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Kvôli Dubčekovi sa politici hádali aj v minulosti
doma.tasr

Dary od súkromných
darcov z účtovníctva odstránia

Miliónové dary od dvoch fyzických
osôb, ktoré vo svojej výročnej správe za rok 2007 uviedla ĽS-HZDS,
budú do jedného mesiaca z účtovníctva hnutia odstránené a nebudú
v položke príjmov. Vyhlásil to predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar s
tým, že tento krok zabezpečia hospodár strany Milan Urbáni a ústredná
tajomníčka Zdenka Kramplová.

Gruzínsko nie je zrelé
stať sa členom NATO

Trio slovenských chodcov na olympiáde nesplnilo očakávania

olympiáda.tasr

zaujímavosti.tasr

Slovenský štvorkajak prekvapili
Bielorusi, vybojoval však striebro
Slovenský štvorkajak v zložení Michal
Riszdorfer, Richard Riszdorfer, Erik
Vlček, Juraj Tarr vybojoval na OH
v Pekingu striebornú medailu na 1000
m trati. Zverenci trénera Tibora Soósa
finišovali vo finále na druhom mieste
o 0,879 s za bieloruskou posádkou.
V porovnaní s OH 2004 v Aténach, kde
na poste zadáka sedel ńamiesto Tarra

sme nerátali. Išli sme skvelú nezávislú jazdu. Vedeli sme však, že už pred
cieľom strácame. Robili sme všetko,
aby sme stratu zlikvidovali, ale už to
nešlo,“ povedal Vlček. Najskúsenejší zo
slovenského kvarteta Michal Riszdorfer
si pochvaľoval úvodnú päťstovku. „Išli
sme perfektne do 500 m, doslova super a na 750 m už boli napriek tomu

Gwen Stefani má druhého syna.

Strieborný štvorkajak: Michal Riszdorfer, Juraj Tarr, Erik Vlček a Richard Riszdorfer.
Juraj Bača, si Slováci polepšili o jeden
stupienok. Bratia Riszdorferovci, Vlček a
Tarr odštartovali dobre a v úvodnej päťstovke figurovali na vedúcej priečke. Na
tretej 250-ke ich však predstihli Bielorusi
a slovenskej káštvorke sa už v záverečnom finiši nepodarilo siahnuť na vytúžené zlato. Komárňanskí vodáci v závere odolali náporu nemeckej posádky
a odplatili im prehru z Atén 2004, pričom
ziskom striebra sa postarali o najväčší
olympijský úspech slovenskej rýchlostnej kanoistiky v disciplíne kajak. „Bolo
to nadoraz. Vedeli sme, že sa to bude
takto vyvíjať, bohužiaľ, s Bielorusmi

Bielorusi kúsok pred nami. Ďalej to už
nešlo, sme radi, že sme skončili aspoň
pred Nemcami,“ povedal najúspešnejší
kajakár v samostatnej histórii Slovenska.
Reprezentačný tréner Pavel Blaho je
s pekinským vystúpením štvorkajaku
veľmi spokojný. „Chalani vydali zo seba
maximum, olympijské striebro je veľmi cenné. V porovnaní s predchádzajúcou olympiádou sa dokázali opäť zlepšiť
a potvrdili, že patria k svetovej špičke.
Som presvedčený, že budú ešte pokračovať až do OH 2012 v Londýne, zisk
olympijského zlata je pre nich veľkou
výzvou,“ povedal Blaho.

Bratislava • Mestská polícia
v Bratislave ako prvá na Slovensku
zaviedla v mestských častiach Staré
Mesto a Ružinov, kde je dlhodobo
najväčší počet priestupkov, bezhotovostnú platbu pokút cez tri platobné
terminály. Ak sa osvedčia v praxi,
objavia sa aj na ostatných staniciach.

Poltár • Celkovou zmenou
prechádza v týchto dňoch budova
Mestského úradu v Poltári. Takmer
storočný objekt rozširujú a renovujú a to tak, aby už onedlho slúžil
všetkým obyvateľom mesta. Náklady
na jeho obnovu vyčíslili na takmer
desať miliónov Sk (331.939 eur).

regióny.tasr

ružindol • Obyvatelia Ružindola petíciou protestujú proti
výstavbe autodrómu. Nechcú, aby
na pozemkoch mesta Trnava, v tesnom
susedstve ich obce, postavila bratislavská developerská firma Hrivis Dealing
komplex, ktorý podľa nich trvalo zníži
kvalitu životného prostredia.

Dvaja mladí Španieli z Kanárskych
ostrovov sú šťastní, že tesne zmeškali lietadlo. Jeho havária si v stredu vyžiadala 153 obetí na životoch. Dvadsaťšesťročný Ertoma Bolanos a jeho rovnako
stará priateľka dorazili v stredu na letisko tri minúty po zatvorení registračného pultu pre let JK5022 spoločnosti
Spanair, ešte ich však pustili. Nástup do
lietadla však nestihli a vďaka tomu sa
znova narodili. Havarovaný let mal na
palube 172 ľudí, vrátane 22 detí. Iba 19
z nich a tri deti nehodu stroja prežili.

Nemecký prezident Horst Köhler a jeho
rakúsky partner Heinz Fischer budú dovolenkovať spolu. Voľné dni strávia v letnom sídle rakúskej hlavy štátu v Mürzstegu v Štajersku. Köhlerovci sú už na
ceste - na bicykloch. Nemecký prezidentský pár je na cyklotúre v Hornom Štajersku spolu so svojimi známymi. Vyrazili
z Murau, zapreli sa do pedálov a dorazili do zámockého hotela Schloss Gabelhofen pri štajerskom meste Judenburg.

Výdavky ovplyvňuje príprava
vstupu SR do eurozóny

zajtra.tasr

Zmeškali havarované lietadlo

Prezidenti budú
dovolenkovať spolu

Gruzínsko podľa Konzervatívnych demokratov Slovenska zatiaľ nie je zrelé
na to, aby sa stalo členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Takýto signál
by podľa nich malo vydať Slovensko aj
vo svojej zahraničnej politike. „SR má
v rukách, či krajina, ktorá sa správala
nezodpovedne a začala konflikt, sa stane členským štátom NATO,“ povedal
predseda KDS Vladimír Palko.

Výška výdavkov štátneho rozpočtu,
vrátane rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí (MZV) SR, určených na
oficiálnu rozvojovú pomoc, bola v posledných rokoch ovplyvnená prípravou
SR na vstup do eurozóny. Uviedol to
hovorca MZV SR Ján Škoda ako reakciu na vyjadrenia Zuzany Krátkej
z Platformy mimovládnych rozvojových
organizácií, ktoré tvrdia, že sa SR vzďaľuje od plnenia svojich záväzkov, pretože od roku 2006 nezvyšuje percentuálny
podiel financií vyčlenených na oficiálnu
rozvojovú pomoc, ale naopak znižuje.

Meniny máTichomír, zajtra Filip

Čipsy nás
pokúšajú už 155 rokov

George Crum, šéfkuchár reštaurácie
v Saratoga Springs, štát New York, po
prvý raz ponúkol 24. augusta 1853
svojmu hosťovi vypražené tenké zemiakové čipsy. Nebol to však pokus o nové
jedlo, ale sarkastická reakcia kuchára
na protivného hosťa, ktorý dva razy
vrátil podávané hranolčeky, pretože
sa mu zdali prihrubé. Odvtedy už 155
rokov neodolateľné čipsy sprevádzajú
svojich maškrtných konzumentov.

Hasiči zachraňovali
zo žumpy kobylu

Neposednú 13-ročnú kobylu, ktorá
skončila v žumpe neďaleko hotela
Hubert v Gerlachove, zachraňovali popradskí hasiči. Vystrašené
zviera kopytami ohrozovalo aj svojich záchrancov, a tak ho privolaný
zverolekár musel najprv uspať. Až
potom mohli hasiči upevniť kobylu
do popruhov, na ktorých ju za pomoci žeriavu vytiahli na slobodu.
Zviera vyviazlo bez zranení.
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Národná banka Slovenska spolupracovala s Ministerstvom školstva SR na projekte euro do škôl,
a to najmä pri tvorbe obsahu učebných pomôcok, ktoré boli koncom
školského roku 2007/2008 poskytnuté všetkým žiakom základných
škôl a stredných škôl. Pre prvákov zabezpečila centrálna banka
120.000 kartónových plagátov
s maketami eurových bankoviek
a mincí. Tie isté plagáty budú poskytnuté aj materským školám.
počasie zajtra.tasr
Na Slovensku bude polooblačno až oblačno a miestami prehánky alebo búrky, najmä na západe. Najvyššia denná
teplota 26 až 31˚C, v západnej polovici miestami okolo 24˚C. Teplota na
horách vo výške 1500 m okolo 18˚C.
rada.tasr
Horúce slnečné lúče predstavujú pre
vaše vlasy doslova hrozbu. Ak si teda
chcete plnými dúškami vychutnávať
letné radovánky a neskončiť pritom
sosuchými,narušenýmiapolámanými
vlasmi, treba počas celého leta myslieť
na ich kvalitnú regeneráciu. Nezabudnite ich ošetrovať kvalitnými šampónmi a kondicionérmi s UV filtrom
a vitamínom E.
vtip.tasr
Manželský rozhovor po svadobnej noci:
„Drahá moja, ako som zistil minulú noc,
nebol som prvý.” „Miláčik môj, ja ako som
zistila minulú noc, tak ani posledný.”

Strany sa kvôli Dubčekovi hádali aj v minulosti
Poslanec Boris Zala (Smer-SD) pred- ľahké presadiť to cez koaličných partložil do Národnej rady SR návrh záko- nerov. Boli politické strany, ktoré s tým
na o zásluhách Alexandra Dubčeka. nesúhlasili a navrhovali niečo iné,“ poAk ho schvália, velikán Pražskej jari znamenal. Migaš nechcel konkretizovať,
by mal v parlamente dostať bustu ktorá strana z prvej vlády Mikuláša Dzus nápisom. Skôr, ako sa to stane, sa rindu voči návrhu pomenovať námestie
však strany kvôli nemu pohádajú - ľa- po protagonistovi Pražskej jari protesvicovejšie zmýšľajúci poslanci budú tovala najviac. „Je to už hotová vec,
poukazovať na Dubčekove zásluhy, nebolo by vhodné, keby som to ako
konzervatívnejší zasa na to, že býval vtedajší negociátor teraz zverejnil,“
komunistom... A nie prvýkrát. Už za reaguje Migaš. Uhádnuť to však nebude
éry predsedu Strany demokratickej ľavi- ťažké - v koalícii bol s SMK a SDK, ktoce (SDĽ) Jozefa Migaša sa s podobnými rá sa neskôr rozpadla na SDKÚ, KDH,
problémami stretla myšlienka pomeno- SDSS, DS a napokon OKS. Návrh Borisa
vať námestie, na ktorom stojí parlament, Zalu zakotviť v zákone Dubčekove záslupo Alexandrovi Dubčekovi. „Nebolo hy za demokraciu, slobodu slovenského
Allianz - Slovenská poistovna

národa a ľudské práva považuje Migaš
za adekvátny. „Dubček ako symbol si
to jednoducho zaslúži,“ poznamenal.
„Malo by sa stať tradíciou a dokonca by som to ako bývalý veľvyslanec
a vysoký štátny činiteľ odporučil protokolu, aby sa v prípade návštevy ľavicových politikov v parlamente, lebo
Dubček bol ľavicový politik, vždy na
chvíľu pristavili pre jeho buste,“ poznamenal na margo návrhu zákona. Zalov návrh zatiaľ podporuje len Smer-SD,
ostatné strany sú viac-menej zdržanlivé.
Najmenej nadšená je SNS a KDH, relatívne najochotnejšie by zákon podporilo
ĽS-HZDS a SMK.
hudobný kalendár.tasr

Chráňte svoju firmu pred náhodnými škodami

1967 • Narodil sa Sáva Popovič,

Snahou každého podnikateľa je
chrániť svoju podnikateľskú činnosť
pred náhodnými a náhlymi škodami. Najfrekventovanejším poistením cieľovej skupiny podnikateľov
je poistenie majetku – hnuteľného,
nehnuteľného, lízovaného majetku,
strojov a zariadení a prevádzkovej zodpovednosti. Medzi najviac
poisťované patria živelné riziká,

prírodné katastrofy a odcudzenie
hnuteľných vecí, vrátane škody
spôsobenej vandalizmom, krádež.
V súvislosti s poistením kancelárie Allianz- Slovenská poisťovňa
ponúka tieto druhy poistenia: Poistenie hnuteľných vecí, Poistenie
strojov a elektroniky a Poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou.

krimi.tasr

Stretával sa s maloletou • Vyšetrovateľ na základe

zistených skutočností obvinil 31-ročného Bratislavčana zo zločinu sexuálneho zneužívania, ktorý sa pol roka
stretával so 14-ročnou dievčinou a
vykonával súlož napriek tomu, že vedel, koľko má rokov. Hrozí mu trest
odňatia slobody na tri až desať rokov.

ukradol kabelku • Kabelku s platobnými kartami a ostatnými vecami v hodnote viac ako
100.000 Sk (3319 eur) odcudzili 69ročnej Bratislavčanke v nákupnom
centre na Ivánskej ceste. Páchateľky
sa následne pokúsili vybrať z bankomatu peniaze. Policajti už zaistili
dve ženy vo veku 16 a 21 rokov.

olympiáda.tasr

chodecký
trojzáprah
neťahal rovnomerne •
Chodci päťdesiatkári si vybrali na po-

chod v najdlhšej atletickej disciplíne
z pekla počasie. Slovenský trojzáprah
neťahal rovnomerne, akoby každý
na opačnú stranu. Peter Korčok vzdal
úsilie na 12. km, Miloš Bátovský na
35. mieste vytlačil čas až na 4:06:30
a koncové svetlo 59 štartujúcich primeno.tasr
Meno Tichomír má slovanský pôvod
a v preklade znamená „tichý mier
(svet)“. Tichomírovia sú ťažko čitateľní
tajnostkári, veľakrát im nerozumejú
ani ich blízki. Sú iba málo ovplyvniteľní a niekedy skeptickí. Tichomírom
blahoželáme a tiež všetkým, ktorí
dnes oslavujú narodeniny!

niesol do cieľa na 47. mieste posledný
Kazimír Verkin časom 4:21:26. „Prepadla nám chôdza, prepadla celá atletika,“ komentoval tréner Juraj Benčík.

Števková štartuje v sobotu • Poslednou slovenskou re-

prezentantkou, ktorá sa predstaví na
olympiáde je horská cyklistka Janka
Števková. Posledný športový deň,
v sobotu, nastúpi na štart olympijskej
súťaže v cross country. Zverenka trénera Tomáša Legnavského bola dlho
v pozícii prvej náhradníčky, no napokon odletela do Číny namiesto Švédky
Alexandry Engenovej, ktorú pripravilo o účasť na olympiáde zranenie.

Moravcovú nezvolili •

Slovenskej plavkyni Martine Mo-

ravcovej nevyšiel ani druhý pokus
o prienik do Komisie športovcov
Medzinárodného olympijského výboru. Mnohonásobná medailistka
z vrcholných podujatí získala
vo voľbách 542 hlasov, čo jej z 29
kandidujúcich vynieslo 21. priečku.

Dizdarevič si polepšil •

Slovenský desaťbojár Slaven Dizdarevič si po ôsmej disciplíne skoku
o žrdi polepšil v priebežnom hodnotení a patrí mu s 5917 bodmi 25.
priečka. V skoku o žrdi dosiahol 400
cm, za čo si pripísal do klasifikácie
617 bodov. V celkovom hodnotení
vedie Američan Bryan Clay so 7365
bodmi pred druhým Andrejom
Kraučankom z Bieloruska, ktorý má
na konte 7049 bodov.

spevák, skladateľ, hráč na klávesy,
herec a humorista.

1973 • V americkom Orlande sa
narodil Howie Dorough, člen chlapčenskej skupiny Backstreet Boys.
výrok dňa.tasr
Žaba na dne studne je presvedčená,
že nebo nie je väčšie ako pokrievka na
hrniec.
(vietnamské príslovie )
historický kalendár.tasr

1882 • Profesor na ústave pre

aplikovanú mechaniku vo Verone
a technik Enrico Bernardi si dal patentovať svoj vynález benzínového
motora, ktorý mal pôvodne slúžiť na
pohon šijacieho stroja. Namontoval
ho však na trojkoliesku, čím vzniklo
prvé motorizované vozidlo na svete.

1906 • Americká firma Victor

uviedla na trh prvý gramofón s pripojenou zosilňovacou trúbou.

Vyplávali k brehom Gazy

Medzinárodní aktivisti vyplávali
dnes na člnoch z cyperského prístavu Larnaka k brehom pásma
Gazy. Ich cieľom je symbolicky
prelomiť izraelskú blokádu tohto
pobrežného palestínskeho autonómneho územia a upozorniť na
kritickú situáciu jeho obyvateľov.
Do dvoch drevených člnov nastúpilo v Larnake 44 dobrovoľníkov
zo 14 krajín sveta, medzi ktorými
je aj 81-ročná katolícka mníška či
švagriná bývalého britského premiéra Tonyho Blaira.
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