstvo Fričovce - Demjata. Ani 
v zápase Janova s Petrovanmi gól diváci nevideli. Nováčik z Malého 
Šariša využil zaváhanie prvých troch mužstiev a ziskom troch bodov 
a lepšieho skóre sa vyšvihol na čelo tabuľky. Haniska vyhrala doma 
a odpútala sa z poslednej priečky, na ktorej ju nahradili Ražňany. 
Slabšia gólová bilancia v tomto kole ide na vrub toho, že až osem 
mužstiev nedokázalo ani raz skórovať. Ľubo Saxa z Torysy a Števo 
Zvolenský z Dubovice si zaknihovali hetrik. Vedúci súťaže strelcov 
Martin Jašš z Torysy tiež skóroval a má už na svojom konte štrnásť 
gólov.  V deviatom kole sa stretnú: Demjata - Hermanovce, Petrova-
ny - Fričovce, Nemcovce - Janov, Kojatice - Miklušovce, Chminianska 
Nová Ves - Dubovica, Malý Šariš - Torysa, Vyšná Šebastová - Ražňany, 
Pečovská Nová Ves - Haniska.

Foto: Zuzana Molčanová
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1. KOLO – 15.9.2012
CROATIA ZÁHREB - SLOGA DOBOJ
VARDAR SKOPJE - BREST MEŠKOV

IZVIDAČ LJUBUŠKI - LOVČEN CETINJE
TATRAN PREŠOV - METALURG SKOPJE

MET. ŠABAC - NEXE NAŠICE
 

2. KOLO – 22.-23.9.2012
SLOGA DOBOJ - NEXE NAŠICE

METALURG SKOPJE - MET. ŠABAC
LOVČEN CETINJE - TATRAN PREŠOV
BREST MEŠKOV - IZVIDAČ LJUBUŠKI
CROATIA ZÁHREB - VARDAR SKOPJE

 
3. KOLO – 29.-30.9.2012

VARDAR SKOPJE - SLOGA DOBOJ
IZVIDAČ LJUBUŠKI - CROATIA ZÁHREB

TATRAN PREŠOV - BREST MEŠKOV
MET. ŠABAC - LOVČEN CETINJE

NEXE NAŠICE - METALURG SKOPJE
 

4. KOLO – 6.-7.10.2012
SLOGA DOBOJ - METALURG SKOPJE

LOVČEN CETINJE - NEXE NAŠICE
BREST MEŠKOV – MET. ŠABAC

CROATIA ZÁHREB - TATRAN PREŠOV
 VARDAR SKOPJE - IZVIDAČ LJUBUŠKI

 
5. KOLO – 13.-14.10.2012

IZVIDAČ LJUBUŠKI - SLOGA DOBOJ
TATRAN PREŠOV - VARDAR SKOPJE

MET. ŠABAC - CROATIA ZÁHREB
NEXE NAŠICE - BREST MEŠKOV

METALURG SKOPJE - LOVČEN CETINJE
 

6. KOLO – 20.-21.10.2012
SLOGA DOBOJ - LOVČEN CETINJE

BREST MEŠKOV - METALURG SKOPJE
CROATIA ZÁHREB - NEXE NAŠICE

VARDAR SKOPJE – MET. ŠABAC
IZVIDAČ LJUBUŠKI - TATRAN PREŠOV

 
7. KOLO – 27.-28.10.2012

TATRAN PREŠOV - SLOGA DOBOJ
MET. ŠABAC - IZVIDAČ LJUBUŠKI
NEXE NAŠICE - VARDAR SKOPJE

METALURG SKOPJE - CROATIA ZÁHREB
LOVČEN CETINJE - BREST MEŠKOV

 
8. KOLO – 10.-11.11.2012

SLOGA DOBOJ - BREST MEŠKOV
CROATIA ZÁHREB - LOVČEN CETINJE
VARDAR SKOPJE - METALURG SKOPJE

IZVIDAČ LJUBUŠKI - NEXE NAŠICE
TATRAN PREŠOV – MET. ŠABAC

 
9. KOLO – 17.-18.11.2012

MET. ŠABAC - SLOGA DOBOJ
NEXE NAŠICE - TATRAN PREŠOV

METALURG SKOPJE - IZVIDAČ LJUBUŠKI
LOVČEN CETINJE - VARDAR SKOPJE
BREST MEŠKOV - CROATIA ZÁHREB

10. KOLO – 24.-25.11.2012
SLOGA DOBOJ - CROATIA ZÁHREB
BREST MEŠKOV - VARDAR SKOPJE

LOVČEN CETINJE - IZVIDAČ LJUBUŠKI
METALURG SKOPJE - TATRAN PREŠOV

NEXE NAŠICE – MET. ŠABAC
 

11. KOLO – 1.-2.12.2012
NEXE NAŠICE - SLOGA DOBOJ

MET. ŠABAC - METALURG SKOPJE
TATRAN PREŠOV - LOVČEN CETINJE
IZVIDAČ LJUBUŠKI - BREST MEŠKOV
VARDAR SKOPJE - CROATIA ZÁHREB

 
12. KOLO – 8.-9.12.2012

SLOGA DOBOJ - VARDAR SKOPJE
CROATIA ZÁHREB - IZVIDAČ LJUBUŠKI

BREST MEŠKOV - TATRAN PREŠOV
LOVČEN CETINJE – MET. ŠABAC

METALURG SKOPJE - NEXE NAŠICE
 

13. KOLO – 16.-17.02.2013
METALURG SKOPJE - SLOGA DOBOJ

NEXE NAŠICE - LOVČEN CETINJE
MET. ŠABAC - BREST MEŠKOV

TATRAN PREŠOV - CROATIA ZÁHREB
IZVIDAČ LJUBUŠKI - VARDAR SKOPJE

 
14. KOLO – 23.-24.2.2013

SLOGA DOBOJ -IZVIDAČ LJUBUŠKI
VARDAR SKOPJE -TATRAN PREŠOV
CROATIA ZÁHREB – MET. ŠABAC
BREST MEŠKOV - NEXE NAŠICE

LOVČEN CETINJE - METALURG SKOPJE
 

15. KOLO – 2.-3.3.2013
LOVČEN CETINJE - SLOGA DOBOJ

METALURG SKOPJE -BREST MEŠKOV
NEXE NAŠICE - CROATIA ZÁHREB

MET. ŠABAC - VARDAR SKOPJE
TATRAN PREŠOV - IZVIDAČ LJUBUŠKI

 
16. KOLO – 9.-10.3.2013

SLOGA DOBOJ -TATRAN PREŠOV
IZVIDAČ LJUBUŠKI – MET. ŠABAC
VARDAR SKOPJE - NEXE NAŠICE

CROATIA ZÁHREB - METALURG SKOPJE
BREST MEŠKOV - LOVČEN CETINJE

 
17. KOLO – 16.-17.3.2013

BREST MEŠKOV - SLOGA DOBOJ
LOVČEN CETINJE - CROATIA ZÁHREB
METALURG SKOPJE - VARDAR SKOPJE

NEXE NAŠICE - IZVIDAČ LJUBUŠKI
MET. ŠABAC - TATRAN PREŠOV

 
18. KOLO – 23.-24.3.2013

SLOGA DOBOJ - MET. ŠABAC
TATRAN PREŠOV - NEXE NAŠICE

IZVIDAČ LJUBUŠKI - METALURG SKOPJE
VARDAR SKOPJE - LOVČEN CETINJE
CROATIA ZÁHREB - BREST MEŠKOV

(jm) – „Hráčsky potenciál tu 
je. S vyhliadkou dvoch, troch 
rokov, pokiaľ budú aj potreb-
né financie, plánujeme prihlá-
siť do súťaže aj družstvo žien,“ 
vyhlásil na pondelkovej tlačovej 
konferencii prezident HK Bema-
co ŠŠK SLŠ Prešov Peter Šutran 
(na fotografii). Stretnutie s mé-

diami zorganizovali funkcionári 
klubu nie iba pri príležitosti za-
čiatku sezóny 2012/2013 (v so-
botu absolvovali staršie a mlad-
šie dorastenky úvodné zápasy 
celoslovenskej 1. ligy), ale tiež 
z dôvodu oficiálneho pred-
stavenia nového generálneho 
sponzora klubu, ktorým sa stala 
spoločnosť Bemaco. „Skutoč-
ne, bez jej finančnej pomoci 
by sme už nemohli prihlásiť 
všetky naše družstvá do sú-
ťaží, v ktorých budú štarto-
vať,“ vyzdvihol prínos hlavného 
„chlebodorcu“ P. Šutran. Jeho 
poďakovanie patrilo aj ďalším 
subjektom, ktoré im pomáhajú 
rozvíjať prešovskú dievčenskú 
hádzanú. „Ide o Prešovský sa-
mosprávny kraj a školy, ktoré 
sú v ich správe. Hotelová aka-
démia nám skutočne iba za 
symbolickú cenu prenajíma 
na tréningy a zápasy svoju 
športovú halu na Okružnej 
ulici. Stredná odborná lesníc-
ka škola nám za rovnakých 
podmienok poskytuje svoje 
športoviská v jej areáli.“ V tej 
súvislosti prvý muž prešovskej 
ženskej hádzanej ešte pozna-
menal: „Je smutné, že takáto 
pomoc neprišla, žiaľ, od mesta 
Prešov, ktoré reprezentujeme 
víkend čo víkend prakticky 

celý polrok, 
kedy ´bežia´ 
súťaže. No tu 
n e h o v o r í m 
iba za nás... 
Ak by sa po vzore samosprávy 
zachovala prešovská radnica 
k ostatným mládežníckym 
športom, určite by sa im lep-
šie fungovalo.“ 
V metropole Šariša nie iba chlap-
ci v športe medzi sedmičkami 
napredujú. „Aj my máme svoje 
úspechy. Staršie žiačky boli 
v rokoch 2009 a 2010 vicemaj-
sterkami Slovenska, v ďalšej 
sezóne získali zlaté medaily. 
Tento kolektív potom pre-
šiel k mladším dorastenkám 
a dievčatá ako prvoročiačky 
v tejto vekovej kategórii vy-
bojovali šieste miesto, čo je, 
myslím si, pekný úspech. Ak-
tuálny cieľ, ak sa tomuto druž-
stvu budú vyhýbať zranenia 
– v tichosti pomýšľame na 
medailu. V súčasnosti máme 
v kadetskej reprezentácii až 
päť hráčok. Mladšie a staršie 
žiačky budú účinkovať v regi-
onálnych súťažiach a je veľmi 
pravdepodobné, že sa prebo-
jujú na majstrovstvá Sloven-
ska. Staršie dorastenky tvo-
ria novovzniknutý tím, ktorý 
bude nováčikom v najvyššej 
súťaži. Dievčatá hádzaná baví 
a chcú v nej napredovať. Ich 
cieľom je záchrana a vytvoriť 
tak ´pôdu´ pre terajšie silné 
družstvo mladších doraste-
niek, ktoré o rok pôjdu do ve-
kovo vyššej kategórie. Zráta-
né a podčiarknuté, tento klub 
počas osemročnej existencie 
napreduje. Výkonovo, výsled-
kovo, vo vytváraní podmie-
nok,“ podčiarkol náš spolube-
sedník. 
A akýsi vrcholom snaženia, ako 
bolo v úvode citované, by malo 
byť znovuzrodenie ženskej 
hádzanej v treťom najväčšom 
meste na Slovensku. „Sú tu bý-
valé aktívne hráčky, ktoré sú 
vo veku, kedy by ešte mohli 
hrať. A aj chcú. Pomohli by 
svojimi skúsenosťami mlad-
ším spoluhráčkam. Už som to 
spomenul, za dva, tri roky, ak 
budú financie, to nemusí byť 
nereálna predstava,“ dodal na 
záver P. Šutran.       

Foto: Viktor Zamborský      

(jm) – Futbal a pivo patria k sebe. V meste i na „valale“. Inak to nie je ani v Haniske. Vždy 
v nedeľu popoludní si chlapi pýtajú od svojich polovičiek k peniazom za lístok na zápas 
aj nejaké tie drobné na penivý mok. Alebo je ich viac? V nedeľu chutilo pivečko pod 
Furčou dvojnásobne, veď domáci porazili v stretnutí 9. kola najvyššej okresnej súťaže 
Vyšnú Šebastovú 1:0.   

HK Bemaco plánuje za dva, tri roky 
„oživiť“ ženskú hádzanú v Prešove

Pätica v kadetskej 
reprezentácii

Vyžrebovanie hádzanárskej
SEHA League sezóny 2012/2013
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Fitnesky
Tatrana
pozývajú

(jac) - Zápis nových čle-
nov do klubu modernej 
gymnastiky a fitnes detí 
Tatran Prešov bude v pia-
tok 14. septembra od 16. h 
v telocvični ZŠ na Mukačev-
skej ulici. Vítané sú všetky 
športovaniachtivé deti od 
piatich rokov - dievčatá aj 
chlapci. klub robí gymnas-
tickú a kondičnú prípravu 
aj pre vyznávačov iných 
športov. Noví záujemcovia 
budú môcť prísť aj potom, 
vždy v pondelok, stredu a 
piatok od 15. h. Info aj na 
ingridfit@centrum.sk.

Šindliarska
sedemnástka
Turistický klub Medvedza skala Šind-
liar organizuje v nedeľu turistickú ak-
ciu Šindliarska sedemnástka. Zraz je 
stanovený na 8.30 h pri minerálnom 
prameni Sultánka v Šindliari. Trasa 
v pohorí Bachureň vedie z Lačnova 
do Lačnovského sedla, kde viedla 
stará cesta medzi Šarišom a Spišom, 
ďalej pokračuje cez Roveň okolo 
vodopádu Starý mlyn až na čierny 
močiar, kde v minulosti prebiehala 
rekonštrukcia senníkov. Cez samotný 
vrchol Bachurne (1 081 m n. m.) sa 
zíde do Magurského sedla a násled-
ne do Lačnova - dedinke dýchajúcou 
minulosťou. Tam navštívime kostolík 
a vypočujeme si výklad miestnych o 
ňom. Cez známy krasový zárez - Lač-
novský kaňon okolo Mojžišovho stĺ-
pu 60 m vysokého, a Kamennej Baby, 
opradenej povesťami, zídeme do 
Šindliara, miestnej časti na Bani, kde 
v amfiteátri bude podávaný guláš. 
Trasa je dlhá 18 km. Dostať sa na ňu 
z Prešova môžete autobusom SAD - 
z autobusovej stanice z nástupišťa č. 
9 má stanovený odchod na 8. h. Do 
Prešova autobus odchádza o 17.20 
h. Info na tel. č. 0907 105 086, 0918 
644 636.

františek bednár

(jac) - Vo štvrtok 20. septembra 
usporiada atletický klub TJ Slávia 
Prešovská univerzita dvadsiatu 
prešovskú atletickú veteraniádu. 
Bude na atletickom štadióne TJ 
Slávia PU na Ul. 17. novembra. 
Súťažiť sa bude v disciplínach 60 
m, 800 m, 5 000 m - Memoriál Mi-
lana Zimmermanna, diaľka, guľa, 
disk, oštep. Prezentácia sa začne 
o 16. h, začiatok podujatia je sta-
novený na 16.30 h.

Prvá prešovská atletická vete-
raniáda sa uskutočnila v máji 
1993. Pri jej zrode boli predseda 
atletického klubu TJ Slávia UPJŠ 
Prešov Juraj Maľcovský, Dušan 
Chebeň a Ján Jacoš. V stredu 26. 
mája 1993 o nej referoval Prešov-
ský večerník v článku s titulkom 
Na premiére mítingu veteránov 
v atletike excelovali aj riaditelia. 
V tomto článku je o. i. napísané: 
- Zatlieskať sa patrí skupine nad-
šencov z atletického oddielu TJ 

Slávia UPJŠ Prešov. Premenili sa 
na organizátorov, ale aj aktérov 
premiérového prvého ročníka 
mítingu veteránov. Podujatie sa 
premenilo na oslavu kráľovnej 
športu. Pre viacerých účastníkov, 
čo ani jeden z nich netajil, sa mí-
ting stal životnou inšpiráciou...

Dušan Chebeň a jeho priatelia 
vdýchli život atletickému podu-
jatiu, ktoré sa určite dočká ďal-
ších repríz. Tretry si znovu obuli 
osobnosti prešovskej atletiky. 
Nechýbal medzi nimi Milan Zim-
mermann, Stanislav Hižnay, Oleg 
Kopanev, Juraj Maľcovský, Peter 
Fedorčák, Marián Puna a ďalší. 
Medzi najpríjemnejšie prekva-
penia patril šprintérsky výkon 
- v minulosti vynikajúceho atléta 
a mnohonásobného majstra vý-
chodného Slovenska v stolnom 
tenise - Františka Mochňackého. 
V behu mužov 50- až 54-roč-
ných na 60 m dosiahol čas 8,2 s. 

Na svoje najlepšie atletické roky 
si spomenul aj riaditeľ Imuny v 
Šarišských Michaľanoch Imrich 
Banda. Nezaostal za ním ani Oto 
Banda, ktorý šéfuje pedagógom 
a študentom v SOU dopravnom v 
Prešove. A najpríjemnejšie ziste-
nie z prešovskej premiéry? Viace-
rí boli príjemne prekvapení svo-
jimi výkonmi. Keď prevzali ceny, 
pobudli v družnej debate. Je to 
neuveriteľné, ale krásne zároveň. 
Pred všetkými ožili spomienky. 
Nikto o tom nevravel, ale uvedo-
moval si každý, že kráľovná špor-
tu sa svojim vyznávačom dokáže 
odmeniť, ako nikto na svete... Aj 
preto to mnohých láka, aby si pri-
pomenuli vrchol svojej kariéry a 
zostali športu verní.

Žiaľ, viacerí už nie sú medzi nami. 
Patrí im naša pietna spomienka a 
poďakovanie za obetavú prácu, 
ktorú v prospech prešovskej atle-
tiky urobili.

Na budúci týždeň dvadsiata 
aTleTická veTeraNiáda

Aktéri prešovskej atletickej veteraniády v roku 2010.

(jac) - V sobotu bude pokračo-
vať futbalová Corgoň liga zápas-
mi deviateho kola. 1. FC Tatran 
Prešov sa už od 14.30 h stretne s 
MFK Košice.

Ďalšie zápasy (17.30 h): 
Trenčín - Myjava, Ružomberok 
- Senica, Zlaté Moravce - Slovan 
Bratislava, Nitra - Trnava, Banská 

Bystrica - Žilina.
V osemfinále Slovenského po-

hára Slovnaft Cupu 2012/2013 
sa 1. FC Tatran Prešov stretne s 
Ružomberkom. Hrať sa bude v 
stredu 26. septembra, začiatok 
zápasu je stanovený na 16.30 h.

Záložník Štefan Zošák opäť tré-
nuje v 1. FC Tatran Prešov, lebo 

Metalurg Záporožie, s ktorým 
mal podpísať zmluvu, je na po-
slednom mieste v najvyššej ukra-
jinskej súťaži a tak urobil rázne 
opatrenia. Skončil spoluprácu s 
trénerom Sergijom Kovalecom a 
nepodpísal zmluvu so Zošákom. 
Ten by mal v 1. FC Tatran hosťovať 
do konca jesene. 

Sobota (14.30 h) 1. FC tatran S KošiCami
štefan Zošák opäť v prešovskom drese


