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V  Prešove pôsobí skupina akti-
vistov, ktorá sa usiluje presadiť 
únosnú mieru elektromagne-
tického smogu a jeho vplyvu na 
zdravie ľudí. Bojujú na viacerých 
úrovniach. Na úradoch, minis-
terstve dopravy a výstavby, na 
súdoch všetkých stupňov, až 
po Ústavný súd SR. „Ešte nie 
je doriešený vysielač, ku kto-
rému máme nález ústavného 
súdu a  mesto už ide povo-
liť vedľa neho ďalší vysielač. 
Podľa hygienikov je minimál-
na prípustná vzdialenosť pre 
verejnosť päťdesiat metrov 
od zdroja žiarenia, ale nik-
to to nerešpektuje,“ povedala 
nám jedna z  aktivistiek Judita 

Čechová. Rodinné 
domy a  pozemky 
na Gorkého ulici 
sú totiž od zdroja 
vzdialené sotva 20 
metrov. „Na úrade 
mi povedali, že je 
to pre operátorov 
strategické miesto 
a pribudnú tam 
aj ďalšie a že všet-
ci chceme telefonovať. 
Ešte teraz zabojujeme, ale 
vážne rozmýšľame o odsťaho-
vaní. Aká bude hodnota našej 
nehnuteľnosti o pár rokov  
v takom prostredí?“ rozhor-
čene popísala aktuálnu situáciu 
Judita Čechová. 

Stavba elektronickej 
komunikačnej siete

Územné konanie tejto stavby 
vyhlásil stavebný úrad verejnou 

vyhláškou. Ide o  vysielač O2, 
ktorý má byť v tesnej blízkosti už 
existujúceho vysielača spoloč-

nosti Orange Slovensko. Tento-
raz sa aktivisti nedali vyradiť 
z  pripomienkového procesu 
a ako účastníci konania poda-
li na stavebný úrad námietky 
aj požiadavky. Pripomíname, 

že v  roku 2013, keď povoľovali 
vysielač pre Orange Slovensko, 
ich prešovský stavebný úrad ako 
účastníkov konania neakcepto-
val a  museli sa brániť na súde. 
Vec nie je doteraz doriešená. 

„Žiadame zohľadniť existen-
ciu súčasných zdrojov elek-
tromagnetického žiarenia 
a  doplniť hygienickú sprá-
vu o  emisie z  ďalších stavieb 

NA BUDOVE LESOV SR CHCE 
OPERÁTOR POSTAVIŤ ĎALŠÍ 
VYSIELAČ

Elektromagnetický smog z antén mobilných ope-
rátorov čoraz viac obťažuje ľudí a vplýva na ich 
zdravie. Namiesto toho, aby mesto korigovalo ich 
výskyt, chystá sa povoľovať umiestnenie ďalších 
antén. Minulý týždeň bolo na radnici územné kona-
nie, ktoré sa týka povolenia na umiestnenie ďalších 
antén na Ulici Obrancov mieru, presnejšie na ob-
jekte Lesov SR.

Aktivisti 

v územnom konaní 

podali námietky. 

Hygienická správa 

nehovorí nič o tom, 

ako žiarenie ovplyvní 

obyvateľov v okolí 

vysielača.
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v  okolí, konkrétne komuni-
kačnej siete Orange na bu-
dove Lesov SR, SWAN na by-
tovom dome na Požiarnickej 
ulici, Októbrovej ulici a  Ulici 
17. novembra, lebo hygienická 
správa neobsahuje relevantné 
informácie o hodnotách elek-
tromagnetických polí a  ich 
dopade na zdravie ľudí v oko-
lí plánovanej výstavby. Naše 
telá budú počas užívania ne-
hnuteľností vystavené vply-
vu žiarenia nielen z  nových 
antén, ale z ostatných stavieb 
v  okolí. K niektorým nehnu-
teľnostiam sú totiž bližšie, 
ako 25 metrov,“ informovala 
o  zásadnej pripomienke Čecho-
vá. Žiadajú preto predložiť ob-
jektívny výpočet priestorového 
rozloženia elektromagnetického 
poľa v okolí navrhovanej stavby 
za súčasného stavu, vrátane sta-
vu po vybudovaní nového vysie-
lača, teda keď bude v  maximál-
nej prevádzke. 

Výhrady k stanovisku 
rezortného ministerstva

Aktivistom sa  nepáči ani zá-
väzné stanovisko Ministerstva 
dopravy a  výstavby SR, pres-
nejšie vedúceho hygienika re-
zortu. Podľa nich bolo vydané 
iba na základe konštatovania 
projektanta. Orgán verejného 

zdravotníctva nežiadal predlo-
žiť štúdiu, ktorá by zohľadnila 
existenciu už jestvujúcich zdro-
jov elektromagnetického žiare-

nia. Ani hygienická správa nie 
je podľa aktivistov dostatočne 
vypracovaná. „Obmedzuje sa 
na posudzovanie vzdialenos-

ti iba od navrhovanej stavby 
pri trvalom výskyte obyva-
teľstva v  tzv. blízkej zóne vy-
sielačov, ale bez konkrétnych 
údajov. Navrhovaná stavba 
sa nachádza v  husto zasta-
vanej a obývanej zóne a ako 
obyvatelia v  jej okolí bude-
me trvalo vystavení účinkom 
elektromagnetického žiarenia 
emitovaného do priestoru na-
šich nehnuteľností z ďalšieho 
zdroja,“ konštatovala Čechová. 

Žiadajú zamietnuť vydanie 
územného rozhodnutia

Práve kvôli nesprávne vypraco-
vanej hygienickej správe žiadajú 
zamietnuť vydanie územného 
rozhodnutia. Chcú, aby ju dopl-
nili o  dokazovanie bezpečnosti 
tejto stavby, teda že v  každej 
okolitej nehnuteľnosti ovplyv-
nenej touto stavbou je v  celom 
jej priestore potvrdená ne-
škodnosť elektromagnetického 
žiarenia. Požiadavku opierajú 
o  ústavné právo na nerušené 
užívanie svojich nehnuteľností 
a  právo na zdravé životné pro-
stredie, ktoré je stavebný úrad, 
ako štátny orgán, povinný tiež 
chrániť. „Narušenie pohody 
bývania v okolí navrhovanej 
stavby zvyšuje aj naša nedô-
vera a nespokojnosť, ktorá 
vyplýva aj z  nedodržiavania 
zásad právneho štátu pri roz-
hodovaní tunajšieho staveb-
ného úradu v  podobnej veci. 
Potvrdzuje to nález Ústavné-
ho súdu z  decembra 2018 aj 
rozsudok Najvyššieho súdu 
SR z  mája 2019,“ upozornila 
Čechová. Jednoducho, nežela-
jú si ďalší vysielač na adminis-
tratívnej budove z obáv o  svoje 
zdravie aj blízkych osôb, ktoré 
doteraz nikto nevyvrátil. Od 
stavebného úradu požadujú, aby 
zamietol návrh na umiestne-
nie stavby vysielača. Na ťahu je 
teraz stavebný úrad. Mal by ná-
mietky preskúmať a  rozhodnúť 
či ich bude akceptovať a posúdi 
ako odôvodnené. Ostáva len ve-
riť, že tentoraz sa k tomu posta-
via zodpovedne a vec sa nebude 
musieť opäť riešiť na súde.

Anna Košuthová
Foto: www

Aktivistka Judita Čechová.
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Ak pracovali v danej krajine 
dlhšie obdobie a chcú požiadať  
o dávku v nezamestnanosti, lebo 
nemajú vo výhľade ďalšie za-
mestnanie, Sociálna poisťovňa 
im odporúča dávku žiadať ešte 
pred návratom na Slovensko  
v danej krajine podľa jej právnych 
predpisov. Platí totiž princíp, že 
dávka sa neuplatňuje automatic-
ky v Sociálnej poisťovni na Slo-
vensku, ale tam, kde naposledy 
pracovali, resp. kde si platili po-
istné. Príslušná inštitúcia danej 
krajiny potom posúdi, či žiada-
teľ spĺňa podmienky priznanie 

dávky podľa vlastných právnych 
predpisov (predovšetkým obdo-
bie poistenia), pričom môže žia-
dateľovi pri posudzovaní nároku 
zarátať aj obdobie poistenia na 
Slovensku.

Nezabudnite na doklad 
o práci v zahraničí

Občania pracujúci v zahraničí 
podliehajú v oblasti sociálneho 
zabezpečenia právnym predpi-
som tej krajiny, v ktorej pracujú, 
teda tam, kde sú poistení a platia 

si poistné na sociálne poistenie 
(v prípade, že nedochádza napr. 
k uplatňovaniu tzv. inštitútu 
vyslania). V každom prípade by 
si však poistenci mali pri ná-
vrate späť na Slovensko priniesť 
potvrdenie o období sociálneho 
poistenia v krajine, v ktorej pra-
covali, prípadne číslo sociálneho 
zabezpečenia, pod ktorým tam 
boli vedení.

Potvrdzujúcim dokladom v ta-
komto prípade môže byť napr. 
formulár E 104 (potvrdenie doby 
nemocenského poistenia), prís-

lušný prenosný dokument PD U1 
(potvrdenie doby poistenia v ne-
zamestnanosti) alebo aj pracovná 
zmluva. V budúcnosti im to môže 
výrazne pomôcť pri uplatňovaní 
si svojich nárokov na jednotlivé 
dávky (nemocenské dávky, dávka 
v nezamestnanosti, dôchodkové 
dávky) na Slovensku. 

Aj brigáda sa počíta

Preukázať výkon pracovnej čin-
nosti v zahraničí, najmä sezón-
nych brigád, môže byť neskôr 
zložité. Preto je dôležité zaob-
starať si jednotlivé potvrdenia 
o období sociálneho poistenia, 
ktoré občanom zjednodušia po-
zíciu nielen vo vzťahu k Sociálnej 
poisťovni, ale aj k inej inštitúcii 
členského štátu EÚ. Občanom 
preto odporúčame informovať 
sa vopred v pobočke Sociálnej 
poisťovne; v Informačno-pora-
denskom centre telefonicky na 
t.č. 0906 171 989 a 02 3247 1989; 
mailom cez webový Formulár pre 
otázky alebo si informácie vyhľa-
dať na webovej stránke Sociálnej 
poisťovne www.socpoist.sk.

Ilustračné foto: www

(pv) - Sociálna poisťov-
ňa pripomína brigádni-
kom alebo zamestnan-
com, ktorí si zarábajú 
v krajinách Európskej 
únie a uvažujú o návra-
te na Slovensko, aby si 
pred odchodom z kraji-
ny EÚ zvážili svoju ďal-
šiu životnú situáciu, kde 
požiadajú o dávku  
v nezamestnanosti.

Od piatka nás kontaktujete s tým, 
že vám volajú podozrivé čísla zo 
zahraničia, hlavne zo Stredoafric-
kej republiky. Naše rady sú vždy 
rovnaké: nikdy takéto čísla nedví-
hajte, nikdy im nevolajte naspäť. 
Ak vám v zahraničí žije rodina, tak 
jej čísla určite máte uložené. Ak sa 
s vami bude chcieť niekto spojiť zo 
zahraničia (známy, vzdialená ro-
dina), tak by vám poslal esemesku, 
ak nebudete dvíhať.

V prípade podvodných čísiel hro-
zí, že sa vám navýši faktúra za 

telefonovanie o vysokú sumu. Ide  
o sieť premyslených, zahraničných 
podvodníkov, ktorí sú takmer ne-
postihnuteľní.

Preto ich hovory ignorujte. Sko-
ro už každý telefón umožňuje 
blokáciu čísel, preto tak učiňte. 
Zároveň o týchto číslach upove-
domte svojho operátora. Ak ani 
to nepomôže a budú vás čísla 
neustále otravovať, choďte na 
políciu.

Zdroj: PZ SR

POZOR NA NEZNÁME ČÍSLA, KTORÉ 
VÁM VOLAJÚ Z AFRIKY A INÝCH KRAJÍN

ZAMESTNANCI V ZAHRANIČÍ, 
ZVÁŽTE SI VOPRED, KDE ŽIADAŤ 
O DÁVKU V NEZAMESTNANOSTI
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Podujatie sa uskutoční v  réžii 
Kultúrno-informačného centra 
vo Veľkom Šariši. Na športovom 
ihrisku v areáli Základnej ško-
ly sa budú v stredu 28. augusta 
premietať dva slovenské filmy. 
„O  20-tej hodine to bude film 
Zabudni od režiséra Igora Ka-
salu. Týmto filmom by sme 
chceli navodiť dobrú atmosfé-
ru, keďže ide o  dielo z nášho 
východného Slovenska,” infor-
movala riaditeľka Kultúrno-in-

formačného centra vo Veľkom 
Šariši Mária Gáborová. Film je 
z prostredia slovenskej dediny, 
rozpráva o živote a snoch dvoch 
starých mládencov. Na realizácii 
filmu sa podieľali ochotníci z Pre-
šova, Kapušian i Kendíc.  Už o de-
viatej večer premietnu slovensky 

mysteriózny thriller Trhlina. Je 
to príbeh o jednej z najväčších 
záhad Slovenska, o nevysvet-
liteľnom miznutí ľudí v pohorí 
Tribeč. Film je dielom režiséra 
Petra Bebjaka na motívy románu 
Jozefa Kariku. „Je to známy film, 
medzi divákmi veľmi úspešný, 

takže aj preto sme ho chceli 
ponúknuť našim Veľkošariša-
nom,” uviedla M. Gáborová. Pre-
mietať sa bude na plátno.

Piknik aj zábava

Keďže ide o piknikové kino, ľu-
dia si so sebou musia doniesť 
deky či stoličky na sedenie. „Vy-
tvoríme si pohodlie a okrem 
tradičných pukancov, ktoré sú  
v kine veľmi obľúbené, bude  
k dispozícii na zakúpenie 
pizza, bagety či iné občerstve-
nie,” vysvetlila Gáborová. Ne-
treba sa báť ani dažďa. Keby pr-
šalo, premietanie sa presunie do 
areálu TJ Slavoj vo Veľkom Šari-
ši, teda na futbalové ihrisko. Pod 
strechou tribúny nikto nezmok-
ne. Filmy si chce pozrieť aj pri-
mátor mesta Viliam Kall. Verí, že 
Veľkošarišania túto netradičnú 
formu ocenia a že v podobných 
aktivitách budú pokračovať aj 
v budúcnosti.

Ilustračné foto: www 

(ako) - Letné piknikové 
kino môžete vo Veľkom 
Šariši zažiť už v stredu 
28. augusta. Filmy sa 
budú premietať pod ho-
lým nebom, ale nebude 
to len o kultúrnom zážit-
ku, ale aj o pravom pik-
niku počas posledných 
teplých dní tohto leta.  

VO VEĽKOM ŠARIŠI BUDE 
ĎALŠIA ATRAKCIA,  
LETNÉ PIKNIKOVÉ KINO
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Konzumovať vysoké množstvo soli je zlý zlozvyk. 
Odporúčaná denná dávka je 3 až 5 gramov, ale do-
spelí ľudia väčšinou spotrebujú denne viac ako 10 
gramov. Z toho je 75 percent skonzumovanej soli 
skryté v potravinách ako sú údeniny, konzervy, rôz-
ne polotovary a ďalšie.

Kuchynská soľ prechádza procesom čistenia, pri 
ktorom je z prírodnej soli odstránené veľa mine-
rálov. Nerafinovaná kuchynská soľ obsahuje 75 % 
chloridu sodného a zvyšok sú minerály. Rafinovaná 
soľ, ktorú používame v kuchyni, je takmer z  99 % 
chlorid sodný.

Zdravotné riziká 

Je dokázané, že nadmerné solenie zvyšuje krvný 
tlak. Vysoké množstvo sodíka v organizme prispieva 
k poškodeniu ciev a vedie k zvýšeniu rizika vzniku 
mŕtvice a poškodenia srdcového tkaniva. Na sodík 
v tkanivách sa viaže voda a vznikajú opuchy. Je tu 
aj súvislosť medzi nadmerným solením a obezitou 
– po slaných jedlách máte smäd a pokiaľ ju zaháňate 
sladenými nápojmi, vyrábate si problém s nadváhou.

Soľ a malé deti

Malé deti by mali mať soli čo najmenej. Dojčatám a 
batoľatám do jedného roka by sa strava nemala pri-
soľovať vôbec. Po prvom roku veku solíme len veľmi 
málo. Deti do ôsmich rokov by mali mať asi štvrtino-
vé množstvo soli čo používajú dospelí ľudia. A aj po-
tom je dobré so soľou šetriť a netvoriť tak u detí zlé 
návyky. S veľkým množstvom soli navyše povzbu-
dzujeme chuť na sladké a to deťom tiež neprospieva.

Ako obmedziť príjem soli?

Soľ je do istej miery návyková a veľa ľudí solí len 
zo zvyku. Človek, ktorý veľa solí, má na vysoký ob-
sah soli navyknuté chuťové poháriky a málo slaná 
potrava mu môže prísť mdlá a bez chuti. Pokiaľ ale 
postupne zníži príjem soli, v priebehu pár týždňov 
si zvykne a ak by si osolil ako prv, pripadalo by mu 
jedlo presolené. Vysoký obsah soli je napríklad v tvr-
dých syroch, ale aj v maggi a iných dochucovadlách. 
O slaných chipsoch alebo tyčinkách nie je potrebné 
sa zmieňovať. 

Foto: www

Osvojte si jednoduché pravidlá 
ako soliť menej a zachovať chuť jedla 
• Pre solenie jednotlivých jedál existujú 

určité pravidlá. Vždy je lepšie soliť menej 
než viac, prípadne môžeme jedlo neskôr 
dosoliť.

• Mäso na dusenie alebo pečenie solíme pred 
prípravou. Ak ich chceme sprudka opekať 
(bifteky, steaky), solíme až pred podávaním. 
Keby sme mäso osolili pred prípravou, pus-
tilo by šťavu a vlastne by sme ho dusili. Hy-
dinu na pečenie solíme pred prípravou na 
povrchu i vo vnútri. Vnútornosti tiež solíme 
až keď sú hotové, pretože by boli tvrdé.

• U zeleniny je to rôzne – brokolicu alebo 
hrášok solíme až na konci prípravy, aby si 
zachovali peknú farbu. Hrach alebo fazuľu 
solíme až keď zmäknú, pretože by inak zo-
stali tuhšie.

• Polievku solíme až v poslednej štvrtine va-
renia. Pokiaľ ju osolíme na začiatku, bude 
mať výraznejšiu chuť, ale nebude tak číra.

• Ak pripravujeme knedle, osolíme cesto aj 
vodu, v ktorej sa budú variť. Pri príprave do-
mácich rezancov cesto nesolíme, ale solíme 
vodu, v ktorej sa budú variť. Rezance by sa 
nedali usušiť.

• Ak používate jodidovanú soľ, musíte ju po 
každom použití starostlivo uzavrieť, pretože 
inak dochádza k vyprchávania jódu zo soli.

• Popremýšľajte nad tým, koľko soli používa-
te a pokúste sa dostať na správne množstvo, 
obmedzíte tým riziká spojené s nadmerným 
solením.

• Nikdy nepridávajte soľ počas varenia, ale až 
pred dovarením – soľ sa vstrebe do potravy 
a potom musíte jedlo posoliť aj na tanieri 
– takto spotrebujete asi o polovicu menej 
soli

• Časť soli nahradia bylinky – oregano, ma-
joránka, bazalka, tymian, šalvia, rozmarín a 
podobne.

• Nemajte soľ na stole – všimnite si, ako si 
väčšina členov rodiny posolí jedlo bez toho, 
aby ho najprv ochutnala.

• Nesoľte prstami, soľ naberajte opatrne na 
špičku lyžičky alebo nožíka. Soľ je predsa 
nad zlato, vyplytvali by ste zbytočne toľko 
zlata? 

• Slané pečivo, crackery a orechy nahraďte 
pop-cornom, ktorý bude jemne ochutený 
bylinkami, surovými nesolenými orechmi a 
podobne.

• Obmedzte spotrebu nakladanej a konzer-
vovanej zeleniny – ak ste si ju nepripravi-
li doma s len nevyhnutným minimom soli 
sami.

• Vyhýbajte sa spracovaným mäsám, údeni-
nám a rybacím konzervám – údeniny obsa-
hujú až 70 g soli na 1 kg!

• Obmedzte spotrebu mliečnych výrobkov – 
syry a bryndza obsahujú často viac soli ako 
údeniny.

• Nechajte potravinám prirodzenú chuť – ob-
javte skutočnú chuť potravín: karfiol, ryža, 
kukurica, pohánka, kaleráb, paradajky, všet-
ky pôvodné potraviny majú svoju prirodze-
nú a výbornú chuť.

• Pripravte sa na boj s chuťovými pohárikmi 
– keď začnete dodržiavať uvedené odporú-
čania, bude sa vám jedlo nejakú dobu zdať 
fádne. No a čo? Chvíľu to snáď vydržíte, nie?

• Jedzte čo najviac surového ovocia a zeleni-
ny – podporujú regeneráciu slizníc a chu-
ťové vnemy.

• Príjem soli môžete redukovať postupne. 

• Nezabudnite: Víťazstvo nad soľou má mno-
honásobnú hodnotu: chráni vás pred hyper-
tenziou, rakovinou žalúdka, migrénou, oste-
oporózou a mnohými inými problémami.

(pv) - Soľ je súčasťou nášho každodenného života. 
Bohužiaľ, väčšinou solíme oveľa viac než je zdravé, čo 
prináša zdravotné riziká. Ale bez soli by to nebolo ono. 
Ako a koľko správne soliť?

VÍŤAZSTVO  
NAD SOĽOU  
JE NAD ZLATO!
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S  príchodom nového školské-
ho roka majú rodičia v  Prešove 
možnosť prihlásiť svoje deti do 
mimoškolského projektu vzdelá-
vania nadaných žiakov – Klubu 
nadaných detí. Náplňou zaujíma-
vých stretnutí je zábavná a herná 
činnosť, rozvoj intelektových 
predpokladov u detí, rozvoj čita-
teľskej a  finančnej gramotnosti, 
rozvoj motorických schopností, 
komunikácie, bádanie a  experi-
mentovanie.

O  členstvo v  Klube nadaných je 
každoročne obrovský záujem, 
preto odporúčame rodičom za-
registrovať deti na stránke klubu 
(www.knd.sk) čo najskôr. Regis-
trácia je spustená od 2. septem-
bra 2019 a je určená pre päťdesiat 
nadaných detí. Samotná registrá-
cia a stretnutia detí sú bezplatné.

Prvý Klub nadaných detí na Slo-
vensku združuje deti so všeobec-

ným intelektovým nadaním, deti 
nadané matematicky, lingvisticky, 
deti s  bystrou úvahou, deti hra-
vé a ochotné rozširovať si obzory 
všetkými smermi. Členmi Klubu 
nadaných detí sa môžu stať žiaci 
1. a 2. stupňa základných škôl.

Stretnutia nadaných detí pre-
biehajú raz do týždňa, spravidla 

je to piatok od 14. do 15. hodiny, 
v  prenajatých priestoroch zák-
ladnej školy na Šmeralovej ulici 
v  Prešove. Na základe bohatých 
skúseností so vzdelávaním a vý-
chovou nadaných detí je pre čle-
nov pripravený program, ktorý 
zabezpečí rozmanitosť detských 
záujmov. Riešenie aktuálnych 
problémov spoločnosti, logické 

hry, spoločenské hry, rozvoj in-
telektových a výtvarných schop-
ností, nechýbajú rôzne stretnutia 
so zaujímavými osobnosťami, 
prednášky, exkurzie, či víkendové 
výlety a logické sústredenie, kto-
ré sú mimoriadne obľúbené me-
dzi deťmi. Stovky uskutočnených 
aktivít počas uplynulých rokov 
dokumentuje stránka klubu.

Projekt mimoškolského vzde-
lávania nadaných detí organi-
začne vedú učitelia a  špeciálni 
pedagógovia z  Prešova: Juliá-
na Sedláková, Ingrid Storinská 
a Ľuboš Lukáč, ktorí sa špeciali-
zujú na edukáciu nadaných detí. 
Okrem bohatého pedagogického 
vzdelania majú všetci „za sebou“ 
odborné vzdelávanie zamerané 
na intelektovo nadaných žiakov, 
ktoré dokončili vo Výskumnom 
ústave detskej psychológie a pa-
topsychológie v Bratislave.

Súkromný projekt prešovských 
učiteľov patrí medzi projekty 
celoslovenskej iniciatívy Rozu-
mieme nadaným. Organizátorom 
projektu je Centrum pedagogic-
ko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Sabinove.

Text a foto: Mgr. Ľuboš Lukáč

Jedinečný projekt mi-
moškolského vzdeláva-
nia nadaných a talento-
vaných detí zazname-
náva každoročne ob-
rovský záujem zo strany 
žiakov základných škôl, 
rodičov, odbornej i laic-
kej verejnosti.

KLUB NADANÝCH DETÍ 
OTVÁRA SVOJE BRÁNY
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Na trati dlhej 333,33 metrov 
budú pretekať kategórie mužov 
a  žien Elite a  juniorov. Pretekať 
sa bude v olympijských disciplí-
nach Omnium a Madison, šprint 
a keirin a úspešní cyklisti budú 
zbierať body do kvalifikácie na 
Olympijské hry 2020 v Tokiu. 
Taktiež budú súťaže v  scratchi 
a  bodovacia súťaž. Prihlásená je 
stovka pretekárov zo  štrnástich 
krajín. Konkrétne z Bielorus-
ka, Nemecka, Maďarska, Česka, 
Francúzska, Holandska, Dánska, 
Ukrajiny, Poľska, Nórska, Ra-
kúska, Talianska, Ruska a  diváci 
uvidia aj kompletnú slovenskú 
dráhovú cyklistickú elitu.

Prídu aj Vladimír Holeček 
a Kamil Haťapka

Podujatia sa zúčastnia aj čestní 
hostia, ktorí boli prítomní pri 
otváraní dráhy v roku 1989, a to 
čestný viceprezident Svetovej 
cyklistickej federácie a čestný 

prezident Európskej cyklistic-
kej federácie Vladimír Holeček 
a Kamil Haťapka. Práve Haťap-
ka sa výraznou mierou a svojím 
celoživotným úsilím zaslúžil o 
rozvoj Československej aj Slo-
venskej cyklistiky. Pozvanie 
prijal aj legendárny Alexander 
Gusjatnikov, viceprezident Eu-

rópskej cyklistickej federácie 
a známy tréner zbornej ZSSR.

Velodróm je jediný na 
Slovensku

Mesto Prešov je jediným mestom 
na Slovensku, ktoré sa ešte môže 
pýšiť jedinečným cyklistickým 

komplexom. Výstavbu velodró-
mu inicioval veľmi aktívny cyk-
listický oddiel Lokomotíva Pre-
šov v spolupráci s mestom Prešov 
a  Federálnym zväzom cyklistiky 
v  Prahe. V  80-tych rokoch bol 
prešovský cyklistický oddiel jed-
ným z  najlepších a  najväčších 
cyklistických oddielov nielen na 
Slovensku, ale aj v  celej ČSSR. 
Velodróm bol odovzdaný do uží-
vania v  roku 1989. Približne 15 
rokov slúžil cyklistom, no neskôr 
začal postupne chátrať. Nájom-
covia sa oň nestarali dostatoč-
ne a  upadal. Prelomové obdobie 
prišlo až v  rokoch 2016 – 2017, 
kedy spojili sily predseda klubu 
Ing. Juraj Kollár a známy špor-
tový lekár Branislav Delej, bý-
valý cyklista Lokomotívy Prešov.  
S aktívnou pomocou primátorky 
mesta Prešov Andrey Turčanovej, 
poslancov a prezidenta cyklistic-
kého zväzu Petra Privaru, začali 
s revitalizáciou tohto športového 
areálu.

(ako) - Dráhová cyklis-
tika na Slovensku bude 
mať počas týchto dní 
svoj sviatok. Na obno-
venom prešovskom  
velodróme sa v dňoch 
28. - 29. augusta usku-
toční 2. ročník Grand 
Prix mesta Prešov. Ide 
vôbec o prvé preteky 
Medzinárodnej cyklis-
tickej federácie UCI kla-
sifikácie C1 na Sloven-
sku. Minulý rok a tento 
rok v máji to boli úspeš-
né preteky kategórie 
C2, tentoraz Prešovu 
UCI pridelilo najvyššiu 
klasifikáciu C1.

V PREŠOVE OPÄŤ 
ZAŽIJETE SVIATOK 
DRÁHOVEJ CYKLISTIKY 

Grand Prix mesta 
Prešov - prvé preteky 

Medzinárodnej cyklistickej 
federácie UCI najvyššej 

klasifikácie C1
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Areál teraz spravuje športový 
klub ŠK Velodróm

Po dlhom a  náročnom vyjednávaní 
sa podarilo dosiahnuť, že od 1. janu-
ára 2018 dostal celý areál velodrómu 
do dlhodobého prenájmu na 15 rokov 
od mesta Prešov športový klub ŠK Ve-
lodróm Prešov. Získali sa aj ďalšie in-
vestície na činnosť a  obnovu tohto 
športového stánku. Dnes je zrekonštru-
ovaná vnútorná časť budovy, opravená 
dráha a zakúpená špičková časomiera. 

Pripomíname, že usporiadateľmi 
Grand Prix mesta Prešov sú mesto Pre-
šov, Slovenský zväz cyklistiky a ŠK Ve-
lodróm Prešov.

Foto: www

Na Grand Prix Prešov budú zbierať body 
významné osobnosti dráhovej cyklistiky:
•	Lasse Norman Hansen (DEN) 

- Olympijský víťaz v Omniu 
Londýn 2012, 3. miesto z OH 
Omnium Rio 2016 rovnako 3. 
miesto z OH Rio v disciplíne 
Tímová stíhačka

•	Niklas Larsen (DEN) - 3. 
miesto z OH Rio 2016 v Tímo-
vej stíhačke spolu s Norman 
Hansenom a Casperom von 
Folsachom, majster Európy 
v bodovacích pretekoch v roku 
2016, 3. miesto z MS v Tímovej 
stíhačke v roku 2016

•	Kneisky Morgan (FRA) 
- 3-násobný majster sveta  
v Omniu (2013, 2015, 2017) a 
majster sveta v Scratchi 2009

•	Florian Maitre (FRA) - 
2-násobný majster Európy 
v Tímovej stíhačke (2016, 
2017), majster Európy v Ma-
disone 2017

•	Karaliok Yauheni (BLR) - 
Majster sveta v Scratchi 2018

•	Pszczolarski Wojciech 
(POL) - 2-násobný majster 
Európy v bodovacích prete-
koch (2015, 2018), 3. miesto 
z MS 2017 v bodovacích pre-
tekoch 

•	Babor Daniel (CZE) - junior-
ský majster sveta v Scratchi 
(2017), 2. miesto na ME U23 
v Scratchi (2019)

•	Levy Maximilian (GER) - 
3-násobný majster sveta v Tí-
movom šprinte (2010, 2011, 
2013), majster sveta v Kei-

rine (2009), majster Európy  
v Timsprinte a Keirine (2013)

Ženy

•	Macháčová Jarmila (CZE) 
- majsterka sveta v bodova-
cích pretekoch 2013, mice-
majsterka sveta v bodovacích 
pretekoch 2011

•	Pawlowska Katarzyna 
(POL) - majsterka sveta v bo-
dovacích pretekoch (2016), 
2-násobná majsterka sveta 
v Scratchi (2012, 2013), maj-
sterka Európy v bodovacích 
pretekoch 2015

•	Kaczkowska Justyna (POL) - 
5 medailí z ME v disciplínach 
individuálne stíhacie preteky 
a Tímové stíhacie preteky

•	Dideriksen Amalie (DEN) - 
vicemajsterka sveta v Omniu 
2018, 3. miesto v Scratchi na 
MS 2018, 3. miesto Madison 
na MS 2019, Majsterka Euró-
py v Madisone 2018

•	Leth Julie (DEN) - majsterka 
Európy v Madisone 2018

•	Savenka Ina (BLR) - Vice-
majsterka Europy v Bodova-
cích pretekoch (2018)
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(pv) - Vyskúšajte si ten-
tokrát pripraviť napríklad 
cibuľový, ktorý si nájde 
široké uplatnenie v každej 
kuchyni. Výborne chutí 
iba tak s chlebíkom, ale 
úžasne obohatí napríklad 
aj hamburber či hotdog. 
Skúšali ste už z cukety 
pripraviť džem? Ak nie, 
tak to určite vyskúšajte. 
Môžete si pripraviť „čis-
tý“ len z cukety,  alebo 
ju môžete ešte obohatiť 
o nejaké ovocie - naprí-
klad ananás.

Ingrediencie:
• 1 kg cuketa
• 1 ČL strúhaná citrónová kôra
• šťava z ½ citróna
• 1 konzerva ananásu (cca 370 g)
• 25 g pektín
• 1 kg kryštálový cukor
• 2 PL kandizovaný zázvor

Postup:
Cuketu umyjeme a pokrájame na malé kocky. 
Ananás tiež pokrájame na malé kocky. Kandizo-

vaný zázvor pokrájame na drobno. Cuketu spolu 
s citrónovou kôrou, citrónovou šťavou a ana-
násom dáme do väčšieho hrnca a premiešame. 
Privedieme do varu. Potom teplotu znížime a va-
ríme, kým nie je cuketa mäkká. Pridáme pektín 
a opäť privedieme do varu. Primiešame aj cukor 
a zázvor. Na vysokej teplote a za stáleho mie-
šania varíme cca 1 minútu. Potom odstavíme a 
odoberieme prípadnú vzniknutú penu. Následne 
ešte 5 minút zmes miešame. Horúcim džemom 
plníme zaváraninové poháre a ihneď uzavrieme 
viečkom. Sterilizujeme v horúcej vode 5 minút.

CIBUĽOVÝ 
DŽEM S MEDOM 

A PIVOM
Ingrediencie:
• 1 kg cibuľa
• 1 PL olivový olej
• 125 ml med
• 125 ml jablčný ocot
• 125 ml pivo
• 1 ČL soľ
• 1/2 ČL mleté čierne korenie

Postup:
Cibuľu ošúpeme a pokrájame na plátky. Do 
hrnca alebo na panvicu dáme olivový olej, na 
ktorom opečieme cibuľu do zlatista. Potom pri-
dáme med, jablčný ocot a pivo. Premiešame a 
necháme zredukovať na minimum. Nakoniec 
podľa chuti osolíme a okoreníme. Premiešame 
a krátko prehrejeme. Horúcim džemom plníme 
menšie zaváraninové poháre a ihneď uzavrieme 
viečkom. Naplnené poháre zabalíme do deky 
a necháme úplne vychladnúť. Skladujeme na 
chladnom tmavom mieste. Po otvorení skladu-
jeme v chladničke.

SLADKÝ CUKETOVÝ DŽEM 
S ANANÁSOM

CIBUĽOVÝ DŽEM  
S ČERVENÝM VÍNOM

Ingrediencie:
• 1 kg červená cibuľa
• 180 ml červené víno
• 60 ml portské víno

• 60 ml červený vínny ocot
• 60 g kryštálový cukor
• olej

Postup:
Cibuľu ošúpeme a pokrájame na plátky. Na panvici alebo v hrnci si rozho-
rúčime trošku oleja, na ktorom následne opečieme cibuľu do zlatista. Potom 
pridáme cukor, premiešame a necháme skaramelizovať. Ku skaramelizovanej 
cibuľke prilejeme červené víno, portské víno a červený vínny ocot. Premieša-
me a varíme, kým sa nám všetka tekutina nezredukuje na minimum. Horúcim 
džemom naplníme malé zaváraninové poháre a ihneď uzavrieme. Takto pri-
pravený džem zabalíme do deky a necháme úplne vychladnúť.  Skladujeme 
na chladnom tmavom mieste. Po otvorení skladujeme v chladničke.

DŽEM 
NEMUSÍ BYŤ 
VŽDY LEN 
OVOCNÝ



Memoráty - rozprávania pa-
mätníkov o remeslách, domá-
cej výrobe, výrobkoch z vlast-
ného umu, z vlastnej suroviny, 
na vlastnom kolene. Obrázky 
z minulého tradičného života, 
z ťažoby života a život z príro-
dy a podľa prírody...  

Stara Urdaňa (nar. 1858) rospraviala, 
že dakedi ňebula rozluka medzi ľuc-
kim pribitkom a, prebačce, dobitkom, 
vejsc dodnuka – to śe jednak bulo 
treba schiľac... A chiže śe staviaľi 
rovno na pažňik, ňepotkladaľi šveľu 
s kameňami (ňekopaľi žaden funda-
ment), ľemže to buľi inakše dreva jag 
dňeś, sama smola, pot plankačom śe 
cimermanom iskrilo, dnuka do chiži 
śe nasipala čista žolta hľina a s tlu-
kom śe na tvardo ubila, nastret chiži 
bula vivišena. Spodňe dreva chiži buľi 
dočista v źemi a fše v mokroce, viľho-
sci, a ajtag  budovisko vitrimalo sto 
roki. Jak spodňe dreva začaľi pomali 
hňic, chiža pomali śidac, ta gazdove 
chiže zvonka i zdnuka „štempľovaľi“, 
to znači – potpiraľi zo slupkami me-
nom šramki, každi tragar osobitňe, 
abo položiľi jeden ceňši tragarik po-
pri sceňe popod tragare a ten podlo-
ženi podepreľi z dvoma šramkami. To 
dakedi f každej starej chiži buľi šram-
ki, za šramkovi tragarik ľudze kladľi 
fšeľijake veci – kňižečki, pisma, fľa-
šečki, britvi, pački duhanu a podobne.

„Mašinkare šnurkare“ pľetľi korbače, 
biče porvaski, štranki na predaj v jed-
notnej dluške – jeden štrank mal 
jedenapul metra, pul štranku 70cm. 
Štrank bul hrubi na hrupku veľkeho 
paľca. Ľudze jich kupovaľi na cahaňe 
sankoch, saňoch. Na mašinkoch śe 
kruciľi i dluhe korbače – batohi. Slo-
vo štrank dakedi bulo vislovovane zo 
strachom... Na štranki śe obeśovalo... 
Ked mašinkar predaval štrank, ňigda 

ňezapomnul zo slovami doložic: Aľe 
ňe – že śe naňho obeśiš? V rodzinoch 
pred  pochibenima na rozume śe 
štranki kriľi...
Štefan Saboľik a inše gazdove, Krivany

Štefan Saboľik- bireš, hatar a furman 
u Bornemiszi f Krivianoch hvarel, 
že dakedi buľi take mocne źimi, že 
ľem co prešol z  domu prez drahu 
do paňskeho dvora (s  komenciaš-
skej murovaňici), už mal chološňe 
zamarznute na kosc. Bo to mal ľem 
dvojo chološňoch – jedne na śveto 
a druhe na každi dzeň, a f tich i fčera 
bul v ľeśe, eśči buľi mokre... Ket pri-
šol s furmanki o pulnoci, ta ľem pres 
pec prerucil chološňe, dorana mu 
ňescihľi vischnuc... Už v  novembru, 
ked eśči śňich ňebul, bula  taka źima, 
že ked išol pres Šteľbach (Tichý Po-
tok) o 3. rano z vozom z ňebośčikom 
Kandračom, ta furt dześka vo dvore 
streľilo, streľilo a zaś streľilo. Aľe ňe 
fše jednak, dakedi naraz a dakedi sa-
meperše šuščelo š š š  a  potom aš 
puklo, aľe slapši. Ja śe pitam ujka 
Kandrača – co to, ja śe bojim, taki 
šugofčak das ośemnacročni som 
bul. Ujko mi hvara – ňebuj śe, to 

ňe s  puški, to mraz vicahuje kľince 
z  dachu (zo šingľoch), zo šingľove-
ho dachu. A to zme iśľi pomali hore 
dzedzinu, žebi zme psoch ňepobu-
dziľi, a  to za calu drahu na jednej 
i druhej straňe ľem striľalo a striľalo. 
Cali  Šteľbach i  Blažuf to bul sami 
šingeľ. A ujko Kandrač mi eśči hvara 
-  ket to čuješ, jak kľiňec piśči, ňetre-
ba ňič hvarec, tu Rusnakove vera, že 
Pambuch z  dušoch češke hrichi vi-
cahuje... Fše dolni vicahnuti kľiňec 
nadzvihňe horni šingeľ (kebi kľiňec 
ňimal prekašku, uceknul bi z dachu), 
na jar potom  na strechoch buľi take 
oddźaveňiska, dudli po calim dachu, 
aľe Rusnaci pre totu poveru kľince 
ňepozabijaľi nazad... Ked jim potim 
viter postarhoval šingľe, ratši nove 
šingľe davaľi...

Ked zme v  źime priśľi do Kraľofca 
abo Za škapovu abo dze indzej, to 
v ľeśe teľo bulo śňihu, že zme ho sa-
meperše muśeľi z nohami pobrodzic, 
tag z viprahnutima koňami, a tag až 
zo saňami zme mohľi vejsc do ľesa... 
Najhorša robota bula v Bornemiszo-
vich ľesoch na Baraňim, ked zme 
scahovaľi s takich strašnich brehoch 

śahovinu.To zme iśľi rano o 2.-3.-cej, 
a priśľi zme zaś o 2.-3.-cej na druhi 
dzeň nad ranom!!! Hajtol z Oľejňiko-
va fše za nami  v noci prišol z lam-
pašom, či śe nam daco ňestalo i pa-
gača na sodovej mučke (upečeneho) 
nam priňesol, co zme sebe ho uňho 
zochabiľi, bo f takej źime bi nam bul 
v ľeśe na kosc zmarznul! Raz zme už 
raz ňeznaľi, jak pospuśčac śahovinu, 
dolu takim ňezmirňe bistrim bre-
hom. Kandrač mal mocňejše koňe 
i  vuz, ta hvari –vicahňime vuz zad-
kom na verch, naložime ho, za vozom 
na spiraňe eśči paru bunti śahovini 
do lancuchoch a  tak... Zrobiľi zme 
tak. Na voźe zme na ostro zahamaľi 
šicke štiri koľesa, Kandrač  śednul na 
predek na vuz, a vjo! Aľe co -  naraz 
na jednim koľeśe rapnul, utarch śe 
lancuch, doraz už i  na druhim, tre-
cim, Kandrač zoskočil a vuz – ta do 
prepasci i  s  koňami. Koňe śe poda-
vaľi vozu, jag mohľi, aľe na voľňej-
šim mescu skruciľi, vuz śe vivracal 
– das 10 raz a  i s koňami! Strepalo 
jich nakopu v  jarku i  zo śahovinu. 
To bulo daco strašne na to kukac, 
co to furmaňi, hatare muśeľi  f svo-
jim živoce prežic! Koňe až bečeľi od 
boľesci, trud bulo jich s teho dostac. 
Šicko starhane na ňich, dodźubane, 
doklate ot štipakoch, kluba pozbija-
ne, kobula – klapačka rozbita, kuň – 
mošna (vajca) rospučene, hroźňe śe 
nam ftedi tote koňe pokaľičiľi. Ľedvo 
zme s praźnim Kandračovim vozom 
domu priśľi.
Do ľesa zme chodziľi običajňe kaž-
di druhi dzeň, bo koňe bi ňebuľi vi-
birovaľi (vitrimaľi). Aľe mi furmaňi 
muśeľi... Z  Baraňeho zme voźiľi 
śahovinu raz do Bornemiszi a  raz  
rovno prez Gergelak do  Prešova, to 
už zme maľi na papiriku mena tich 
meśčanoch, u ktorich zme maľi śaho-
vinu zložic. Ftedi zme śe  fše i najedľi 
i dobrej paľenki popiľi...

Ján Saboľik, 1910, Krivany
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Najpreukaznejším dôkazom a do-
kladom princípu stvorenstva v roz-
manitosti sú, vlastne už len boli, 

nárečia. No pri dnešnom cieli života iba 
dobre sa mať, nastáva ich zánik. Aj preto 
by sme mali čo len čiastočne splatiť dlh 
našej šarišskej dedovizni, nasledujúcimi 
ľudovoslovesnými staťami.

Ján Lazorík,
národopisný zberateľ, Krivany

	Výskytu molí v múke alebo strukovinách sa dá 
predchádzať. Použijeme tradičný anglický re-
pelent, ktorým je bobkový list. Do skladovanej 
múky alebo strukovín pridáme niekoľko celých 
bobkových listov a budeme mať po starostiach.

	Saláma neoschne, keď ju necháme vcelku a na 
rez priložíme kúsok slaniny.

	Práškový cukor nenavlhne. Na zhrudkovate-
né zásoby práškového cukru zaberá, keď cu-
kor vložíme do zamrazovacieho vrecka, ktorý 
je zo silnejšieho mikroténu, a rozvalcujeme ho 
valčekom. Vrecká sú vhodné na skladovanie. 
Keď ich totiž starostlivo uzavrieme, neprenikne  
k cukru vôbec žiadna vlhkosť.

	Mäso v chladničke neoschne, keď ho potrieme 
olejom a zabalíme do mastného papiera.

	Hydina zostane po zabití biela, keď ju zabalíme 
do dobre vyžmýkanej utierky namočenej do stu-
denej vody.

	Keď nemáme inú možnosť a sušíme plody na 
plechu, kladieme ich na papier na pečenie a pra-
videlne obraciame.

	Vajcia ukladajte špičkou dolu. Na tupej časti sa 
nachádzajú póry, ktorými do vajička vchádza 
kyslík.

	V mrazničke vydrží ryba zabalená v hliníkovej 
fólii alebo vo vákuovom obale až tri mesiace 
bez toho, aby výraznejšie stratila svoju chuť. 
Predpokladom však je teplota aspoň -22 °C. Pred 
zmrazením by ste mali na obale vyznačiť dátum 
spotreby. Rozmrazujeme najlepšie v chladničke 
a následne pri izbovej teplote.

	Citróny zostanú dlho čerstvé, ak ich vložíme do 
väčšieho pohára, ktorý previažeme plátnom, ale-
bo ich môžeme zabaliť do alobalu a uložiť do 
chladničky.

	Mrkvu môžeme aj sušiť. Nakrájanú na tenké 
rezance alebo kocky. Podobne môžeme sušiť aj 
zeler a petržlen. Rovnako tak ju môžeme mraziť 
a takto pripravenú máme na polievku, na zeleni-
nové základy, ako napríklad  na sviečkovú a po-
dobne. Ak dáme aj niekoľko koliesok mrkvy do 
omastku pri vyprážaní, tuk sa nespáli a navyše 
pokrm získa na chuti. 

DOBRÁ RADA NAD ZLATO 

Zdroj: www



/1900009/ Výkup parožia. Kontakt: 0904 
834 937

/1900217/ Púte do Medžugoria v termíne 
od 9. 9. do 16. 9. 2019. Počas zájazdu dva-
krát celodenná zastávka pri mori. Bližšie 
informácie na t. č. 0907 887 861
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NONSTOP LINKA 0918 698 213

Margita Karabinošová, 80 r., 12. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

PRÍJEM INZERCIE
Redakcia Prešovského večerníka, Jarková 
2, vchod z Weberovej ulice, t. č. 0917 946 
402, PO - PIA: od 8.00 h
Kancelárske potreby (vedľa novinového 
stánku), Evanjelické kolégium, Hlavná 137, 
PO - PIA: 8. h - 16.30 h

- Skladové kontajnery

- Abroll kontajnery

- Muldy

- Oceľové palety

- Výklopné nádoby

- Zberné nádoby na olej

Pionierska 22, 080 05 Prešov www.globstav.sk
tel: +421 51 7580040-45
fax: +421 51 7580046
mail: globstav@globstav.sk

Globstav container, s.r.o.

spoločnosť zaoberajúca sa výrobou kontajnerov:



Baran 21.3. - 20.4. 
Máte výnimočnú možnosť pre-

sadiť sa v tvrdej konkurencii. Vďaka 
známostiam a vašej usilovnosti by 
ste mohli zlepšiť vaše pracovné po-
stavenie.

Býk 21.4. - 21.5. 
Iste otázky zostávajú naďalej 

nevyriešené. Dobre urobíte, ak dnes 
navrhnete stretnutie, na ktorom by 
ste veci podrobnejšie dohodli. Telefo-
nicky sa všetko vybaviť nedá.

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Dávajte si pozor na nepremys-

lené slová, ale predovšetkým na činy. 
V zamestnaní sa nemiešajte do vecí, 
ktoré sa vás priamo netýkajú.

Rak 22.6. - 22.7. 
Konajte rozvážne a premys-

lite si ďalšie kroky do budúcnosti. 
Nemyslite len na ťažkosti, mohli by 
ste prepadnúť pesimizmu. Vynechajte 
prácu s peniazmi!

Lev 23.7. - 23.8. 
Vnútorný nepokoj vám dnes za-

bráni, aby ste sa zaoberali zložitými 
vecami. Porozmýšľajte, čo je dôvodom 
vášho znepokojenia, robte len bežné 
veci. Ani technická porucha sa nevy-
lučuje.

Panna 24.8. - 23.9. 
Nadviažete kontakt so zaujíma-

vou osobou. Osvedčí sa vám skupino-
vá práca, nevnucujte však svoje ná-
zory násilím. Asi sa nevyhnete niečiej 
žiarlivosti.

Váhy 24.9. - 23.10. 
Vašu mrzutosť a rozladenosť 

spôsobí nuda. Mali by ste ju neja-
ko odstrániť. Spomeňte si na sľub, 
ktorý ste nedávno dali priateľovi  
a splňte ho.

Škorpión 24.10. - 22.11. 
V zamestnaní sa nevyhýbaj-

te povinnostiam, môžu vám časom 
doslova prerásť cez hlavu. Počítajte 
so zvýšenými výdavkami. Nervozitu 
partnera sa pokúste prijať s pocho-
pením.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Nepremárnite šancu napraviť 

omyly, ktorých ste sa nedávno do-
pustili. Prípadnú dlhšiu cestu radšej 
odložte, doma vás potrebujú.

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Tento deň nie je najvhodnejší 

na priveľmi sebavedomé vystupova-
nie, ani na tvorbu plánov do budúc-
nosti. Doma aj na pracovisku môže 
ľahko prísť k nedorozumeniam.

 Vodnár 21.1. - 19.2. 
Výmena názorov v rámci vašich 

priateľských vzťahov vyvolá mierne 
vzrušenie. Mali by ste sa zo všetkého 
čo najviac poučiť, bude to iba na váš 
prospech. 

Ryby 20.2. - 20.3. 
Pred vami je výborný deň, naj-

mä v súvislosti s financiami. Môžete 
si dovoliť aj väčšie výdavky. Ochota 
pomáhať vám prinesie vďaku a uzna-
nie okolia.

Sv. Monika

KTO JE ĎALŠÍ? Originálna
verzia, Slovensko, 2019, dráma,
triler, 90 min., MP-12, o 16.00,
18.00, 20.50 h

05:40 Divoké kone (64) 06:50 Moja mama varí 
lepšie ako tvoja 08:15 Rýchla rota Chipa a 
Dala (63) 08:40 Levia stráž II (19) 09:05 Sim-
psonovci XIX (19/20) 09:35 Simpsonovci XIX 
(20/20) 10:10 Česko Slovensko má talent - to 
NAJ... (1/3) 11:45 Najlepšie Haló (1/4) 12:30 
Najlepšie Haló (2/4) 13:15 Dovidenia, stará 
mama! II (4) 14:10 Profesionáli (16) 15:05 Ná-
kupné maniačky 16:15 Simpsonovci XX (1/21) 
16:45 Simpsonovci XX (2/21) 17:20 Rýchla 
rota Chipa a Dala (63) 17:50 Levia stráž II 
(26) 18:20 Dovidenia, stará mama! II (5) 18:55 
Profesionáli (17) 19:55 Tipos info 20:00 Žrebo-
vanie 20:15 Zlodejka kníh 23:05 Démoni mi-
nulosti 01:05 JAG V (21) 02:05 Neuveriteľné! 
Záhady Crissa Angela IV (13)  

06:00 Ranné správy 09:00 Správy 09:15 Te-
lenákupné pásmo 09:30 Šport+ 09:40 Bago 
10:00 Správy 11:00 Správy 11:30 Za hranicami: 
Egypt-Taba 12:00 Žurnál 13:00 Správy 14:00 
Správy 14:30 Štúdio Kultúra 15:00 Správy 16:00 
Žurnál 16:45 Svet technológií 17:00 Správy 
18:00 Portrét Nadi Urbánkovej 18:30 Hlavné 
správy 19:00 Šport 19:10 Ekonomika 19:35 TI-
POS 19:40 Správy 20:00 Pozrime sa na to 21:00 
Správy 21:25 TIPOS 21:30 Správy 21:45 Spek-
trum 22:00 Žurnál 22:30 Šport+ 23:00 Správy 
00:00 Správy 00:59 Záver vysielania

05:00 Panelák 05:30 Panelák 06:00 Profesio-
náli (16) 07:00 Panelák 07:45 Panelák 08:35 
Amerika má talent XII 10:55 Kosti I (18) 12:00 
Dr. House V (5) 13:00 Dr. House V (6) 14:00 JAG 
V (21) 15:00 Kosti I (19) 16:00 Doktori II (9) 
17:00 C.S.I.: Kriminálka Miami VIII (12) 18:00 
C.S.I.: Kriminálka Miami VIII (13) 19:00 Ame-
rika má talent XII 20:10 Doktori II (10) 21:00 
C.S.I.: Kriminálka Miami VIII (14) 21:55 C.S.I.: 
Kriminálka Miami VIII (15) 22:55 Žrebovanie 
23:00 Tipos info 23:05 Myšlienky vraha III (18) 
00:00 Paranormálne záhady IV (9) 01:00 Para-
normálne záhady IV (10) 02:00 Policajti v akcii 

05:20 Kolotoč 05:55 Snídaně s Novou 08:45 
Babicovy dobroty 09:00 Ulice (3714) 09:50 
Ulice (3715) 10:35 Specialisté (84) 11:30 
Riskuj! 12:00 Polední Televizní noviny 12:30 
Babicovy dobroty 12:50 Tescoma s chutí 12:55 
Politické harašení... 13:55 Ulice (1844) 14:45 
Ordinace v růžové zahradě II (736) 15:50 Or-
dinace v růžové zahradě II (737) 16:57 Od-
polední Počasí 17:00 Odpolední Televizní 
noviny 17:25 Babicovy dobroty 17:45 Ulice 
(3716) 18:35 Ulice (3717) 19:30 Televizní no-
viny 20:20 Ordinace v růžové zahradě II (907) 
21:35 Víkend 22:25 Specialisté (30) 23:20 Uli-
ce (1844) 00:10 Ordinace v růžové zahradě II 
(736) 01:15 Ordinace v růžové zahradě II (737) 
02:20 Televizní noviny 

vania: KENO 10, Keno Joker, Euromilióny, Euro-
milióny Joker 22:06 Informácia pre tipujúcich: 
KENO 10, Keno Joker, Euromilióny, Euromilióny 
Joker 22:10 Cárovrah 23:55 Správy RTVS 00:45 
Správy - Hírek

05:00 Televízne noviny 06:00 Teleráno 08:30 
Rodinné prípady 09:30 Krok za krokom 10:30 
Dr. Ken 11:50 Kobra 11 13:55 Monk 14:55 Su-
sedské prípady 16:00 Rodinné prípady 17:00 
Prvé televízne noviny 17:25 Reflex 17:55 Ro-
dinné prípady 19:00 Televízne noviny 20:05 
Počasie 20:20 Športové noviny 20:30 Zámena 
manželiek 21:55 Svokra 23:05 Rodinné prí-
pady 00:05 Myšlienky vraha XI 01:00 Monk 
01:55 Kobra 11 03:30 Susedské prípady 04:15 
Rodinné prípady

05:35 Vymenené životy (113) 06:25 Vymene-
né životy (114) 07:15 Zločiny na mori 08:50 
Reflex 10:00 Sila ženy II (55) 10:50 Neželaná 
nevesta 12:10 Reflex 13:05 Vymenené živo-
ty (113) 14:00 Vymenené životy (114) 14:55 
Larina voľba (173) 15:50 Larina voľba (174) 
16:45 Šiesty zmysel II (1/13) 17:40 Šiesty 
zmysel II (2/13) 18:35 Monk 20:30 Sila ženy 
II (56) 21:25 Neželaná nevesta 22:30 Vymene-
né životy (115) 23:25 Vymenené životy (116) 
00:25 Upírske denníky 01:15 Smotánka 02:35 
Vo štvorici po Slovensku vlakom 03:20 Šiesty 
zmysel II (1/13) 04:05 Larina voľba (173) 
04:50 Larina voľba (174)

05:35 112 06:05 Aj múdry schybí 06:50 Slávici 
na ulici 07:15 V mene zákona 08:30 Športové 
noviny 08:45 Fantastický Spiderman I 10:25 V 
mene zákona 12:35 Dva a pol chlapa V 13:30 
Priatelia II 14:25 Teória veľkého tresku X 
14:50 Teória veľkého tresku XI 16:05 Priatelia 
II 17:00 Dva a pol chlapa V 18:00 Kobra 11 
20:15 Sherlock Holmes: Hra tieňov 22:50 Dva 
a pol chlapa IV 23:15 Liga majstrov: highlighty 
23:45 Dajto v pokri: spadepoker 00:00 Stúpen-
ci III (9/15) 00:40 Stúpenci III (10/15) 01:25 
Dva a pol chlapa V 02:05 Športové noviny 
02:20 Za mrežami 03:05 112

05:40 Krimi 06:15 Ranné noviny 08:30 Súdna 
sieň 09:40 Súdna sieň 10:40 Policajti v akcii 
11:40 Divoké kone (65) 13:05 Súdna sieň 
14:10 Súdna sieň 15:10 Kutyil s.r.o. II 16:00 
Rodinné záležitosti 17:30 Noviny 18:00 Moja 
mama varí lepšie ako tvoja 19:00 Krimi 19:30 
Noviny TV JOJ 20:25 Šport 20:30 Najlepšie 
počasie 20:35 9-1-1 II (17/18) 21:35 9-1-1 II 
(18/18) 22:35 Extrémni žgrloši 23:40 Miliar-
dové výkupné 02:10 Krimi 02:50 Divoké kone 
(65) 03:45 Moja mama varí lepšie ako tvoja 
04:50 Noviny TV JOJ

05:15 Duel 05:40 Správy RTVS 06:30 Góly - 
body - sekundy 06:50 Počasie 07:00 Hurá do 
záhrady 07:30 Ranné správy RTVS 08:30 Svet 
z vtáčej perspektívy X 09:05 Rodina doktora 
Kleista (17/81) 09:55 Nash Bridges (93/122) 
10:50 Duel 11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 
12:20 Straty a nálezy (3/5) 13:20 Postav dom, 
zasaď strom 13:55 Folklorika 14:25 Druhá 
šanca 15:10 Test magazín 15:30 Slovensko s 
Tiposom 16:00 Správy RTVS 16:25 Svet z vtá-
čej perspektívy X 16:55 Rodina doktora Kleista 
(18/81) 17:45 Duel 18:10 Krátke správy RTVS 
18:15 5 proti 5 19:00 Správy RTVS 19:55 Góly 
- body - sekundy 20:20 Počasie 20:30 Spra-
vodlivosť (3/3) 21:50 Uver mi (4/4) 22:45 Ray 
Donovan III (12/12) 23:45 Druhá šanca 00:30 
Nash Bridges (93/122) 01:15 Spravodlivosť 
(3/3) 02:35 Uver mi (4/4) 03:30 Ray Donovan 
III (12/12) 04:30 Správy RTVS

06:00 Stretnutia so zvieratami 06:25 Roz-
právky zo škrupinky 06:35 Kač,kač,kač 06:40 
Bob a Bobek na cestách 06:50 Bob a Bobek 
na cestách 06:55 Franklin a priatelia 07:05 
Miazgovci na cestách 07:30 Pa a Pi 07:40 Fid-
libumove pokusy 07:45 Zázračný miniateliér 
07:50 Trpaslíci 08:00 Živá panoráma 08:30 
Encyklopédia slovenských obcí 08:45 Regina 
09:25 Malvína z Bretónska 10:05 Lúčnica-ra-
dostná mladosť 11:00 Oco, mama a ja 11:20 
Obedníček 11:30 Rusty 11:35 Čo rozprávala 
teta Srna 11:40 Trpaslíci 11:55 Živá panorá-
ma 12:20 Cyklopotulky 12:30 Stávka s čertom 
14:05 Bez domova 15:00 Vojnový denník 15:25 
Tabatierka z Muhlbergu 15:50 Stretnutia so 
zvieratami 16:20 Regina 17:00 Encyklopédia 
slovenských obcí 17:10 Správy - Hírek 17:25 
Návraty k hereckým legendám 18:00 Kúzel-
né mestečko (13/13) 18:35 Večerníček 18:40 
Rusty 18:45 Trpaslíci 18:50 Fidlibumove poku-
sy 18:55 Franklin a priatelia 19:05 Miazgovci 
na cestách 19:30 Pa a Pi 19:45 Správy RTVS v 
slovenskom posunkovom jazyku 19:55 Volej-
bal - ME 2019 - ženy 22:00 Záznam zo žrebo-
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6. liga ObFZ Prešov

  1. Brezovička 4 3 0 1 19:7 9
  2. Chmiňany 4 3 0 1 13:4 9
  3. Hermanovce 4 3 0 1 14:7 9
  4. Šar. Sokolovce 4 3 0 1 9:5 9
  5. Peč. Nová Ves 4 3 0 1 14:13 9
  6. Terňa 4 3 0 1 10:10 9
  7. V. Šebastová 4 3 0 1 6:8 9
  8. Ľubotice B 4 2 1 1 8:10 7
  9. Gregorovce 4 2 0 2 8:10 6
10. Dubovica 4 1 0 3 6:11 3
11. Uzov. Šalgov 4 0 1 3 6:10 1
12. Žipov 4 0 1 3 4:8 1
13. Nemcovce 4 0 1 3 3:9 1
14. Rožkovany 4 0 0 4 7:15 0

Aktuálne 
tabuľky

ŠportUtorok 27. augusta 201914 www.povecernik.sk

8. B liga ObFZ Prešov

  1. Medzany 3 3 0 0 21:2 9
  2. Janov 3 2 0 1 9:9 6
  3. Sedlice 3 1 1 1 9:6 4
  4. Svinia 3 1 1 1 10:15 4
  5. Radatice 3 0 3 0 7:7 3
  6. Miklušovce 4 0 1 3 11:25 1
  7. Ovčie 1 0 0 1 0:3 0

8. C liga ObFZ Prešov

  1. Poloma 3 3 0 0 6:2 9
  2. Krásna Lúka 4 2 1 1 10:9 7
  3. Krivany 2 1 0 1 3:3 3
  4. Lipany B 2 0 1 1 3:4 1
  5. Jarovnice 1 0 0 1 3:5 0
  6. Jakubova Voľa 2 0 0 2 3:5 0

8. A liga ObFZ Prešov

  1. Chmeľov 4 4 0 0 23:3 12
  2. Ličartovce 4 3 0 1 12:9 9
  3. Tulčík 4 1 2 1 9:7 5
  4. Petrovany 4 1 2 1 9:9 5
  5. Ruská N. Ves 4 1 2 1 5:6 5
  6. Drien. N. Ves 4 1 1 2 6:16 4
  7. Žehňa 4 1 0 3 7:14 3
  8. Haniska 4 0 1 3 8:15 1

7. liga ObFZ Prešov

  1. Dulova Ves 4 4 0 0 20:5 12
  2. Brezovica 4 3 1 0 8:3 10
  3. Záborské 4 3 0 1 13:2 9
  4. Malý Šariš 4 3 0 1 9:8 9
  5. Hrabkov 4 2 2 0 7:2 8
  6. Lemešany 4 1 2 1 10:6 5
  7. Drienov 4 1 1 2 3:4 4
  8. Ostrovany 4 1 1 2 11:14 4
  9. Jakubovany 4 1 1 2 2:7 4
10. Kapušany 4 1 0 3 6:9 3
11. Žehňa 4 1 0 3 7:11 3
12. Víťaz 4 1 0 3 8:15 3
13. Fričovce 4 1 0 3 4:13 3
14. Kokošovce 4 0 2 2 5:14 2

5. liga Šarišská

  1. Ražňany 3 3 0 0 9:2 9
  2. Šar. Dravce 4 3 0 1 10:5 9
  3. Chmin. N. Ves 4 3 0 1 11:7 9
  4. Torysa 4 2 1 1 7:5 7
  5. Čirč 3 2 0 1 11:3 6
  6. Veľký Šariš 3 2 0 1 6:2 6
  7. Široké 4 2 0 2 8:8 6
  8. Šiba 4 2 0 2 5:7 6
  9. Kamenica 3 1 2 0 8:6 5
10. Koprivnica 4 1 1 2 6:8 4
11. Gaboltov 4 0 1 3 5:13 1
12. Pušovce 4 0 1 3 3:17 1
13. Kendice 4 0 0 4 2:8 0

4. liga Sever

  1. Sp. Podhradie 6 4 2 0 11:5 14
  2. Medzilaborce 6 4 1 1 13:9 13
  3. Župčany 6 3 2 1 11:8 11
  4. Sabinov 6 3 1 2 11:6 10
  5. Gerlachov 6 3 1 2 13:9 10
  6. Ľubotice 6 3 0 3 9:7 9
  7. Spišská Belá 6 3 0 3 8:8 9
  8. Raslavice 6 2 2 2 11:9 8
  9. Nižný Hrušov 6 2 2 2 9:7 8
10. Demjata 6 2 2 2 8:7 8
11. Svit 6 1 4 1 10:9 7
12. Soľ 6 2 1 3 6:7 7
13. Kračúnovce 6 1 3 2 5:7 6
14. Záhradné 6 1 1 4 9:15 4
15. Stará Ľubovňa 6 1 1 4 5:13 4
16. Fintice 6 1 1 4 5:18 4

3. liga Východ

  1. Humenné 6 5 0 1 14:4 15
  2. Vranov n. T. 6 5 0 1 13:4 15
  3. Lipany 6 5 0 1 13:4 15
  4. Prešov 6 4 0 2 22:7 12
  5. Poprad B 6 4 0 2 14:10 12
  6. Stropkov 6 3 1 2 9:9 10
  7. Kalša 6 3 1 2 8:9 10
  8. Snina 6 3 0 3 7:9 9
  9. Svidník 6 2 2 2 7:6 8
10. Plavnica 6 2 2 2 6:8 8
11. Bard. N. Ves 6 2 1 3 10:15 7
12. V. Revištia 6 2 0 4 6:17 6
13. Krompachy 6 1 1 4 7:8 4
14. Giraltovce 6 1 0 5 6:15 3
15. Š. Michaľany 6 1 0 5 2:14 3
16. Spišská N. Ves 6 0 2 4 3:8 2

(vz) - Z treťoligových celkoch z nášho regiónu vyšli v šiestom 
kole naprázdno len Šarišské Michaľany, ktoré prehrali v Hu-
mennom 0:3 a nebodovali už v piatom zápase po sebe. Lipany 
si doma poradili s Plavnicou 4:0 a o gól viac nasúkal 1. FC 
Tatran Prešov pred svojimi fanúšikmi Bardejovskej Novej Vsi. 
Prešovčania v domácich stretnutiach nešli pod päť gólov. 

Domáci už od začiatku hrali ak-
tívne, ukázali kombinačný futbal 
s  peknými akciami. Skóre otvoril 
v  17. minúte po Ivaneckého centri 
hlavou Kristián Hirka. Z  ďalších 
šancí Prešova rozvlnil sieť ešte v pr-
vom polčase svojim druhým gólom 
Hirka v 31. minúte. Dve minúty po 
prestávke ukázal peknú akciu Iva-
necký. Našiel voľného Ivana Macej-
ka a  ten zvýšil na 3:0. Dobré stre-
ly Kopína a  Hirku vyrazil brankár 
hostí. Gól si diváci zakričali opäť po 
parádnej strele Ivana Macejka v 65. 
minúte. O tri minútky neskôr Tuch 
fauloval prenikajúceho kapitána 
zeleno-bielych Lukáša Šimka tesne 
pred pokutovým územím. Uvidel 
druhú žltú a  musel sa predčasne 
porúčať pod sprchy. Loptu si dobre 
postavil Daniel Pavúk a nedal bran-
károvi Dlugošovi šancu. 

„Na zápas sme sa poctivo pri-
pravovali. Čakali sme, že príde 
nepríjemný súper, ktorý bude 
hroziť najmä z protiútokov. 

Pár ich tam mali, ale chlapci to 
zvládli na jedničku a vyhrali sme 
5:0. Hráči vedia, čo majú robiť 
na ihrisku. Pochopili, čo od nich 
chcem. Sú tam chlapci, ktorí vy-
šli z devätnástky, napríklad Dá-
vid Ivanecký, je rozdielový hráč. 
Chlapci išli so sebavedomím 
hore a teraz sa im hrá lepšie. V 
lige nás na budúci týždeň čaká 
prestávka. Na tréningoch sa za-
meriame na zlepšovanie herných 
činností jednotlivcov,“ povedal 
po stretnutí tréner Prešova Peter 
Petráš.

Prešov:  Vinclér – Šimko, Grejták, 
Kraľovič (76. Maguľak) – Ivanko 
Macej, Sabolčík (60. Kopín), Lupčo, 
Kolbas, Ivanecký – Hirka (79. Strop-
kay), Pavúk (79. Rodrigues). Pred 
558 divákmi rozhodovali:  Anguš – 
Mano, Drenko. ŽK: Šimko, Ivanecký 
– Imrich, Tuch, Kyjak. ČK: 68. (po 
druhej žltej) Tuch. 

Foto: V. Zamborský

DOMA NEJDÚ POD PÄŤ
Prešov – Bardejovská Nová Ves 5:0 (2:0)

VsFZ
III. liga, 6. kolo:
Prešov - Bardejovská N. Ves 5:0
Lipany – Plavnica 4:0
Humenné - Š. Michaľany 3:0

IV. liga Sever, 6. kolo:
Sp. Belá – Sabinov 3:1
Župčany - St. Ľubovňa 2:1
N. Hrušov – Záhradné 2:1
Fintice – Svit 1:1

Demjata – Medzilaborce 2:2
Soľ – Ľubotice 2:1
V. liga Šarišská, 4. kolo:
Š. Dravce – Gaboltov 2:1
Kendice – Chmin. N. Ves 1:2
Široké – Koprivnica 2:0
Čirč – Pušovce 8:0
Torysa – Kamenica 2:2
Šiba - V. Šariš 1:0

ObFZ Prešov
VI. 3b liga, 4. kolo:
Ľubotice B – Gregorovce 4:0

Žipov – Chmiňany 0:32
Nemcovce - Š. Sokolovce 0:2
Peč. N. Ves - Uz. Šalgov 2:1
Hermanovce – Dubovica 5:2
Terňa – Brezovička 2:1
V. Šebastová – Rožkovany 2:1
VII. liga, 4. kolo:
Záborské – Kokošovce 7:0
Jakubovany - Dulova Ves 0:3
M. Šariš – Víťaz 5:2
Žehňa – Kapušany 1:4
Brezovica – Ostrovany 1:1
Lemešany – Drienov 2:2

Hrabkov – Fričovce 4:0
VIII. A liga, 4. kolo:
Petrovany - RN Žehňa 4:1
Tulčík – Haniska 2:2
Chmeľov – Ličartovce 6:2
Ruská N. Ves – Drien. N. Ves 2:0
VIII. B liga, 4. kolo:
Miklušovce – Radatice 3:3
Medzany – Sedlice 5:1
VIII. C liga, 4. kolo:
Poloma- Krivany 2:1
Jakubova Voľa - Krásna Lúka 2:3

FUTBALOVÝ VÍKEND

Páli autor dvoch gólov Ivanko Macej.
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(vz) - Hádzanári Tatrana 
Prešov obsadili na 51. roč-
níku Medzinárodného TV 
turnaja šampiónov v  Do-
boji tretiu priečku. V skupi-
ne prehrali posledný duel 
o  gól so srbskou  Vojvodi-
nou Novy Sad a o postupe 
do finále rozhodol jediný 
gól v prospech francúzske-
ho Chartres. 

Prešov v  zápase o  tretie miesto 
zdolal švajčiarsky tím HC 
Kriens-Luzern tesne 26:25 a zís-
kal prémiu 5 000 eur. Z individu-
álnych ocenení sa v  Doboji te-
šili z Prešovčanov Oliver Rábek, 
ktorý bol vyhlásený za najlepšiu 
ľavú spojku a  Mário Cvitkovič 
si prevzal cenu pre najlepšieho 
brankára turnaja. Tatran Prešov 
štartoval na tomto medziná-
rodnom podujatí ôsmykrát. Je 
trojnásobným víťazom z  rokov 
2013, 2014 a 2018, dvakrát skon-
čil druhý, tretie miesto získal 
premiérovo, raz bol štvrtý a  raz 
šiesty. 

Prešov – Vojvodina Novy Sad 
20:21 (9:8) 

Slovenskému majstrovi citeľne 
chýbali zranení Dominik Krok 
aj Lukáš Urban (zlomené nosy 
v prípravných stretnutiach v Na-
šiciach). Bol to piaty zápas za šesť 
dní. Aj keď ho mal Tatran pod kon-
trolou, v závere jeho hráči urobili 
technické chyby, ktoré vyplynuli 
z únavy a súper ich potrestal 

Tatran:  Čupryna, Cvitkovič – 
Rábek, Djerič, Michalka 4, La-
pajne 2, Krok, Urban, Muňoz 8, 
Hozman, Vučko, Straňovský, Fo-
dorean, Grzentič 2, Carapkin 2, 
Afanou-Gatine 2.

Tatran - HC Kriens-Luzern 
26:25 (13:12)

Zápasom so švajčiarskym cel-
kom ukončili hádzanári Tatra-
na prípravu na nadchádzajúcu 
sezónu. Jej prvý zápas ich čaká 
v  domácej súťaži 2. septembra 
v Topoľčanoch a v stredu 4. sep-
tembra na domácej palubovke 
nastúpia na úvodný duel v nad-
národnej SEHA Gazprom League 
proti ukrajinskému Motoru Zá-
porožie. 

Po poslednom vystúpení v  Do-
boji, tréner Tatrana Slavko Go-
luža povedal: „Bol to ťažký 
zápas. Dôležité je víťazstvo a 
hoci sme mohli byť vo finále, 
tretie miesto je v  poriadku. 
Teraz sa už sústredíme na 
štart novej sezóny. Čaká nás 
regenerácia. Traja-štyria naši 
zranení hráči potrebujú zopár 
dní na zotavenie a  potom sa 
už budeme pripravovať na pr-
vých súperov.“

Kapitán Prešova Martin Straňov-
ský: Našou povinnosťou bolo 
tento zápas vyhrať. Chvala-
bohu sa nám to podarilo. Ale 
bolo už cítiť, že je tam únava 
z vyše týždenného výjazdu. Na 
turnaji boli pozitívne momen-
ty. Na konci zápasov sme pre-
hrávali s  Francúzmi, ale do-
kázali sme zápas otočiť. Proti 
Vojvodine, ktorá má kvalitný 
tím, nás nejaké chyby na konci 
stáli víťazstvo a postup do fi-

nále. Ale myslím si, že turnaj 
môžeme brať pozitívne a mô-
žeme sa pripraviť na prvý zá-
pas v SEHA lige.“

Tatran: Čupryna, Cvitkovič- Rá-
bek 3, Djerič, Michalka, Lapajne 
2, D. Krok, L. Urban, Muňoz Ca-
bezón 2, Hozman, Vučko 4, M. 
Straňovský 7, Fodorean, Grzentič 
4, Carapkin, Afanou-Gatine 4.

Foto: www

(jp) - Mesiac prípravy na novú 
sezónu majú za sebou volej-
balisti VK MIRAD PU Prešov . 
Zverenci trénera Erika Digaňu 
absolvovali zdravotnú diagnos-
tiku a tvrdé dvojfázové tréningy 
si spestrujú posilňovaním, turis-
tikou a  cyklistikou. V  nabitom 
programe si našli čas na návšte-
vu mládeže vo volejbalovom tá-
bore. Uplynulú stredu odohrali 
na domácej palubovke prvý prí-
pravný zápas proti družstvu TJ 
Slávia Svidník.

„Zvolil som si úlohu pozoro-
vateľa, aby som sledoval herné 
reakcie všetkých hráčov, ale 
špeciálne nováčikov, smečia-
ra Michala Ščerbu, nahrávača 
Mária Oleárnika a  poľského 
univerzála Mateuzsa Snieźeka. 
S  trénerom Svidníčanov Pet-
rom Tholtom sme sa zhodli na 
skrátených setoch do pätnásť 
bodov, nech vidíme hráčov re-

agovať v  ťažších situáciách. 
Chlapci boli posledný týždeň v 
silovej prípravne. Majú za se-
bou fyzicky nesmierne nároč-
né tréningy, takže som svetový 

volejbal nečakal ani z jednej 
strany.“ zdôveril sa prešovský 
lodivod a  pokračoval: „Chlap-
ci odohrali spolu 9 setov so 
skóre 6:3 v  prospech súpera. 

Neberiem to tragicky. Hráči 
sa musia zohrať. Každý dostal 
priestor, aby zabojoval na svo-
jom poste. Vyskúšali sme rôzne 
alternatívy. Ukázali sa viaceré 
veci, ktoré by sa pri víťazstve 
možno schovali. Vidím viace-
ré nedostatky, na ktoré sa po-
stupne v tréningovom procese 
zameriame. Sme v  polovici 
prípravy. Podľa plánu prechá-
dzame do rýchlosti a viac do 
volejbalu.“ 

V septembri absolvujú volejba-
listi ďalšie herné previerky na 
Slovensku a v Maďarsku. 

Foto: Veronika Mihalikova

PREŠOVSKÍ VOLEJBALISTI 
V POLOVICI PRÍPRAVY

TATRAN VEZIE Z DOBOJA 
PREMIÉROVÝ BRONZ

Oliver Rábek Mário Cvitkovič
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Píla mala pôvodne slúžiť pri pôrodoch. V roku 1830 vytvoril 
ortopéd Bernhard Heine prvý chirurgický nástroj na rezanie 
kostí, kde bola použitá reťaz. Píla bola mimoriadne užitočná 
pri symfyziotómii – alternatíve k cisárskemu pôrodu. Napriek 
tomu, že hlavné prvky reťazovej píly boli vytvorené koncom 19. 
storočia, benzínový motor sa do nej začal pridávať až od 20. 
rokov 20. storočia. A, samozrejme, sa zmenilo aj ich zameranie.

Zvláštny test krásy. Podľa fotografie šíriacej sa internetom ste skutočne 
krásny len vtedy, ak si priložíte prst na nos a bradu a pery sa vám ho 
dotýkajú. Ak nie, tak máte zrejme smolu...

Išlo rovno o celú skupinu služob-
ných psov, ktorí sú svojim majite-
ľom nápomocní každý deň. Táto 
“psia akcia” sa okamžite stala hi-

tom internetu. Boli zachytení na 
zaujímavej fotografii, na ktorej 
vidieť ako poslušne sedia v di-
vadle a pokojne sledujú produk-
ciu, ktorú má na svedomí Billy 
Elliot. Títo štvornohí diváci tam 
však neboli len tak z dlhej chvíle, 
ale malo to skutočne veľký výz-
nam. Keďže ide o neoceniteľných 
pomocníkov, ktorých úlohou je 
pomáhať svojim majiteľom s po-

hybom, tak je potrebné ich na túto 
úlohu čo najlepšie pripraviť. Títo 
chlpatí spoločníci boli pozvaní na 
Stratfordsky festival v kanadskom 
Ontáriu, kde sa snažili ignorovať 
iných divákov a ich občerstvenie. 
„Je dôležité pripraviť psov na akú-
koľvek činnosť, ktorá by sa psovo-
dovi mohla páčiť,” povedala Laura 
Mackenzie, majiteľka cvičiaceho 
strediska a vedúca trénerka psov. 

„Divadlo nám dáva príležitosť 
vystaviť psov rôznym situáciám, 
ako sú svetlo, hlasné zvuky či aký-
koľvek pohyb. Psy musia zostať  
v tesnejších priestoroch dlhší čas 
absolútne uvoľnení,” dodala. Tieto 
múdre stvorenia boli po celý čas 
fantastické, a to aj počas predsta-
venia zostali absolútne pokojné. 
Show sa im páčila rovnako ako 
ich psovodom. Veľa ľudí v publi-
ku taktiež ocenilo tento nápad a 
takáto spoločnosť sa im páčila. 
„Všetci boli nesmierne nadšení, 
keď videli všetkých týchto psov 
naraz v publiku,” uviedla hovor-
kyňa Stratfordského festivalu – 
Ann Swerdfager. „Je to skutočne 
vzrušujúce. A ešte viac vzrušujúce 
je byť súčasťou niečoho, čo bude 
takto skvele slúžiť divákom v bu-
dúcnosti,” dodala Ann. Zároveň 
povedala, že takýchto predstavení 
je stále viac. Každý týždeň totiž 
zavíta do publika množstvo slu-
žobných psíkov. Táto myšlienka 
sa Ann veľmi páči, aj keď priznala, 
že spočiatku jej to pripadalo tro-
chu zvláštne. Veď, komu by aj nie. 
Hlavné však je, že to má skutočne 
zmysel.

ZAUJÍMAVOSTI

PSY V DIVADLE 
Takúto divadelnú sálu 
ste ešte zrejme nevi-
deli. V hlavnej úlohe 
boli totiž ako pozoro-
vatelia psy. 
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