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číslo 7 ročník 3, vychádza počas dovolenkovej sezóny denne okrem nedele

Pri povodniach na strednom Slovensku zaplavilo 81 domov
doma.tasr

Mečiar bude vždy prítomný

Vedenie ĽS-HZDS by malo podľa
Diany Štrofovej po prehratých
parlamentných voľbách urobiť také
kroky, aby sa zachránilo, čo sa ešte
dá. Či by jedným z tých krokov
mala byť aj výmena šéfa Vladimíra
Mečiara, priamo nepovedala. Všetko podľa nej závisí od toho, ako
sa budú v strane vedieť dohodnúť
na tom, čo je pre hnutie a jeho
budúcnosť najsprávnejšie.

Radičová možno
v predizbe koaličnej rady

Marek Zagrapan prestúpil do tímu nováčika KHL

politika.tasr

zaujímavosti.tasr

Prezident prijme R. Fica aj
lídrov rodiacej sa novej koalície
Prezident SR Ivan Gašparovič prijme
v stredu 23. júna odchádzajúceho
premiéra Roberta Fica. Ten by mal
hlavu štátu informovať o tom,
s akým úspechom sa skončila
jeho snaha o zostavenie nového
kabinetu. Poverenie od najvyššieho
ústavného činiteľa dostal 14. júna
ako predseda strany, ktorá vyhrala

že nebude robiť žiadne problémy
pri odovzdávaní moci a jeho strana
odíde do dôstojnej a tvrdej opozície.
Prezident dostal 17. júna oficiálnu
žiadosť o prijatie predstaviteľov
rodiacej sa štvorkolície. Listom ho
informovali o podpísanej deklarácii,
ktorou potvrdzovali svoju snahu
o zostavenie nového kabinetu.

Na spartakiádu schválila KSČ
milióny korún.

Prezident bude zajtra rokovať s premiérom a lídrami pravice (foto TASR)
parlamentné voľby. Žiadne oficiálne
rokovania pozvaných partnerov
so Smerom-SD sa ale neuskutočnili, keďže SDKÚ-DS, SaS, KDH
a Most-Híd túto ponuku odmietli.
Argumentovali tým, že so SmeromSD nie je o čom diskutovať. Fico už
niekoľkokrát predtým avizoval, že
využije svoje poverenie od prezidenta
do poslednej minúty. V prípade,
že sa mu nepodarí zostaviť silnú
dvojkoalíciu, vráti tento mandát
prezidentovi. Zároveň deklaroval,

Hlava štátu im vyhovie v stredu
23. júna po tom, ako sa stretne
s dosluhujúcim premiérom Ficom.
Volebná líderka SDKÚ-DS Iveta
Radičová, predseda SaS Richard
Sulík, šéf KDH Ján Figeľ a líder
Mosta-Híd Béla Bugár podpísali
15. júna deklaráciu o politickej
spolupráci v zmysle zostavenia budúcej vlády. Dnes sa
v centrále SDKÚ-DS začali rokovania týchto štyroch subjektov
o podobe koaličnej zmluvy.

ŠAĽA • Prevádzkovanie nemocnice v Šali sa rozhodla ukončiť spoločnosť Forlife. Dôvodom je klesajúci záujem zdravotných poisťovní,
ktoré si u nej objednávali čoraz
menší počet zdravotných výkonov.
Vyvrcholením tejto situácie bolo
oznámenie zo strany ZP Dôvera
o úplnom ukončení zmluvného
vzťahu od 1. júla 2010.

BRATISLAVA • Na vybraných
železničných priecestiach sú dnes
akcie zamerané na kontrolu dodržiavania predpisov a bezpečnosti
pri prechádzaní cez železničné
priecestia.
Podľa
generálneho
riaditeľa Železničnej spoločnosti
Slovensko Milana Chúpeka je najčastejšou chybou pri prechode
priecestím, že vodiči sa stále náhlia.

regióny.tasr

KOŠICE • Pre chudobných,
sociálne odkázaných a dôchodcov s nízkymi príjmami bude
slúžiť výdajňa potravín, ktorú
v spolupráci s mestskou časťou Juh
otvorila v Košiciach Potravinová
banka Slovenska. Zariadenie bude
slúžiť 400 až 600 Košičanom.
Distribučné sklady pre túto banku
sa budujú na území Slovenska.

Adriána
Kamenická,
21-ročná
rodáčka z Popradu a študentka
z kanadského mesta Ajax, sa stala
v nedeľu 20. júna historicky prvou
víťazkou prestížnej súťaže krásy Miss
Czech Slovak Canada. Organizuje ju
agentúra CANADA.SK Entertainment
pod záštitou generálneho konzulátu
Českej republiky v Toronte. Krajania
v Kanade dúfajú, že súťaž o najkrajšiu dievčinu spomedzi kanadských
Češiek a Sloveniek sa stane každoročnou tradíciou.
Text záverečnej piesne na legendárnom
albume Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts
Club Band od skupiny Beatles vydražili
na newyorskej aukcii za 1,2 milióna
dolárov (970.000 eur). Rukou Johna
Lennona písaný text piesne A Day
in the Life kúpil súkromný americký
zberateľ, ktorý dal aukčnej sieni
Sotheby‘s ponuku telefonicky.Aukčná
sieň odhadovala pred predajom cenu
rukopisu na 500.000-700.000 dolárov (370.000-530.000 eur).

Podpredseda Rady OSN
je úspechom Slovenska

zajtra.tasr

Popradčanka misskou

Vydražili text Beatles

Najzaujímavejším výstupom stretnutia lídrov rodiacej sa pravicovej
koalície bude podľa politológa
Michala Horského to, akým
spôsobom plánujú strany riešiť vzťah
koaličnej rady k pravdepodobnej
premiérke Ivete Radičovej. Ako
uviedol, bude nesmierne zaujímavé,
či Mikuláš Dzurinda uvoľní svoje
miesto, alebo či budúca premiérka
zostane v predizbe koaličnej rady.

Podpredseda vlády SR Dušan
Čaplovič
ocenil
pondelňajšie
zvolenie slovenského veľvyslanca
Fedora Rosochu za podpredsedu
Organizácie spojených národov pre
ľudské práva. Túto pozíciu označil
za kľúčovú aj preto, že Rosocha
bude jediným zástupcom Európskej
únie v päťčlennom byre OSN.

Meniny má Paulína, zajtra Sidónia

Cestuje k Plutu

Sonda New Horizons sa aktuálne nachádza približne v polovici cesty k bývalej planéte Pluto, v súčasnosti prototypu
tzv. trpasličích planét, kam má doletieť
v roku 2015. Vedci ju po dlhšom čase
aktivovali. Sonda letí rýchlosťou vyše
pol druha milióna kilometrov za deň.
Čas jedného obehu Pluta okolo centra
našej sústavy Slnka je 248 rokov.

Báthoryčka v muzikále

Čachtickú pani Alžbetu Báthoryovú
v pôvodnom slovenskom muzikále
Báthoryčka stvárnia Katarína Hasprová a Karin Olasová. Premiéra má
byť 8. októbra. Prvou čítacou skúškou
sa dnes začalo jej naštudovanie na
bratislavskej Novej scéne. „Pokúsime
sa byť čo najbližšie k Báthoryčke, je
o nej popísané veľa, sú rôzne legendy, budeme sa snažiť tomu priblížiť,
aby divák pochopil, ktorým smerom
to išlo, toto bude taká divadelnejšia
verzia než filmová,“ povedala jedna
z jej predstaviteliek Olasová.
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Bielorusko zastavuje tranzit ruského
plynu do Európy. Príčinou je, že
Moskva dnes pokračovala v priškrcovaní kohútikov a obmedzila
dodávky pre Minsk o 30 % z dôvodu,
aby Bielorusko donútila uhradiť dlhy,
ktoré dosahujú sumu 192 milónov
USD. Podľa prezidenta Alexandra
Lukašenka v súčasnosti prebieha
medzi Ruskom a Bieloruskom skutočná „plynová vojna“. Dodal, že Minsk
neobnoví tranzit plynu do Európy,
kým Moskva neuhradí svoj dlh za
prepravu komodity, ktorý sa odhaduje na sumu 260 miliónov USD.
počasie zajtra.tasr
Malá, časom zväčšená oblačnosť.
Denná teplota 19 až 23 ˚C, na krajnom
severe okolo 17 ˚C. Teplota na horách
vo výške 1500 m okolo 8 ˚C.
rada.tasr
Olivový olej je veľmi zdravý. Polyfenoly
v oleji rozširujú cievy a tým pomáhajú
znižovať krvný tlak. Má sýtejšiu
chuť ako iné oleje, takže je potrebný
v menšom množstve. Preto je výbornou
výživovou zložkou aj v prípade
rôznych diét. Olivový olej je vhodné
používať najmä v studenej kuchyni,
do rôznych zeleninových šalátov.

Vo Zvolenskej Slatine zaplavilo 81 domov
Až 81 rodinných domov zaplavila
voda pri povodni, ktorá v pondelok
zasiahla obec Zvolenská Slatina
v okrese Zvolen v banskobystrickom
regióne. Aj keď už popoludní
voda z dvorov a ulíc opadla, ľudia
v dedine sa začali opäť báť, pretože
od dnes v celej oblasti prší. „Škody
zatiaľ nevieme presne vyčísliť.
Už v pondelok sme oslovili
tých ľudí, ktorí boli najviac
postihnutí, aby nám škody
nahlásili,“ povedala prednostka
obecného úradu Anna Pavlendová.
Aspoň ich časť by si potom chceli
uplatniť od štátu. V obci sa voda
zahraničie.tasr

vyliala nielen z rieky Slatina, ale
na povrch vyšla aj cez kanalizáciu.
Vo vyššie položených častiach
zaplavila voda z okolitých kopcov
a lúk najmä pivnice. Viacerým
obyvateľom živel znehodnotil nábytok, elektrospotrebiče
a zariadenia domácností. Veľa
ľudí, ktorí bývajú v strede dediny,
budú musieť vymieňať podlahu
a opravovať omietky v izbách
a fasády domov.
V meste Brezno, tiež na
území regiónu, plánujú v rámci
protipovodňových opatrení prebudovať provizórne priechody cez

potok na klasické mosty, ktoré by
pri povodniach nepredstavovali
žiadne nebezpečenstvo. Podľa
breznianskeho primátora Jaroslava
Demiana, napríklad pri väčšej
hladine potoka sa územie nad
premostením na Budovateľskej
ulici zatápalo. Súčasné provizórne
mosty na spomínaných miestach
si urobili kedysi stavbári ako
priechody cez potok pri budovaní
sídliska. Demian pokračoval,
že v mestskom rozpočte Brezna
majú vyčlenené prostriedky na
projektovú prípravu a na výkup
pozemkov.
hudobný kalendár.tasr

Brazzaville • Nočné železničné nešťastie na juhovýchode Konga
si vyžiadalo minimálne 60 ľudských
životov a približne 450 zranených.
Štyri plné vozne cestujúcich sa po
vykoľajení vlaku zrútili do rokliny.

ženou, ktorá sa postaví do čela fínskej
vlády, a to po Anneli Tuulikki Jäätteenmäkiovej, ktorá v tejto funkcii pôsobila
niekoľko mesiacov v roku 2003.

1949 • Narodil sa Jaroslav Filip

Helsinky •  Fínsky parlament
schválil v súlade s očakávaním ako
novú premiérku krajiny stranícku kolegyňu odstúpivšieho predsedu vlády
Mattiho Vanhanena 41-ročnú Mari
Kiviniemiovú. Tá je historicky druhou
krimi.tasr

súd za smrť vo väzení •

vtip.tasr
Anička vraví Jankovi: Janko príď
v nedeľu k nám, nikto nebude
doma! Janko v nedeľu prišiel
a nikto nebol doma.

Varšava •  Dočasný poľský prezident Bronislaw Komorowski vyhlásil, že ak vyhrá druhé kolo prezidentských volieb, v roku 2012 ukončí
poľskú vojenskú misiu v Afganistane.
So znižovaním počtu poľských síl,
pozostávajúcich z približne 2600 vojakov, chce začať už v roku 2011.

boss pozná svedka •

Smrť mladého muža Jána F. (31), ktorý
zomrel pred viac ako dvoma rokmi
v dubnickej väznici, bude mať dohru
na súde. Pred trenčiansky Okresný súd
sa dnes mala postaviť lekárka Alena L.,
ktorá je obvinená z prečinu usmrtenia.

Volodymyr Y., ktorý je považovaný
za bossa podsvetia údajne pozná
totožnosť utajovaného svedka. Ten
ho usvedčuje z toho, že dal príkaz
na zastrelenie svojho komplica
Sergeja Chlapického.

svetových šampiónov a Paraguaj
neprehrá s Novým Zélandom,
postúpi do osemfinále.

večer
hokejový
reprezentant
a hráč Vancouver Canucks Pavol
Demitra z dopravnej nehody pri
Novej Dubnici. Vodič osobného
motorového vozidla pri odbočovaní
na hlavnú cestu v smere na Trenčín
pri Novej Dubnici nedal prednosť
automobilu, ktorý riadil 35-ročný
hokejista.

šport.tasr

Weiss ml. ako profesionál
• Stredopoliar našej futbalovej

reprezentácie Vladimír Weiss ml. aj
napriek mladosti dokázal v napätej
situácii po pondelňajšom incidente
jeho otca a trénera Vladimíra Weissa
st. s médiami na MS v JAR zachovať
profesionalitu a odpovedal na ich
otázky. Ak SR zdolá úradujúcich
meno.tasr
Ženské meno Paulína má latinský
pôvod a význam mena je „malá,
skromná“. Paulínky sú typické
extrovertky, ktoré sa cítia najlepšie
v spoločnosti iných. Neustále
túžia objavovať niečo nové. Z toho
pramení aj ich zdanlivá nestálosť
a nespokojnosť. Záleží im na názore
iných, avšak ťažko znášajú kritiku.

Francúzska

revolta •

Revolta francúzskych futbalistov na
MS 2010 pokračuje ďalej. Niektorí
z hráčov pohrozili, že nenastúpia
na posledný zápas skupiny proti
domácej JAR. Francúzi majú ešte
malú šancu postúpiť ďalej a zachrániť
tak zlé vystúpenie na šampionáte.
Tréner Raymond Domenech, ktorý
čelí kritike celej krajiny a nemá
medzi hráčmi potrebný rešpekt,
priznal, že bude mať problém
zostaviť tím na duel s domácimi.

Demitra

nezranený

•

Bez zranenia vyviazol v pondelok

Zagrapan
• Slovenský

mení

klub

hokejista Marek
Zagrapan prestúpil zo Severstaľu
Čerepovec do tímu nováčika
Kontinentálnej hokejovej ligy Jugra
Chanty-Mansijsk. Dvadsaťtriročný
odchovanec prešovského hokeja
mal v Čerepovci pokračovať aj ďalšiu
sezónu, ale vedenie klubu s ním
predčasne rozviazalo kontrakt.

v Hontianskych Moravciach. V marci 2008 vyšiel album Pocta Jarovi
Filipovi, kde jeho pesničky v nových
aranžmánoch nahrali poprední
slovenskí interpreti a skupiny.
Jaroslav Filip zomrel 11. júla 2000
v Bratislave vo veku 51 rokov.
výrok dňa.tasr
Citáty sú zmrzlina na každú
príležitosť.
(Chrisitan Morgenstern)
historický kalendár.tasr

1633 • Taliansky astronóm a filozof

Galilei odvolal pred inkvizičným
súdom Koperníkovo učenie o tom,
že Zem sa otáča okolo Slnka.

1949 • Narodila sa svetoznáma
americká filmová a divadelná
herečka Meryl Streepová.

Willisa vyrušili hasiči

Hviezdu strieborného plátna
zo Spojených štátov amerických
Brucea Willisa vyrušili pri
sprchovaní hasiči. Stalo sa
to počas uplynulého víkendu
v nemeckom Frankfurte nad
Mohanom,
kam
americký
herec pricestoval prezentovať
svoj parfum. Keď sa v sobotu
popoludní Willis sprchoval vo
svojom hotelovom apartmáne
o veľkosti 326 metrov štvorcových,
senzory reagovali na vodnú paru
a vyvolali alarm požiarnikov.
Hrdina akčných filmov bral
príhodu s adekvátnym zmyslom pre humor.
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