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Obyvatelia sídliska Šváby už toho majú plné zuby! 
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Vianočné trhy 2013 už dnes
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Dnes začína Kampaň 16 dní aktivizmu 
proti násiliu páchanému na ženách 

 Zapojí sa aj Prešov(msch) - Pripojte sa dnes 
aj vy a príďte  na Hlavnú 
ulicu vypískať násilie. 
K  medzinárodnej kam-
pani 16 dní aktivizmu 
proti násiliu páchanému 
na ženách sa totiž pridá-
va aj ZZŽ MyMamy, ktoré 
bude v Prešove organizo-
vať verejné zhromažde-
nie. 

 „Stretneme sa dnes  poobe-
de  na Hlavnej ulici v Prešo-
ve (pred Sberbank). Od 16. h 
bude k  dispozícii infostánok, 
v ktorom bude mať široká 
verejnosť možnosť odfotiť sa  
s tabuľkou  „Hovorím NIE ná-
siliu páchanému na ženách“ 
a tým vyjadriť odmietavý 
postoj voči násiliu. Sprievod-
ným programom v infostánku 
bude premietanie filmu ZZŽ 
MyMamy s názvom Pandori-
na skrinka, spotov kampane 
a fotografií mienkotvorných 
osobností a širokej verejnosti 
z minulých rokov. O  17. h sa 
uskutoční happening Vypís-
kajme násilie,“ povedala Ľud-
mila Dzurišová Koscelniková zo 
ZZŽ MyMamy. 

 „Cieľom aktivity Vypískajme 
násilie je vytvárať priestor,  
v rámci ktorého má slovenská 

verejnosť možnosť vyjadriť 
odmietavý postoj k násiliu 
páchanému na ženách sym-
bolickým vypískaním násilia. 
Takéto aktívne vyjadrovanie 
odmietavého postoja proti 
násiliu páchanému na ženách 
prispieva k znižovaniu tole-
rancie voči takémuto násiliu 
v našej spoločnosti. Takýmto 
spôsobom chceme podporiť 
ľudí, aby neboli ľahostajní, 
aby sa angažovali a  konali,“ 
dodala pre Prešovský večerník 
Ľudmila Dzurišová Koscelniko-
vá. 

 Kampaň 16 dní aktivizmu proti 
násiliu páchanému na ženách 
je medzinárodná kampaň, kto-
rá vznikla z iniciatívy prvého 
Inštitútu pre globálne líderstvo 
žien  sponzorovaného Centrom 
pre globálne líderstvo žien  
v roku 1991. Zakladateľky si 
za začiatok kampane vybrali 
25. november (Deň boja proti 
násiliu na ženách) a za koniec 
kampane 10. december (Me-
dzinárodný deň Ľudských práv) 
preto, že chceli symbolicky pre-
pojiť násilie páchané na ženách 

a ľudské práva a zdôrazniť tak, 
že takéto násilie je porušovaním 
ľudských práv žien.

  Kampaň organizuje mimovlád-
na organizácia Fenestra v spo-
lupráci so Slovensko-českým 
ženským fondom Bratislava, OZ 
Žena v tiesni Martin, OZ Pomoc 
rodine Michalovce, ZZŽ MyMa-
my Prešov,  Divadlo na opätkoch 
Spišská Nová Ves a OZ Hana 
Spišská Nová Ves. 

Ilustračné foto: (msch)
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Husté stromy,  
potkany a neporiadok 

  „Poslancom sme vtedy dobrí, 
keď ich treba ísť voliť. Na vý-
bore mestských častí sa ničo-
ho nedovoláte. Je mi to veľmi 
ľúto. A  problémov pribúda. 
Sama som skoro rok bojovala 
za to, aby nám prišli preriediť 
konáre stromov, ktoré nám 
bili do okien,“ začala rozprá-
vať o problémoch v tejto lokalite 
Marta Jedináková. 

 Veľa problémov si obyvatelia 
užili aj s  bezdomovcami. Kvôli 
nim museli dať dokonca odstrá-
niť lavičky pri fontáne, aj pri 
nákupnom centre. „Keď vidíte 
pri lavičke samé zvratky a  vy 
si vedľa do obchodu máte ísť 
kúpiť chlieb, hneď vám príde 
nevoľno. Vtedy nám pomohol 
poslanec Miro Benko aj Sta-
nislav Ferenc. Keby to však 
neboli videli na vlastné oči, 
lavičky  nám odstrániť nedo-
volia. Samozrejme, že chýba-

jú, ale ľudia budú mať radšej 
čistejšie okolie,“ pridáva ďalšie 
„momentky“ zo života aktívna 
Prešovčanka. 

Kontajnery  
chcú zamknúť

  Najviac však obyvateľov tejto 
mestskej časti trápi špina okolo 
kontajnerov. Ako ideálne riešenie 
sa obyvateľom Švábov vidí osade-
nie uzamykateľných kontajnerov. 
Tie boli ešte v roku 2010 osadené 
na skúšobnú dobu na niekoľkých 
uliciach v  Prešove. Samozrejme, 
tak ako všetky novinky, aj táto 
mala svojich zástancov aj od-
porcov. „Uzamykateľné klietky 
na kontajnery boli osadené na 
ulici Šrobárovej, Karpatskej, 
Prostějovskej. V  týchto loka-
litách neboli skúsenosti naj-
pozitívnejšie, nakoľko obča-
nia neakceptovali požiadavku 
uzamykania týchto klietok na 
kontajnery a tým sa stráca výz-
nam ich používania,“ konštato-
vala Ingrid Mihaľová z  Technic-
kých služieb mesta Prešov. 

Odpadky a potkany 
Taká je realita na sídlisku Šváby

  Na Šváboch si ich však vyslovene 
žiadajú. „Keď sa na schôdzach 
rozprávame, väčšina sme sa 
zhodli na tom, že by to bolo 
ideálne. Od poslancov nepo-
čúvame nič iné, len že nie sú 
peniaze. Na Švábskej ulici, kde 
bývam, si robíme niekoľkokrát 
do roka upratovanie. Neprispô-
sobiví prídu a všetko vyrabujú. 
Za stromami za blokom máme 
nasadené husté tuje. V nich sú 
pohádzané matrace, oblečenie, 
kartóny. Ani nehovorím o tých 
dierach, čo máme od potkanov. 
Neverím, že by sa uzamyka-
teľné boxy neujali. Ľudia by si 
boli zvykli,“ dodala Marta Jedi-
náková. 

Mesto čaká na výzvu

  Koniec roka sa blíži, penia-
ze z  rozpočtu sa míňajú. Práve 
v tomto období sa však pripravuje 
už rozpočet na budúci rok. To, či 
sa v ňom nájdu peniaze na túto 
investíciu, je vo hviezdach, keďže 

na programe sú mnohé drahšie 
záležitosti. Mesto skôr uvažuje 
nad peniazmi z  eurofondov ale-
bo grantov. Musí však čakať na 
výzvu. 

  „Evidujeme dopyt po týchto 
kontajneroch. Týmito kontaj-
nermi sa zamedzilo neopráv-
nenému nakladaniu s  odpa-
dom,“ informovala Veronika 
Kmetóny Gazdová, hovorkyňa 
radnice. Momentálne však rad-
nica peniaze na to určené nemá. 
„V  rámci modernizácie a  roz-
širovania činnosti nakladania 
s  odpadom chce mesto požia-
dať, v  prípade vhodnej výzvy, 
o peniaze cez projekty,“ dodala. 

  Tejto témy by sme sa určite púš-
ťať nemali. Dôkazom toho  je aj 
to, že Prešov sa vtedy stal vzo-
rom aj pre iné mestá ako Košice 
a Poprad. My sme to však nechali 
lietať vo vzduchoprázdne... 

Foto: Viktor Zamborský

  (msch) - Obyvatelia  sídliska Šváby už toho majú plné zuby! Kom-
petentní, zdá sa, nevidia problémy, ktoré ich trápia. Neporiadok 
okolo kontejnerov majú vždy. Neprispôsobiví občania zo Solivaru 
tam totiž denne chodia na „nákupy“. Neželanými votrelcami sú 
aj stále rozmnožujúce sa potkany. Aj preto čoraz viac Švábčanov 
žiada uzamykateľné kontajnery. Na tie pokusné, ktoré boli v nie-
ktorých častiach mesta osadené v roku 2010, sa ako keby zabudlo.
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 (msch) - Dnes sa mestskí poslan-
ci stretnú na 44. riadnom zasad-
nutí mestského zastupiteľstva. 
Na programe sú naozaj závažné 
body. Medzi nimi je aj návrh roz-
počtu mesta na budúci rok. To, 
či budeme už dnes vedieť na čo 
poputujú v  budúcoročnom roz-
počte peniaze, je však otázne. 
Prijímanie takýchto závažných 
bodov je vo všeobecnosti spo-
jené s  niekoľkohodinovými vý-
menami názor v  pléne, v  rámci 
poslaneckých klubov aj mimo 
nich. 

  Okrem rozpočtu budú poslan-
ci schvaľovať aj plat primátora 
a  opätovne budú  rozhodovať 
o osude  „Kolmanky“. 

  Návrh rozpočtu mesta Prešov 
na rok 2014 vytvára podmienky 
na plnenie funkcií  samosprávy. 
Navrhovaný rozpočet predstavuje 
sumu 58 153 414 eur. Návrhy roz-
počtov prenesených kompeten-
cií a kompetencií financovaných  
z účelových dotácií sú navrhnuté 
na úrovni roka 2013. Návrh obsa-
huje aj výhľady rozpočtov mesta 
Prešov pre roky 2015 a  2016. Tie 
však záväzné nie sú. 

  Opakovane raz ročne poslanci 
rokujú aj o plate primátora mesta.  
V podmienkach mesta Prešov mi-
nimálny plat primátora predstavu-
je 3,19-násobok  priemernej me-
sačnej mzdy zamestnanca v národ-
nom hospodárstve SR za predchá-
dzajúci kalendárny rok. Mesačne 
by mali poslanci schváliť Pavlovi 
Hagyarimu plat vo výške 3 421 eur. 

  Na pretras sa určite dostane aj 
uznesenie, ktorým ešte v  lete 
poslanci primátorovi znížili 
plat. Uznesenie však nepodpísal. 
Poslanci prešovského Mestského 
zastupiteľstva (MsZ) prijali v júli 

uznesenie, ktorým primátorovi 
znížili plat na najbližšie tri me-
siace pre pochybenia mesta, na 
ktoré upozornil Najvyšší kontrol-
ný úrad (NKÚ). Primátor však ich 
rozhodnutie vetoval a odišiel na 
dovolenku. Primátor vtedy tvrdil, 
že pochybenia neboli natoľko zá-
važné, aby mali mať takúto dohru. 
Poslanci však mali iný názor. Sved-
čí o  tom aj fakt, že zníženie platu 
vtedy schválilo 15 z 22 prítomných 
poslancov.

  Poslanci by dnes mali rozhodo-
vať aj o výstavbe rodinných domov 
v Kolmanovej záhrade. 

Navrhovaná zmena územného 
plánu by mala zmeniť pozemky z 
kategórie stavebných parciel späť 
na zeleň, no hlasy proti tejto zme-
ne sú silné. Je preto možné, že ani 
po zasadnutí sa v „Kolmanke“ nič 
nezmení a ostane súčasný stav, 
ktorý na časti pozemkov umožňuje 
stavať rodinné domy. O výstavbu 
sa už vlastníci pokúsili, prvotná 
žiadosť o vydanie územného roz-
hodnutia bola zamietnutá, keďže 
parcely v Kolmanke nemajú dosta-
točný prístup a sú bez potrebných 
inžinierskych sietí.

Ilustračné foto: V. Zamborský

Poslancov dnes čakajú vážne  
„debaty“ o budúcoročnom  
rozpočte či plate primátora
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  (pv) - Ministerstvo školstva 
rozdelí medzi stredné školy 
nové didaktické pomôcky. Naj-
viac z nich poputuje do Prešov-
ského kraja. Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
SR prerozdelí pomôcky medzi 
321 stredných odborných škôl 
na celom Slovensku. Stáť to 
bude viac ako 18 miliónov eur. 
Cieľom je skvalitniť vzdeláva-
nie v týchto školách.

  Animácie, simulácie, video, au-
dio, či učebné texty. Aj týmito 
didaktickými pomôckami zabez-
pečuje Štátny inštitút odborné-
ho vzdelávania mnohé stredné 
odborné školy. „Ide o digitál-
ny učebný obsah, ktorý má 
zmodernizovať výučbu v 321 
stredných odborných školách, 
v ktorých študujú žiaci v od-
boroch hutníctvo, strojárstvo, 
elektrotechnika, chémia, sta-
vebníctvo, poľnohospodárstvo, 

potravinárstvo a spracovanie 
dreva. Pomôcky majú slúžiť 
na vzdelávanie 35 tisíc žia-
kov v jednom školskom roku,“ 
informoval na tlačovej besede  
v Prešove odborný garant projek-
tu zo Štátneho inštitútu odbor-
ného vzdelávania Michal Ištván.

  Didaktické pomôcky majú zlep-
šiť kvalitu a aktuálnosť obsahu 
vzdelávania v rámci odborného 
vzdelávania na stredných od-
borných školách a prepojiť od-
borné vzdelávanie na aktuálne 
potreby zamestnávateľov a pra-
xe čím zvýšia kvalitu výstupov 
vzdelávania a uplatniteľnosť ab-
solventov stredných odborných 
škôl. Obsah digitálnych pomô-
cok bude pozostávať minimálne  
z 30 150 minút video a audio 
prvkov, 17 tisíc digitálnych vzde-
lávacích objektov, 200 aktívnych 
prvkov a 3 350 tlačových strán 
učebných textov.  

 „Najviac stredných odborných 
škôl bude podporených v Pre-
šovskom kraji, konkrétne 71,“ 
dodal Michal Kaliňák. Riaditeľ 
Strednej odbornej školy technic-
kej v Prešove Štefan Cmar sa vy-
jadril, že po rokoch, v ktorých sa 
výučba v odborných školách re-

alizovala len zo starých učebníc, 
tento projekt pomôže skvalitniť 
vzdelávací proces najmä učite-
ľom. Táto škola by podľa neho 
mala fungovať aj ako centrum od-
borného vzdelávania a prípravy 
pre stavebníctvo. 

Ilustračné foto: www

Najviac didaktických pomôcok 
dostanú školy v Prešovskom kraji 

(jk) – A máme tu „Vianoce“. Tie 
od dnešného dňa budú symbo-
lizovať tradičné Vianočné trhy 
s množstvom stánkov. 

Stalo sa už tradíciou, že na Ka-
tarínu 25. novembra ožíva pešia 
zóna vianočnou atmosférou - 
začínajú Vianočné trhy. Nie je 
tomu ináč ani tohto roku. Ich 
slávnostné otvorenie bude dnes 
o 16. hodine na pódiu na pešej 
zóne pred Parkom kultúry a od-
dychu. V programe sa predsta-
via folklórne súbory Šarišanček, 
Šebeš z Vyšnej Šebas-
tovej a Malošarišanka.

Na pešej zóne každý 
deň bude až do 23. de-
cembra otvorených 90 
stánkov. Sortiment je 
bohatý, nebude chý-
bať vianočný tovar, 
ozdoby, atraktívne 
darčeky pod strom-
ček, knihy, hračky, 
drevorezby a  taktiež 

atrakcie pre deti ako už tra-
dičný vláčik, svet plyšu, mané-
žka. Dospelí určite nepohrd-
nú  občerstvením , medovinou, 
bude aj voňavý grog, pečené 
mäská, langoše, trdelníky a iné. 
Špecialitou tohtoročných via-
nočných trhov budú pečené 
gaštany, holandské palacinky, 
novinkou budú podplamenní-
ky – chlebové cesto s bryndzou 
a mäsom pečené v peci priamo 
na mieste. Stánky budú otvore-
né od 10. do 19. hodiny a stánky 
s občerstvením do 22. hodiny.

(pv) - Prešovský arcibiskup a 
metropolita Ján Babjak sa vo 
štvrtok minulého týždňa v Ríme 
stretol s pápežom Františkom. 
Arcibiskup bol vo Vatikáne na 
plenárnom zasadnutí Kongre-
gácie pre východné cirkvi. 

Ako informoval hovorca Gréc-
kokatolíckeho arcibiskupského 
úradu v Prešove Ľubomír Petrík, 
arcibiskup venoval najvyššie-
mu predstaviteľovi katolíckej 
cirkvi darček na vianočný stôl 
- sušené dubáky, ktoré sám sta-
rostlivo nazbieral a  vysušil. Po 
audiencii nasledoval obed pat-
riarchov, vyšších arcibiskupov, 
metropolitov východných ka-
tolíckych cirkví, predstaviteľov 
a členov Kongregácie pre vý-
chodné cirkvi so Svätým Otcom.

Slovensko malo podľa hovor-
cu Ľubomíra Petríka na tom-

to plenárnom zasadaní okrem 
vladyku Jána aj svojho zástupcu 
priamo v  osobe sekretára Kon-
gregácie pre východné cirkvi 
arcibiskupa Cyrila Vasiľa, kto-
rý pochádza z  Gréckokatolíc-
kej cirkvi na Slovensku.   Včera 
predstavitelia východných ka-
tolíckych cirkví – patriarchovia, 
vyšší arcibiskupi a metropoliti 
– účastníci plenárneho zasa-
dania – so Svätým Otcom Fran-
tiškom na Námestí sv. Petra 
koncelebrovali slávnostnú pon-
tifikálnu svätú omšu, ktorou 
zakončí Rok viery a zástupcom 
Božieho ľudu odovzdá posyno-
dálnu apoštolskú exhortáciu 
Evangelii gaudium, ktorá bude 
hlavným výstupom Synody bis-
kupov z  októbra 2012 o  novej 
evanjelizácii na odovzdávanie 
kresťanskej viery.

Prešovský arcibiskup 
Ján Babjak sa stretol 

s pápežom

Od dnešného dňa 
deväťdesiat stánkov 

na pešej zóne
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Vyznanie Jany Kirschner v Prešove
  (ľh) - Charizmatická speváčka 
Jana Kirschner sa predstavi-
la na špeciálnom koncertnom 
turné aj v Prešove! Po siedmich 
rokoch koncertovania najmä  
v zahraničí sa opäť naživo 
vrátila na domáce pódiá a to  
s novou kapelou v rámci Moru-
ša biela Tour 2013. Predviedla 
famózny zážitok!

Jedinečné tanečné kúsky 
Eddieho Stevensa

  Pred samotným vrcholom večera 
sa na pódiu predstavili aj Kata-
rína Koščová s Michalom Bran-
dysom a Martinom Husovským. 
Intímne spovede z jej repertoáru 
navnadili poslucháčov na stálicu 
slovenskej hudobnej scény, ktorá 
predviedla aj pieseň z dielne Pre-
šovčana Ivana Táslera – Líška.

  No prv poskytla svojim fanúši-
kom, ktorí zaplnili priestory PKO 
v hojnom počte, novinky z albu-
mu Moruša Biela. Nechýbal singel 
Sama a ďalšie pod kožu sa ryjúce 
silné piesne. Hneď na úvod Jana 
vyznala svoje pocity: „Musím 
povedať, že som veľmi rada, 
že hrám v Prešove. A práve v 
tunajšom PKO. Je to moja naj-
obľúbenejšia sála na Sloven-
sku,“ čím si získala srdcia publika 
ešte viac.

  Okrem nej sa na pódiu pred-
stavilo dokopy trinásť muzikan-
tov! Skvelo sa dopĺňali, znel ako 
cimbal, tak aj trúbka, kontrabas 
alebo akordeón. Svoju rolu mal 

na klavíri aj jedinečný Eddie Ste-
vens, ktorý je zároveň partnerom 
hviezdy večera. Ponúkol svojský 
štýl toho, ako vníma hudbu a fa-
núšikov zabával na kraji pódia 
tanečnými kúskami, ktoré by bolo 
azda veľmi ťažké napodobniť.

Na chvíľu mali pokoj  
v duši všetci

  Na pódiu sa predstavil aj jeden 
Prešovčan: „Je to dobrý chlapec. 
Rasťa Uhríka ste v Prešove skve-
lo vychovali,“ povedal na margo 
spoluhráča na base v kapele Jana. 
Svoj priestor mali aj Miloš Valent, 
Marcel Comendant, Jozef Ľupták, 
Boris Lenko, Braňo Dugovič a muž-
ský spevácky kvartet Skety. Počas 

vystúpenia niekoľnonásobná zlatá 
slávica nemala problém vymeniť 
hlboké polohy s tými najvyššími a 
spektrum dopĺňala hecovaním čle-
nom kapely na tanec. Dokonale sa 
zabávala a užívala si vystúpenie 
rovnako, ako publikum. To tanco-
valo v rytmoch ľudoviek či vlnilo 
sa pri pomalých baladách a vkusne 
vstupovalo potleskom do prebieha-
júcich nôt.

  Po krátkej prestávke sa pre zmenu 
mohli tešiť priaznivci rannej tvorby, 
zneli tak najväčšie hity ako Modrá, 
Na čiernom koni alebo Pokoj v duši. 
Zimomriavky na tele mala a samot-
ná Jana, ktorá správne vycítila, že 
slová budú zbytočné a tak preho-
vorila iba občas. Do duše fanúši-

kov oveľa radšej povie čosi silnými 
piesňami. Na chvíľu tak mali naozaj 
všetci aspoň na chvíľu tiež pokoj  
v duši. Ľudia miestami ani nedýchali 
a pozorne sledovali počiny speváčky, 
včas zareagovali potleskom a nepo-
kazili dojem z predvedeného ume-
nia. Klobúk dole nielen pred ním, ale 
aj pre samotných hudobníkov.

  Jana potvrdila, že je pani speváčka. 
Ponúkla do uší aj duší silné vyzna-
nie nielen pomocou svojej novinky 
Bielej Moruše. Môže si tak dovoliť 
okrem popových skladieb vytvoriť 
projekt, ktorý si priaznivcov nájde. 
A večer v Prešove ukázal, že aj našlo.

Foto: Jana Bujňáková
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(jm) – Sobotňajší zápas 3. kola Pohára 
EHF sa hádzanárom Tatrana Prešov vydaril. 
Slovinského súpera vo farbách RK Maribor 
Branik zdolali o osem gólov 34:26. Vedenia 
sa síce ujali hostia, no domáci rýchlo otoči-
li na 2:1 a viedli až do konca. Bola to oboj-
stranne zaujímavá hádzaná. Prešov od stavu 
3:3 „potiahol“ šnúru štyroch gólov a neskôr 
náskok ešte viac zvýšil. Po štvrťhodine vie-
dol už 11:5, no nepokračoval v nastúpenom 
trende... A tak prišli chvíle hostí, ktorí zní-
žili na 12:11. A potom znova Šarišania zapli 
na vyššie obrátky a polčas vyhrali s pomerne 
bezpečným náskokom 19:14. Počas úvodnej 
desaťminútovky druhého polčasu ich náskok 
ešte narástol. V 40. min vyhrávali 25:18. No 
odrazu sa zasekli. Za deväť minút nedokáza-
li streliť gól, naopak, inkasovali dva. Zato po 

strelách Guzyho, Krištopansa, Pejovi-
ča a Antla „zvonili“ žrde. Až potom sa 
favorit znova rozbehol. Dve minúty 
pred koncom vyhrával o desať 34:24. 
Na posledných osem sekúnd si tréner 
Tatrana Peter Hatalčík zobral oddy-

chový čas a jeho zverenci skúsili hru 
bez brankára. S rozlišovačkou vybehol 
na ihrisko Tumidalský, Pejovič ale za-
končil nepresne. 

Tatran Prešov – RK Maribor Bra-
nik 34:26 (19:14), Tatran: Verkič, Kru-
pa – Rábek 3, Hruščák, Hrstka 1, Krok 
1, Krištopans 7, Radčenko 2, Tumidal-
ský 1, T. Urban 6/2, Číp, Guzy, Pejovič 6, 
Krzysztofik 1, Antl 6/2. Pokutové hody: 
4/4 – 5/4. vylúčení 1 – 7. Rozhodovali: 

Krkačev, Kolevski. Divákov: 3345. 

Odveta v Maribore je na programe v ne-
deľu 1. decembra. 

Foto: Viktor Zamborský

(jm) - Hádzanári Tatrana Prešov 
vykročili do tretieho kola Pohára 
EHF pravou nohou. Vypracovali 
si osemgólový náskok, ktorý im 
dáva reálnu nádej zopakovať si 
minuloročnú účasť v skupinovej 
fáze európskeho pohára číslo dva. 
Dve opory zeleno-bielych sme po 
skončení duelu pozvali na krátku 
debatu...

Aký požičaj, taký 
vráť

Kapitán Radoslav Antl sa po 
stretnutí dal počuť: „Pánboh za-
plať za takýto výsledok. Pri tých 
zdravotných problémoch to 
mohlo dopadnúť aj inak. Fanú-
šikovia vedeli o niektorých ma-

ródoch, no nie o všetkých. Mňa 
neposlúcha koleno, Žarko Pejo-
vič bol ´vďaka´ zvýšenej teplote 
na antibiotikách, Tomáš Urban 
pre boľavé rameno netréno-
val celý týždeň. No klobúk dole 
hlavne pred Damianom Krzy-
sztofikom, že vôbec hral a to nie 
hocijako. Bol platným hráčom 
napriek problémom s ramenom. 
Cez týždeň sme trénovali desiati 
a napriek tomu sme tento duel 
zvládli.“ 

Slovinci hrali férovo, no v zápa-
le boja niekedy dohrávali osobné 
súboje so „špicatými“ lakťami, čo 
v jednom prípade poriadne pocítil 
aj prešovský kapitán. Masér Šte-
fan Benko musel priložiť na oblasť 
ľadvín ľadový obklad... „Taký je 
šport, taká je hádzaná. Treba 
to pretrpieť a občas odpovedať 

rovnakým spôsobom,“ zasmial 
sa Radoslav Antl. 

Malý postavou 
– veľký výkonom

Oporou medzi domácimi žrďami 
bol Svetislav Verkič. Tomu sa tiež 
hra zeleno-bielych pozdávala, no 
jedným dychom poznamenal, že 
vedia hrať aj lepšie. Poklonu zložil 
hráčovi na strednej spojke Mihovi 
Zarabecovi, o ktorom Prešovčania 
vedeli, že bude zrejme robiť naj-
väčšie problémy. „Všetky akcie 
hostí začínali od neho. Aký je 
malý - možno 165 centimetrov 
- také veľké problémy nám ob-
čas narobil. Takého rýchleho 
hráča, s takou rýchlou kľučkou, 

som ešte nevidel. V odvete si na 
neho budeme musieť dať pozor, 
no nie len to. Celkovo k nej pri-
stúpiť čo najzodpovednejšie. 
Žiadne kalkulovanie, nemyslieť 
na osemgólovú rezervu a ísť 
v Maribore naplno od 0:0.“ Srb-
ský legionár stál v prešovskej svä-
tyni od prvej do záverečnej minúty. 
Priznal, že v poslednej štvrťhodine 
už mal toho plné zuby a bojoval aj 
sám so sebou. Celkovo je v posled-
ných stretnutiach vyťažovaný viac, 
než jeho „kolega“ Jakub Krupa. Do 
pozície aktuálnej brankárskej jed-
notky v Tatrane sa ale ani zďaleka 
nepasuje. „Raz sa viac darí jemu, 
inokedy mne. Tri roky sme s Ku-
bom rovnocenná dvojica, prežili 
sme viacerých trénerov, rozu-
mieme si výborne,“ dodal Sveti-
slav Verkič. 

Ľavoruká nahrávka 
Dajnisa Krištopansa. 

Tomáš Urban.

Oliver Rábek 
(s loptou). 
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(jm) – V piatok bolo na programe 22. kolo prvej hokejovej ligy. Hráči HC Pre-
šov 07 dosiahli v poradí už štvrtý najtesnejší výsledok. Po Bardejove (doma 6:5), 
Michalovciach (vonku 4:5), Senici (doma 2:3 pp), vyhrali v Topoľčanoch 2:1. 
tréner Branislav Kohutiar na margo úspešného výsledku povedal: „Hrali sme 
iba na tri päťky. Doma ostali viacerí. Halás pre problémy s ramenom. Chcel síce 
na zápas cestovať, no problémy do poslednej chvíle pretrvávali a tak sme museli 
meniť plány. Nehrali ani Knap, Podsedlý, Slávik, Guntáš a Tomčák. V zostave 
sme teda boli nútení improvizovať. Prvý útok sa aj tak dokázal presadiť. Zákla-
dom nášho úspechu bola disciplína. Dali sme dva góly, znova sme ale zahodili 
niekoľko vyložených šancí. Po chybičke prišiel gól domácich na 1:2. V samom 
závere sme mali aj šťastie, keď puk skákal pred čiarou.“ V starej dobrej for-
me sa znova predstavil brankár Marton... „Áno, bol oporou. Niekoľkokrát 
zažiaril a podržal svoje mužstvo.“ V Topoľčanoch sa strelecky presadil syn 
trénera Kohutiara Roman. „Či sme to doma osobitne preberali? Iba krát-
ko. Väčšinou sa po vyhranom stretnutí navzájom bavíme, keď prehráme, 
nikto na to nemá náladu a necháme to na rozbor v kabíne.“ 

HK Topoľčany – HC Prešov 07 1:2 (0:1, 0:1, 1:0), zostava a góly 
hostí: Marton – Malina, Tkáč, Tartaľ, Ejem, Ružička, Ivančo – Fu-
sek, Ľ. Sabol, R. Kohutiar – Krempaský, Prokop, Kivader – Renčok 
, Chalupa, Tahotný. Góly: 51. Barčák - 4. Kohutiar, 18. Tkáč, 430 
divákov.

Prešovčania v stredu pokračujú v sérii domácich zápasov s po-
prednými celkami tabuľky. Tentoraz hostia tretiu Trnavu. 

Foto: Viktor Zamborský

(jac) – V sobotňajšom zápase 19. 
kola druhej futbalovej ligy vyhral 
1. FC Tatran Prešov v Dubnici nad 
MFK 2:0 (1:0). Prešovčania zvládli 
zápas výsledkovo i herne a dosiah-
li tak štvrtú výhru v rade. Oba góly 
zeleno-bielych strelil Dávid Leško 
– na svojom konte ich v tomto roč-
níku druhej ligy má už sedem a je 
najlepším strelcom Prešova.

Prešovčania od začiatku elimi-
novali snaženie súpera, nepúšťali 
ho do šancí a usilovali sa presadiť 
sa kombinačnou hrou. Efekt ne-
priniesli akcie Katonu a Petráša. 
V 21. min nastala v tábore Šariša-
nov radosť – Petráš po sóle našiel 
D. Lešku a ten hlavou otvoril gólo-
vý účet zápasu. Zeleno-bieli herne 
dominovali, v prvej časti však už 
neskórovali, proti bol najmä bran-
kár Dubnice Kováč. 

Aj v druhej časti dominovali zve-
renci trénera Kostelníka, stretnutie 
mali pevne vo svojich rukách. Ne-
premenili však viacero príležitostí. 
Výhru Prešova pečatil v 84. min D. 
Leško parádnym gólom z priame-
ho kopu. Výhra Prešovčanov mohla 
byť i vyššia. 

Pred 290 divákmi rozhodoval 
I. Kozák. ŽK: Čiernik – Hatok, D. 
Leško, ČK: 86. Bílovský. 

MFK Dubnica: Kováč – Púpala, 
Múdry (86. Tóth), Ondráš, Ranko 
(65. Bielik) – Bílovský – Čiernik, A. 
Urban – Liener, Takáč (55. Števček) 
– Šmahajčík, 

1. FC Tatran Prešov: Talian – Pa-
paj, Hatok, P. Petráš, Kačala – Lip-
ták, M. Poliaček – Hruška (90. Zbi-
ňovský), Katona, D. Leško – Dolný 
(81. P. Šafranko). 

V sobotu (13. h) sa 1. FC Tatran 
Prešov stretne s Rimavskou Sobo-
tou.

Jozef Kostelník, tréner Prešova: 
„Vyhrali sme nad kvalitným sú-
perom, ktorý hrá dobrý futbal. 
Má mladých, behavých chlapcov. 
V prvom polčase sa to potvrdi-
lo, bol to viac-menej vyrovnaný 
zápas. My sme sa ujali vedenia 
– Peter Petráš vyviezol loptu až 
do šestnástky, odcentroval a Dá-
vid Leško dal hlavou gól. V dru-
hom polčase sme pokračovali 
v našej hre, domáci sa snažili 
niečo s výsledkom urobiť, otvo-
rili trošku hru. Ak by sme boli 

premenili niektorý z nájazdov 
na brankára, mohli sme ísť do 
vyššieho vedenia. Od vyššej pre-
hry uchránil domácich brankár. 
Nakoniec sme to poistili gólom 

Dávida Leška z priameho kopu. 
Sme spokojní, lebo sme získali 
tri body v súboji s nepríjemným 
súperom.“ 

Foto: Viktor Zamborský 



TIPOVACIA LIGA VEČERNÍKA 2013/2014
Jánovi Timkovi chýbal jediný gól

Miloš
Bizub

Futbal

Dubnica Prešov 
-  

Maribor
34:26

Topoľčany Prešov

Prešov
0:2

Prešov
  1:2

Komárno
3:2

- - -

Hádzaná Hokej Volejbal

Marek
Matej

Ján
Timko

Patrik
Tomič

(jm) - Máme za sebou 15. kolo pre-
šovskej „tipovačky“. Vyhrali ho dvaja 
– Pavol Mikolaj a Ján Timko, obaja zís-
kali po 7 bodov. Ten druhý mohol byť 
hviezdou víkendu, no namiesto toho 
si mohol tak nanajvýš sypať popol na 
hlavu. Aj tak robil. Obsah e mailu ne-
zverejníme. Chýbal mu jeden jediný 
gól, aby uhádol presný hádzanársky 
výsledok. A bol by vstúpil do histórie 
našej súťaže. Futbalisti vyhrali 2:0, 
je to príjemné prekvapenie. O  to sa 

postarali aj hokejisti, ktorí boli zasa 
„frajeri“ v  Topoľčanoch. Verili im iba 
dvaja. Marek Matej a Adriena Šmihu-
lová. Volejbalisti sa trocha potrápili 
s  Komárnom. Víťaza zápasu predpo-
vedali všetci „tipéri“, no päťsetovú 
drámu nikto. Tretíkrát v  tejto sezóne 
sa stalo, že sme za volejbalový tip ne-
udelili celých päť bodov. Smoliar Ján 
Timko sa prepracoval na čelo poradia 
jednotlivcov, no vedie iba o  bod pred 
Miroslavom Benkom. Celkovo sú bo-

dové rozdiely malé a preto sa môžeme 
tešiť na ďalšie pokračovanie.    

Poradie po 15. kole: J. Timko 83 bodov, 
M. Benko 82, P. Tomič 79, S. Pavlovičová 
75, 3b (Ľ. Bizub, M. Bizub, R. Babjak) 74, 
M. Matej 73, P. Mikolaj 69, Šmihulová 
64, R. Dupkala 52.

Pravidlá bodovania - futbal: presný 
uhádnutý výsledok – 5 bodov, uhád-
nutie remízy – 2 body, uhádnutie ví-

ťaza zápasu – 1 bod. Hádzaná: presný 
uhádnutý výsledok – 20 bodov, uhád-
nutie remízy – 10 bodov, uhádnutie 
rozdielu gólov pri správnom tipe na 
víťaza – 5 bodov, uhádnutie víťaza zá-
pasu – 1 bod. Hokej (po 60 minútach): 
presný uhádnutý výsledok – 7 bodov, 
uhádnutie remízy – 4 body, uhádnutie 
víťaza zápasu – 1 bod. Volejbal: pres-
ný uhádnutý výsledok - 5 bodov, uhád-
nutie víťaza zápasu – 1 bod. 

Prekvapujúci volejbalový výsledok

32:26

34:28

30:24

33:29

29:27

35:26

4:3

2:4

4:2

2:2

2:4

3:1

3:1

3:0

3:1

3:0

3:1

3:0

0:0

1:2

1:2

0:2 

0:1

0:2

1:0

1:1

1:2

35:29 

29:27

31:28

3:1 

3:3

3:3

3:0

3:1 

3:0

Svetlana 
Pavlovičová

Rudolf 
Dupkala

Miroslav
Benko

Pavol
Mikolaj

Adriena
Šmihulová
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(jm) – V dohrávanom stret-
nutí 3. kola slovenskej extraligy 
vo futsale zvíťazili Prešovča-
nia nad Levicami 6:2. Diváci sa 
v hľadisku rozhodne nenudili 
a prišli na svoje. Videli množ-
stvo osobných súbojov aj pek-
ných momentov. Domáci viedli 
1:0 a 2:1. Za stavu 2:2 už dávali 
góly len zverenci trénera Ri-
charda Bača. Víťazstvo Šariša-
nov mohlo byť aj vyššie, avšak 
Mihok nepremenil desaťmet-
rový pokutový kop. Na druhej 

strane hostia v dvoch prípa-
doch mierili do žrdí... 

FK Slovanet Prešov – Futsal 
Team Levice 6:2 (2:1), zostava 
a góly domácich: Lipka, Čorej - 
Prusák, R. Beliš 2, Rohaľ, Mihok 
1, Sedlák, Vrbovský, Sochovič, 
Lalkovič, P. Beliš, Harčár 1, Biľ, 
J. Adam 2 . 

V piatok sa Prešovčania znova 
predstavia domácom prostredí, 
keď privítajú MFsK Nitra. 

Foto: Viktor Zamborský

(jac) – V zápase deviateho kola extraligy volejbalistov vyhral VK 
Mirad PU Prešov nad Spartakom Komárno 3:2. Nováčik poriadne 
potrápil prešovských vysokoškolákov, tí o svojej výhre rozhodli až 
v tajbrejku. O víťazstve vysokoškolákov nad veľmi zdatným súpe-
rom rozhodli maličkosti, inak to bol vo viacerých ukazovateľoch 
vyrovnaný súboj. 

 „Treba uznať, že sme hrali proti zdatnému súperovi, ktorý 
mal v svojom strede niekoľkých skúsených hráčov,“ zvýraznil 
tréner prešovských extraligistov Ľuboslav Šalata. „Zápas lepšie 
odštartovali hostia, ktorí veľmi úspešne útočili a nedali nám 
veľa možností k zásahom v obrane a keď aj nejaké príležitos-
ti prišli, nastali určité nedorozumenia v komunikácii a tak 
prvý set zaslúžene vyhralo Komárno. V druhom a treťom sete 
sme dostali súpera pod väčší tlak servisom a následne sme sa 
dostali k zásahom na bloku a dokázali sme sa presadiť pro-
tiútokmi. Aj štvrtý set sa vyvíjal v náš prospech, nedokázali 
sme však využiť vedenie 14:12 a po niekoľkých zlých rozhod-
nutiach v obrane i následnom protiútoku sme dovolili dobre 
hrajúcemu súperovi dôjsť až do tajbrejku. V ňom to bol boj 
o každý bod. Hostia v ňom viedli 1:0, my sme otočili na 3:1 v 
náš prospech. Od stavu 3:3 sa družstvá ťahali bod po bode až 
do stavu 12:12. Následne chlapci dobrým útokom a úspešnou 
obranou v poli a Digaňovým servisom dotiahli set do úspeš-
ného konca. Hrali sme proti veľmi zdatnému súperovi, o na-
šej výhre rozhodli maličkosti.“ 

 VK Mirad PU Prešov – VK Spartak Komárno 3:2 (-21, 18, 15, -23, 
12), Mirad PU: S. Lampart, Hudák, Digaňa, Faron, Macko, Rajduga 
(liberovia T. Lampart a Pavlinský, Lux, Andráš, Závacký). Pred 150 
divákmi rozhodovali Hoger a Servický. 

V nedeľu sa VK Mirad PU Prešov predstaví v Myjave. 

(jac) – Medzinárodný turnaj v hádzanej 
vysokoškoláčok na pôde Prešovskej univer-
zity napísal už osemnástu kapitolu. Pri príle-
žitosti Dňa študentstva ho každoročne z po-
zície zakladateľa a predsedu organizačného 
výboru pripravuje profesor Rudolf Horváth, 
ktorý je v súčasnosti pedagógom na Peda-
gogickej fakulte PU. Univerzita Kluž si na 
tomto jedinečnom vysokoškolskom podujatí 
prvýkrát zaknihovala prvenstvo. Na prešov-
skom turnaji štartovala piaty raz. 

Slávia PU Prešov – Univerzita Kluž 21:29 
(7:13). PU Prešov: Dlugošová – Daňková 1, 
Danková 4, Ujhelyová 3/2, Danielisová 2, 
Kužmová 1, Jakubčová 3, Pavúková 5, Mraži-
ková, Majíková, Trusová 1, Terlecká 1. Najviac 
gólov za Kluž: Boian 8, Valean 7, Tetean 5.

Slávia PU Prešov – UKF Nitra 24:25 (12:12), 
PU Prešov: Dlugošová – Daňková, Danková 6, 

Ujhelyová 4, Danielisová 3, Kužmová 1/1, Ja-
kubčová, Pavúková 8/1, Mražiková, Majíková, 
Trusová 1, Terlecká 1. Najviac gólov za Nitru: 
Klučková 7, Pócsíková 6, Lencsésová 4. 

Univerzita Kluž – UKF Nitra 27:23 (13:11), 
najviac gólov: Boian 7, Pop 6, Tetean 4, Cirjan 
4 - Klučková 6, Pócsíková 4, Kováčová 4.

Poradie: 1. Univerzita Kluž 4 body, 2. UKF 
Nitra 2, 3. Slávia PU Prešov 0.

Najlepšia brankárka: Katarína Dlugošová 
(Slávia PU Prešov), najtechnickejšia hráčka: 
Katarína Pócsíková (UKF Nitra), najlepšia 
strelkyňa: Cristina Boian (Univerzita Kluž) 
– 15 gólov. Miss sympatia: Abigail Valean 
(Univerzita Kluž).

Družstvá a najlepšie hráčky dekorovali pro-
rektor PU prof. Milan Portik, dekanka PdF PU 
doc. Jana Burgerová a prof. Rudolf Horváth. 

Prof. Milan Portik ocenil úsilie zanietených 
organizátorov, že každoročne pripravujú 
podujatie, ktoré spĺňa športové i spoločenské 
aspekty a prehlbuje priateľské vzťahy medzi 
univerzitami. Vyslovil tiež presvedčenie, že v 
turnaji sa bude pokračovať a organizátori na 
ňom privítajú ešte viac univerzitných výbe-
rov. „Vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí 
náš turnaj podporili a pomohli pri jeho orga-
nizovaní,“ zvýraznil Rudolf Horváth. „Zvlášť 
ďakujem vedeniu Prešovskej univerzity a 
mestu Prešov.“ Na 18 ročníkoch turnaja hralo 
desať tímov zo šiestich krajín. Najviac prven-
stiev – sedem – získala UKF Nitra, PU Prešov 
získala víťaznú trofej štyrikrát. 

Slávnostný ceremoniál umocnilo vystúpe-
nie mažoretiek Labi. 

Turnaj podporili aj Patrik Tomič a Prešov-
ský večerník. 



  Aj keď sa zdá, že 
Vianoce sú ešte ďa-
leko, je najvyšší čas, 
aby šikovné gazdin-
ky začali premýšľať 
aj o tom, čo pripra-
via na štedrovečer-
ný stôl, či akými 
chutnými dobrota-
mi  pohostia svojich 
najbližších.

  Ak neholdujete len 
vyprážaným rybám 
počas sviatočnej ve-
čere, skúste poroz-
mýšľať nad týmito 
receptami. 

Filé na dánsky spôsob

Filé s cesnakovou omáčkouFilety zo pstruha v cestíčku  
s jogurtovou omáčkou

Filé po seversky

Filé s chrenom

Filé na zelenine

Vianočný špeciál

Potrebujeme: 800 g rybacieho 
filé, 1 citrón, soľ, 125 g šampiňó-
nov, 100 g masla, 40 g masti, 40 
g múky, 1/2 l  vody, sardelovú 
pastu, mleté čierne korenie, 40 
g masla, 80 g strúhaného syra 
 
Postup: Mrazené rybie filé 
pokvapkáme citrónom, osolí-
me a uvaríme. Potom ho rozde-
líme na menšie kúsky. Očistené 
pokrájané šampiňóny udusíme 
na masle. Potom si pripravíme 
omáčku so zápražky zo 40 g 
masti a 40 g múky, ktorú zale-
jeme 1/2 l vody, v ktorej sme 
varili rybu. Omáčku prichutí-
me sardelovou pastou, soľou, 

korením a pridáme šampiňóny. 
Kúsky uvareného filé pouk-
ladáme do vymastenej ohňo-
vzdornej misy, zalejeme hustou 
omáčkou, navrch poukladáme 
kúsky masla a husto posypeme 
strúhaným syrom. Zapekáme  
v rúre 25-30 minút do ružova.

Potrebujeme: 4 kusy rybacie-
ho filé, 80 g polohrubej múky, 1 
vajce, 40 ml piva, 80 ml olivového 
oleja, 150 g strúhanky, 2 veľké ze-
miaky,

Omáčka: 4 strúčiky cesnaku, 1 
lyžička bieleho vínneho octu, soľ, 
mleté čierne korenie, 80 ml olivo-
vého oleja

Postup: Z múky, vajíčka a piva 
urobíme cestíčko, v ktorom namá-

čame osušené kúsky filé. Potom 
ich obalíme v strúhanke a pražíme  
v oleji dve minúty na každej stra-
ne. Pripravíme si omáčku. Ošúpa-
né zemiaky pokrájame na kocky,  
uvaríme a necháme odkvapkať.  
K rozpučeným zemiakom pri-
dáme roztlačený cesnak a vínny 
ocot, dochutíme soľou a korením 
a po kvapkách za stáleho mieša-
nia pridáme olej, kým zmes nie je 
hladká a hustá. Rybie filé podáva-
me teplé s chlebovou omáčkou.

Suroviny: 4 pstruhy, 1 citrón, 250 
g hladkej múky, 2 dl piva, 2 vajcia, 
olej 

Omáčka: 3 paradajky, 125 ml bie-
leho jogurtu, pažítka, soľ, mleté 
čierne korenie, citrónová šťava 
 
Postup: Zmiešame múku, pivo, soľ 
a žĺtky. Z bielkov ušľaháme sneh, 
ktorý pridáme k cestíčku, opatrne 
zamiešame a necháme v chlade 
odstáť 10 minút. Pstruhy vykostí-
me, aby vznikli filety. Nasekáme si 
petržlenovú vňať, v ktorej obalíme 
ryby a pokvapkáme citrónom a oba-
líme v cestíčku. Vypražíme v rozpá-
lenom oleji do zlata. Omáčka: Pa-

radajky oblanšírujeme, olúpeme a 
pokrájame na kocky. Pridáme pose-
kanú pažítku, rozmiešame ich v jo-
gurte, všetko osolíme a okoreníme 
a pokvapkáme citrónovou šťavou. 
Všetko dobre premiešame. Podáva-
me so zemiakovými hranolkami.

Potrebujeme: 600 g mrazeného 
rybacieho filé, soľ, mleté čierne ko-
renie, 20 g hladkej múky, 20 masla, 
2 dl bieleho vína, chren, kôpor, 2 
vajcia uvarené natvrdo
 
Postup: Rybacie filé necháme čias-
točne rozmraziť, rozdelíme ho na 
porcie, osolíme, obalíme v múke 
a po oboch stranách opečieme na 
rozpálenom masle. Opečené filé 
zalejeme vínom a za občasného po-
lievania vlastnou šťavou upečieme 
v horúcej rúre. Upečené porcie po-
lejeme vlastnou šťavou, posypeme 

postrúhaným chrenom, nadrobno 
posekaným kôprom a ozdobíme 
na mesiačiky pokrájanými natvr-
do uvarenými vajcami. Podávame  
s varenými zemiakmi posypanými 
zelenou petržlenovou vňaťou.

Potrebujeme: 750 g rybacieho filé, 
soľ, 40 g masla, 1 lyžicu hladkej 
múky, 3 lyžice paradajkového pretla-
ku, 100 g strúhaného chrenu, šťava 
z 1/2 citróna na ozdobu, 1 cibuľu   
 
Postup: Cibuľu nakrájame na ko-
lieska a opečieme na masle, pri-
dáme nakrájané a posolené filé, 

ktoré opečieme po obidvoch stra-
nách. Potom pridáme paradajkový 
pretlak, ktorý zriedime s 5 cl  vody 
a dusíme asi 5 minút.  Hotové filé 
pokvapkáme šťavou z citróna, 
ozdobíme kolieskami citróna, ob-
ložíme postrúhaným chrenom  
a podávame s vyprážanými zemia-
kovými hranolkami. 

Potrebujeme:  1-2 kúsky mrazeného filé, kukuricu, 
hrášok, cibuľu, olej, 1 vajíčko, soľ, čierne korenie, pap-
riku

Postup: Na oleji opečieme na miernom ohni na drob-
né kúsky pokrájané filé. Ak je dostatočne uvarené, 
pridáme kukuricu, hrášok, cibuľu, osolíme, okoreníme 
a pridáme červenú 
papriku. Toto  všet-
ko  spolu opražíme 
na prudkom ohni, 
ale tak, aby nám filé 
neprihorelo. Podá-
vame s varenými 
zemiakmi v šupke a 
vajíčkom na mäkko, 
ktoré pokrájame na 
kolieska.

Publicistika

Pripravme si
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/1302020/ Predám MAZDU 323 F, r. v. 1999, 
vo veľmi dobrom stave, klimatizácia, el. otv. 
okien a dverí, plus zimné pneumatiky na dis-
koch, STK do 2015. T. č. 0905 608 321

/1302077/ Prijmeme vodiča sk „C“ + obsluha 
HR. T. č. 0903 643 246

/1302050/ Kto podaruje funkčnú mikro-
vlnku?  T. č.  0903 82 94 85

/1300731/ SAD Prešov Vám ponúka na pre-
nájom kanc. priestory v administr. budove na 
autobusovej stanici v Prešove, v rozlohe od 
20 m2. Možnosť prenajatia priest. je samo-
statne po častiach, alebo aj vcelku. Výhodná 
cena prenájmu po dohode oboch strán. Roz-
manitá ponuka priest. od 20 m2 do 400 m2, 
celkom Vám ponúka možnosť realizácie či už 
kanc., obch. alebo skladovacích priest. Tiež 
ponúkame možnosť predplatenia si vlast-
ného park. miesta. Bližšie inf. získate na t. č. 
0902 965 723

/1301964/ Za veľmi výhodných podmienok 
prenajmem zariadenú a zabehnutú reštaurá-
ciu a pizzériu Mamila na Sídlisku III v Prešo-
ve. T. č. 0918 639 229

/1302001/ Dám do prenájmu 2-izbový byt na 
Šváboch 250 eur + energie. T. č. 0944 514 839, 
raclukt@azet.sk

/1302040/ Prenajmem slnečný, zateplený, 
zariadený, 2-izbový byt s balkónom na Ulici 
Matice slovenskej v Prešove. Len pre nefaj-
čiarov. Ihneď. T. č. 0907 123 075

/1302059/ Dám do prenájmu garsónku  
s balkónom 20 m2, komplet zariadenú na 
Sídlisku II. T. č. 0910 600 750

/1301689/ Predám 3-izbový tehlový byt  
v osobnom vlastníctve s veľkým balkónom  
v štvorposchodovom bytovom dome na vyvý-
šenom prízemí bez výťahu, postavenom v roku 
2000 na Hapákovej ulici v katastrálnom území 
obce Ľubotice, v pokojnej lokalite sídl. Sekčov. 
Podlahová plocha bytu je bez plochy lodžie 

77,18 m2. Súčasťou bytu je aj garáž pod bytom 
a veľká murovaná pivnica. T. č. 0948 199 140

/1301981/ Ponúkam na predaj 2-izb. byt v OV 
bez balkóna na 3. podlaží v trojposchodovom 
paneláku bez výťahu na ul. Marka Čulena v Pre-
šove. Celková výmera podlahovej plochy bytu je 
51 m2. Ponúkaný byt je v pôvodnom stave. Cena 
38 900 eur. T. č. 0948 199 140

/1301982/ Ponúkam na predaj veľký, čiastoč-
ne rekonštr. 3-izb. byt v osobnom vlastníctve  
s veľkým balkónom. Ponúkaný byt sa nachádza 
na 2. posch. v sedemposchodovom paneláku  
s osobným výťahom na sídlisku Šváby v Pre-
šove. Celková výmera podl. plochy bytu podľa 
listu vlastníctva je 75 m2. Cena 45 900 eur. T. č. 
0907 178 924

/1301983/ Predám nový 5-izb. tehlový dvoj-
podlažný rod. dom v obci Kanaš, alebo ho vyme-
ním na byt + doplatok. Úžitková plocha domu je 
160 m2. Na každom podl. je samostatná kúpeľňa 
s WC. Ohrev vody zabezpečujú solárne panely  
v kombinácii s elektr. bojlerom. Samozrejmos-
ťou je podl. kúrenie, rekuperácia vzduchu a ria-
dené vetranie. Dom má vlastnú studňu a je na-
pojený na obecnú kanaliz. Súčasťou kuchyne je 
moderná kuch. linka so vstavanými spotr. Dom 
je čiast. zariadený a bol ohodnotený znalcom 
na 149 000 eur. T. č. 0949 719 065

/1302066/ Predám nadštandartný byt v lokalite 
Pustá dolina, 3 + kk, 66 m2, cena dohodou. T. č. 
0907 888 360

/1302076/ Predám 2-izbový byt s dvoma 
lodžiami, zrekonštruovaný, komplet zariadený, 
na Požiarnickej ulici. Cena 65 000 eur. T. č. 0949 
452 196

/1302006/ Ste depresívny, netušíte príčinu 
svojej podráženosti a disharmónie? Trápi 
Vás nefunkčný vzťah s partnerom alebo zlé 
vzťahy s príbuznými, kolegami, susedmi...? 
Ponúkam Vám pomoc formou vzťahovej 
osobnostnej terapie. Pomocou tejto terapie 
nájdete vnútornú rovnováhu a pochopíte 
príčinu svojej nespokojnosti. Objednávky na 
t. č. 0918 595 000, www.jungovaterapia.sk

/1302015/ Stravovacia spoločnosť prijme ku-
chára - kuchárku, pomocnú silu do kuchyne. 
Volajte po 13. hodine na t. č. 0918 338 586

/1302067/ Prijmeme čašníka/čašníčku  
s príjemným vystupovaním. Prax nutná. 
pracavobsluhe@gmail.com

príjem inzercie
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Anna Mihalčinová,81 r., 11. h., 
Dom smútku Solivar

Pre nášho klienta 
hľadáme plavčíkov 
na letné kúpalisko 
na Sídlisku III.

Podmienkou je kurz
vodnej záchrannej služby

/1300841/ Predám Audi A6, r. v. 2008, diesel, 
130 kw, komplet výbava a Kia Karnival r. v. 
2004, diesel, po výmene rozvodov a vstrekov. 
T. č. 0905 425 300

/1300858/ Dňa 15. 5. o 17. 30 h sa našla peňa-
ženka s peniazmi na zastávke na Bratislavskej 
ulici. Informácie na mestskej polícii Sekčov.

/1201166/ Vezmem do prenájmu rodinný dom 
so záhradou s možnosťou neskoršieho odkúpe-
nia, Prešov a blízke okolie. T. č. 0903 54 10 35

/1300731/ SAD Prešov Vám ponúka na prená-
jom kanc. priestory v administr. budove na au-
tobusovej stanici v Prešove, v rozlohe od 20 m2. 
Možnosť prenajatia priest. je samostatne po 
častiach, alebo aj vcelku. Výhodná cena prenáj-
mu po dohode oboch strán. Rozmanitá ponuka 
priest. od 20 m2 do 400 m2, celkom Vám ponú-
ka možnosť realizácie či už kanc., obch. alebo 
skladovacích priest. Tiež ponúkame možnosť 
predplatenia si vlastného park. miesta. Bližšie 
inf. získate na t. č. 0902 965 723

/1300815/ Prenajmeme 3-izbový byt, čiastočne 
zariadený, na Sídlisku III v Prešove. T. č. 0908 
836 265

/1300852/ Dám do prenájmu bývanie v rod. 
dome 2 +1 na Vajanského 71 mladej rodine, 
alebo aj izby samostatne serióznym ľuďom. T. 
č. 0918 414 020

/1300856/ Dám do dlhodobého prenájmu 3-iz-
bový byt s garážou 9 km od Prešova. T. č. 0907 
168 592

/1300823/ Predám málo používanú elektrickú 
štvorkolesovú kosačku na trávu (50 eur), elek-
trickú dvojstrunovú kosačku (50 eur), pre sta-
vebníka drevený sklad na materiál (skladačka) 
2,40 x 4,00 m (500 eur). Kontakt: 0905 749 945
/1300855/ Predám veľmi málo používané fit-
ness stroje. T. č. 0905 617 670

/1300515/ Predám záhradku s ovocnými stro-
mami v záhradkárskej osade na Vydumanci. 
T. č. 0908 806 518
/1300577/ Predám RD vo Veľkom Šariši na 9,5 
á pozemku. Všetky IS, dom je obývateľný, tichá 
lokalita. Cena dohodou. RK nevolať. T. č. 0949 
876 370

/1300753/ Predám 3-izbový byt na Matici 
Slovenskej na Sídlisku III. Je kompletne zre-
konštruovaný, zateplený, nízke inkaso, tiché 
prostredie. Cena 65 000 eur. RK nevolať. T. č. 
0905 369 582
/1300812/ Predám chatu na Domaši - Valkov 
s 8 á pozemkom, celoročne obývateľnú. Zn. pre 
náročnejších. T. č. 0905 901 943
/1300854/ Predám na Solivare RD na 4 á po-
zemku s garážou za 120 000 eur dom je situo-
vaný v tichej lokalite s udržiavanou záhradou. 
RK nevolať. T. č. 0907 959 893
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/0800401/ PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL 
- PERODRÁŽKU, brúsený, I. tr. 3,80 eur, II. 
tr. 3, 10 eur. V ponuke dlážkovica a dokon-
čovacie lišty. DOVEZIEM. Tel. 0915 863 227, 
0911 168 982

/1300834/ Predám 2-izbový tehlový (prerobe-
ný na 3-izbový) byt, Prešov širšia oblasť sta-
rého mesta, Ulica 17. novembra 165. Výmera 
bytu 57 m2 + balkón, orientácia JV/SZ, byt je na 
1. posch. z trojposch. domu, bytový dom je po 
zateplení, mimo hlavnej cesty, v parku, v ce-
lom byte sú nové stierky, nové plastové okná. 
Byt má novozavedené vlastné etážové kúrenie 
s novými radiátormi. Cena 60 000 eur. T. č. 
0903 619 228

/1300809/ Oprava odevov. Rýchlo, lacno. Hlav-
ná 11, vo dvore. T. č. 0915 346 824

/1300835/ Firma Roko, s. r. o., veľkosklad s ná-
pojmi prijme obchodného zástupcu a adminis-
tratívnu pracovníčku. Životopis zasielajte na 
email: roko@slovanet.sk
/1300837/ Stavebná firma prijme murárov 
s praxou. Práca PO a okolie. T. č. 0905 192 651
/1300838/ Prijmem kuchára alebo kuchárku na 
TPP. T. č. 0905 833 165
/1300849/ Ponúkame prácu na dohodu v no-
vom hoteli v Prešove pre študentov VŠ v pozícii 
recepčná(ý) s nástupom od 1.6. 2013. Kontakt: 
0908 995 094, eagle1@post.sk

Margita Rambousková, 81 r., 11. h, DS Prešov
Milan Kuchár, 61 r., 11. h, DS Solivar
Mária Horská, 85 r., 12. h, DS Prešov
Bibiána Pavlovičová, 57 r., 13. h, DS Prešov
Jozef Ondečko, 29 r., 13. h, DS Prešov

/1300645/ VÝBORNÁ INVESTÍCIA - VÝBOR-
NÉ BÝVANIE. Predám nadštandartný byt 
v lokalite Pustá dolina. Byt je 3-izbový, kom-
pletne zariadený. Výmera 65,5 m2 + lodžia + 
pivnica. Cena 1550 eur/m2. T. č. 0907 888 360

/1300833/ Predám veľký 3-izbový byt vo vy-
hľadávanej lokalite centra mesta o rozlohe 83 
m2 na 2/3 poschodí. Byt prešiel čiast. rekon-
štrukciou, zmenou dispozície, všetky izby sú 
priechodné. Cena 65 000 eur. T. č. 0918 282 
450

Pomôžte Konkatedrále 
sv. Mikuláša v Prešove

Dovoľujeme si Vás poprosiť o finančnú 
pomoc pri generálnej oprave Konkatedrály  

sv. Mikuláša – dominanty mesta Prešov.

Za dobrodincov sa budú slúžiť sväté omše 
v posledný deň kalendárneho roku a Váš 

milodar zverejníme v našom farskom 
Infoliste s nákladom 1000 ks 

ako aj na stránke farnosti 
www.presov.rimkat.sk

bankové spojenie: 
VÚB .a.s., Mlynské Nivy 1., 

829 90 Bratislava 25
 číslo účtu: 3082665551/0200
 doplňujúce údaje: konkatedrála
Každé euro je pre nás možnosťou 

pokračovať a dokončiť opravu 
Konkatedrály.

Viac informácií: tel. 0911 487 341, 
e-mail: konkatedralapo@gmail.com

 
o. Jozef Dronzek, dekan, 

farnosť sv. Mikuláša Prešov 



06.00 Miesto činu. Večerný šepot 07.35 
Magnum 08.30 Simpsonovci 09.00 Sim-
psonovci 09.30 Futurama 10.00 Vražed-
né čísla 10.55 Vražedné čísla 11.50 Pro-
fesionáli 12.45 Slnečno, sem-tam vraždy 
13.40 Chicago. Zákon ulice 14.40 Kutyil 
s.r.o. 15.45 Simpsonovci 16.15 Simpso-
novci 16.45 Panelák 17.55 Kosti  18.50 
Profesionáli 19.45 Nakupuje vám to 
20.00 Krimi 20.30 C.S.I.. Kriminálka Las 
Vegas 21.25 C.S.I.. Kriminálka Las Vegas 
22.25 Lovci väzňov 23.20 Agent 00.20 
Ochrana svedkov 01.20 Navarro  

07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy 
08.00 Ranné správy 08.30 Ranné správy 
09.00 Správy 09.30 Šport+ 10.00 Správy 
10.30 Správy 11.00 Správy 11.30 Týždeň 
12.00 Žurnál 12.30 Ekonomika 12.45 
Spektrum 13.00 V politike 14.00 Sprá-
vy 14.30 Portrét Dalibora Jandu 15.00 
Správy 15.30 Správy 15.40 Ekonomika 
a šport 16.00 Žurnál 16.30 Ekonomi-
ka 16.45 Svet technológií 17.00 Správy 
17.30 Správy 18.00 Správy 18.30 Hlavné 
správy 18.55 Šport 19.00 Počasie 19.05 
Ekonomika 19.30 Správy 19.50 Téma dňa 
20.30 Správy 20.45 Peňaženka 21.00 24 
hodín vo svete 21.30 Showbiz 22.00 Žur-
nál 22.30 Šport+ 23.00 Správy 23.15 Bez 
dresu s Dušanom Gabánim 00.30 Žurnál 

06.15 Polícia Hamburg 07.15 Vraždy  
v Kitzbüheli 08.30 Alf 09.15 To je vražda, 
napísala 10.20 Polícia Hamburg 11.20 
Danielle Steelová. Rodinné album (1/2) 
13.20 Walker, Texas Ranger 14.20 Dok-
tor z hôr. Nové príbehy 15.20 Žena zá-
kona 17.40 Popoludňajšie správy 18.00 
Prostřeno! 18.55 Správy FTV Prima 
19.25 Krimi správy 19.40 Divácke sprá-
vy 19.55 VIP správy 20.15 Cesty domov 
21.30 TOP STAR magazín 22.45 Holky  
z kalendára 

05.59 Raňajky s Novou 08.50 Ulica 09.45 
Doktori z počiatku 11.00 Črepiny 11.25 
Taká obyčajná rodinka 11.50 Tescoma s 
chuťou 12.00 Obedňajšia Televízne noviny 
12.30 Návrat komisára Rexa 13.30 Odlože-
ný pripad 14.25 Dr. House 15.20 Ordinácia 
v ružovej záhrade 16.35 Dva a pol chlapa 
17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 
17.35 Mentalista 18.30 Ulica 19.30 Tele-
vízne noviny 20.20 Gympl s (r) učením ob-
medzeným 21.35 PanMáma 22.10 Okresný 
prebor 22.40 Námorná vyšetrovacia služba 
23.35 Stúpenci zla 00.20 Big game 01.10 
Patty Hewes - nebezpečná advokátka 

stopy 12.30 Farma 13.45 Farma - DUEL 
15.30 Dva a pol chlapa 16.00 NCIS - Námor-
ný vyšetrovací úrad 17.00 PRVÉ Televízne 
noviny 17.25 Lampáreň 17.50 Chlapi nepla-
čú 19.00 Televízne noviny 20.00 Športové 
noviny 20.15 Počasie 20.30 Búrlivé víno 
21.40 Farma 23.00 NCIS - Námorný vyšet-
rovací úrad 00.00 Kobra 11 00.50 Kuriér 3 
02.25 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 

07.15 Túžba tela 08.25 Sudkyňa Hatchet-
tová 08.55 Veštiareň 09.55 Dr. Oz II 10.50 
Nate Berkus. Krajšie bývanie 12.00 V objatí 
hodvábu 12.55 Slzy Bosporu 14.05 V sied-
mom nebi 15.00 Nespútaný anjel  16.00 
Vojna Monteovcov 17.00 Vojna Monteov-
cov 18.00 Priatelia 19.00 Frasier 19.30 Bez 
servítky 20.30 Hurikán 21.40 Sila 22.30 
Perla Orientu 23.45 Tudorovci. Sex, moc 
a intrigy 00.45 Sex v meste 01.20 Priatelia 
02.10 Adela show 

06.45 Akčná výhra 08.15 Walker, texaský 
ranger 09.05 112 09.30 Komisár Rex 10.35 
Zločiny na mori 11.30 Zločiny na mori 
12.30 Walker, texaský ranger 13.20 V mene 
zákona 13.45 112 14.10 Teória veľkého 
tresku 15.05 Star Trek - Nová generácia 
16.10 Komisár Rex 17.05 Kobra 11 18.05 
Walker, texaský ranger 19.00 Teória veľ-
kého tresku 19.50 Dva a pol chlapa 20.10 
Žralok v Benátkách  21.55 Ohnivé nebo 
23.45 Športové noviny 23.55 Dva a pol 
chlapa 00.15 Kongo 

06.40 Smiechoty 07.05 Taká obyčajná ro-
dinka 07.25 Taká obyčajná rodinka 07.45 
Ženatý so záväzkami 08.10 Crazy TV 08.50 
Roseanne 09.15 Roseanne 09.40 Smiecho-
ty 10.05 A tento poznáte? 10.45 Aj múdry 
schybí 11.50 Roseanne  12.15 Roseanne 
12.40 Taká obyčajná rodinka 13.10 Taká 
obyčajná rodinka 13.40 Smiechoty 14.20 
Crazy TV 15.00 Ženatý so záväzkami 15.25 
Je to možné?! 15.55 Kozmetička a zvie-
ra 18.00 Roseanne 18.30 Roseanne 19.00 
Crazy TV 20.10 Nekecaj a pádluj! 21.55 
Tele Tele 23.05 Community 23.30 Foor-
mania 

07.10 Nakupuje vám to 07.25 Súdna sieň 
08.30 Súdna sieň 09.30 Extrémne prípa-
dy 10.35 Panelák 12.00 Noviny o 12.00 
12.30 Kosti 13.30 Kosti 14.30 Vtierka Cast-
le  15.40 Nakupuje vám to 15.55 Páli vám 
to? 17.00 Noviny o 17.00 17.50 Súdna sieň 
19.00 Veľké noviny TV JOJ 20.00 Šport 
20.15 Najlepšie počasie 20.20 Panelák 
21.40 Dedičstvo 23.00 Kuriér 00.05 Kosti 
01.00 Move up! 02.30 X Factor USA 2013 

06.25 Podvodníci v akcii 06.55 Medicopter 
117  07.45 Správy RTVS 08.35 Góly - body - 
sekundy 08.50 Počasie 09.00 Sila lásky 09.50 
Asijina voľba 10.50 Duel 11.15 5 proti 5 
12.00 Správy RTVS 12.20 Dámsky klub 13.55 
Taxík 14.20 Postav dom, zasaď strom 15.10 
Asijina voľba 16.00 Správy RTVS 16.20 Geo 
report 17.15 Podvodníci v akcii 17.50 Duel 
18.20 5 proti 5 19.00 Správy RTVS 19.50 
Góly - body - sekundy 20.10 Počasie 20.20 
Lekcie neslušného správania 21.55 Večne 
mladí 23.30 Medicopter 117 00.20 Autosa-
lón 00.40 Občan za dverami 01.10 Dámsky 
klub 02.40 Sila lásky 

07.50 Národnostné správy 08.00 Živá pa-
noráma 08.30 Pre materské školy 08.50 
Keď mesiac páli 09.20 Prešiel som hrani-
cu 10.15 Tvárou v tvár 10.50 Fokus rodina 
11.35 Miestopis cechov a manufaktúr 11.55 
Živá panoráma 12.35 ArtSpektrum 12.40 
Sviatočné chvíle rodov Hontu a Novohradu 
13.15 Magazín Ligy majstrov 13.45 Odpís-
kané 14.25 Športové ozveny 14.50 FIFA ma-
gazín 15.30 Autosalón 15.55 Národnostný 
dokument 16.20 Profesionál 16.45 Fokus 
práca 17.30 Správy RTVS z regiónov 17.45 
Počasie 17.50 Správy - Hírek 18.00 Vašimi 
očami 18.25 Veda v Európe II 18.35 Koši-
ce - Európske hlavné mesto kultúry 18.45 
Večerníček 18.50 Macko Uško 19.00 Bolek 
a Lolek medzi baníkmi 19.10 Čím cestovať 
19.20 Hádaj, kto nás pozval? 19.55 Správy 
RTVS pre nepočujúcich 20.00 100 názorov 
20.05 Výnimočné ženy 20.55 Vat - Veda a 
technika 21.30 Správy a komentáre 21.55 
Počasie 22.00 Góly - body - sekundy 22.05 
Padlé ženy  00.00 A3UM 00.30 Správy RTVS 
01.15 Správy RTVS pre nepočujúcich 

06.00 Teleráno 08.30 Búrlivé víno  09.35 
Chlapi neplačú 10.40 Kobra 11 11.40 Bez 

Pondelok 25. novembra 2013
KATOLÍCKY KALENDÁR: SV. KATA-
RÍNA ALEXANDRIJSKÁ, PANNA A 
MUČENICA

VYBRALI SME 
PRE VÁS: 
CINEMAX 
PREŠOV: 
TO JE KONIEC! - 
USA, 2013, 
komédia, 107 
min., MP 15 
o 15.10 h

STV 1

STV 2

DOMA

JOJ PLUS

TA 3

MARKÍZA

TV PRIMA

TV NOVA

JOJ

DAJTO

FOOR

Servis 13www.povecernik.sk
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Baran 21.3. - 20.4. 
Ak dnes nemáte nič zvláštne na 

programe, mali by ste si povybavovať 
niektoré záležitosti práve preto, že sa 
vám do nich nechce. Nie vždy budete 
mať toľko času aj možností ako teraz.

 Býk 21.4. - 21.5. 
Na čo dnes siahnete, všetko sa 

vám vydarí. Popoludní získate zaují-
mavé ponuky a nadviažete výhodné 
kontakty. Osamelí využijú možnosti  
a vytvoria perspektívny vzťah.

 Blíženci 22.5. - 21.6. 
Niekto vás bude chcieť získať 

lichôtkami. Nedajte sa však ovplyv-
niť. Všetko rozumne zvážte. Ktosi 
čaká aj na vašu nedôslednosť a po-
kúsi sa ju využiť.

 Rak 22.6. - 22.7. 
Dnes sa musíte veľmi poná-

hľať. Nové zámery budú realizované, 
len ak ich stihnete predpoludním. 
Pozor na provokácie protivníkov. Ne-
dajte sa strhnúť do škriepky.

 Lev 23.7. - 23.8. 
Dnes by ste nemali otáľať  

a snažte sa realizovať svoje túžby  
a predstavy. Aj keď to nesie so sebou 
isté riziko, stojí to aspoň za pokus. 
Ste predsa natoľko rozvážni, aby ste 
odhadli správnu mieru.

 Panna 24.8. - 23.9. 
Zrejme máte dnes jeden z čino-

rodých dní, keď pre vás nie je nič ťaž-
šie ako sedieť so založenými rukami 
a nečinne sa prizerať. Pritom by ste 
nemali zabúdať na zdravie.

 Váhy 24.9. - 23.10. 
Nadchne vás príjemná schôdz-

ka. Presvedčíte sa o tom, že sa za-
bavíte aj bez alkoholu. Vyhnite sa 
ľuďom, ktorí len sľubujú. Zbytočná 
strata času, môžete ho lepšie využiť.

 Škorpión 24.10. - 22.11. 
Nemalo by sa vás dotknúť, ak 

má niekto výhrady k vašim návrhom. 
Aspoň je úprimný. Nemalo by to však 
narušiť harmóniu posledných dní.

 Strelec 23.11. - 21.12. 
Niekto vo vašom najbližšom 

okolí má starosti. Pomohol by mu 
dôverný rozhovor. Viac sa mu už ne-
vyhýbajte. Vypočujete rozhovor, ktorý 
vám dodá odvahu.

 Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Máte príležitosť objasniť 

alebo opraviť chybné rozhodnutia  
z uplynulého obdobia. Venuša nemá 
najlepšie postavenie, citové problé-
my neriešte.

 Vodnár 21.1. - 19.2. 
Možno vás potrápia nejaké ne-

vyjasnené vzťahy. Neberte ohľad na 
žiadnu osobu, dnes určite nič cen-
né nestratíte. Máte možnosť včas 
ovplyvniť niečie zbytočné snahy.

 Ryby 20.2. - 20.3. 
Zmeny v živote vášho partnera 

si vyžiadajú obete aj z vašej strany. 
Predsa ho podporíte, poteší vás jeho 
pracovný elán. Už skoro získate veľké 
finančné výhody.
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Cirkev

CIRKEVNÝ
ŽIVOT

V PREŠOVE
DECEMBER

2013
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

KONKATEDRÁLA SVÄTÉHO MIKULÁŠA
• Nedeľa: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 
11:30 (okrem 1. nedele), 18:00
• Prac. dni: 5:45, 6:15, 12:00 
(okrem soboty), 18:00
• Sv. omše pre deti: nedeľa 
11:30 (okrem 1. nedele); streda 
18:00
• Sv. omše pre mládež: piatok 
18:00
• Sv. omše pre vysokoškolákov: 
19:00
• 6.12.: Odpustová slávnosť: 
5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (sláv-
nostná), 18:00
• 9.12.: Nepoškvrnené počatie 
Panny Márie: 5:45, 6:15, 7:00, 
8:00, 12:00, 16:00, 18:00

• 24.12.: Štedrý večer: 22:00, 24:00
• 25.12.: Narodenie Pána: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 18:00
• 26.12.: Sv. Štefan: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 18:00
• 31.12.: Sv. Silvester: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00, 16:30 (poďakovanie za 
milosti pre celú farnosť)
• 12.12.: Duchovná obnova pre kresťanských pedagógov bude o 16:00 
v kaplnke Gymnázia sv. Moniky

KOSTOL SV. JOZEFA - FRANTIŠKÁNI
• Nedeľa: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00
• Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
• 9.12.: Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 8:00, 16:30, 19:00
• 24.12.: Štedrý deň: 6:30, 16:00, 24:00
• 25.12. a 26.12.: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00
• 31.12.: 6:30, 8:00, 16:30 (nasleduje ďakovná pobožnosť)

KOSTOL SV. DONÁTA
(CEMJATA)

• Nedeľa: 10:15; ruženec 9:45
• 9.12.: Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 17:00
• 24.12.: Štedrý večer: 22:00
• 25.12. a 26.12.: 10:15
• 31.12.: 16:00 (nasleduje ďakovná pobožnosť)

KOSTOL SV. JÁNA BOSCA – SALEZIÁNI
(BOTTOVA UL. 9)

• Nedeľa: 7:30,  9:00, 11:00
• Prac. dni: 19:00 (utorok), 18:00 (streda, štvrtok, piatok)
• 24.12.: 24:00 
• 25.12. a 26.12.: 7:30, 9:00, 11:00

FARSKÝ KOSTOL KRÁĽOVNEJ POKOJA
(SÍDLISKO III)

• Nedeľa: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
• Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00
• Sv. omša pre mládež je v piatok o 18:00
• Sobota: 7:00, 18:00
• 9.12.: Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 6:15, 9:00, 16:00, 18:00
• 13.12.: Celoprešovská mládežnícka sv. omša o 18:00
• 24.12.: Štedrý večer: 16:00, 22:00, 24:00
• 25.12.: Narodenie Pána: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
• 26.12.: Sv. Štefan: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00
• 31.12.: Sv. Silvester: 16:00 (nasleduje ďakovná pobožnosť); 23:30 – 
adorácia

FARSKÝ KOSTOL KRISTA KRÁĽA
(SÍDLISKO SEKČOV)

• Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
• Prac. dni: 6:00, 18:00 (pondelok, streda, piatok), 9:00, 18:00 (utorok, 
štvrtok)
Sobota: 7:00, 18:00
• Sv. omše: pre deti – streda 18:00; pre mládež – piatok 18:00
• 9.12.: Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 6:00, 9:00, 16:00, 18:00
• 24.12.: Štedrý večer: 16:00 (pre deti), 22:00, 24:00
• 25.12.: Narodenie Pána: 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
• 26.12.: Sv. Štefan: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
• 31.12.: Sv. Silvester: 16:00 (nasleduje ďakovná pobožnosť); 23:30 - 
adorácia

FARSKÝ KOSTOL NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
(SOLIVAR)

• Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30, 11:45 (v Opále) 
• Všedné dni: 6:30, 18:00 (okrem pondelka)
• 9.12.: Nepoškvrnené počatie Panny Márie: 6:30, 8:00, 18:00
• 24.12.: Štedrý večer: 24:00, v Opále: 21:30
• 25.12. a 26.12.: 7:30, 10:00, 11:30; v Opále: 11:45
• 31.12.: 17:30 + adorácia; 23:30 ďakovná pobožnosť a požehnanie

 KOMUNITNO - PASTORAČNÉ CENTRUM
(ŠVÁBY)

• Nedeľa: 7:30, 18:00 
• Všedné dni: utorok a piatok 6:30
• 9.12.: 6:30
• 24.12.: 16:00
• 25.12. a 26.12.: 8:30, 18:00
• 29.12.: Večer chvál o 19:00

KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA
(SOĽNÁ BAŇA)

• Nedeľa: 8:30; v gr. kat. o 10:00
• Všedné dni: streda a piatok 17:30
• 24.12.: 24:00
• 25.12. a 26.12.: 8:30
• 31.12.: 15:30 (nasleduje ďakovná pobožnosť)

FARSKÝ KOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ A MÁRIA
(NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ)

• Nedeľa: 8:00, 11:00
• Všedné dni: 18:00 (okrem stredy)
• 24.12.: 24:00
• 25.12.: 8:00, 11:00

EXERCIČNÝ DOM SV. IGNÁCA
(POD KALVÁRIOU)

• Nedeľa: 6:30, 11:00, 17:00
• Všedné dni: 6:30, 17:00
• 9.12.: 6:30, 17:00
• 24.12.: 16:00, 24:00
• 25.12. a 26.12.: 6:30, 11:00, 17:00
• 31.12.: 6:30, 17:00

Duchovné cvičenia: 
• 2.12. - 10.12.: Pripravovať cestu Pánovi (P. Majerčák S.J.)
• 5.12. - 8.12.: Moja nádej je v Bohu... (P. Kovaľ S.J.)
• 9.12. - 15.12.: Pane. ak chceš, môžeš ma uzdraviť (P. Gočala S.J.)
• 12.12. - 15.12.: Mária - postava viery (P. Karľa S.J.)

Predvianočné duchovné obnovy:
• 18.12. (P. Karľa S.J.)
• 19.12. (P. Gočala S.J.)
• 20.12. (P. Majerčák S.J.)
• 21.12. (P. Kovaľ S.J.)

• Nástup je v prvý deň termínu: o 17.00 h je sv. omša, o 18.00 h večera, 
ubytovanie a stravovanie za príslušný poplatok.
• Prihlášky: od 7.30 do 17.00 h na tel.: 051/7460511; písomne: Exercičný 
dom  sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov

KAPLNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
(POLIKLINIKA, SÍDLISKO SEKČOV)

• Utorok: 15:00 korunka k Božiemu milosrdenstvu, 15:30 gréckokatolícka 
svätá liturgia
• Štvrtok: 15:00 korunka k Božiemu milosrdenstvu, 15:30 rímskokatolícka 
svätá omša
• Štvrtok pred 1. piatkom: 15:00 sv. omša; 15:30 korunka k Božiemu 
milosrdenstvu
• Každý 1.piatok od 9:00 do 15:30 je poklona pred Najsvätejšou Eucharistiou
• Kaplnka je otvorená k adorácii denne od 9:00 do 15:30

KOINONIA JÁN KRSTITEĽ
• Stretnutia sa konajú každý prvý štvrtok o 17:00 v pastoračnej miestnosti gr. 
kat. Chrámu Povýšenia Sv. kríža (sídlisko Sekčov – Opál), okrem sviatkov

KATEDRÁLNY CHRÁM SV. JÁNA KRSTITEĽA

• Nedeľa: sv. liturgie 5:50 (csl.), 8:00 
(sl.), 10:00 (csl.), 11:45 (sl.),
18:00 (csl.); utiereň 7:00, večiereň 
17:00
• Prac. dni: 5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30 
(csl./sl.)
• Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (večiereň), 
18:00 (sl.)
• Sviatok počas všedných dní: 5:45, 
7:00, 8:30, 16:30, 18:00
• 24.12.: Predvečer narodenia Pána: 
7:00, 8:00 (Kráľovské hodinky), 15:00, 
21:00 (Veľké povečerie)
• 25.12.: Narodenie nášho Pána Ježiša 

Krista: 5:50, 8:00, 10:00, 11:45, 18:00; večiereň 17:00
• 26.12.: Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke: 5:50, 8:00, 10:00, 
11:45, 18:00; utiereň 7:00, večiereň 17:00
• 31.12.: 5:45, 7:00, 16:30, 23:45 Eucharistická pobožnosť

FARSKÝ CHRÁM POVÝŠENIA SV. KRÍŽA
(SÍDLISKO SEKČOV, V STREDISKU OPÁL)

• Nedeľa: 8:00, 10:00 (sl.), 11:45 (rím. kat.); utiereň 7:00, 15:00 večiereň
• Všedné dni: pondelok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); utorok 18:00 (sl.); streda 
7:40 (sl.), 18:00 (sl.); štvrtok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.), 19:00 – adorácia 
s požehnaním;  piatok 7:30 (csl.), 18:00 (sl.)
• Sobota: 7:30 (sl.)
• 24.12.: Predvečer narodenia Pána: 15:00 večiereň s liturgiou (sl.), 
20:30 Veľké povečerie
• 25.12.: Narodenie nášho Pána Ježiša Krista: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.); 
Soľná Baňa: 10:00 (sl.)
• 26.12.: Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.); 
Soľná Baňa: 10:00 (sl.)
• 31.12.: 15:00 Ďakovná liturgia, 23:00 Ďakovný akatist

FARSKÝ CHRÁM BLAŽENÉHO HIEROMUČENÍKA
PAVLA PETRA GOJDIČA (SÍDLISKO III)

• Nedeľa: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.), večiereň 18:15 (sl.)
• Adorácia: každú nedeľu od 19:00 – 20:00
• Všedné dni: 6:30, 18:00
• 24.12.: Predvečer narodenia Pána: 7:30 Kráľ. hod., 15:00 sv. liturgia s večier-
ňou, 21:00 Veľké povečerie
• 25.12.: Narodenie nášho Pána Ježiša Krista: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.) + myrovanie
• 26.12.: Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.)
• 31.12.: 18:00, 23:30 eucharistická poklona

KAPLNKA SV. MAKRÍNY
(MONASTYR SESTIER BAZILIÁNOK, NARCISOVÁ UL. Č. 1)

• Sväté liturgie v nedeľu: 8:00; utiereň 7:00, večiereň 17:00
• Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: utiereň 5:45, sv. liturgie 6:15, večiereň 18:30
• Streda: večiereň 17:30, sv. liturgia 18:00
• Sobota: utiereň 7:00, sv. liturgia 7:30; večiereň 17:00
• 24.12.: 7:00 Kráľ. hod., 16:00 sv. liturgia s večierňou, 22:00 V. povečerie s litiou
• 25. a 26.12.: 9:30 utiereň,  10:30 sv. liturgia, 17:00 večiereň
• 31.12.: 7:00 utiereň, 7:PRAVOSLÁVNA CIRKEV
30 sv. liturgia, 17:00 večiereň

KATEDRÁLNY CHRÁM SV. 
ALEXANDRA NEVSKÉHO

• Nedeľa: 6:15 utreňa, 7:30 
a 9:30 sv. liturgia, 15:00 večerňa
• Všedné dni: 6:30 sv. liturgia, 
17:00 večerňa
• Sviatok: 6:30 utreňa, 7:45 sv. 
liturgia, 17:00 večerňa 

EVANJELICKÁ CIRKEV A.V.
CHRÁM SVÄTEJ TROJICE

• Nedeľa: sl. Božie 9:00, 17:00; v prvú a poslednú nedeľu aj 11:00; 
detské služby Božie o 9:00 na fare
• Streda: o 7:45 sú v chráme mládežnícke sl. Božie pre žiakov a štu-
dentov EKG, aj pre verejnosť
• Štvrtok: sl. Božie o 17:00
• 24.12.: Štedrovečerné služby Božie: 17:00, 22:00
• 25.12.: Sl. Božie na 1. slávnosť vianočnú: 9:00, 11:00
• 31.12.: Sl. Božie na Silvestra: 17:00
• Prisluhovanie Večere Pánovej: 1.12.: 11:00; 15.12.: 7:30; 19.12.: 
17:00; 22.12.: 7:30, 17:00

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV
• Každá 2. a 3. nedeľa v mesiaci: sl. Božie o 11:00 v Evanjelickom a.v. 
chráme Sv. Trojice
• 26.12.: 11:00

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA
(ŠTEFÁNIKOVA ULICA 12)

• Každú sobotu 9:30 – 10:30 štúdium Biblie; 11:00  bohoslužba

CIRKEV BRATSKÁ
(SLOVENSKÁ ULICA 34)

• Nedeľa: 9:30 bohoslužba
• Streda: 18:00 biblická hodina
• 24.12.: 15:00
• 25.12. a 26.12.: 9:30
• 31.12.: 18:00

Zmena programu vyhradená

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
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Kresba: Zuzana Vašková
Text: Tomáš Majerník

PRAVOSLÁVNA CIRKEV

ADVENT

Pred Vianocami
deň a noc sa mi

v modlitbe ústa trasú

Príď Pane milý
v poslednej chvíli

udeľ mi svoju spásu

•
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= Štátne zastupiteľstvo v  Prešove 
bolo na Svätoplukovej 6, prednos-
tom bol JUDr. Metod Berla, proku-
rátor, štátnym  zástupcom Jaroslav 
Benda.

= Finančné riaditeľstvo Košice, ex-
pozitúra pre priame dane Prešov, 
Masarykova 22, prednosta Štefan Še-
bej, finančný radca.

= Štátny berný úrad v Prešove, Ma-
sarykova 22. Riaditeľ a  prednosta 
úradu bol Bohumil Tesár.

= Pridelený komisár Štátneho po-
zemkového úradu Prešov, Masa-
rykova 71. Pridelený komisár, Ing. 
Juraj Pražák, zmluvný tech. úradník 
a úradnícky zbor.

= Obvodná úradovňa štátneho po-
zemkového úradu Prešov, Masaryko-
va 71. Prednosta Ing. Karol Hruška, 
zemský vrchný komisár.

= Katastrálny mernický úrad v Pre-
šove, Masarykova 22. Prednosta 
Ing. František Lenc, vrchný komisár 
a úradnícky zbor.

= Dopravný úrad v Prešove, Košická 
ul. č. 39. Prednosta Jozef Živústka, 

vrchný inšpektor. Oddelenia: do-
pravné, komerčné, reklamačné, 
vozová ev.

= Poštový a telegrafný úrad Pre-
šov I. Masarykova 1. Prednosta 
Ján Smrček, nám. Bedřich Melč 
a úradnícky zbor.

= Poštový a telegrafný úrad Pre-
šov II. Masarykova 139. Prednosta 
Pavel Loskot, poštmajster.

= Technické odd. okresného 
úradu v  Prešove Masarykova 79. 
Prednosta Ing. Šimon Omelka 
technický radca.

= Odbor pre udržiavanie tratí 
v Prešove, Masarykova 46. Pred-
nosta Ing. Ján Pelikán, technic-
ký  radca plus správcovia tratí 
– úsekov a úradnícky zbor.

= Okresné živnostenské spo-
ločenstvo pre okres Prešov, Slo-
venská ul. č. 6. Úradujúci nám. 
starosta: Artúr Spanyi. Odbory: 
hostinský, trhovnícky, mäsiar-
ský, holičský, obchodníci s  ma-
teriálnym tovarom, stavebné 
živnosti, krajčírske a obuvnícke 

živnosti. Pomocné zhromažde-
nia pri Okresnom živnostenskom 
spoločenstve pre okres Prešov, 
Masarykova 77.

= Správa štátnych solivarov ČSR 
v Prešove – U nádražia. Prednosta: 
Karol Precian, technický radca.

= Štátny žrebčinec v  Prešove, 
Sabinovská 16. Riaditeľ: Indrich 
Jarsch.

= Okresná nemocenská poisťov-
ňa, Levočská 44. Riaditeľ: Karol 
Fil, úradnícky zbor. Sem patrili 
lekári a ošetrovateľky, Obvodní le-
kári okresu Prešov.

= Vojenské vrchnosti v Prešove:
- Posádkové veliteľstvo Prešov, 
Sekčovská 3
- Posádkový veliteľ: pl. Jozef Ma-
toušek

Útvary:
- Horský peší pluk 4 – Župné ka-
sárne, Svätoplukova ul. 2

- Peší pluk 14, kasárne Jána Jiskru 
z Brandýsa, Košická 28

- Horský prápor 11 – náhradná 
rota, Stará kasáreň Masarykova 
119

- Telegrafný prápor 4, Šarišské ka-
sárne – Na Lúkach /pri futbalovom 
štadióne/

- Delostrelecký pluk 202, Masary-
kove kasárne, Lesík Alice Masary-
kovej 1

- Telegrafný sklad ZVV, Mestské 
kasárne, Dobrianskeho ul. č. 2

- Vozatajska rota 12, Šarišské ka-
sárne – Na Lúkach

- Divízna zbrojnica 11 – Masaryko-
vé kasárne, Lesík A. Masarykovej 1

- Posádkova nemocnica, Sekčov-
ska 10

- Doplnkové okresné veliteľstvo, 
kasárne J. Jiskru z  Brandýsa, Sek-
čovska 3

- U  týchto útvarov pracovalo 93 
dôstojníkov a 131 poddôstojníkov.

František Onofrej

Civilné vrchnosti
Pohľady do minulosti

  Starí Prešovčania s  nostal-
giou spomínajú na svoje det-
stvo, kedy Hlavná ulica mala 
svoje neopísateľné čaro. Kaž-
dý dom skrýval svoje tajom-
stvá a  príbehy, známe mená 
riadili život v meste. Pred ča-
som sme vám priniesli prvú 
časť spomienok z  roku 1921, 
dnes vám ponúkame tú druhú. 
V nej si pripomenieme Civilné 
vrchnosti v meste Prešov.

 Mestský úrad v Prešove vtedy 
sídlil na Masarykovej  ul. č. 77 
(Hlavná ulica). Pozostával z 
Administratívneho oddelenia, 
ku ktorému bolo podčlenené 

policajné, patrilo tu aj Úč-
tovnícke oddelenie, Mestská 
pokladnica, Technické odde-
lenie a správa vodovodu,  Les-
né a  hospodárske oddelenie 
a správa záležitostí poľnohos-
podárskych,  Mestská bijareň,  
Hasičstvo,  Mestská nemoc-
nica, Mestský zdravotný úrad,  
Infekčná nemocnica,  Štátny 
notársky úrad pre mesto Pre-
šov. Obecný úrad pre Prešov 
sídlil v budove Mestského úra-
du na Masarykovej ulici č. 77.

  Polícia bola súčasťou života 
v  meste. Policajné komisár-
stvo v  Prešove sídlilo na Slo-

venskej ulici č. 21, prednos-
tom bol dr. Ladislav Števonka. 
Malo niekoľko oddelení a  to 
Bezpečnostné, pasové a  hos-
podárske oddelenie, oddelenie 
uniformovanej stráže bezpeč-
nosti. Zemské četnícke odde-
lenie Prešov sídlilo na Levoč-
skej ulici č. 28 a jeho veliteľom 
bol Jaroslav Motl, štábny ka-
pitán. Na tejto adrese ste našli 
aj Okresné četnícke oddelenie 
Prešov, ktorému velil npr. An-
tonín Smejkal a  Pátraciu sta-
nicu.

  Krajský súd v  Prešove mal 
v roku 1921 svoje sídlo na Ma-

sarykovej 80. V archíve nájde-
te, že je prednostom bol Ján 
Janečka – prezident krajské-
ho súdu, pracovali tu sudco-
via, súdní praktikanti, admi-
nistratíva a  súdní zriadenci. 
Okresný súd v Prešove bol na  
Masarykovej 22 na čele s Dr. 
Jánom Reineltom ako súdnym 
radcom a  prednostom súdu. 
Súd mal štyri oddelenia, kto-
ré pozostávali z úradníckeho 
zboru. Poručenský úrad I. sto-
lice v Prešove bol tiež na Ma-
sarykovej 22 a  jeho súdnym 
radcom a prednostom bol Dr. 
Karol Tichý.

Mesto PREŠOV v roku 1921:
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  Vo februári tohto roka hľadal 
amatérsky potápač pri známom 
útese Cap d´Antibes neďaleko 
Cannes morských ježkov. Asi sto 
metrov od brehu však našiel čosi, 
na čo tak ľahko nezabudne. V hĺb-
ke asi šesť metrov ležala ľudská 
lebka, popísaná nezmazateľnou 
fixkou slovami, z ktorých mra-
zí.  Už trochu vyblednutý nápis 
hlása  „Mort aux pédophiles“, 
teda „Smrť pedofilom“. 
Do oblasti sa vydali po-
licajní potápači, ktorí 
neďaleko lebky našli aj 
ďalšie ľudské ostatky. 
Tie podrobili analýze 
DNA. Teraz je známy 
ich  šokujúci výsle-
dok  – stehenná kosť, 
dve ramenné kosti  
a časť čeľuste patria šty-
rom rôznym osobám, 
dvom mužom a dvom 
ženám. Identifikovať 

 Obrovský Boeing 747 Jumbo pri-
stál na malom letisku v Kansase, 
z ktorého sa už ale neodlepí. Pi-
loti si pomýlili miesto pristátia. 
Veľké lietadlo je upravené pre 
prepravu ťažkých materiálov  
a zdá sa, že z tohto letiska len tak 
ľahko nevzlietne. Dráha je totiž 
o jeden kilometer kratšia, akú 

Šokujúci nález v mori:
 odkaz pre pedofilov

sa doteraz podarilo len jediného  
z nich. Jedna z ramenných kos-
tí patrila Stéphanovi Hirsonovi 
zo Seine-et-Marne, ktorý zmizol 
vo februári 1994 krátko pred 18. 
narodeninami. Vtedy po krátkom 
pobyte opustil psychiatrický ústav 
a podľa zverejnených informácií 
mal s istým kamarátom namieriť 
do Španielska. Nikdy viac ho ne-
videli.

Takto vyzerá žena, ktorá  
jedáva len nezdravé jedlá

lietadlo na vzlietnutie potrebuje. 
Ako je možné, že došlo k  takej-
to absurdite zatiaľ nevedno. Len 
za posledné mesiace mali piloti 
podľa posledných údajov pláno-
vanú trasu nalietanú až 26-krát. 
Letecká veža na malom letisku 
Jabara v Kansase bola z pristátia 
v šoku.

  Na prvý pohľad nie je na 21-roč-
nej žene z Anglického Suffolku 
nič nezvyčajné. V skutočnosti ju 
však trápi podivná choroba. Má 
fóbiu zo zdravej stravy! Celých 16 
rokov nedala do úst žiadne zdravé 
jedlo vrátane ovocia a zeleniny. 
Pochutnáva si len na nezdra-
vých pokrmoch, ako sú hranolče-
ky, kola, čipsy či pizza. Na to, čo 
všetko do seba dáva, však vyzerá 
úžasne. Netrpí nadváhou a nemá 
žiadny zdravotný problém. Keď 
mala 5 rokov, zamilovala 
si chuť zemiakov. 
Preto celých 10 
rokov jedla 
len čipsy, 
h r a -
n o l -
čeky 

Piloti Boeingu omylom 
pristáli na malom letisku

Uprostred mora sa zrodil 
nový ostrov

a  waffle. V  pätnástich jej však 
diagnostikovali gastroezofa-
geálný reflux. Ide o  chorobu, 
ktorá spôsobuje okrem iného 
aj zlé trávenie a  pálenie záhy. 
Aj keď sa toto ochorenie úspeš-
ne lieči, veľkým problémom je 
hlavne ovocie a  zelenina. Ak 
zacíti len ich vôňu, hneď jej je 
nevoľno. Vyvinula sa totiž u nej 
bizarná fóbia – lachanofóbia, čo 
je chorobný strach zo zeleniny.

  Japonsko je od minulého týždňa 
o ostrov väčšie. Čerstvý prírastok, 
zrodený v dyme a popole sopeč-
nej erupcie, zaznamenalo lietad-
lo pohraničnej stráže. Ostrovček 
s priemerom dvesto metrov leží 
v subtropickom súostroví, vzdia-
lenom približne tisíc kilometrov 

južne od Tokia. Nový ostrovček sa 
nachádza juhovýchodne od neo-
bývaného vulkanického ostrova 
Nišino Šima.  Veliteľ pohraniční-
kov však pripustil, že nový ostrov 
by mohol zmiznúť pod hladinou 
mora rovnako rýchlo, ako sa zro-
dil. 


