Servis Ako sa odvolať proti lekárskemu posudku

Cena 0,70 €

SME ŽENY

ZAHRANIČIE

Bohatá
Úroda
Letnú
zeleninu
si môžete
zavariť

Putin
sa vrátil
do Londýna
na džudo

predplatné 0,55 €

Rusky by
podporili
Kuly, Lipa
aj Greksa
List ruskému
prezidentovi
Vladimirovi Putinovi
by podpísali aj naši
hudobníci.
BRATISLAVA.

Za tri mladé
pankáčky v ruskom väzení
by sa postavili aj slovenskí
muzikanti. Radi by sa pridali k britským spevákom a
hudobníkom, ktorí podpísali otvorený list ruskému
prezidentovi Vladimirovi
Putinovi. Žiadajú ho, aby
prepustili hudobníčky stíhané za vystúpenie v moskovskej katedrále.
„Ak by ich bolo treba nejako podporiť, tak som samozrejme ochotný,“ hovorí
muzikant Peter Lipa. Pridali by sa aj Desmod, Živé kvety či Marián Greksa.
„Sedem rokov väzenia?
Tak to by som určite podporil, aby ich prepustili,“ povedal spevák skupiny Desmod Mário Kuly Kollár.
Časť spevákov väznenie
mladých žien pozorne sleduje. „Veľmi radi Pussy Riot
podporíme. Sme úplne proti takejto diktatúre, všetci
sme si to prežili a vieme, čo
to znamenalo,“ hovorí Miko Hladký z kapely Gladiátor.
Naopak, Pavol Hammel o
prípade nevie, v Prahe vy(trš)
dáva dcéru.
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Smer nezvolil svojich ľudí
Poslanci vládnej strany nepodporili vlastných kandidátov do ÚPN
Andrejovi Kolesíkovi
nepomohli ani lístočky
s menami kandidátov.
BRATISLAVA.

Poslanci zo
Smeru pri tajnej voľbe potopili vlastného kolegu a predsedu Mladých sociálnych demokratov Andreja Kolesíka.
Ani na druhý pokus nepodporili jeho kandidátov Jána Hrubého a Romana Lebe-

du do Správnej rady Ústavu
pamäti národa.
Minulý týždeň Kolesík poslancom Smeru pred voľbou
rozdal lístočky s menami svojich dvoch kandidátov. Nepomohlo. Kolesík však tvrdil,
že sa ľudia z jeho klubu pomýlili. Včera už bolo zrejmé, že
to bol úmysel.
Jeden z jeho straníckych
kolegov hodinu pred hlaso-

Nehnevám sa,
ctím si tajnú
voľbu.
Andrej Kolesík,
poslanec Smeru

vaním vravel, že Lebedu s
Hrubým nepodporia viacerí z
klubu. Overovateľ voľby Jozef
Viskupič (OĽaNO), ktorý líst-

ky počítal, videl úmysel časti
Smeru. Niektoré lístky boli
označené tak, aby nepomohli
konkurentom Kolesíkových
mládežníkov a zároveň bol
jasný odkaz poslancovi.
Chýbajúci dvaja členovia
správnej rady ÚPN sa budú
voliť v septembri. Kandidátov
chce dodať opäť Kolesík.
Miroslav Kern

Hochschornerovci majú medailu, napriek tomu sú sklamaní.

Nový byt je
lacnejší

Hochšíkom prvý raz ušlo zlato

Zaobstarať
si vlastné bývanie sa podľa
údajov Národnej banky dá o
niečo lacnejšie. Za štvorcový meter klesli ceny oproti
prvému štvrťroku o osem
eur. Majiteľ realitnej kancelárie Adept Real Michal Šalinga hovorí, že klesli najmä ceny starých panelových bytov, starších domov
a veľkometrážnych bytov v
novostavbách. Ceny by vý(vfo, zz)
razne rásť nemali.
Viac na 6. strane

Vodný slalom už nie je
takou slovenskou
dominantou. V Londýne
sme neobhájili ani jedno
pekinské zlato.

Vodný slalom je v slovenskom športe najpevnejší bod.
Iba vodní slalomári doteraz
priniesli domov zo všetkých
olympiád zlaté medaily. Z
Londýna budú bronzové.
„Od začiatku sme sa trápili
a nešlo nám to. Dvakrát sme

Malá oblačnosť, popoludní
prevažne polooblačno.

od nášho
redaktora
Vojtecha
Jurkoviča

skoro narazili do bariér,“ vravel skleslo Peter Hochschorner. O víťazstvo ich pripravili
dve trestné sekundy za dotyk
na bránke.
Na to, že mali na dosah historickú šancu vyhrať jednu

Stĺpček
Petra Morvaya

Súdruh
súdruhovi

E

xistuje veľa dôvodov, prečo páni
Hrubý a Lebeda
nemajú čo robiť
v Správnej rade ÚPN. Na
prácu takú dôležitú pre
mentálnu hygienu občanov
Slovenska nemajú odborné
ani morálne predpoklady.
Ak by však poslancom Smeru prekážali ich čudné názory či pochybná minulosť,
alebo by mali trochu cti v
tele, boli by šéfovi oboch
mladíkov poslancovi Kolesíkovi povedali rovno, že
ich nemá pretláčať.
Podobné názory či morálny profil však v kariére
nikoho v Smere nikdy neprekážali. Takže je ich nezvolenie vnútrostraníckym
odkazom práve Kolesíkovi
a jeho nádejam na veľkú politickú kariéru. Spôsob, ako
mu to dali najavo, zase plne
zodpovedá slovenskej straníckej kultúre. Včera práve
podľa starého hesla smerák
smerákovi vlkom. © SME

FOTO – SITA

disciplínu na štvrtej olympiáde, ani nepomysleli.
„Máme, čo robiť, aby sme
sa na ďalšej olympiáde vrátili
na zlatú pozíciu,“ vravel otec
a tréner Peter Hochschorner.
Doteraz z každej olympiády priniesli slalomári aspoň
jedno zlato. Obhájiť pekinske
úspechy sa im nepodarilo.
„Prišli sme aj o technickú
prevahu a o medailách rozhodovala len jedna jazda. V
minulosti bola možnosť za-

Kurzy ECB

váhania napraviť v druhej. Aj
ja som sklamaný. Mohli sme
dosiahnuť viac,“ hodnotí
šéftrenér Róbert Orokocký.
Uznal, že čiastočne mohol
pretekárom uškodiť aj systém
domácej kvalifikácie. Martikán a Dukátová sa sústredili
na postup na olympiádu.
Chýbala im pohoda.
„Súperi sa na nás dotiahli.
Vrátiť sa na vrchol bude ťažšie,“ vraví Orokocký.
Viac na 23. a 24. strane

Predplatné

3. 8. 2012, koľko dostanete za 1 euro

USD

GBP

CZK

HUF

1,2346

0,7904

25,260

279,93

PLN
4,1031

Predplaťte
si denník SME
02 – 32 37 77 77

Cena v ČR
29 Kč

Počasie
29 až 34 °C

Z Londýna
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Viac na 2. strane

Viac na 4. strane
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Polícia nepovie
Janovicovi, aký
dostal Machala
trest
BRATISLAVA.

Básnik Tomáš Janovic sa od polície
nedozvie, ako dopadlo vyšetrovanie bývalého premiérovho poradcu Drahoslava Machalu, ktorý naňho zaútočil na pošte.
Polícia prípad vyšetrovala len ako priestupok, lebo
Machala manželom Janovicovcom nezničil žiadnu
vec. Ignorovala aj jeho nadávky. Janovic podľa nej
preto nie je účastníkom
konania a nemusí mu prezradiť, či a ako Machalu potrestala. Janovic sa chce
(mm)
obrátiť na súd.

Viac na 2. strane

