
� Zima, aká tu dlho nebola. Košičania už niekoľko dní žijú a bojujú so snehom v uliciach. Kosit
hovorí, že nasadil všetky kapacity a situáciu zvládol. Čo na to hovoria košickí politici alebo ve-
rejne angažovaní či známi ľudia? FOTO: TASR/MILAN KAPUSTA
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DÍDŽEJ TIBOR APA EGRY 
OSLAVUJE ŠESŤDESIATKU
Ľuďom pripomínam
ich mladosť
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MYSLÍTE SI, ŽE KOSIT ZVLÁDOL SITUÁCIU?
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PRÁCA NA
DOHODU
Vláda ju 
obmedzí na 
40 dní v roku

MRAZIVO
NAĎALEJ
V Košiciach
to však nebude
také extrémne

Samostatná
prílohaMAGAZÍN FOTELKA S TELEVÍZNYM PROGRAMOM

fotelkaTV PRÍLOHA REGIONÁLNYCH TÝŽDENNÍKOV 
20. 1. – 26. 1. 2017

VYCHÁDZA V NÁKLADE 132 000 ks

TIP TÝŽDŇA

DVOJKA / 22. 1. o 23.05 

ČO MI OTEC NAROZPRÁVAL

ČÍSLO 2

Zoe S lE
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NAJČÍTANEJŠIE REGIONÁLNE NOVINY NA SLOVENSKU

Kalamita bola v roku 1999.
Ich položilo pár centimetrov snehu

Tu som do ma, tu to mi lu jem 
Sta rý ošú cha ný vtip: Čo ro bí po lo vi ca Bra tis la vy v pia tok

ve čer? Pre sú va sa na vý chod. 
Ži jem, res pek tí ve bý vam, v Bra tis la ve pek ných pár ro kov,

ale môj do mov je stá le v Ko ši ciach. V Ko ši ciach os la vu jem svi-
at ky so svo jou ro di nou, cho dím do ob ľú be ných kr čiem a ob -
cho dov, stre tá vam sa s pria teľ mi. Ku pu jem si na uli ci no vi ny. 

Pre čo tak mi lu jem svo je Ko ši ce? 
Keď v Ko ši ciach ideš do mes ta, ne mu síš mať na to žia den

dô vod. Jed no du cho ideš. Na Hlav nej stre tá vaš zná mych, zas ta -
víš sa na tr hu na Do mi ni kán skom, obí deš Ur ba no vu ve žu, spo -
me nieš si na Fan to ma sa, kto rý tu ke dy si na ro hu pre dá val no -
vi ny. Na kuk neš mož no do Dó mu (sv. Al žbe ty) a dáš si ká vu v
Car pa ne. Ko ši ce a Ko ši ča nia sú pre mňa ta kí... či ta teľ ní. 

V Bra tis la ve to tak ne fun gu je. Ideš do cen tra, len keď máš
na to kon krét ny dô vod, zná me ho tu nes tret neš (to skôr v IKEA)
len sku pin ky cu dzin cov, ne poz rieš do Dó mu (sv. Mar ti na) a
skôr či nes kôr skon číš v niek to rom ob chod nom ko lo se. 

Mi lu jem ten mo ment, keď sa dám do au ta, vla ku či lie tad la
a sme ru jem na vý chod. Vi vat, Ko ši ce! 

Ja na Pa u lov ská, šéf re dak tor ka sie te týž den ní kov MY 
ja na.pa u lov ska@pe tit press.sk 

STĹPČEK

OSUDY CHORÝCH A CHUDOBNÝCH
JU VŽDY SILNO VYRUŠIA
Uzavrela dohodu s Bohom.
Hneď sa ozval darca

PROFIL
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