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MESTO 
PRITVRDILO:
� EEI dostalo
ultimátum 

2

PRIZNANIE MAGISTRÁTU

O PODZEMÍ POD BUDÚCIM
PARKOVISKOM NEVEDEL
Úradníkovi sa na pohľad
zdalo všetko v poriadku

FOTO: JUDY

SPRAVODAJSTVO

11

ZAJTRA
PRÍLOHA
SME ŽENY
Rozšírené vydanie

� Mladých ambulantných lekárov je málo. V ordináciách tak ošetrujú pacientov 
staršie ročníky. Priemerný vek všeobecných  lekárov v Košickom kraji je 56 rokov, 
u pediatrov 58 rokov. Aký liek na omladenie chce do prestarnutej ambulantnej siete
vpichnúť ministerstvo? ILUSTRAČNÉ FOTO: FOTOLIA

STRANA 3

KTO NÁS BUDE LIEČIŤ?

HASIČI
SÚŤAŽILI
Bežali, lozili,
striekali

� ROČNÍK XX. � ČÍSLO 121

V KRAJI
ORDINUJÚ
aj 80-roční
lekári
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Východniari, ktorí dobyli
vrchol sveta� KOŠIČAN PSOTKA

Bol prvým Slovákom
na Mount Evereste

� PETER HÁMOR
Popradský kráľ
najvyšších vrchov

DNES 

VIAC KOMPETENCIÍ
MESTSKÝM ČASTIAM?

� Mesto by bolo krajšie,
tvrdí starosta Grega.

Pozrite si konkrétne príklady

KLAVIRISTA
JOSEF WEISS

� Geniálny Košičan hodil
partitúru slávnemu
Mahlerovi do hlavy

UŽ DNES V STÁNKOCH!

NAJČÍTANEJŠÍ DENNÍK NA VÝCHODE 
MÁJ 1998-2017

RETRO

Peťo Bondra strieľa sto se-
kúnd pre koncom finále víťazný
gól a my už vieme, že nás ráno
čaká veľmi skorý budíček. Za bri-
eždenia vyráža výprava Korzára
do Bratislavy vítať našich zlatých
chlapcov, ktorí krátko popoludní
priletia z Göteborgu. 

Prvá cesta v Bratislave vedie
na letisko, kde naozaj slušný
päťtisícový húf ľudí predzname-
náva, čo sa asi bude diať, keď sa
hokejisti presunú neskôr na
námestie. Lietadlo pristáva, vy-
strkuje sa hlava kapitána Mira
Šatana s pohárom nad hlavou. 

Postupne všetci príkladne
zvládajú scho-
díky, i keď šam-
pus tiekol počas
letu potokom. 

Hrdinovia zanôtia „sloven-
ské mamičky“, čím privádzajú
fanúšikov do varu, ale dlho sa ne-
zdržia. Urobíme prvé rozhovory
a nasadáme do auta, presúvame
sa na námestie. 

Stíhame Hlinkovo (žiaľ, už
nie je medzi nami) „ciki-caki, ci-
ki-cak“ aj Lašákovu „one man
šou“. 

Vo vytržení je vyše tridsaťti-
sícový dav, taký na námestí SNP
nebol od „nežnej“, a tak bol tento
pľac spontánne fanúšikmi pre-
menovaný na „námestie sloven-
skej hokejovej revolúcie“. 

Nasajeme aspoň atmosféru
(keďže šampus nám nedali) a už
trielime pred hotel, do ktorého sa

„zlatúšikovia“ uchýlia po úmor-
ných verejných oslavách na súk-
romné dozvuky. 

Kým si však nakladajú na tani-
er neskorý obed, nemajú problém
ešte čo-to povedať (tí, ktorí ešte ma-

jú hlas) pre médiá. 
Kývame na

Bondru, veď je náš
východniar, ochotne ide a po-

skytne pre Korzár rozhovor. 
Ani iní nemajú v dobrej

nálade hviezdne maniere – Ša-
tan, Lašák, Staňa, Štrbák, Nagy,
Bartečko... 

Pre mňa ako mladé novinár-
ske „ucho“ to bol zážitok. Doprial
by som takú eufóriu, keď sa ne-
známi ľudia na ulici úprimne ob-
jímali, teraz aj svojim mladším
kolegom. 

Nuž ale, pošlite ich vítať ho-
kejistov do Bratislavy po štrná-
stom mieste na MS, keď sme sa
na hanbu museli modliť
k Dánom, aby nám pomohli k ho-
lej záchrane... 

MARIÁN ŠPACAI
šéf športu v Korzári

PO ROKOCH...

Ako sme vítali majstrov
sveta. Teraz už niet koho...UŽ DNES 

RETRO! 
Špeciálna príloha
denníka Korzár

POČASIE� VV noci bude na väčšine územia
polojasno, dažďové prehánky. 10  °C� Cez deň budena väčšine

územia takmer jasno až polojasno.

ART FILM FEST
SA BLÍŽI
Čo odporúča 
Milan Lasica? 7

KULTÚRA

20 °C
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FOTO: TASR 5

SAMOSPRÁVY RÁTAJÚ 
POVODŇOVÉ ŠKODY
Pri Domaši zničilo cesty, 
zobralo vyregulovaný potok
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VIDEO UVIDÍ INŠPEKCIA

POLICAJNÁ BITKA 
RÓMOV V ZBOROVE
Prezident Gašpar: Niektoré
zákroky sa zdajú neprimerané

FOTO: RTVS
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� Mladých ambulantných lekárov je málo. V ordináciách tak ošetrujú pacientov
star šie ročníky. Priemerný vek všeobecného lekára v Prešovskom kraji je 57 rokov,
u pediatrov 56 rokov.  Kraj označuje za "kameň úrazu", že pri ambulantných lekároch
neexistuje vekový strop. ILUSTRAČNÉ FOTO: FOTOLIA

STRANA 3

AMBULANTNÁ SIEŤ STARNE

HÁDZANÁRKY
PREŠOVA 
Bronzové medaily
majú na dosah

� ROČNÍK XX. � ČÍSLO 121

V KRAJI
ORDINUJE
aj 87-ročný
lekár

SPRAVODAJSTVO

ART FILM FEST
SA BLÍŽI
Čo odporúča 
Milan Lasica? 7

POČASIE� V noci bude na väčšine územia
polojasno, dažďové prehánky. 10  °C� Cez deň budena väčšine

územia takmer jasno až polojasno. 20 °C
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SŤAŽNOSŤ
NA ŠOFÉRA:
� Bezohľadný
a hrubý kaskadér

SPRAVODAJSTVOŠPORT


