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číslo 77 ročník 3, vychádza počas dovolenkovej sezóny denne okrem nedele

Slovenský hokejista Kroták odohral 900. zápas v extralige
doma.tasr

Neodporúča referendum

SNS neodporúča svojim členom a sympatizantom účasť na najbližšom referende. „Zo strany organizátorov ide
o prízemné zneužívanie politickej agendy
stranou SaS a o zbytočne vyhodené zdroje práve v čase krízy a v zmenenej situácii, keď strana SaS je vládnou stranou
a má všetky páky a väčšinu poslancov
v parlamente na iniciovanie a aj presadenie otázok predkladaných v plebiscite,“
uviedol predseda SNS Ján Slota.

Rokovania o imunite

Sedlačanské výťahy uspeli u NASA aj u námorníctva

kultúra.tasr

zaujímavosti.tasr

Báthorička sa predstaví v divadle
Pôvodný slovenský muzikál Báthoryčka bude 15. októbra prvou premiérou
bratislavského Divadla Nová scéna.
Au-torom hudby tohto príbehu o
čachtickej grófke je Henrich Leško,
libreto napísala Jana Kákošová, texty piesní Ivan Vojtek starší a Martin
Sarvaš. Choreografie vytvoril Jaroslav Moravčík, autorom scény je Juraj
Fábry, kostýmy navrhla Ľudmila Várossová. Režisérom muzikálu je Ivan

privolala. Keď mi pán Kákoš zavolal,
že by chceli so mnou spolupracovať,
veľmi som sa potešila,“ uviedla Hasprová. „Hudba je nádherná, Henrich Leško to urobil úžasne, nie
je to typická komerčná hudba, sú
to krásne melódie, ktoré mi často
pripomínajú filmovú hudbu, choreograf Jaroslav Moravčík urobil
krásne choreografie,“ dodala. „Pre
mňa je to obrovská výzva, mám veľ-

Opozičná strana Smer-SD víta rozhodnutie vládnej koalície presunúť
hlasovanie o zúžení imunity na október. Predseda Smeru-SD Robert Fico
povedal, že o podobe návrhu je ešte
potrebné rokovať. Tvrdí, že stranícki
lídri by si mali po referende sadnúť za
jeden stôl aj s predstaviteľmi Ústavného súdu SR a nájsť riešenie, ktoré bude
vyhovovať všetkým.

pondelok.tasr
Zasadnutie Vlády SR.

Štyria francúzski chlapci pred 70 rokmi, 12. septembra 1940, náhodne objavili jaskyňu Lascaux, v ktorej sa nachádzajú fascinujúce praveké maľby staré
17.000 rokov. Umelé zásahy do prirodzeného prostredia spolu s obrovským
množstvom návštevníkov utlmovali jas
farieb a spôsobili rast rias, húb a kryštalických povlakov na stenách, preto sa
v roku 1963 pristúpilo k uzavretiu jaskyne. Neďaleko jaskyne Lascaux bola
preto vytvorená jej replika Lascaux-II
v podobe cementového bunkra. Zdobí
ju 200 malieb, pozorne skopírovaných
so všetkými detailmi.
Obyvateľov i návštevníkov Zlatej Bane
v okrese Prešov bude pred vstupom do
obce vítať šesť metrov vysoký dubový kríž s rozpätím 2,7 metra. Navrhol ho umelecký rezbár Ján Krlička
a v priebehu prázdnin ho spolu so svojím priateľom výtvarníkom Dušanom
Brhlíkom vytesal z desaťmetrového dubového kmeňa. Vyše 600 kilogramov
ťažký kríž osadili pred obcou, na ľavej
strane cesty v smere od Prešova.

Hasprová účinkovala aj v muzikáli Traja mušketieri. (foto TASR)
Vojtek starší, v hlavnej úlohe Alžbety
Báthoryovej sa predstavia Katarína
Hasprová a Karin Olasová, Ján Gallovič stvárni postavu Juraja Thurza, Pavol Plevčík bude hrať Ficka, v postave
Františka Nádasdyho sa predstaví Ján
Mistrík. „Teším sa, že môžem robiť
takúto postavu, takých príležitostí
je málo pre ženu, mala som šťastie
na hlavnú rolu v Kleopatre a teraz
v Báthoryčke. Keď som sa dozvedela, že Divadlo Nová scéna sa chystá
robiť tento muzikál, veľmi som to
chcela robiť, zrejme mysľou som si to

ký rešpekt pred týmto muzikálom,
či už nádhernou hudbou a pesničkami, ktoré sú dosť náročné, nádherné
kostýmy, tance,“ pridala svoj názor
druhá z hlavných postáv Karin Olasová. Muzikál uviedlo v premiére nitrianske Divadlo Andreja Bagara pred
desiatimi rokmi. „Vznikol na podnet
terajšieho riaditeľa Novej scény
Františka Javorského, samotné nahrávanie trvalo asi trištvrte roka,
vtedy ešte bolo nato možno trocha
viac prostriedkov ako dnes,“ povedal autor hudby Henrich Leško.

Medzibrod • Horehronská
obec Medzibrod dnes rozvoniava
chutnou haruľou. Podujatie nazvané Haruľová show pripravilo tamojšie združenie mladých Chlapci z Medzibrodu (CHZM), spolu
s obecným úradom a Stredoslovenským osvetovým strediskom
Banská Bystrica.

Prešov • V prešovskej Záhrade umenia sa dnes koná 2. ročník
podujatia Vráťme kone Prešovu,
ktorý má prívlastok mesto koniarov. V minulosti sa tu darilo koníkom, z tohto dôvodu sa konali aj
rôzne súťaže a preteky koní. Túto
tradíciu začali v meste oživovať
minulý rok.

regióny.tasr

Babiná • Súťaž o najkrajší petrenec je najväčšou atrakciou obecných
osláv v Babinej v okrese Zvolen,
ktoré sa uskutočňujú dnes. Dedina,
ktorá bola v minulosti spätá s poľnohospodárstvom, si takto pripomína
prácu svojich starých mám a otcov.
Babiná si pripomína aj 756. výročie
od prvej písomnej zmienky o obci.

Umelá jaskyňa

Dubový kríž

Krajcer menil

Minister kultúry a cestovného ruchu
Daniel Krajcer na základe dohody
s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Jánom Figeľom urobil personálne zmeny v sekcii cestovného ruchu.
Od 1. novembra táto sekcia prechádza
na Ministerstvo dopravy, regionálneho
rozvoja a cestovného ruchu SR na základe zmeny kompetenčného zákona.
Gabriel Kuliffay bol odvolaný z funkcie
generálneho riaditeľa sekcie cestovného
ruchu MKCR SR bez uvedenia dôvodu.
Na túto funkciu bol od 2. septembra
2010 dočasne preložený Július Hudec.

Meniny má Bystrík, zajtra Mária

Včela zvíťazila

Trenčianska medovnikárka Mária
Muráriková triumfovala so svojím medovníkovým dielom na medzinárodnej
súťaži konanej v rámci 18. kongresu
medzinárodnej včelárskej organizácie
Apislavia v bulharskej Varne. Jej dielo
zobrazuje včelu v nadživotnej veľkosti
na včelom pláste pri džbáne, z ktorého
sa leje med. V pozadí je slnečnica znázorňujúca zemeguľu.

Sme v relatívnom bezpečí

Slovensko je pred terorizmom v relatívnom, nie absolútnom bezpečí
a našou úlohou je snažiť sa bezpečnosť štátu a občanov maximalizovať.
Pre TASR to pri príležitosti dnešného
9. výročia teroristických útokov na
Svetové obchodné centrum (WTC)
v New Yorku uviedol predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť
Martin Fedor (SDKÚ-DS). Podľa
neho nie je správne si myslieť, že SR
sa niečo podobné stať nemôže, lebo
sme malí a bezvýznamní.
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Koncom tohto roka by mala zaniknúť Rada pre reguláciu, ktorá vznikla v roku 2007 popri Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako
nezávislý kolektívny orgán stratégie
a riadenia regulácie. Jej kompetencie prevezme práve úrad. Vyplýva to
z návrhu novely zákona o regulácii
v sieťových odvetviach, ktorú do pripomienkového konania predložilo
Ministerstvo hospodárstva a výstavby (MHV) SR. Rezort túto zmenu
vysvetľuje úspornými opatreniam,
ako aj nesplnením zámeru, s ktorým
nová inštitúcia v roku 2007 vznikla.
„Tým, že predseda Rady pre reguláciu
vykonával tiež pôsobnosť predsedu
ÚRSO, kompetencie Rady pre reguláciu a ÚRSO sa vzájomne prelínali
a spolusúčinnosť týchto orgánov bola
iba fiktívna,“ konštatuje ministerstvo
v predloženom materiáli.
počasie zajtra.tasr
Na Slovensku bude polooblačno,
časom až oblačno. Ráno ojedinele
hmla. Denná teplota 17 až 22 ˚C.
Severný vietor do 4 m/s ( 15 km/h).
rada.tasr
Nedajte sa nachytať dovolenkovým
podvodníkom. Nejde pritom len
o vreckových zlodejov. Pozor si treba
dávať napríklad aj pri výbere hotovosti z bankomatu, aby ste neprišli
nielen o kartu, ale aj o peniaze.
vtip.tasr
- To by ma veľmi zaujímalo, čo
ženy predtým na chlapoch videli?
- Kedy predtým? - No predtým,
než vynašli peniaze a autá.

Sedlčanské výťahy uspeli u NASA aj u námorníctva
České výťahy poznajú aj v Spo- pade nemohla preskočiť iskra
jených štátoch amerických a nie a nedošlo k výbuchu,“ povedal
v hocijakých inštitúciách! Sedl- riaditeľ Sedlačanských strojární
čanským strojárňam Stros sa totiž Stros Ladislav Filip. Práve výrodarí umiestniť svoje výrobky na ba špeciálnych výťahov pomáha
zaujímavé miesta aj za oceánom. tejto firme prežiť krízu, aj keď
Pred niekoľ kými dňami dokon- ide o objednávky len za niekoľko
čili výťah pre kozmické stredis- miliónov českých korún. Nedávno
ko NASA, ktorý je už na ceste táto strojárenská firma vyhrala aj
k zákazníkovi. Keď dorazí do ďalšie, nie celkom bežné, výberové
Spojených štátov, tak za ním konanie. Uspela totiž v súťaži pre
odcestujú sedlčanskí techni- americké námorníctvo, ktoré poci, aby ho na mieste uviedli do trebovalo špeciálny výťah na obprevádzky. Napísal to denník sluhu ponoriek a námorných lodí.
Hospodářské noviny. „Pretože „Riešili problém, že nemali ako
sa bude používať v nebezpeč- vyložiť či opraviť ponorky, keď
nom prostredí, museli sme ho priplávajú do prístavu. Náš výzostrojiť tak, aby v žiadnom prí- ťah sa k nim dokáže sám dostať
Allianz - Slovenská poistovna

a pohybovať sa pozdĺž ich boku,“
popisuje Ladislav Filip. Strojárne,
ktoré zamestnávajú zhruba 200
ľudí a ich obrat pre krízu klesol
v minulom roku z 350 miliónov
Kč (14,18 milióna eur) na necelú
polovicu, sú stále v zisku, a to aj
napriek tomu, že namiesto prepúšťania prijali ďalších ľudí. Najmä obchodných zástupcov, ktorých úlohou je zháňanie zákaziek
nielen v Európe, ale aj v zámorí.
Strojárne tiež prijali nových konštruktérov. A zdá sa, že sa im to
vypláca. Tento rok firma očakáva, že jej obrat bude o polovicu
vyšší než v minulom roku a dosiahne okolo 235 miliónov Kč.
hudobný kalendár.tasr

Poistenie do hôr

1971 • Narodil sa Richard Ashcroft,

Od 1. júla 2006 platí Zákon o horskej
záchrannej službe, podľa ktorého
musia poškodení (dnes už iba dospelé
osoby) uhradiť horskej službe náklady
spojené s výkonom záchrannej činnosti.
Aj toto si však dnes môžete poistiť
využitím poistenia do hôr. V Allianz –
SP si môžete toto poistenie dojednať
ako samostatný produkt, čiže iba ako
poistenie záchranných akcií. To je možné
dojednať si krátkodobo, napríklad na
zahraničie.tasr

jeden deň, ale možné je aj celoročné
poistenie, napríklad ak chodíte do
hôr niekoľkokrát do roka. Poistenie
do hôr však môže byť aj súčasťou tzv.
pripoistenia k cestovnému poisteniu.
Uzatvoriť ho je možné aj priamo
v horách, pretože poistenia sa predávajú
cez rôzne predajné kanály – nielen cez
internet, telefón či v poisťovni, ale aj
priamo v horách – napríklad v hoteloch,
infostánkoch, či pri lanovke.

Kábul •  Vojaci síl Severoatlantickej aliancie zastrelili v severnom
Afganistane muža, ktorý spolu
s ďalšími protestujúcimi zaútočil
kameňmi na miestnu základňu
NATO. Demonštrantov v meste
Fajzábad rozhnevali plány pastora
malej americkej cirkvi spáliť výtlačky Koránu.

Atény • Tisícky moslimov oslavovali včera v uliciach gréckych
Atén koniec pôstneho mesiaca ramadán. V hlavnom meste Grécka
totiž ešte neexistuje oficiálna mešita. Napriek tomu to bolo vôbec
po prvý raz, čo sa miestnym moslimom podarilo získať povolenie na
oslavy v centre metropoly.

jový útočník Arne Kroták odohral
v piatok 900. zápas v extralige. Kapitánovi Popradu odovzdali pred
duelom 2. kola proti majstrovi
z Košíc dres s číslom vyjadrujúcim
jubileum. Na popradskom ľade gól
v riadnom hracom čase ani v predĺ-

žení nepadol a na rad prišli samostatné nájazdy, v ktorých o triumfe
Košičanov rozhodol Peter Bartoš.

tešil z titulu majstra sveta, v súčasnosti pôsobí v klube Corinthians. V prípade dohody s austrálskym klubom
by na novom pôsobisku mal zarobiť
92.660 dolárov za zápas.

meno.tasr
Bystrík je nové slovenské meno odvodené zo slova „bystrý“. Bystríkovia sú duchovne bohatí a napredujúci muži. Sú
výnimočne nadaní na prácu sprostredkovateľa, uplatnia sa preto napríklad
ako obchodní zástupcovia. Majú schopnosť zasvätiť sa veľkým veciam.

Rusky majsterkami • Majsterkami Európy vo vodnom póle
žien sa stali reprezentantky Ruska.
Trojnásobné obhajkyne titulu v piatkovom finále v Záhrebe zvíťazili nad
výberom Grécka presvedčivo 11:6.
Záujem o Ronalda • Austrálsky futbalový klub Melbourne
Heart oslovil brazílskeho útočníka
Ronalda s ponukou na pôsobenie
v miestnej ligovej súťaži. Tridsaťtriročný brazílsky útočník, ktorý sa dvakrát

1975 • Narodil sa Jonny Buckland,
sólový gitarista a vokalista skupiny
Coldplay.
výrok dňa.tasr
Darmo je ryba doma vo vode, aj
tak ju v nej uvaria.
(haitské príslovie)
historický kalendár.tasr

šport.tasr

900. zápas • Slovenský hoke-

sólový spevák skupiny The Verve.

Do Juventusu • Bývalý český
futbalový reprezentant Pavel Nedvěd má záujem vrátiť sa do Juventusu Turín, ktorého vedenie mu ponúklo pozíciu športového riaditeľa.
„S Andreom Agnellim a ostatnými
riaditeľmi mám výborné vzťahy,“
povedal Nedvěd pre taliansky Tuttosport. „Dostal som ponuku, aby
som pomohol klubu. Juve bol a vždy
bude mojou srdcovou záležitosťou.“

1910 • V Hollywoode dali do prevádzky prvú komerčne úspešnú autobusovú linku.

2001 • Teroristická organizácia alKáida uskutočnila útok unesenými
lietadlami na obe veže Svetového
obchodného centra (WTC) v New
Yorku a na budovy Pentagónu vo
Washingtone a v Pensylvánii.

Deviate výročie

Spojené štáty americké si dnes
pripomínajú 9. výročie teroristických útokov z 11. septembra
2001. Výročie poznačili kontroverzné zámery vybudovať islamské centrum pri Ground Zero
a plán pastora z Floridy spáliť
výtlačky Koránu. Septembrové
teroristické útoky si v roku 2001
vyžiadali takmer 3000 ľudských
životov. Americký prezident
Barack Obama sa zúčastnil na
spomienkovom akte v Pentagóne a viceprezident Joe Biden na
Ground Zero.
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