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NAJAVE
iz programa
16. - 22.1. 2012.

“ZAKUCAVANJE”

o programu

Već prva emisija “Zakucavanje” izazvala je veliku pozornost poklonika
košarke. Domaća liga, ABA liga, Eu-

roliga, NBA liga… Osvrti, razgovori,
analize, reportaže… Košarke koliko
volite. I ovog petka u 18.30 pogle-

dajte što je novoga među košarkaškim obručima, na parketima diljem
svijeta!

Ponedjeljak, 16.1.2012.
20.15	Gol show, sve o
nogometnim ligama
širom svijeta
21.10	Reketarenje, tjedni teniski
pregled

PRIPREME ZA EP U FUTSALU
Hrvatska je od 31. siječnja do 11. veljače domaćin Europskom prvenstvu
u futsalu. Naši su malonogometaši u
jeku priprema za to natjecanje, a oz-

prijenosi

biljan test imat će ovog tjedna protiv reprezentacije Irana. U utorak u
18.30 u Splitu, a u četvrtak u 18 sati
u Jelsi na Hvaru. Obje utakmice mo-

žete pogledati u izravnim prijenosima na Sportskoj televiziji!

Utorak, 17.1.2012.
18.30 Futsal, Hrvatska – Iran,
prijenos iz Splita
20.15 Istinom do gola, sportski
razgovori Zdravka Reića,
gost: Šime Fantela
21.45	Privredni.hr

VRIJEME JE ZA GOSPODARSTVO
Tjedni gospodarski razgovori Darka
Bukovića s vodećim gospodarstvenicima i pokretačima pozitivnih
ekonomskih promjena. S onima
koji znaju. Iza svakog dobrog posla

emisije

stoje ljudi, oni koji odlučuju i čije
odluke pokreću gospodarstvo. Zašto se time bave? Što i kako rade?
Kamo žele stići? Kako vide sebe,
svoj posao i svoju zemlju u širem

gospodarskom kontekstu? Vide li se
u sportu i što o sportu uopće misle?
Gost druge emisije je Zdravko Jelčić,
predsjednik požeškog Spin Valisa.
Četvrtkom, 22:10 sati.

Srijeda, 18.1.2012.
14.50	Malonogometni turnir u
Samoboru, snimka
Čevrtak, 19.1.2012.
13.20	Malonogometni turnir u
Samoboru, snimka finala
18.00 Futsal, Hrvatska – Iran,
prijenos iz Jelse
22.10 Vrijeme je za
gospodarstvo
Petak, 20.1.2012.
18.30 Zakucavanje, emisija o
košarci

ISTINOM DO GOLA
Zdravko Reić će u ovotjednoj emisiji
ugostiti jednog od najboljih hrvatskih jedriličara, Šimu Fantelu. Što

emisije

brončani sa svjetskog prvenstva
očekuje na Olimpijskim igrama u
Londonu? Može li hrvatsko jedrenje

PRIVREDNI.HR

u Weymouthu do prvog olimpijskog
odličja? Sve to i još mnogo više saznajte u utorak u 21.15.

emisije

U izvjesno vrlo neizvjesnu godinu
hrvatsko gospodarstvo ušlo je sa velikim očekivanjima i starim problemima. Tjedni gospodarski magazin,
koji u suradnji rade producentska

20.15 Klizanje: Novogodišnja
revija u Torinu

UŽIVO NA INTERNETU

23.20 XFC

Imamo program, imamo Infokanal,
imamo teletekst, a od 10. listopada

kuća Nove boje medija i Privredni
vjesnik, najstariji hrvatski poslovnofinancijski tjednik, odbacuje stav da
dobra vijest nije vijest i otvara prostor za priče o uspjehu tvrtki. Uz ren-

gen sliku hrvatskog gospodarstva i
okruženja, magazin gleda i unaprijed, želeći prepoznati gospodarske
trendove koji se tek naziru. Utorkom
u 21.45.

imamo i web stranicu. Imali smo
mi nju i prije, mogli ste gledati pro-

gram, a sad ga gledajte ali i čitajte
na www.sptv.hr!

• BESPLATNI telefon 0800 805 803
Sportska televizija ima više od 1000
obožavatelja i na Facebook stranici
www.facebook.com/sportska.televizija.sptv.

Detalje o rezultatima i najnovije vijesti čitajte na teletekstu SPTV-a.

Subota, 21.1.2012.
17.55 Jedrima preko oceana,
sažetak starta treće etape
Svakodnevno
16.55, 19.55 Vijesti
23.00 Sport danas

KONTAKT
Sve aktualne informacije o sportu novinarima Sportske televizije
mogu se dojaviti na:
• e-mail info@sptv.hr

prva nacionalna
sportska televizija

www.sptv.hr

Gledajte nas uživo na www.sptv.hr.
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