plážové  noviny
vydáva tlačová agentúra slovenskej republiky

Pondelok 12. júla 2010

číslo 24 ročník 3, vychádza počas dovolenkovej sezóny denne okrem nedele

Celoštátne hladaný muž uniesol policajnú hliadku
doma.tasr

Na festivale Bažant Pohoda sa zabavilo 30.000 návštevníkov
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KDH chcelo viac

Majstrami sveta sú Španieli

Predsedom SMK Berényi

Futbalisti Španielska získali titul majstrov sveta. V nedeľu vo finále zdolali
Holanďanov 1:0 po predĺžení, o ich
historickom triumfe rozhodla presná
strela Andresa Iniestu v 116. minúte.
Hráči „La Furia Roja“ získali vôbec
ich prvý titul svetových šampiónov,
na tróne po 1463 dňoch nahradili Talianov. Predpovede chobotnice
Paul z Oberhausenu sa tak naplnili
do bodky: Nemci získali bronz a Ho-

Predseda KDH Ján Figeľ na sobotnom
rokovaní Rady KDH poznamenal, že
hnutie očakávalo lepší volebný výsledok. „Víťazom však nie je ten, kto je prvý
vo voľbách, ale kto zostaví väčšinovú
vládu,“ zhodnotil Figeľ. Zároveň dodal,
že KDH si vo voľbách nepohoršilo. Iné
strany, ktoré boli doteraz v opozícii,
stratili podľa jeho slov viac. „SMK je
úplne pod čiarou,“ uzavrel Figeľ.
Delegáti Strany maďarskej koalície
(SMK) na mimoriadnom kongrese zvolili nového predsedu, ktorým je József
Berényi a všetkých piatich podpredsedov
strany. Podpredsedom pre ekonomiku
a rozvoj regiónu bude Iván Farkas, poľnohospodárstvo László Miklós a László
Szigeti bude viesť výbor pre vzdelávanie
a kultúru. Péter Őry, bude mať na starosti samosprávy a Tünde Neszméryová
bude zodpovedná za sociálne veci. Bývalému predsedovi Pálovi Csákymu, ani
podpredsedovi pre stratégiu Miklósovi
Durayovi sa tentokrát funkcia neušla.

Marwijk. Keď sa po takmer dvoch hodinách tvrdého boja podarilo Iniestovi vsietiť víťazný gól, vyzliekol si dres
a pod ním odhalil tričko s nápisom
„Dani Jarque: siempre con nostros,“ „Dani Jarque: navždy s nami“. Vzdal
tým hold svojmu niekdajšiemu spoluhráčovi, ktorý zomrel vlani v lete vo
veku dvadsaťšesť rokov. Jarque skolaboval na predsezónnom kempe v Taliansku iba niekoľko týždňov po tom,

zajtra.tasr
Jesenné referendum.

Španielsko získalo titul majstra sveta po prvýkrát. (foto TASR/AP)
lanďania striebro. „Bol to ťažký, ťažký zápas. Mali sme viac gólových
šancí, v konečnom dôsledku sme si
preto zaslúžili vyhrať. Trvdo sme 50
dní pracovali, nezažili sme negatívnu vec, všetci sme teraz zjednotení
a šťastní. Je to slávny deň pre Španielsko,“ reagoval na víťazstvo španielsky tréner Vicente del Bosque. „Dúfal
som, že dosiahneme na jedenástky.
Vyhral lepší tím. Zlomilo mi srdce,
že sme prehrali vo finále MS,“ vyhlásil
po zápase tréner Holandska Bert van

čo ho menovali za nového kapitána
Espanyolu Barcelona. „Chcel som
mať Daniho stále so sebou. Chceli
sme mu vzdať hold a mysleli sme,
že toto bude najlepšia príležitosť,“
povedal Iniesta. Na vypredanom johannesburskom štadióne Soccer City,
v hľadisku ktorého sa tiesnilo 84.490
divákov, nechýbal legendárny symbol
demokracie v JAR a bývalý prezident
krajiny, 91-ročný Nelson Mandela,
ktorý pre tragickú udalosť v rodine vynechal otvárací ceremoniál 11. júna.

Ivanovce/Štvrtok • Sovietsku delostreleckú strelu kalibru 122
milimetrov z obdobia druhej svetovej
vojny našli na brehu rieky Váh v katastri
obce Ivanovce v Trenčianskom okrese.
Nebezpečnú muníciu zlikvidoval na
mieste nálezu policajný pyrotechnik.
Ďalšiu muníciu našli pri stavebných
úpravách na stodole za rodinným domom v obci Štvrtok v okrese Trenčín.

Trnava • Ďalších päť obcí v Trnavskom samosprávnom kraji dostane po tisíc eur na likvidáciu následkov
nedávnych povodní. Financie poskytne Centrálny krízový fond (CKF),
ktorý zatiaľ ako jediný na Slovensku
zriadila krajská samospráva pre potreby regiónu. Ide o obce: Suchá nad
Parnou, Kátlovce, Horné Mýto, Koválovec a Jablonica pri Senici.

regióny.tasr

Kežmarok • Jubilejný 20.
ročník medzinárodného festivalu
s názvom Európske ľudové remeslo
(EĽRO) vyvrcholil v nedeľu v Kežmarku vyznamenaním najlepšieho remeselníckeho majstra podujatia. Titul
kráľ remesiel dnes získal na základe
spoločného rozhodnutia 14-členného
organizačného štábu 83-ročný kováč
Marek Guzy z Veľkej Lomnice.

Desaťtisíc obedov zdarma

Tajomný muž na Taiwane venoval
peniaze na pohostenie 10.000 ľudí
vegetariánskym jedlom. Majiteľ vegetariánskej reštaurácie v meste
Čung-che uviedol, že mladý muž na
motorke k nemu prišiel minulý týždeň s taškou peňazí. „Dal mi 480.000
taiwanských dolárov (11.840 eur)
a požiadal ma, aby som ich použil na
uvarenie vegetariánskych jedál pre
verejnosť,“ povedal Hsu Min-lung.

V otcovských topánkach

Osemdesiatdvaročný Patrick Hemingway, syn spisovateľa Ernesta
Hemingwaya, vošiel v piatok do
predajne obuvi v Montane v obnosených mokasínoch a vyšiel v novom
páre topánok značky Hemingway,
ktoré si pochvaľoval. Potešilo ho
najmä to, že sa tieto topánky dajú
nosiť bez ponožiek. Povedal, že aj
jeho otec nenávidel ponožky. Hemingwayove topánky sa šijú ručne
z bizónej či teľacej kože v Salvádore
a stoja od 150 do 235 dolárov (118
- 185 eur).

Koalícia podporila Fica

Podľa Sulíka je dnes bezpredmetné diskutovať o tom, kto v tajných voľbáchpodpredsedu NR SR volil R. Fica, ktorý
získal až 100 hlasov napriek tomu, že
opozícia má v parlamente iba 71 mandátov. Naopak ocenil, že uzatvorené
dohody medzi koalíciou a opozíciou
boli dodržané. „Pán Fico bol ešte pred
pár dňami najmocnejší muž v krajine,
teraz bude podriadený politickému nováčikovi.“ poznamenal Sulík.

Meniny má Nina, zajtra Margita

Ali v meste

Nemecká polícia chytila tri metre dlhého krokodíla menom Ali
po tom, ako 65-ročný plaz ušiel
strážcom a vybral sa na potulky po
Frankfurte nad Mohanom. Ali bol
vo Frankfurte preto, aby sa zúčastnil výstavy plazov, ale ušiel z prepravného kontajnera. „Kontajner
evidentne nebol správne uzavretý,
takže Ali využil šancu, aby sám
preskúmal mesto,“ uviedla polícia.

Guetta v Bratislave

Svetoznámy DJ David Guetta
prinesie na Slovensko veľkú šou,
ktorú predstaví v Bratislave
14. septembra v areáli Incheba Open Air. Podľa slov organizátora bude toto vystúpenie
jedným z vrcholov tohtoročného hudobného leta. Francúzsky
dídžej, ktorý v rebríčkoch aktuálne boduje so skladbou Gettin‘Over You, vystúpi po prvý raz
vo svojej kariére na Slovensku.
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Výkonný výbor Fondu národného majetku (VV FNM) súhlasil s pôžičkou
1,5 milióna eur pre Kúpele Sliač od
ich 13-percentného akcionára - firmy
KK Company podnikateľa a bývalého
poslanca za HZDS Karola Konárika.
Ako sa píše v dnešnom vydaní denníka SME, do splatenia dlhu, čiže 10 rokov, bude FNM ako 67-percentný majiteľ kúpeľov pri všetkých zásadných
rozhodnutiach potrebovať súhlas
uvedenej firmy. Bez toho sa napríklad nemôže meniť predstavenstvo,
ktoré vymenúva manažment. Autor
článku upozorňuje, že rozhodnutím
VV fond zaviazal svojich zástupcov
v predstavenstve, aby na mimoriadnom valnom zhromaždení s pôžičkou
súhlasili. „Štát nad Sliačom úplne
stratí kontrolu,“ tvrdí denník.
počasie zajtra.tasr
Na Slovensku bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Denná teplota 28 až
33 ˚C. Slabý premenlivý, na východe
severný vietor do 4 m/s (15 km/h).
rada.tasr
Ak idete nechať vaše auto zaparkované na slnku, nenechávajte v ňom
plnú nádrž. Benzín sa totiž rozpína
a môže vám vytiecť, čo by vám spôsobilo komplikácie.
vtip.tasr
„Mám nový DVD prehrávač, dobré
hity,“ láka Mišo dievčinu do bytu. „A
čo keď sa mi to nebude páčiť?“ pýta
sa ona. „Oblečieš sa a pôjdeš domov.“

Na Pohode sa zabavilo 30.000 ľudí
Emotívna ekumenická bohoslužba
ukončila štrnásty ročník multikultúrneho festivalu Bažant Pohoda, ktorý
sa konal od štvrtka 8. júla na trenčianskom letisku. Evanjelická farárka
Anna Polcková, katolícky kňaz Anton Srholec a kazateľ Cirkvi bratskej
Daniel Pastirčák odslúžili omšu
o slobode a nádeji, na ktorú prišlo
niekoľko stoviek divákov. Bohoslužba sa začala precítenou piesňou rabína
Zeva Stiefela Život je úzky most, no ty
sa nesmieš báť. Okrem neho vystúpili aj Marián Varga, Dorota Nvotová,
Alena Čermáková, Jozef Lupták a Boris Lenko. „Ešte teraz sme dojatí, bola
zahraničie.tasr

to krásna slávnosť,“ povedal na záverečnom brífingu pre médiá riaditeľ
festivalu Michal Kaščák a dodal: „Pre
nás je najdôležitejšie, že sa festival
vrátil s atmosférou, ktorú mal vždy.
Podľa mňa dokonca ešte v silnejšom
a hlbšom význame.“ Na Bažant Pohode 2010 sa odohralo 195 predstavení,
z toho 109 koncertov. Nadšenie z festivalovej atmosféry vyjadrili aj viacerí
interpreti. Pieseň, v ktorej sa spieva
„Si taká nádherná, že si ťa musím zamknúť vo svojom srdci,“ venoval Pohode Gunnar Orn Tynes z islandskej
skupiny Múm. „Určite sa sem o rok
vrátime. Keď nie ako účinkujúci, tak

aspoň ako diváci,“ povedal po vystúpení Gunnar. Superlatívmi nešetril ani
Neil Barnes, líder obnoveného projektu Leftfield. „Čistotou, ale najmä
správaním sa divákov sa vášmu festivalu nevyrovnajú ani tie britské,“
uviedol na margo Bažant Pohody. Veľké poďakovanie zasiela všetkým tím
Agentúry Pohoda na čele s Michalom
Kaščákom. „Ďakujeme za dôveru, ďakujeme za to, že ste prišli. Vďaka vám
bol festival taký nádherný,“ povedal
na dnešnom stretnutí s médiami. Na
festival prišlo takmer 30.000 divákov,
ktorí vytvorili na všetkých podujatiach
nezabudnuteľnú atmosféru.
hudobný kalendár.tasr

BELFAST • Troch policajných
dôstojníkov v noci nadnes postrelili počas nepokojov v severoírskom
meste Belfast.

ho dokumentu, aký sa kedy našiel
v svätom meste, uviedli výskumníci
Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme.

1946 • Narodil sa Jeff Christie, spe-

JERUZALEM • Malý hlinenný úlo-

PAMPLONA •  Traja ľudia utr-

peli zranenia počas dnešného
behu s býkmi ulicami španielskeho mesta Pamplona, tentoraz však
býky nenabrali na rohy ani jedného
z bežcov.

na bicie nástroje americkej hardrockovej skupiny Kiss.

mok zo 14. storočia pred Kristom,
ktorý objavili archeológovia počas výkopových prác v Jeruzaleme,
je dôkazom najstaršieho písomné-

meno.tasr
Meno Nina je ruské, ale má zrejme
grécky pôvod a jeho význam je „pochádzajúca z mesta Ninive“. Niny
majú veľa životných síl a najmä
chuti do života, do práce a nikdy
sa nesťažujú. Prospeje im, ak si do
jedálneho lístka zaradia hrozno,
jabĺčka, maliny a broskyne.

1950 • Narodil sa Eric Carr, hráč
výrok dňa.tasr
Mlčanie je deväť desatín múdrosti.
(Honoré de Balzac)

krimi.tasr

Ukradol

umieračik

•

únoscu zastrelili • Celo-

Z drevenej zvonice na cintoríne
v obci Radzovce v okrese Lučenec
ukradol neznámy páchateľ mosadzný zvon v hodnote 1000 eur.
Zvon - umieračik bol vyrobený
v roku 1924. Polícia začala trestné
stíhanie vo veci zločinu krádeže,
začo hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na dva roky.

štátne hľadaný muž ozbrojený samopalom uniesol v nedeľu večer
neďaleko Šale policajnú hliadku.
K únosu malo dôjsť po tom, ako ho
dvojčlenná hliadka z obvodného
oddelenia v Močenku kontrolovala
krátko pred 22. h pri Kráľovej nad
Váhom. Pri rannej záchrannej akcii
polícia páchateľa zastrelila.

lov. Rovnako mali na konte aj Diego Forlan, Wesley Sneijder a David
Villa, no Müllera zvolili za najlepšieho kanoniera, pretože pridal aj
najviac gólových asistencií. O druhú a tretiu priečku sa podelili Villa
so Sneijderom, ktorí mali zhodne
jednu asistenciu.

vrátane 12 policajtov. Až 21 z nich
previezli do nemocníc.

šport.tas

MÜller najlepší • Nemecký futbalový reprezentant Thomas
Müller si odniesol z majstrovstiev
sveta v Juhoafrickej republike
okrem bronzovej medaily aj prestížnu cenu pre najlepšieho mladého hráča i Zlatú kopačku pre
najlepšieho kanoniera šampionátu.
Iba dvadsaťročný útočník Bayernu
Mníchov strelil na turnaji päť gó-

vák, basový gitarista a skladateľ.

oslavy titulu • Výtržnosti
i zrážky s políciou sprevádzali v noci
na pondelok španielske oslavy zisku
titulu MS vo futbale v Katalánsku
a v Baskicku. V Barcelone zadržala
polícia 21 výtržníkov, ktorí zapaľovali
kontajnery na odpadky, ale aj automobily. Navyše s fľašami a kameňmi
zaútočili na celkovo 16 policajných
vozidiel. V katalánskej metropole sa
pri oslavách zranilo dovedna 74 osôb,

prijímali gratulácie •

Skutočne prominentní gratulanti sa
po finálovom stretnutí majstrovstiev
sveta vo futbale v JAR objavili v nedeľu
večer v šatni novopečených majstrov
sveta Španielov. Krajanom prišli poblahoželať nielen korunný princ Felipe, ale aj wimbledonský víťaz, tenista
Rafael Nadal a svetoznámy tenorista
a dirigent Placido Domingo. Podľa
Nadalovych slov by Španieli mali historicky premiérový titul oslavovať po
celý rok, pretože sa iba ťažko zopakuje. „Táto generácia je nedostihnuteľná,
zaslúži si maximálne uznanie,“ poznamenal známy futbalový nadšenec z radov špičkových tenistov.

historický kalendár.tasr

1943 • Pri Prochorovke (Rusko) sa

odohrala jedna z najväčších tankových
bitiek počas druhej svetovej vojny.

1979 • Reinhold Messner vystúpil

bez kyslíkových prístrojov na vrchol
hory K2.

Veštila aj zlatá rybka

Veštby nemeckej chobotnice Paula
dnes spochybnil dánsky expert na
hlavonožce Anders Kofoed. Napriek
šiestim úspešným tipom považuje
predpovede Paula za číru šťastnú
náhodu - ako keď si hodíte mincou. Biológ práve pripravil jubilejnú výstavu „70 rokov hlavonožcov
v dánskom akváriu“ a neuvažuje
ani o možnosti, že si chobotnica inštinktívne vyberie podľa farieb národných vlajok - hlavonožce sú totiž
úplne farboslepé. Na porovnanie
ponúkol Kofoed schopnosti zlatej
rybky Gilberta. „Je u nás považovaný za najhlúpejšiu rybu,“ poznamenal biológ. Dodal, že plávaním
v bazénoch s príslušnými vlajočkami už Gilbert „správne predpovedal“ víťazov semifinále - Španielsko
a Holandsko. Vo finále zlatá rybka
znovu stavila na Španielov.
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