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(pv) - Prešovskí krajskí poslanci schválili  včera na Zastu-
piteľstve Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prvú 
tohtoročnú zmenu rozpočtu.

Zmena sa týka rozpisu kapitálo-
vých výdavkov z rezervného fon-
du na investičné akcie neukonče-
né v minulom roku, taktiež pre-
sunu zdrojov medzi jednotlivými 
oblasťami financovania a rozpisu 
kapitálových výdavkov na nové 
investičné akcie.

Výška bežného rozpočtu sa ne-
mení, dochádza však k presunu 
financií. Z položky projekty, ktoré 
kraj vlani nerealizoval, sa presúva 
zhruba 437-tisíc eur na Úrad sa-
mosprávneho kraja a dopravu.

Vyše 232-tisíc eur pôjde pre Ino-
vačné partnerské centrum, ktoré 
zastrešuje projekt Svätomarián-
ska púť Svetlo z východu.

Ide o finančné prostriedky účelo-
vo určené na tento projekt, ktorý 
získal dotáciu v rámci programu 
INTERREG V-A Poľsko - Sloven-
sko.

Vyše 205-tisíc eur sa presúva do 
oblasti cestnej dopravy v rámci 
Integrovaného regionálneho ope-
račného programu (IROP) na prí-
pravu projektov.

Najviac na cesty

Poslanci schválili navýšenie ka-
pitálových výdavkov o sumu viac 
ako 2,6 milióna eur.

Najviac financií pôjde na projek-
tové dokumentácie k projekto-
vým zámerom IROP na opravu 
havarijných úsekov a modernizá-
ciu úsekov ciest a mostov. Zdroje 
pôjdu tiež na obnovu a staveb-
né úpravy hradu Kežmarok, re-
konštrukciu Domova sociálnych 
služieb Alia Bardejov, zníženie 
energetickej náročnosti objektov 
Správy a údržby ciest PSK v stre-
diskách Humenné a Tatranská 
Štrba.

Kraj prefinancuje pre Správu a 
údržbu ciest PSK nákup techniky.

Rozpočet sa upravuje smerom 
nahor aj o sumu 212-tisíc eur pre 
štyroch autobusových doprav-
cov na dofinancovanie platieb na 
služby vo vnútroštátnej doprave.

Malo by sa to premietnuť do 
zvýšenia platov zamestnancov 
dopravcov. Ide o mesiace marec 

- december 2017, spolu pre tento 
rok PSK bude rozpočtovať pre do-
pravcov viac ako 18 miliónov eur.

Ďalšie investície

Ďalšie rozdelenie financií konkre-
tizovala predkladateľka materiá-
lu, vedúca odboru financií Úradu 
PSK Mária Holíková.

„V rámci konkrétnych investí-
cií, ktoré budú pridelené v roku 
2017, je dofinancovanie Školy  
v prírode Detský raj (Tatran-
ská Lesná), pôjde o rekon-
štrukciu hlavnej budovy. Jedna 
časť finančných prostriedkov 
bola pridelená v roku 2016 a 
táto druhá časť je prideľovaná  

v roku 2017. Ostatné finanč-
né prostriedky sú buď na ho-
telovú akadémiu (Bardejov) 
- rekonštrukciu telocvične, po-
silňovne, športového areálu, 
investujeme do modernizácie 
učebných priestorov, vybave-
nia odborných učební, riešime 
bezbariérovosť Strednej odbor-
nej školy vo Vranove,“ uviedla 
Holíková.

V oblasti sociálneho zabezpeče-
nia sú zaradené na prefinanco-
vanie niektoré investície, ktoré 
sa realizovali vlani, ako dostavba 
DSS Sabinov - Orkucany, rekon-
štrukcia objektu  Lipa  a rozvod 
ústredného kúrenia v Centre 
sociálnych služieb Domov pod 
Tatrami v Batizovciach. Kraj  
v tomto roku nakúpi zvislé plo-
šiny pre imobilných, špeciálne 
osobné motorové vozidlá a vyba-
ví práčovne a kuchyne modernou 
technikou.

Foto: www

Krajskí poslanci „odklepli“ zmenu rozpočtu

Nakúpia plošiny, dajú aj na cesty

(pv) - Novou riaditeľkou 
Krajského múzea v Pre-
šove sa stala Mária Koto-
rová. Funkcie sa oficiálne 
ujme 1. marca, v súčas-
nosti je už vyše rok po-
verená riadením múzea. 
Na základe výsledkov vý-
berového konania ju do 
tejto funkcie včera meno-
vali poslanci Prešovské-
ho samosprávneho kraja.    
Predchádzajúceho riadi-
teľa Adriána Lattu uvoľnil  
z funkcie predseda PSK na 
základe jeho žiadosti k 31. 
januáru minulého roka.

Od 1. februára 2016 bola riade-
ním Krajského múzea poverená 
dovtedajšia riaditeľka Vlastived-
ného múzea v Hanušovciach nad 
Topľou Mária Kotorová. V decem-
bri sa obe inštitúcie zlúčili, pri-
čom nástupníckou organizáciou 

sa stalo Krajské múzeum v Prešo-
ve. Na jeho základe bolo vypísané 
výberové konanie na miesto ria-
diteľa. O tento post sa uchádzali 
traja kandidáti. Kotorová získala 
hlasy všetkých piatich členov vý-
berovej komisie.

Krajské múzeum má novú šéfku

Postriekali  
plot na škole  

(šaja) – Trojica mladíkov sa 
v soboru zabávala tak, že po-
striekala  betónový plot na 
Konštantínovej ulici. Červe-
nou farbou nastriekali slovo  
„bose“ s rozmermi 120 centi-
metrov   na meter na budovu  
Stredného odborného učilišťa 
Dopravného. Policajná hliad-
ka ich prichytila  krátko po 
čine.  Najstarší skončil  v  cele 
policajného zaistenia a zvyš-
ní dvaja boli prepustení na 
slobodu.

Fo
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Múzeu šéfuje „staronová“ riaditeľka Mária Kotorová. 



Spravodajstvo 3www.povecernik.sk Streda 22. februára 2017

(šaja) – Cesty, o ktoré sa nemá kto starať, lampy „zasadené“ 
rovno v chodníku, či rýchle autá uprostred sídliska – toto 
všetko sú problémy, s ktorými zápasia obyvatelia Sekčo-
va už roky. Sekčovčanov trápia aj také „maličkosti“ ako je 
napríklad osadenie konštrukcie na prášenie kobercov. Aj 
takúto požiadavku majú na poslancov a kompetentných 
v meste. 

Niektoré požiadavky z nich mali 
byť podľa nich vyriešené už dáv-
no. „Boľačkou“ sú cesty, ktoré 
nie sú v  zime udržiavané. Kon-
krétne, v novej lokalite, v miest-
nej časti Šalgovík smerom ku 
bývalým Hydinárskym závodom 
vznikli nové ulice a to Astrová a 
Muškátová, kde vyrástli nové ro-
dinné domy. 

Na tento problém poukázal aj 
Prešovčan Miroslav: „Ulica Sek-
čovská v časti od pohostinstva 
U Komiňara je smerom k bý-
valým hydinárskym závodom 

vo veľmi zlom stave, hlavne  
v zimnom období je neudržia-
vaná, zľadovatená, nevykoná-
va sa na nej žiadna údržba, čo 
im robí veľký problém dostať 
sa k svojim rodinným domom. 
Podľa zistenia v katastri ne-
hnuteľností časť Sekčovskej 
ulice sa nachádza na pozem-
ku, ktorý končí pri futbalovom 
areáli a je vo vlastníctve mes-
ta. Ďalšia parcela je taktiež 
mestská a zostávajúce pozem-
ky pod komunikáciou sú vo 
vlastníctve súkromných osôb, 
preto som presvedčený, že 

mesto je povinné vykonávať 
údržbu cesty. Taký istý prob-
lém je na Teriakovskej ulici, 
ktorá je taktiež neudržiava-
ná, nielen v zimnom období, 
ale ani v letných mesiacoch sa 
nečistia priekopy a zatarasené 
kanály.“

Podľa predsedu Výboru mestskej 
časti číslo 7, Stanislava Kahanca, 
je cesta smerom na Teriakovce  
v správe Prešovského samo-
správneho kraja. „Ich povinnos-
ťou je vykonávať na tejto trase 
aj údržbu komunikácie. Čo sa 

týka požiadavky na vybudova-
nie chodníka, tak opakovane 
som to žiadal začleniť‘ do in-
vestičnej výstavby, naposledy 
v zápisnici zo septembra mi-
nulého roka. Čo sa týka cesty 
od pohostinstva smerom k bý-
valým hydinárskym závodom, 
je potrebné preveriť majetko-
voprávne pomery, aktuálny 
stav uvádzaného úseku tejto 
komunikácie, zároveň preve-
riť, či táto cesta naozaj patrí 
mestu,“ povedal Stanislav Ka-
hanec. Ako ďalej podotkol, výbor 
mestskej časti preverí vlastníctvo 

na Sekčovskej ulici, ktorej časť je 
prístupovou komunikáciou k uli-
ciam Astrová, Muškátová a Pávia. 

Ďalší problém je s  chodníkom. 
„Na konci Pávej ulice smerom 
k Teriakovskej je päť lámp 
verejného osvetlenia, ktoré 
sa nachádzajú na chodníku, 
ktorý sa stáva neprejazdným. 
Výbor mestskej časti žiada o 
odstránenie, prípadne pre-
miestnenie lámp. Zároveň 
chceme vedieť, kto vybudoval 
verejné osvetlenie a kto znáša 
náklady za osvetlenie, keďže 
ulica je v súkromnom vlast-
níctve.“ Vzhľadom na viaceré 
doterajšie požiadavky na reali-
záciu verejného osvetlenia na 
niektorých uliciach s novou indi-
viduálnou výstavbou, žiada vý-
bor spracovať prehľad o potrebe 
vybudovania svetiel na nových 
uliciach. „Chcel by som, aby sa 
odstránili železné konštrukcie 
pred vchodmi bytových domov 
na Magurskej, ktoré neplnia 
žiadny účel a sú nevyužíva-
né. Bolo by dobré, aj keby sa 
orezali kríky, ktoré zasahujú 
do chodníkov, majú hrubé ko-
rene, rastú do šírky a zdržia-
vajú sa tam rôzne hlodavce a 
neprispôsobiví občania tam 
odhadzujú odpadky,“ povedal 
Sekčovačan Ladislav. 

Na najväčšom sídlisku je aj prob-
lém s  autami. Na Magrurskej  
v zákrute, vo večerných hodi-
nách parkujú na priechode osob-
né autá a vodiči jazdia osemde-
siat kilometrovou rýchlosťou. 

Ohrozujú peších, a  preto by 
obyvatelia chceli na cestu osadiť 
spomaľovacie retardéry. S  jeho 
názorom ale nesúhlasí poslan-
kyňa Štefánia Andraščíková. 
„Osadenie retardérov nie je 
šťastným riešením, lebo ľudia 
bývajúci na prízemí v byto-
vých domoch sa budú sťažovať 
na ich hlučnosť,“ myslí si. 

„Požiadavka ohľadom zabez-
pečenia zvýšenia bezpečnosti 
križovatky na Magurskej bola 
viackrát zapísaná v  zápisni-
ciach. K zvýšeniu bezpečnosti 
by mohlo výrazne prispieť do-
budovanie a vyznačenie prie-
chodu pre chodcov, zlepšenie 
výhľadových pomerov v tejto 
križovatke, ale aj zabezpečenie 
zníženej rýchlosti prejazdu cez 
túto križovatku. Vzhľadom na 
takýto neúnosný stav parkova-
nia žiadam o podanie informá-
cie, aký je časový horizont vy-
budovania šesťsto parkovacích 
miest v tejto mestskej časti,“ 
uviedol Stanislav Kahanec. Na 
Magurskej majú obyvatelia aj iný 
problém. V dvornej časti žiadajú 
osadenie konštrukcie na prášenie 
a čistenie kobercov. V minulosti 
tam boli osadené, ale potom ich 
zničili vandali. „Hlavne starší 
ľudia majú koberce a nemajú 
možnosť si ich očistiť a vyprá-
šiť. Najbližší sa nachádza na 
Karpatskej, ale je využívaný 
obyvateľmi okolitých bytových 
bytov,“ upozorňujú Sekčovčania. 

Foto: šaja 

Rýchle autá uprostred sídliska
Čo trápi Prešovčanov?

Táto cesta je zničená a v zime je problém, lebo ju nemá kto udržiavať. 
V okolí vyrastajú nové domy. 
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Kreatívec Milan: 
„Pozrite, akú parádu vie vyrobiť!“

(šaja) - Ten sa ale nezdá! To, čo dokáže vytvoriť Prešov-
čan Milan Marčák (44), môže závidieť nejedna žena. Zo 
stúh vyrába prekrásne kvety, ktoré sú na nerozoznanie 
od živých. Kytica divých makov, krásne ruže či snežienky 
– to je len zlomok toho, čo tvorí. Jeho šikovné ruky vy-
rábajú aj kvetinové čelenky či veselé plstené zvieratká. 

Celé jeho tvorenie má, ako hovorí, 
na svedomí manželka. „Niekde na 
internete pred sviatkom sväté-
ho Valentína zbadala kvetinovú 
kyticu zo stúh a veľmi sa jej za-
páčila. Tak som sa rozhodol, že 
jej ju urobím. Pozrel som si vi-
deá s návodom, ale nešlo mi to. 
Nakoniec som si našiel vlastný 
systém a podarilo sa mi to,“ pre-
zrádza Milan. Jednu kyticu zo sa-
ténových stúh vyrába aj niekoľko 
dní. „Záleží od toho, koľko kve-
tov budem robiť a tiež od veľko-
sti. Okrem stúh potrebujem aj 

tavnú pištoľ, nožnice, sviečku 
a šijacie potreby. Keď tvorím, 
tak od rána do večera. Ak sa mi 
nepodarí lupienok, vyhodím ho 
a urobím nový. Snažím sa, aby 
každý kvietok vyzeral ako živý.“ 

Svoje výrobky Milan daruje alebo 
predáva za symbolickú cenu. Pod-
ľa neho ale ľudia dnes ručnú prácu 
oceniť nevedia. „Ľudia povedia, 
že je to krásne, ale že v čínskom 
obchode to kúpia za euro. Vraj 
sú škaredšie, ale aj tak si ich kú-
pia, lebo to stojí menej,“ hovorí. 

Na výrobu zvieratiek používa ne-
spradenú vlnu. Rozdelí ju na chu-
máčiky, použije špeciálnu ihlu a 
vytvorí telíčko zvieratka. „Použí-
vam aj drôtiky a korálky na vy-
tvorenie očí alebo nosa,“ prezrá-
dza kreatívec, ktorý neustále skúša 
rôzne novinky. „Keď sa mi niečo 
zapáči, tak si to musím vyrobiť,“ 
prezrádza so smiechom. 

Najčastejšie vyrába psíkov. „Ľu-
dia ma o ne žiadajú, lebo sú to 
ich miláčikovia, ale keď niekto 
chce, urobím aj iné zvieratká. 

Už som robil aj medveďa či zaja-
čika na Veľkú noc.“ 

Milan na sociálnej sieti založil aj 
skupinu pre ľudí, ktorí sú šikov-
ní a chcú prezentovať svoje ručne 
robené dielka. „Pôvodne som bol  
v inej skupine, ale stretol som sa 
so závisťou a nevraživosťou, tak 
som si založil vlastnú skupinu. 
Členovia pribúdajú, navzájom si 
radia, čo ma veľmi teší,“ uzatvá-
ra Milan Marčák. 

Foto: archív Milana Marčáka 

Krásne kytice potešia nejednu ženu.

Aj tieto zvieratká si získali srdcia mnohých ľudí. Kto by nechcel mať doma 
takéhoto plsteného miláčika? 
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SLOVENSKO – NÓRSKE partnerstvo 
v prospech žien zažívajúcich násilie 
v párovom vzťahu a ich detí
Zástupkyne združenia MyMa-
my, o. z., ktoré pôsobí v oblasti 
pomoci a podpory ženám zaží-
vajúcim násilie v partnerských 
vzťahoch navštívili v dňoch 
16. 1. 2017 – 19. 1. 2017 
nórskych partnerov projek-
tu „Bezpečný ženský dom“ 
podporeného z Programu 
Nórskeho finančného mecha-
nizmu SK09 Domáce a rodovo 
podmienené násilie. Pracovná 
návšteva sa uskutočnila  
s finančnou podporou Bilate-
rálneho fondu NFM. 

Návšteva bola pokračovaním 
spoločných aktivít v projekte, 
ktorého zmyslom nie je len po-
skytovanie komplexnej podpo-
ry a pomoci pre ženy zažívajú-
ce násilie v párových vzťahoch 
v novozriadenom Bezpečnom 
ženskom dome, ale aj inšpirácia 
nórskymi skúsenosťami partner-
ských organizácií, Norasenteret  
v meste Kirkenes a Krízovým 
centrom v meste Glamdal. Po 
prvej pracovnej ceste, ktorú reali-
zovali zástupkyne MyMamy, o. z. 
na najsevernejšom cípe Nórska, 
v meste Kirkenes, v Norasente-
ret, v krízovom centre nesúceho 
meno po slávnej Nore, literárnej 
postave Henrika Ibsena sa teraj-
šia návšteva uskutočnila v hlav-
nom meste Nórska - Osle. Počas 
tejto pracovnej cesty finalizovali 
partnerské organizácie spoločne 
prípravu dvoch publikácií. Jed-
na z nich bude venovaná práci  
v oblasti zlepšovania vzťahov 

žien zažívajúcich násilie a ich 
detí, narušených násilím zo stra-
ny partnera a otca detí. Tá ďalšia 
sa bude zaoberať možnosťami 
eliminácie prejavov posttraumy 
u žien, čo je ďalšia z tém spolu-
práce a získavania skúseností. 

Dňa 16. 1. 2016 prijal na Zastupi-
teľskom úrade v Osle zástupkyne 
združenia MyMamy, nórskych 
organizácií Nora Senter Kirkene-
ss, pani Freju Ulvestad Kärki zá-
stupkyňu Nórskeho riaditeľstva 
pre zdravie, prijal veľvyslanec SR 
v Nórsku, pán Františkom Kašic-
ký. Témou stretnutia a násled-
ných odborných rokovaní bolo 
zhodnotenie doterajšej spoluprá-
ce medzi združeniami a plánova-
nie budúcich projektov v rámci 
pripravovaných Programov Nór-
skeho finančného mechanizmu 
a fondov Európskeho hospo-

dárskeho priestoru. Veľvyslanec  
v rámci stretnutia tiež informo-
val o súčasnej vynikajúcej úrovni 
slovensko-nórskej bilaterálnej 
spolupráci. Nie menej dôležitým 
cieľom pracovnej cesty boli aj 
rozhovory o ďalšom pokračova-
ní spolupráce, ktorej doterajším 
výsledkom sú aj Prevádzkové 
pravidlá BŽD MyMamy v Prešo-
ve. Téme ďalších spoločných ak-
tivít zameraných hlavne na prácu  
s deťmi v Bezpečných ženských 
domoch sme sa venovali aj po-
čas Krízového centra v Glamdale, 
ktorú sprostredkoval p. Halvor 
Ravn Holøyenom z miestneho 
samosprávneho úradu a s ktorým 
sme taktiež preberali možnosť 
pokračovania spoločného pro-
jektu v ďalšom programovacom 
období Nórskeho finančného 
mechanizmu. Zaujímavou skúse-
nosťou bola aj prehliadka nového 
objektu Crisis Centrum Glamdal, 
kde sa budú klientky sťahovať  
v najbližších dňoch.

Na záver pracovných stretnutí, 
18. januára 2017, sa účastníčky 

pracovnej cesty zúčastnili, na po-
zvanie veľvyslanca SR v Nórsku, 
p. Kašického, každoročného tra-
dičného novoročného stretnu-
tia krajanov a priateľov Sloven-
ska. Na stretnutí veľvyslanec SR  
v Nórsku  vyzdvihol nórsko-slo-
venskú spoluprácu s nórskymi 
vzdelávacími, kultúrnymi, špor-
tovými ako i neziskovými orga-
nizáciami. Za krajanskú komuni-
tu na stretnutí vystúpil prezident 
Spoločnosti priateľov Slovenska 
v Nórsku, pán Ján Zima, ktorý za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj slo-
vensko-nórskych vzťahov udelil 
čestne členstvo v spoločnosti 
veľvyslancovi Františkovi Kašic-
kému.

Projekt je financovaný  
z grantu Nórskeho kráľovstva 

prostredníctvom 

Nórskeho  
finančného mechanizmu

Spolufinancované zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky.
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Netradičný Valentín
Štrnásty február. Dátum známy ako 
deň zaľúbených. V tento deň si možno 
trošku netradičnými spôsobmi pripo-
míname lásku medzi nami. 

Pre niektorých je deň obyčajný, nerozmýšľa-
jú nad dátumom a nevšimnú si meno v ka-
lendári. No pravdou je, že lásku a  náklon-
nosť vieme prejaviť aj inak, ako sme doteraz 
mohli vidieť. Aj darovanie niečoho z nás je 
prejavom lásky. Vo štvrtok, 16. februára, sa 
v  budove Hotelovej akadémie na Baštovej 
ulici zorganizovala Valentínska kvapka krvi. 
Je to 22. rok spolupráce Slovenského Červe-
ného kríža a  Národnej transfúznej stanice 
SR. Moment, kedy nielen učiteľský zbor, ale 
aj samotní študenti podstúpili darovanie 
krvi. S  hrdosťou môžem povedať, že som 
jednou z  tých, ktorí zažili túto dobročinnú 
akciu na vlastnej koži. A naozaj, zapojilo sa 
viac ako 60 študentov našej školy. Mladí ľu-
dia, ktorí sa rozhodli urobiť niečo dobré pre 
tých, ktorí to potrebujú. Atmosféra počas 
celého priebehu bola veľmi príjemná. Dob-
rovoľníci disciplinovane čakali a som si istá, 
že každý z nás, kto daroval svoju krv, odišiel 
s  dobrým pocitom. Pracovníci transfúznej 
stanice pristupovali k mnohým prvodarcom 

odborne a  empaticky. Určite tým podpori-
li ich rozhodnutie pomáhať takto ľuďom aj 
naďalej. 

K hotelovej akadémii sa pripojila aj SOŠ les-
nícka a SOŠ dopravná. Dobrovoľných darcov 

bolo viac ako 80, čo je naozaj skvelé. Potvr-
dili to aj zamestnanci prešovskej transfú-
znej stanice. 

Miriam - Gabriela Harvanová,  
Hotelová akadémia v Prešove



Hry, ktorým vdychuje život, majú zvláštne magično. Postavám dáva dušu, 
hĺbku, tajomno... Či už to je Anton Brtko, Frida... A môžeme sa tešiť na ďal-
šiu. Režisér Marián Pecko pripravuje v prešovskom divadle v poradí piatu 
premiéru, Eugen Onegin. 

Najznámejší ľúbostný román vo veršoch, v kto-
rom si láska nevie nájsť miesto. Príbeh o mla-
dosti, túžbach a  snoch, ale aj o  ľahostajnosti 
a  arogancii. Ikonické dielo výnimočného bás-
nika a dramatika A. S. Puškina rozpráva šťav-
natým jazykom a s krutou iróniou o  tom, ako 
sa dá od nezodpovedného a ľahkovážneho spô-
sobu existencie dospieť k  poznaniu, že život 
kamsi zmizol a ostalo po ňom len dobre oble-
čené prázdno. Túto noticku k inscenácii Eugen 
Onegin sme s  režisérom Mariánom Peckom 
rozvinuli do rozhovoru, v  ktorom prezradí aj 
svoj „vzťah“ k Oneginovi.

 Čím vás zaujal Eugen Onegin ako člove-
ka a ako režiséra?

- Je to zaujímavé, 10. februára uplynulo 180 
rokov od smrti autora hry, Alexandra Sergeje-
viča Puškina, ktorý tak záhadne odišiel z tohto 
sveta, takmer ako keby v Oneginovi predvídal 
svoj osud. Jedna z  hlavných postáv, básnik 
Lenskij, umrel v Oneginovi na následky súboja  
s Oneginom presne tak, ako aj Puškin umrel na 
následky súboja s francúzskym diplomatom a 
alsaským barónom Georgesom d‘Anthèsom. Je 
to zvláštna zhoda okolností. Postava Onegina 
už bude mať takmer dvesto rokov a stále je zau-
jímavá, stále priťahuje ľudí, tvorcov a tvorkyne 
akýmsi tajomstvom. Všetci sa snažíme skúmať, 
kto to vlastne je, aký bol Onegin človek, čo za-
mýšľal, ako uvažoval, pretože jedného dňa sa 
zjavil v priestore, kde žila Táňa, Larinovci a 
svojou návštevou spôsobil neskutočnú spúšť, 
vo všetkých zanechal trvalé následky... Objaví 
sa, stratí sa, zostane po ňom prázdno, pusto, 
smrť, potom sa opäť  niekde vynorí, stretne sa 
s Táňou... Čo sa v ňom vlastne odohráva? Prečo 
tak žije? Je to veľká záhada. Myslím si, že vďaka 
tomu ten príbeh stále žije, kvôli tomu tajom-
stvu. Otvárame témy, ktoré sú záhadné, roz-
mýšľame o nich, snažíme sa hľadať odpovede 
sami v  sebe a toto robíme aj pre divákov, aby 
si akýsi úsudok diváci vytvárali spolu s nami.

 Mali ste pri obsadzovaní jasnú predsta-
vu, kto by mal hrať hlavné postavy?

- Zásadné postavy, ktoré sú v tejto hre, Onegin 
a Táňa, som vedel od začiatku. V tom som mal 

veľmi rýchlo jasno. Som spokojný, herci i he-
rečky pristupujú k práci v procese skúšok veľmi 
zodpovedne, s pokorou, dušou, talentom. Cítim 
z nich veľkú dôveru. A tá mi pomáha! Nie je to 
náhoda, že som tu po piatykrát.

 V čom je Onegin inšpiratívny?

- Táto hra má svoje tajomstvá. Je evidentné, ako 
veľmi silne Onegin zapôsobí na Tatianu, aké je 
pre Tatianu stretnutie s ním dôležité, intenzív-
ne a ako ju veľmi bolí, keď sa s ním míňa, keď 
jej lásku nie je schopný v danej chvíli opätovať. 
Isteže, keď sa na Táňu pozeráte, aká je, poviete 
si, škoda... Považujem ju za mimoriadnu, veľkú 
ženu, jej láska je osudová, adresátom jej listu 
by túžil byť každý muž. Neskôr sa Onegin stratí. 
Prejde nejaký čas, možno päť rokov, náhodne 
sa opäť stretnú a Onegin pocíti lásku, čosi sa  
v ňom ozve. Všetci čakáme, čo Táňa povie. Tá 
ho ale odmietne. Sme náchylní myslieť si, že je 
to škoda a uvažujeme, prečo tak spravila. Pre-
tože už má manžela? Zaskakujúce je tiež pre-
kvapenie Onegina, ktorý očakáva, že dostane 

príležitosť, odpustenie... Ale nie! Nedostane 
ho. Podľa mňa je to správne. Toto je moment, 
kde sa objavuje dôvod, prečo tento príbeh in-
scenujeme – koľkokrát očakávame my, dnes, tu 
a teraz, že dostaneme pardon, že dostaneme 
novú šancu. Dokedy je možné toto očakávať a 
do akej miery je odpúšťanie v poriadku? Medzi 
Táňou a Oneginom, či už chceme, alebo nie, je 
smrť, ktorú Onegin zapríčinil. Je to aj pre nás 
akési varovanie, že raz príde čas, kedy ja ti už 
pardon nedám, nepočítaj s tým, že sa vždy náj-
du nejaké dvierka, pomedzi ktoré sa prešmyk-
neš a unikneš. Opatrne kráčajme po tomto sve-
te, nečakajme od druhých, že majú povinnosť 
nám vždy a všetko prepáčiť. Alebo my im. Nie je 
to správne. Ani v súkromnom, ani v spoločen-
skom, ani v politickom kontexte. 

 Hrdinovia „vašich“ hier majú silné príbe-
hy, mnohí zvádzajú svoj vnútorný boj. Ako 
sa stotožňujete s týmito postavami? Snažíte 
sa ich pochopiť, ľutovať, odsudzovať?

- To je našou povinnosťou. Keď v hrách hovorí-
me o ľuďoch, o ich príbehoch, musíme sa snažiť 
im porozumieť. Je to veľká úloha pre režiséra, 
pre hercov, herečky, ktorí postavy stvárňu-
jú. Rozumieť každému ich kroku. Nemusíme 
s nimi súhlasiť. Súhlasiť s ich rozhodnutia-
mi, spôsobom riešenia situácie. Musíme však  
s nimi žiť a rozumieť im. Divadlo má rado prí-
beh. Je dobré, keď je to veľký príbeh. A veľký 
príbeh v sebe vždy nesie príbeh človeka. Aj 
Frida, Tono Brtko a aj Onegin sú veľké príbehy, 
ktoré sa dajú a treba ich prerozprávať. 

 Herci o vás hovoria, že ako režisér máte 
jasný cieľ, ale dávate im na javisku aj voľ-
nosť...

- Divadlo je tímová práca a nie beh osamelého 
bežca. Samozrejme, na prvé skúšky prichádzam 
s  predstavou, ale ona nie je a nemala by byť 
do kameňa vytesaná, pretože v jednej chvíli,  
v momente prvej ideovej skúšky, sa celý môj 
tím razantne zväčší, zo štyroch je zrazu dvad-
sať spolupracovníkov. Sú to tvoriví, múdri ľu-
dia, talentovaní herci a herečky, umelci a umel-
kyne, proces skúšania, vzájomný dialóg spôso-
bí, že predstavenie sa postupne stáva ich. Mňa 
zaujíma, čo si myslia o tom, čo spolu robíme, 
ako sa cítia, takže s nimi počítam ako so spolu-
autormi. Na konci, keď je už inscenácia hotová 
a v hľadisku sedí divák, je predstavenie hlavne 
tých ľudí, ktorí sú na javisku, čiže hercov a he-
rečiek. A tak to má byť!

ONEGIN je príbeh lásky, 
prehry, chyby a zabudnutia...
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Diváci zažijú Husákove časy
AUDIENCIA: 

Už 17. marca, len dva týždne po uvedení 
Eugena Onegina, bude DJZ premiérovať 
opäť. Audiencia vznikla v roku 1975 a jej 
autorom je Václav Havel. V  tej dobe pra-
coval ako robotník v trutnovskom pivova-
re. V pivovare sa tiež celá hra odohráva a 
postava Ferdinanda Vaňka nesie Havlove 
autobiografické rysy. Inscenácia v pon-
delok odštartovala skúšobné obdobie, a 
to pod taktovkou českého režiséra Mar-
ka Zákosteleckého, ktorému sme položili 
niekoľko otázok. 

Kto vybral túto hru? 

- Vybral ju Michal Náhlík v  rámci projektu 
Dvaja. Jedným z  dôvodov bol aj fakt, že Vác-
lav Havel mal minulý rok výročie nedožitých 
80-tych narodenín. Uvidíte v nej Igora Kasalu 
a Václava Havla stvárni Michal Novodomský. 

Čím vás tento titul oslovuje? Znamená pre 
vás ako režiséra výzvu?

- Áno, hlavne z  profesnej stránky, lebo ja sa 
venujem hlavne detskému divadlu. Toto je 
vlastne po prvýkrát, kedy režírujem hru pre 
dospelého diváka. Audiencia, tým, ako je na-
písaná, je ľahká a  zábavná, aj napriek tomu, 
že téma je veľmi závažná. To k tomu ale patrí, 
lebo vtedajšia doba takéto udalosti prinášala. 

Sám autor Havel priznával, že sa mu v tej dobe 
stávali veci, o  ktorých neskôr musel napísať. 
Preto sa domnievam, že hra vznikala počas 
jeho trvania v trutnovskom pivovare v 70-tych 
rokoch. A na čo sa diváci môžu tešiť? Tak na-
príklad na scénografiu zasahujúcu do hľadiska. 
Chceme sa pokúsiť o  to, aby sa diváci naozaj 
ocitli v  dobe normalizácie, v  absurdnej dobe 
Husákových časov. 

Ako vy vnímate Václava Havla ako dra-
matika? 

- Veľmi sa mi páči ten jeho nadhľad nad vecou 
a jeho humor, a to aj v tých najťažších a najab-
surdnejších momentoch. 

Aká je paralela hry s dneškom? 
- Zaplať pánboh, že až také hrozné, ako to 
bolo kedysi, to už dnes nie je. Teda dúfam, že 
dnes už žiadne paralely nie sú (smiech). Je to 
hlavne o pevnosti postojov a o tom, aké úska-
lia to potom môže priniesť. 

Prešov sa pre vás pomaly stáva domov-
skou scénou. Čo sa vám tu páči najviac? 

- Už som tu pracoval skoro s každým, pozná-
me sa a naozaj sa nám pracuje dobre. Vládne 
tu priateľská atmosféra, a to aj po práci. Toto 
v Poľsku, kde pracujem, nie je. Tam ľudia po 
skúške odchádzajú domov, lebo dochádzajú 

zo vzdialenejších miest. U vás je to iné, stre-
távate sa aj po práci a máte spoločenský život, 
ktorý sa pekne prelína s prácou. 

Ste scénograf, muzikant, režisér. Kde sa 
vidíte najradšej? 

- Mojou hlavnou profesiou je scénografia, ale 
je pre mňa veľkým šťastím, že už mám meno a 
môžem si pripravovať vlastné projekty. V Poľ-
sku mám vytvorenú vlastnú režijno-drama-
turgickú skupinu. Na jeseň už pripravujeme 
nové projekty, čo ma veľmi teší. A rád vítam aj 
ponuky z Prešova. 





GALAKONCERT 
HANY ZAGOROVEJ
Jedna z najväčších hviezd česko-slo-
venskej hudobnej scény oslávi svoje 
životné jubileum narodeninovým 
galakoncertom, na ktorom spolu s 
hosťom Petrom Rezkom a za dopro-
vodu BOOM!BANDu Jiřího Dvořáka 
odznejú jej najznámejšie hity. Hoci 
sú piesne Hany Zagorovej hudobne a 
žánrovo veľmi pestré, najtypickejším 
sa pre ňu stal beatový šansón, v ktorom dokázala najlepšie zúžit-
kovať herectvo, cit pre obsah a jedinečnú atmosféru každej piesne.

20. máj 2017 / 18.30 / Veľká scéna 
vstupné 25 €

23.02. (št) 10.00 VS BUDULÍNČEK pre školy

24.02. (pia) 18.30 MS AMADEUS 6 €

01.03. (st) 16.00 VS Klub priateľov DJZ	 voľný	vstup

02.03. (št) 10.00 HB EUGEN ONEGIN	 organizované	

02.03. (št) 18.30 HB EUGEN ONEGIN 7 €
	 	 	 	 predpremiéra

02.03. (št) 18.30 VS CHARLEYHO TETA 8/10€
	 	 	 	 Divadlo	J.	G.	Tajovského,	Zvolen

03.03. (pia) 10.00 VS CHARLEYHO TETA pre školy
	 	 	 	 Divadlo	J.	G.	Tajovského,	Zvolen

03.03. (pia) 18.30 HB EUGEN ONEGIN 10 €
	 	 	 	 premiéra

08.03. (st) 18.30 HB EUGEN ONEGIN 4/5/7 €

10.03. (pia) 18.30 HB EUGEN ONEGIN 4/5/7 €

12.03.	(ne)	 16.00	 VS	 BUDULÍNČEK 5 € 

14.03.	(ut)	 18.00	 HB	 NEŘEŽ A KATKA KOŠČOVÁ 12 €
	 	 	 	 koncert

15.03. (st) 18.30 HB VŠETKO NAJLEPŠIE! 3/4/6 €

16.03. (št) 10.00 MS AUDIENCIA	 organizované
	 	 	 	 verejná	generálka

16.03. (št) 18.30 MS AUDIENCIA 6 €
	 	 	 	 predpremiéra

17.03. (pia) 18.30 MS AUDIENCIA 8 €
	 	 	 	 premiéra

20.03. (po) 10.00 HB VŠETKO NAJLEPŠIE!   100x pre školy

20.03. (po) 18.30 MS AUDIENCIA 6 €

21.03.	(ut)	 10.00	 VS	 BUDULÍNČEK  25x pre školy 

21.03.	(ut)	 18.30	 HB	 ODPÍSKANÉ 3/4/6 €
	 	 	 	 neprístupné	do	16	rokov	

22.03. (st) 18.30 MS DOBRÚ, MAMI 5 €
	 	 	 	 platí	50%	zľava	na	karty	ISIC/ITIC/EURO26

23.03. (št) 10.00 HB REVÍZOR pre školy

23.03. (št) 18.30 MS ŽENBA 6 €

24.03. (pia) 18.30 HB REVÍZOR 5/6/8 €

24.03. (pia) 18.30 VS PRO TEBE COKOLIV	 vypredané
	 	 	 	 Divadlo	Kalich,	Praha	

25.03. (so) 18.30 VS PUĽS – Reprezentačný koncert 10 €
	 	 	 	 folklórny	koncert	

26.03.	(ne)	 18.30	 MS	 AMADEUS 8 €
	 	 	 	 derniéra	

27.03. (po) 18.30 MS HOSTINA DRAVCOV 6 €

28.03.	(ut)	 18.30	 HB	 OBCHOD NA KORZE 3/4/6 €

29.03. (st) 18.30 MS PSIE SRDCE   10x 6 €

30.03. (št) 10.00 VS JANA Z ARKU pre školy 

30.03. (št) 18.30 MS TUČNÉ PRASA 6 €
	 	 	 	 neprístupné	do	18	rokov	

31.03. (pia) 18.30 VS JANA Z ARKU 10/12 €
	 	 	 	 platí	50%	zľava	na	karty	ISIC/ITIC/EURO26

Brandon Thomas

CHARLEYHO 
TETA
Hudobná veselohra o vyna-
liezavých oxfordských štu-
dentoch upínajúcich svoje 
nádeje na príchod brazílskej 
milionárky je evergreenom 
medzi komédiami. Vznikla 
v roku 1892 a odvtedy sa 
dočkala nespočetných uve-
dení. V podaní zvolenského 
Divadla Jozega Gregora Ta-
jovského ju uvidíte v sviežej 
úprave Ľubomíra Feldeka a 
so živou kapelou.

Réžia: Martin Kákoš

Účinkujú: Vladimír Rohoň, Štefan Šafárik, Barbora Špániková / 
Dominika Výrostek Misárová, Katarína Čudejková, Michal Ďuriš, 
Marek Rozkoš, Daniel Výrostek, Richard Sanitra, Svetlana Sarva-
šová, Veronika Čépeová a ďalší

Kapela: Ondřej Daniš, Pavel Korduliak, Ján Fiala & Michaela 
Turcerová

2. marec 2017 / 18.30 / Veľká scéna
vstupné 8/10 €



/1700081/ Realitná kancelária hľadá na 
voľnú pozíciu realitného makléra pre 
Prešov a okolie. T. č. 0918 993 424

/1700082/ Hľadáme recepčnú na den-
né smeny počas týždňa, najlepšie štu-
dent(ka) VŠ (nie je podmienkou). Ná-
stup možný ihneď. Životopis, prípadne 
motivačný list zašlite na manager@
hotelbelier.sk

/1700080/Predám úžitkovú kravu. Cena 
dohodou. T. č. 0904 972 260

/1600670/ Kúpim zvyšný materiál po do-
končení zateplenia domu - v dobrom sta-
ve. Tiež kúpim (aj použité) PVC odpadové 
rúry, priemer 10 alebo 12 cm. T. č. 0905 
550 132

/1700070/ Kúpim jablká, len z domácej 
úrody. Cena dohodou. T. č. 051/77 404 48

/1600652/ Prenajmem alebo predám po-
zemok na Lipníkoch. T. č. 0905 550 132

/1700079/ Vezmem do prenájmu 1 alebo 
2-izbový zariadený byt na Sídlisku III.  
T. č. 0940 933 059

/1700017/ Ponúkam klietky pre chov pre-
pelíc a pasce na líšky a kuny, liahne na 
vajíčka. Viac na www.123nakup.eu t. č. 
0907 181 800

/1700069/ Predám hrobové miesto - dvoj-
miestna hrobka - v Prešove - sever ľavá 
strana - naproti ONV. Cena dohodou.  
T. č. 051/77 404 48

/1700071/ Predám veľký krištáľový starý 
luster s 8 svietidlami, šliapací šijací stroj 
zo 60-tych rokov zn. LADA so skrinkou 
- je použiteľný. Predám dámsky nepou-
žívaný dlhý kožišinový kabát z materiálu 
nutria, farba tmavohnedá, veľkosť 170 
- 104 - 112. Všetko cena dohodou. T. č. 
051/77 404 48

/1700072/ Predám 20-ročný dom po no-
vej, práve dokončenej, kompletnej re-
konštrukcii 12 km od Prešova v obci Me-
dzany. Kontakt: 0907 470 682

/1700083/ Maľovanie bytov. Volajte na  
t. č. 0905 776 469

PRÍJEM INZERCIE
Redakcia Prešovského večerníka, Jarková 2, 
vchod z Weberovej ulice, t. č./fax: 77 23 398, PO - 
PIA: od 8.00 h

Kancelárske potreby (vedľa novinového stánku), 
Evanjelické kolégium, Hlavná 137, PO - PIA: 8. h - 
- 16.30 h
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Alena Kazimírová, 54 r., 12. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Richard Hympán, 46 r., 14. h,
Dom smútku hlavný cintorín Prešov

Kúpim kvalitné obrazy, knihy  
a LP platne vo veľkom množstve.  

Platba v hotovosti.  
T. č. 0915 956 695

NONSTOP LINKA 0918 698 213

(pv) - Štyri desaťročia a neohraničené množstvo 
smiechu. Známa dvojica hercov a zabávačov 
Oldřich Kaiser a Jiří Lábus prinesie na 
Slovensko v marci a v apríli kultové scénky a 
nesmrteľné dialógy obohatené improvizáciou 
a charizmou. Hudobným hosťom predstavenia 
bude Dáša Vokatá. 

Jeden z  našich čitateľov, ktorý získa dve 
vstupenky, ich môže vidieť naživo v Kine Scala 
15. marca o  19. hodine. Stačí len vystrihnúť 
kupón a zaslať nám ho do redakcie na Jarkovú 
2 do 2. marca. Meno výhercu sa dozviete 3. 
marca. Skúste šťastie, pretože len ten, kto 
nehrá, nevyhrá. 

Kaiser a Lábus vyrazia na slovenské turné
SÚŤAŽ O LÍSTKY

KUPÓN



Katedra Sv. Petra, 
apoštola; 

Sv. Margita Kortonská

05:15 Už dosť, šéfe! X (6) 05:55 Štyri svadby 
IV (10) 06:40 Štyri svadby IV (11) 07:30 Klenot 
TV 08:50 Kosti I (10) 09:50 Agentka bez minu-
losti V (4) 11:05 Prvé oddelenie (18) 11:30 Už 
dosť, šéfe! X (7) 12:45 Nové bývanie 13:35 Pro-
fesionáli II (14) 14:25 Simpsonovci XVIII (8, 9) 
15:20 Ninja Factor III (15, 16) 16:20 Dovide-
nia, stará mama! (7) 17:10 Simpsonovci XVIII 
(10, 11) 18:10 Kosti I (11) 19:00 Fórky, vtipky 
XXIV 19:20 Profesionáli II (15) 20:35 Čierne 
vlajky I (5, 6) 23:00 Vikingovia IV (1, 2/10) 
01:00 Hviezdna brána: Atlantída II (1/20) 
01:55 Zákon gangu VII (10) 03:05 Profesionáli 
II (15) 03:45 Vikingovia IV (1, 2/10)

06:00 Ranné správy 09:00 Správy 09:30 Šport+ 
10:00 Správy 10:30 Správy 10:45 Téma dňa 
12:00 Žurnál 12:30 Ekonomika 12:45 Šport 
13:00 Správy 13:30 Správy 14:00 Správy 14:21 
Pozrime sa na to... 15:00 Správy 15:30 Správy 
16:00 Žurnál 16:30 Ekonomika 16:45 Šport 
17:00 Správy 17:30 Správy 18:00 Správy 18:15 
Spektrum 18:30 Hlavné správy 19:00 Šport 
19:10 Správy 19:30 Ekonomika 19:50 Téma 
dňa 21:15 Žrebovanie TIPOS 21:30 Motoring 
22:00 Žurnál 22:25 Informácia pre tipujúcich 
22:30 Šport+ 23:00 Správy 23:15 Téma dňa 
00:30 Žurnál 00:59 Záver vysielania

06:05 Astro Boy I (4) 06:30 Nexo Knights 06:55 
Nexo Knights 07:35 MASH (94) 08:30 MASH 
(95) 09:10 Jake a tlusťoch II (2) 10:10 Rosa-
munde Pilcher: Roztoužená srdce 12:05 Po-
lední zprávy 12:20 Jake a tlusťoch II (3) 13:20 
Komisař Rex V (9) 14:25 Komisař Rex V (10) 
15:35 Castle na zabití III (10) 16:25 Odpoled-
ní zprávy 16:40 Soudní síň 17:35 Prostřeno! 
18:55 Zprávy FTV Prima 19:25 Krimi zprávy 
19:40 Divácké zprávy 19:55 TOP STAR 20:15 
Ohnivý kuře (84) 21:35 Show Jana Krause 
22:40 Castle na zabití III (10) 23:35 Soudní 
síň 00:30 Pekelná kuchyně XII (4) 01:20 Rosa-
munde Pilcher: Roztoužená srdce 03:15 Komi-
sař Rex V (9) 04:00 Komisař Rex V (10)

05:55 Snídaně s Novou 08:25 Novashopping 
08:40 Ulice (3192) 09:40 Ordinace v růžové 
zahradě II (713) 11:00 Co na to Češi 11:45 
Tescoma s chutí 12:00 Polední Televizní 
noviny 12:25 Dva a pol chlapa XII (9) 12:55 
Ordinace v růžové zahradě (98) 14:05 Men-
talista VI (6) 15:05 Mentalista VI (7) 16:00 
Námořní vyšetřovací služba VIII (13) 16:57 
Odpolední Počasí 17:00 Odpolední Televizní 
noviny 17:25 Co na to Češi 18:25 Ulice (3193) 
19:30 Televizní noviny 20:20 Výměna man-
želek 21:35 Robinsonův ostrov 22:40 Námoř-
ní vyšetřovací služba XII (24) 23:35 Zákon a 
pořádek: Útvar pro zvláštní oběti XVI (23) 
00:30 Mentalista VI (6) 01:20 Mentalista VI 
(7) 02:00 Dva a pol chlapa XII (9) 02:20 Áčko 
03:20 Co na to Češi 04:00 Ordinace v růžové 
zahradě (98) 

v slovenskom posunkovom jazyku 20:10 
Život zvierat 20:55 Bez vrások - za každú 
cenu 21:40 Gen.sk 22:00 Správy a komentá-
re 22:25 Gbs 22:30 Umenie 23:00 Kinorama 
23:25 Zvukové stopy Lala Schiffrina 00:15 
Správy RTVS 01:05 Správy a komentáre 
01:30 Správy- Hírek

06:00 Teleráno 08:30 Varte s nami 08:50 
Zámena manželiek 10:05 Rodinné prípady 
12:00 Susedské prípady 13:10 Mentalista V 
(1, 2/22) 15:00 Rodinné prípady 17:00 Prvé 
televízne noviny 17:25 Reflex 17:55 Sused-
ské prípady 19:00 Televízne noviny 20:05 
Počasie 20:20 Športové noviny 20:30 Chart 
show 22:35 Kredenc 23:40 Dva a pol chla-
pa VI 00:40 Šiesty zmysel III (2/13) 01:30 
Mentalista V (1, 2/22) 03:00 Šiesty zmysel 
III (2/13) 03:55 Zámena manželiek 04:55 
Televízne noviny

05:35 Chlapi neplačú 06:25 Sandhya - svet-
lo môjho života 07:05 Ženy z rodu Gilmo-
rovcov II (5/22) 08:25 Mike a Molly 09:00 
Šperkománia 10:00 Mike a Molly 10:50 
Zakázaná láska (124/158) 12:10 Vymenené 
životy (209, 210) 14:40 Sandhya - svetlo 
môjho života 15:35 Chlapi neplačú 16:40 
Skrytá vášeň (45, 46/188) 18:35 Priatelia 
19:40 Mentalista 20:30 Vymenené životy 
(211, 212) 22:35 Ženy z rodu Gilmorovcov 
II (6/22) 23:35 Hriešnici IV (9, 10/12) 01:35 
Mike a Molly 01:55 Priatelia 02:40 Adela 
show 03:30 Smotánka 04:15 L.O.V.E.

05:35 Crazy TV 06:00 Aj múdry schybí 07:00 
Crazy TV 07:25 Walker, texaský ranger VII 
(12, 13/25) 09:45 Dobrodružstvá Jackieho 
Chana 10:05 Tom a Jerry 11:15 Kurz se-
baovládania I 12:25 NCIS: Los Angeles VI 
(23, 24/24) 14:10 Walker, texaský ranger 
VII (14, 15/25) 16:05 Kobra 11 VI (5, 6/18) 
18:10 NCIS: Los Angeles VII (1, 2/24) 20:15 
Disturbia 22:25 Nebezpečné hry 4 00:10 
Dajto V pokri: V12 Banco Casino Masters 
00:30 Športové noviny 00:40 Kobra 11 VI (5, 
6/18) 02:15 Mr. Gs

05:15 Noviny TV JOJ 05:55 Krimi 06:25 No-
viny TV JOJ 07:35 Súdna sieň 08:45 Súdna 
sieň 09:50 Policajti v akcii 10:50 Dedičstvo 
(33) 12:00 Noviny o 12:00 12:35 Top star 
13:00 Stratené duše III (5) 13:55 Extrémne 
prípady 15:00 Policajti v akcii 16:00 Uhádni 
môj vek 17:00 Noviny o 17:00 17:55 Moja 
mama varí lepšie ako tvoja 19:00 Krimi 
19:30 Noviny TV JOJ 20:20 15 rokov TV JOJ 
20:25 Šport 20:30 Najlepšie počasie 20:35 
Prázdniny (6) 21:40 Dovidenia, stará mama! 
(30) 23:20 Spackané plastické operácie (7) 
00:20 Agentka bez minulosti V (5) 01:20 
Biele goliere V (3) 02:10 Noviny TV JOJ 
02:45 Moja mama varí lepšie ako tvoja 03:35 
Súdna sieň 04:20 Súdna sieň

05:45 Duel 06:10 Správy RTVS 07:00 Poča-
sie 07:05 Tajomstvo mojej kuchyne 07:50 
Test magazín 08:00 Ranné správy RTVS 
08:30 Úžasné krajiny 09:05 Zátoka nádejí III 
(5/12) 10:00 Diagnóza: Vražda 10:50 Duel 
11:20 5 proti 5 12:00 Správy RTVS 12:20 
Dámsky klub 13:55 Tajomstvo mojej ku-
chyne 14:35 Správna Agáta III (5/13) 15:30 
Tv šanca 16:00 Správy RTVS 16:25 Úžasné 
krajiny 16:55 Zátoka nádejí III (6/12) 17:45 
Duel 18:10 Krátke správy RTVS 18:20 5 pro-
ti 5 19:00 Správy RTVS 19:50 Góly - body - 
sekundy 20:15 Počasie 20:25 Liga majstrov 
22:50 Liga majstrov - zostrihy 23:30 Diag-
nóza: Vražda 00:20 Správna Agáta III (5/13) 
01:05 Obdobie zločinu 02:40 Slovensko 
chutí 03:15 On air 03:35 Dámsky klub

06:00 Tradičná medicína vo svete II 06:30 
Zlatobránsky pamätníček 07:10 Máša a 
medveď II 07:15 Garfield III 07:30 Kniha 
džunglí II 07:40 Šmolkovia 07:55 Trpaslíci 
08:00 Živá panoráma 08:30 ArtSpektrum 
08:35 Správy RTVS z regiónov 08:45 Tele-
regina 09:30 Rusínsky magazín 10:00 Chla-
pec do náručia 11:00 Prázdninové detské 
vysielanie 11:10 Bambuľkine dobrodružstvá 
11:20 Pa a Pi 11:30 Obedníček 11:35 Lilin 
ostrov pokladov 11:40 Trpaslíci 11:55 Živá 
panoráma 12:30 Ruské tajomstvá Prvej sve-
tovej vojny 13:15 Rivali 14:05 Skautskou 
stopou 14:35 Umenie 15:00 Andy Warhol 
v kraji 15:30 Maďarský magazín 16:00 Tra-
dičná medicína vo svete II 16:30 Kvarteto 
17:00 Správy- Hírek 17:15 Poklady sveta II 
17:30 Správy RTVS z regiónov 17:45 Tele-
regina 18:30 Večerníček 18:35 Lilin ostrov 
pokladov 18:40 Trpaslíci 18:45 Šmolkovia 
19:00 Kniha džunglí II 19:10 Poštár Pat II 
19:25 Garfield III 19:35 Zázračný miniate-
liér 19:45 Mám rád školu 20:00 Správy RTVS 

KATOLÍCKY KALENDÁR

JEDNOTKA

DVOJKA

DOMA

JOJ PLUS

TA 3

MARKÍZA

TV PRIMA

TV NOVA
JOJ

DAJTO
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Baran 21.3. - 20.4. 
Máte možnosť prežiť príjemný 

deň v kruhu najbližších. Spoločenská 
akcia, ktorú si naplánujete, prebehne 
podľa vašich predstáv. Myslite aj na 
deti.

Býk 21.4. - 21.5. 
Dajte sa do kontaktu s osobami, 

ktoré myslia rovnako ako vy. Spoloč-
ne môžete veľa dosiahnuť. Spontánne 
nápady vyžadujú neobyčajné riešenie. 
Netreba sa ničoho naľakať.

Blíženci 22.5. - 21.6. 
Máte chuť vyraziť si do prírody?  

V žiadnom prípade to neodkladajte, 
veľmi vám to prospeje. Partnera a aj 
vás príjemne prekvapí vaša nežnosť.

Rak 22.6. - 22.7. 
Terajšie počasie na rozdiel od 

iných vás oberá o pokoj. Ste zavalený 
mimopracovnými povinnosťami, môžu 
sa pridať aj bolesti. Musíte vydržať, 
zajtra to bude lepšie.

Lev 23.7. - 23.8. 
Aj keď je všetko okolo vás v pl-

nom prúde, nájdite si čas na oddych. 
Popremýšľajte nad vecami, ktoré vás 
trápili ešte v nedávnej minulosti, a zo-
berte si z nich poučenie. Zíde sa vám to 
na horšie časy.

Panna 24.8. - 23.9. 
Využite vhodnú chvíľu na urovna-

nie sporov s partnerom. Všetko sa dá 
vysvetliť takou formou, aby to partner 
pochopil a prijal. Vyrovnajte sa s mi-
nulosťou a nenoste ju na pleciach ako 
zbytočnú záťaž.

Váhy 24.9. - 23.10. 
Dnes vám hviezdy ponúknu ne-

jakú šancu. Berte ju oboma rukami, už 
sa tak skoro neobjaví! Nájdite odvahu  
a riskujte, určite vyhráte.

 Škorpión 24.10. - 22.11. 
Nevydávajte sa ľahkomyseľne 

do nebezpečenstva. Ak je to nevyhnut-
né, urobte všetky bezpečnostné opatre-
nia. Porozmýšľajte, či by nebolo vhodné 
navštíviť príbuzných. Dobré vzťahy tre-
ba udržiavať.

Strelec 23.11. - 21.12. 
Nemali by ste prepínať fyzické 

sily. Prekypujete síce energiou, ale ne-
chajte si niečo aj v zálohe. Zamyslite sa 
nad vašou bezdôvodnou žiarlivosťou.

Kozorožec 22.12. - 20.1. 
Na dnes ste si veľa predsavzali, 

všetko nemôžete urobiť. Splníte len to, 
čo už prihára. Poraďte sa s partnerom. 
Zažijete nezabudnuteľný večer v rodin-
nom kruhu.

Vodnár 21.1. - 19.2. 
Nesnažte sa za každú cenu pre-

sadiť vašu vôľu. Doprajte ľuďom okolo 
seba vniesť vlastné nápady do spoloč-
nej práce. Pristupujte zodpovednejšie  
k rodine a deťom.

Ryby 20.2. - 20.3. 
Povrchné známosti prestanú 

byť pre vás zaujímavé, v nových vzťa-
hoch nájdete väčšiu hĺbku a intenzi-
tu. Nepokoj, ktorý ste cítili, postupne 
vyprchá.

MÁTE PRE NÁS TIP? Prešovský večerník 0917 946 402 spravodajstvo@povecernik.sk

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEM-
NOTY, Slovenské titulky, USA, 
2017, romantický, 121 min., 
od 18 rokov, o 15.30, 18.10, 
20.40 h

PREŠOV
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(jm) – Celý projekt nazvali veľmi výstižne – 
hokejový sen, ktorý sa im aj podarilo splniť. 
Reč je o  dvoch Prešovčanoch, Gabrielovi 
Staroňovi a Matúšovi Kočišovi, ktorí sa zú-
častnili na 18. svetovom šampionáte v ryb-
níkovom hokeji, ktorý sa konal v  kolíske 
tejto hry, v Kanade – presnejšie v dedinke 
Plaster Rock. Spolu s nimi aj dvaja Košiča-
nia (Milan Krajč, Kamil Barbierik) a  dvaja 
Vsetínčania (Marek Randýsek, Marián Ur-
ban). Partia vytvorila spoločný tím s  ná-
zvom 1. Česko-slovenská hokejová légia. 
Spolu 120 mužstiev z rôznych kútov sveta. 
Toľko sád dresov na jednom relatívne ma-
lom priestore, každá pochopiteľne iná, sa 
len tak ľahko vidieť nedá. Spomenutí ama-
térski športovci boli vôbec prvými účast-
níkmi tohto podujatia z  Českej republiky 
a zo Slovenska. 

Najzákladnejšie pravidlá

Na jednom rybníku sa hralo až dvadsať zá-
pasov naraz. Štyria proti štyrom, ostatní „na 
striedačke“. Rybníkový hokej nepozná roz-
hodcov a ani post brankára. Bránil vždy naj-
bližší hráč pri bránke, ktorá má rozmery 183 
x 25 centimetrov. Nehralo sa na vylúčenia, 
každý faul sa trestal gólom v prospech súpe-
ra. Od roku 2010 sa majstrovstiev zúčastňujú 
aj ženy. 

Na úvod víťazstvo

„Čechoslováci“ v prvom stretnutí porazi-
li Texas Vikings 14:7. Súper mal na súpiske 

Splnili si hokejový sen a hoci do play off 
nepostúpili, zážitky im nikto nezoberie
Osudných päť faulov

málo hráčov a tak jeho dres obliekol G. Sta-
roň, ktorý zaznamenal dva góly. „Je to len 
šport,“ odkázal s  úsmevom kamarátom. Na 
ďalší deň odohrala légia dva zápasy. S Aca-
dian Timber Team prehrala 8:18 a Puck 
Lights podľahla 9:15. Po druhom hracom dni 
mali „naši“ na konte jedno víťazstvo a  dve 
prehry a čakal ich deň D – všetko alebo nič... 

Favorita potrápili

V hre bolo play off. Bolo treba dvakrát uspieť, 
aby išli bez komplikácií a zbytočného počíta-
nia do ďalších bojov. „Už sme prišli na to, 
v  čom tkvie systém rybníkového hokeja. 
Škoda len, že sme ho odhalili až v druhom 
polčase druhého zápasu. Súperi hovorili, 
že sme odrazu hrali ako vymenení,“ po-
znamenal G. Staroň. Duel s poradovým čís-

lom štyri – vraj to bol skvelý zápas s víťazným 
koncom. Nad Dupuis Printing Paper vyhrali 
16:8. Pred „legionármi“ bolo už len posledné 
meranie síl v základnej skupine – proti naj-
ťažšiemu súperovi, Frozen Assets, ktorý bol 
jednoznačným lídrom skupiny. Prehrali 4:10. 
Napriek tomu si mohli povedať, že favorita 
potrápili najviac zo všetkých. „Takýto stav 
je ako remíza v ľadovom hokeji. Tak to na 
ihrisku aj vyzeralo – úplne vyrovnane,“ 
zhodnotil najťažší zápas náš spolubesedník. 

Góly neboli rozhodujúce

Škoda, Čechoslováci do vyraďovacích bo-
jov nakoniec nepostúpili – o skóre. „Výklad 
pravidiel šampionátu bol taký, že výsled-
ky zápasov sa nevypočítavali klasicky 
podľa počtu strelených resp. obdŕžaných 
gólov, ale dôležitý bol aj počet faulov, ke-
ďže každý faul sa počítal ako gól – teda 
vlastne bod. No a tak sa stalo, že my sme 
sa vlastne o päť bodov akože vyfaulovali,“ 
poznamenal G. Staroň. 

Nič neľutujú

Čo dodať na záver? „S  pohárom za víťaz-
stvo sme sa síce domov nevrátili, no spl-
nili sme si hokejový sen, s akým sme za 
veľkú mláku vycestovali. Nič neľutujeme, 
ani námahu, ani čas, ani peniaze. V  zá-
kladnej skupine sme mali tú časť hrať 
s neskorším finalistom Frozen Assets. Zá-
žitky? Na celý život, bez ohľadu na to, či 
sa nám ešte niekedy pošťastí zopakovať si 
účasť na tomto jedinečnom turnaji,“ do-
dal G. Staroň. Ihrisko vedľa ihriska. Snímka je zo zápasu „Československo“ vs. Texas Vikings.

Prvá Česko-slovenská hokejová légia.



ŠportStreda 22. februára 201714 www.povecernik.sk

(jm) – Nie len prešovskí hokejisti, no tiež hokejistky inkasovali vo 
štvrťfinále play off len jeden gól. V dvoch stretnutiach s Ice Dre-
am Košice hrali toľko, čo potrebovali. V prvom súboji sa strelecky 
výrazne presadila Jurčová, ktorej gólostroj v tejto sezóne sa blíži 
k  stovke (91). Jej nahrávačka Miroslava Stašová má zasa blízko 
k magickej méte v počte asistencií, aktuálne ich má na konte 92.

Tréner Róbert Marton volil pri hod-
notení obidvoch vystúpení skôr 
opatrné slová: „Dievčatám blaho-
želám k postupu do semifinále, 
no v ďalších zápasoch budeme 
musieť svoj výkon vystupňovať.“ 

Prešov - ICE Dream Košice 13:1 
(2:0, 5:1 , 6:0), góly zo domáce: Jur-
čová 5, A. Fortunová 3, Maťašová 3,  
J. Štofaníková, S. Štofanková 1. 

Prešov - Košice 11:0 (3:0, 4:0, 
4:0), góly za domáce: Mi. Stašová 4, 
Sedláková 2, Jurčová 2, Čorňáková  
1, Maťašová 1 , Dzurinová 1.  

ŽHK 2000 Šarišanka: Pavláková, 
Kvaková – Čarnoká, D. Fortunová, 
S. Štofanková, Dzurinová, Šando-
rová - A. Fortunová, Čorňáková, 
Sedláková – Jurčová, J. Štofaní-
ková, Mi. Stašová – Maťašová, 
Mišková, Sušienková. 

Už tento víkend je na programe 
semifinále ženskej extraligy. Pre-
šovčanky čaká v sobotu 25. febru-
ára vystúpenie na ľade v Spišskej 
Novej Vsi, o týždeň na to 4. marca 
hrajú doma, prípadný tretí rozho-
dujúci zápas ich čaká znova v do-
mácom prostredí - 5. marca.

Medaily 
pre 

Kristínu
(jm) – Prešovská plavecká 
nádej Kristína Krajňáková 
štartovala na medzinárod-
ných pretekoch v Spišskej 
Novej Vsi. Nebola tradične 
prvá, no aj zisk iných cen-
ných kovov je v náročnej 
konkurencii úspechom. Na 
Spiši sa predstavili nádeje 
z 22 klubov Slovenska, 
spoza hraníc pricestovali 
„hostia“ z ukrajinského 
Užhorodu a bieloruského 
Minska. V 25 metrovom 
mestskom bazéne plávalo 
spolu 139 chlapcov a 173 
dievčat vo veku do 12 
rokov.

Kristína Krajňáková vo far-
bách PK Prešov bola tretia na 
50 metrov voľný spôsob (čas  
31.15 sek), rovnaké umiest-
nenie dosiahla na 200 metrov 
voľný spôsob (2:40.38 min) a 
striebornú medailu si vybojo-
vala na 100 metrov polohové 
preteky (1:21.82 min). 

Hokejistky hrali toľko, čo potrebovali

Prekvapenie 
sa nekonalo
(jm) – Prekvapenie sa v  Športo-
vej hale HA na Baštovej ulici ne-
konalo. Hádzanárky ŠŠK Bemaco 
Prešov prehrali v  zápase 18. kola 
nadnárodnej česko-slovenskej sú-
ťaže WHIL s  Iuventou Michalovce 
18:29. Favorit súboja bol vopred 
jasný, bolo ním hosťujúce druž-
stvo. Do vedenia išli Zemplínčan-
ky, no domáce sa spočiatku držali 
statočne. Lenže, ako to v  takých 
stretnutiach býva, nie všetko im 
vychádzalo v útoku a na ich zaho-
dené šance súper odpovedal „smr-
tiacimi“ protiútokmi. A  to spo-
čiatku niečo pochytala brankárka 
Gubíková. V 10. min bolo 5:6, v 20. 
min 7:10. Potom sa postupne za-
čala prejavovať kvalita Michalov-
čaniek (7:13, 8:16). V  závere pol-
času nastúpila do bránky namiesto 
Gubíkovej mladá Goboňová a  zo-

stala medzi žrďa-
mi až do konca. 
Náročnej situá-
cie sa nezľakla a 
ukázala niekoľko 
úspešných zá-
krokov. Lenže ani 
ona nedokáza-
la čeliť všetkým 
strelám hostiek. 
Skóre postupne 
narastalo v  pro-
spech Iuventy, po 
záverečnej siréne 
svietil na ukazovateli skóre koneč-
ný rezultát 18:29. Prešovčanky si 
vyslúžili potlesk publika.        

Prešov – Iuventa Michalovce 
19:28 (8:16), zostava a   góly Be-
maca: Gubíková, Goboňová – Ba-
číková, Čirčová 1, Liebiedieva 1, 

Vraňuchová 4, Šutranová 8/3, Pa-
vúková, Ščerbáková 1, Puzderová, 
Vencúriková 1, Harčarufková 2, 
Demajová 1, Vagaská. Najviac gó-
lov za hostky: Habánková 10/6, 
Perederiy 6, Holešová 5.  Pok. 
hody: 4/3 - 6/6.

Foto: Viktor Zamborský

Strieľa T. Šutranová. 



NÁVRATY

Úradujúci majster v hádzanej mužov Tatran Prešov (1)  
v úvodnom kole nadstavby zdolal jasne Hlohovec 
38:23. Obranne hostí robil problémy Miloš Šárpataky 
(2). Jeden z piatich gólov Dominika Kroka (3). Martin 
Kríž v akcii (4). Góly v závere dával Patrik Humeňanský 
(5). Prsty treba „nagélovať“ (6). V karpatskej lige vyhra-
li basketbalistky Prešova. Deklasovali Rožňavu 121:32. 
Laura Pražmová (7). Bojovalo sa aj v sede (8). Alexandra 
Mončeková preniká pod kôš hostí (9). 
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(viza) - V hale Prešovskej univerzity vyvrcholil v nedeľu finálo-
vým turnajom mladších žiakov 28.ročník futbalovej haly Ob-
lastného futbalového zväzu Prešov. Z víťazstva sa tešili mladí 
poliaci z OZPN Krosno. Počas turnaja sme videli na palubovke 
množstvo zaujímavých súbojov i dramatických momentov. Je 
zaujímavé, že vo finálovom turnaji sa nezrodila ani jedna re-
míza. Napínavý bol predposledný duel medzi dobre hrajúcimi 
žiakmi Dulovej Vsi a Lipian. Chlapcom z Dulovej Vsi stačila na 
zisk druhého miesta remíza. Mali však smolu. Hrali aktívne, 
mali šance, no nakoniec dostali gól v poslednej sekunde z ko-
pačky Vranku a  obsadili nelichotivé štvrté miesto. Tešiť ich 
môže, že ako jediný tím vyhrali s víťazom z Poľska.

Tatran pokračuje v SEHA League v Slovinsku
(vz) - Dnes večer čaká po dvojmesačnej prestávke v nadná-
rodnej SEHA League hádzanárov Tatrana Prešov duel 14. 
kola v Slovinskom Celje. V úvodnom kole tejto súťaže pod-
ľahli Prešovčania doma Slovincom 25:31 po vyrovnanom 
prvom polčase 11:11. 

Do Slovinska odcestovali bez 
stále zraneného Lukáša Urba-
na. Ten si zlomil malíček ľavej 
ruky v stretnutí Ligy majstrov so 
Španielmi. Chýbať bude aj pilier 
obrany Rado Pekár, ktorého čaká 

operácia kŕčových žíl a  na ope-
ráciu kolena sa chystá aj Alexej 
Peskov. Pre trénera Tatrana Ras-
tislava Trtíka je prostredie v Cel-
je dobre známe. Čo očakáva na 
pôde Slovincov, kde nastúpi Pre-

šov v oklieštenej zostave? K dis-
pozícii budú štyri spojky, teda 
žiadna sláva. Osobne sa však na 
toto stretnutie teším. Laško Cel-
je je atraktívny súper so silným 
tímom schopným hrať vyrovna-
né partie aj s  klubmi zvučných 
mien, či už v  SEHA alebo Lige 
majstrov. Potvrdzujú to aj prie-
bežné výsledky. Je tam kvalita na 
jednotlivých hráčskych postoch. 
Navyše dobre pracujú s  mláde-
žou a talenty ťahajú hore. V Slo-

vinsku je tento klub jednotkou. 
Osobne mám na Celje veľmi dob-
ré spomienky a  to z  majstrov-
stiev Európy v  roku 2004, keď 
som tam bol ako tréner Českého 
národného tímu. V skupine sme 
vtedy vyradili Island a  Slovinci 
nad nami vyhrali so šťastím. Vy-
bojoval si vtedy striebro. Krásnu 
halu postavenú pre majstrov-
stvá Európy poznám preto veľmi 
dobre. Samozrejme pobijeme sa 
o dobrý výsledok.“ 

Pohár do Krosna

Najlepšie družstvá a jednotlivcov dekorovali 
predseda ObFZ Prešov Pavol Šuhaj a predse-
da OZPN Krosno Wojciech Sokolowski, ktorý 
venoval cenu OZPN Krosno brankárke 1. FC 
Tatran Prešov Sofii Dupkalovej. Jedineč-
ná spolupráca medzi ObFZ Prešov a OZPN 
Krosno trvá už pätnásť rokov a tak predseda 
ObFZ Prešov Pavol Šuhaj venoval vedeniu 
OZPN Krosno pamätnú plaketu. 

Poradie: 1. OZPN Krosno 15 bodov, 2. FAMT 
Prešov 12, 3. Lipany 12, 4. Dulova Ves 12, 5. 
Ľubotice 6, 6. výber ObFZ Prešov 6, 7. 1. FC 
Tatran Prešov 0. 

Za najlepšieho brankára turnaja vyhlásli Wik-
tora Soltysika z Krosna. Najlepším hráčom sa 
stal Marcel Kubuš z FAMT Prešov a najlepší 
strelec Patrik Vranka z Lipian dal 7 gólov.

Výsledky: 1. FC Tatran Prešov (žiačky) - 
Dulova Ves 0:4, góly: Mielke 2, Sabadšág, 
Spišák. Výber ObFZ Prešov - FAMT Prešov 

1:0, Mitaľ. OZPN Krosno - Ľubotice 3:0, Lipa-
ny - 1. FC Tatran Prešov (žiačky) 6:0, Vranka 
3, Gladiš, Šalamon, Klembara, Dulova Ves - 
FAMT 0:1, Daňo, Ľubotice - ObFZ Prešov 2:0, 
Krištof 2, Krosno - Lipany 1:0, Gazda, 1. FC 
Tatran (žiačky) - FAMT Prešov 0:8, Pribula 3, 
Karabinoš 2, Panák, Vaščák, Daňo, Ľubotice - 
Dulova Ves 0:1, Mielke, výber ObFZ Prešov - 
Lipany 2:3, Sivák, Szuč - Vranka 2, Klembara,

Krosno - 1. FC Tatran (žiačky) 6:1, Oršuľá-
ková, FAMT - Ľubotice 2:0, Vaščák, Petrigáč, 
Dulova Ves - výber OBFZ Prešov 2:1, Spišák, 
Timko – Fedor, FAMT - OZPN 0:1, Lipany 
- Ľubotice 1:0, Gladiš, 1. FC Tatran (žiač-
ky) - výber ObFZ Prešov 0:1, Mitaľ, Krosno 
- Dulova Ves 0:1, Timko, Lipany - FAMT 1:4, 
Vranka - Petrigáč 2, Vaščák, Pribula, 1. FC 
Tatran Prešov - Ľubotice 1:3, Jusková - Iva-
nič 2, Cenker, Lipany - Dulova Ves 1:0, Vran-
ka výber ObFZ Prešov - Krosno 0:4.

Foto: V. Zamborský
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