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� SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

LIBOR HUDÁČEK NEMÁ OTRAS MOZGU ANI ZLOMENINU

FOTO: TASR

VSS KOŠICE NEPRELOMILIDEFENZÍVU ŠAMORÍNA� Lokomotíva je už druhá,stráca deväť bodov

ŠPORTNAŠE TENISTKY DO SVETOVEJSKUPINY NEPOSTÚPILI� Slovenky bez Cibulkovej na Holanďanky nestačili

STRANA 7

Býci doma nezaváhali, rozhodli v tretej štvrtine
V Angels aréne pred vyše2 000 divákmi v treťomsemifinálovom stretnutínajvyššej súťaže basket-balistov KB Košice zdolaliKomárno o osem bodov82:71. 

KOŠICE. Domáci lepšie rozohralizápas, v 4. minúte duelu vyhrávali10:2. Preto nečudo, že kormidelníkhostí si vybral svoj prvý odychovýčas. Po ňom sa hosťujúci tím do-stal do hernej pohody a tak nepre-kvapilo, že o štyri minúty neskôruž vyhrávali hostia 15:14. Potom siani jedno družstvo nevypracovalovyraznejší bodový náskok, až pozmene strán v 27. minúte býci vi-edli o 10 bodov 53:43. 

Duel rozdielnych polčasovKormidelník Košíc Richard Leškonám po stretnutí povedal: "Z na-šej strany to bolo stretnutie dvochrozdielnych polčasov. Zatiaľ čo vúvodnom sme nepodali výkon,aký si táto fáza sezóny vyžaduje,v druhom sa to výrazne zlepšilo atam sa rozhodlo. Hlavne v tretejštvrtine sme hrali obranu presnepodľa našich predstáv. Potrebuje-me nájsť recept na to, aby smehrali v defenzíve takto v každejštvrtine. To bol prístup, ktorýchceme od hráčov od prvej mi-núty. Znovu sa na palubovke po-tvrdilo, že obe družstvá majúsilné lavičky."
Leško verí, že najbližšie zabe-rú aj na pôde súpera. "Domáce

prostredia sú v doterajšom priebe-hu pre obe družstvá výhodné, aleje čas to zmeniť a o to sa pokúsi-me už v najbližšom semifinálo-vom dueli, ktorý bude vo štvrtok.Je však pravda, že atmosféra, kto-rá je na zápasoch, ženie domácichhráčov k úspechu, je v podstate ši-estym hráčom na palubovke. Keďsa stretnú dvaja vyrovnaní súperije samozrejme, že sa rozhoduje vkoncovke a som rád, že nám to nadomacej palubovke vychádza." Kormidelník Komárna Ri-chard Ďuriš k zápasu pozname-nal: "Určite sme mali to dobrerozohraté, napriek tretej štvrtine.Mrzí ma fakt, že hoci sme 90 se-kúnd od záverečného klaksónuprehrávali len o tri body, bol nám

odpískaný priestupok päť sekúndna vhadzovanie. Musíme sa vyva-rovať chýb, ktoré sme vyproduko-vali v  tretej desaťminútovke ataké skúsené družstvo, ako majúKošice, to náležite využilo. Škoda,že sme sa po zmene strán uspoko-jili a nebojovali tak ako predtým vdefenzíve." 

Žiak: Treba sa vyvarovať hluchých momentovVo víťaznom drese opäť excelovalMilan Žiak, veď v dôležitom duelizaznamenal najviac spomedzi Ko-šičanov - 22 bodov. "Hoci smestretnutie rozohrali podľa našichpredstáv, žiaľ, nevyvarovali smesa hluchých momentov, čo súpernáležite aj bodovo využil. Na to si

musíme dávať pozor v Komárne,ak chceme tam uspieť. V prestáv-ke sme si v šatni povedali s cha-lanmi, že budeme hrať v obraneagresívnejšie a hneď sa to prejavi-lo na skóre v náš prospech. Mu-síme však šliapať naplno celýzápas, veď je to play-off a nemôže-me sa šetriť."
Séria sa za stavu 2:1 na zápasy vprospech východniarov sťahujeznovu do Komárna, hrá sa na štyrivíťazné zápasy.

JOZEF BOJČÍK

Až posledný piaty duelrozhodne o držiteľovibronzu v mužskej volej-balovej extralige.
KOŠICE. Aj vo štvrtom stretnutímedzi VK KDS Šport Košice a VKMirad PU Prešov sa z víťazstvaradoval domáci tím.

Košičania neponechaliv dueli, v ktorom za stavu 1:2v sérii museli odvracať medai-lový mečbal Prešovčanov, nič nanáhodu a prvé dva sety ukoristi-li pre seba. Šarišania síce domi-novali v treťom dejstve, ale toešte netušili, že v štvrtom seteich doslova sfúkne uragán do-mácich, ktorí im dovolili uhraťlen deväť bodov.
Séria o bronz sa tak za stavu2:2 znova presunie do Prešova,kde sa už vo štvrtok od 17.00hod. s určitosťou rozhodneo držiteľovi bronzovej sady me-dailí pre sezónu 2016/17.

Obaja túžia po medailePo skončení štvrtého stretnutiavyžarovala z Košičanov spokoj-nosť. Zároveň si ale veľmi dobreuvedomovali, že síce vyhralidôležitú bitku, ale tá rozhodu-júca ešte len príde na rad. „Smeradi, že sme tento zápas vyhrali,no teraz sa už sústredíme nanasledujúci v Prešove," zhrnulvýstižne dojmy v košickomtábore tréner VK KDS Šport Ri-chard Vlkolinský. Najvýrazne-

jším spôsobom sa o víťazstvodomáceho celku 3:1 pričiniliSopko ml. a Jakubov, autori 26,resp. 19 bodov.
Prešovský kormidelník Ja-roslav Vlk pochválil výkonsúpera, avšak s tým, čo pred-viedli jeho zverenci, spokojnýnebol. „Taká je séria, sú to dvevyrovnané družstvá, každý túžipo medaile. My sme dnes odprvého setu úplne vyhoreli podvynikajúcou hrou domácich.Nedokázali sme sa vyrovnaťs agresívnym servisoma výbornou útočnou hrou súpe-ra. Ak by sme uhrali druhý set,tak to mohlo byť zaujímavejšie,ale, bohužiaľ, Košice boli vyni-kajúce a my sme sklamali naprihrávke." (dš, red)

Príde na MS aspoň Jurčo?

Milan Žiak
Nastrieľal 22 bodov. 

FOTO: JUDITA ČERMÁKOVÁ

KDS odvrátili mečbal

Vyrovnané – 2:2O bronze sa rozhodne voštvrtok. FOTO: VK KDS

� Košickí Býci 
v semifinále 
znova vedú

Sobotňajší ruch na obnove 
tratí neprehlušil ani vtáky

� Podľa mesta stavbári maximálne finišujú. Sobota to nepotvrdila. FOTO: PETER JABRIK

STRANA 3

NA RUŠŇOPARÁDU PRIŠLA AJ 
HOLLYWOODSKA HVIEZDA 
Sedemnásty ročník bol bez Katky, 
no s novým prírastkom
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KORENE STROMOV OSEKALI 
PRE PARKOVACIE MIESTA
Autá budú na Magurskej 
parkovať medzi stromami
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AKTIVISTI HROMŽIA
� ROČNÍK XX. � ČÍSLO 95
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NATOČIL ORÁLNY SEX, 
POTOM VYDIERAL 
� Pre sex s maloletou 
dievčinou ho už odsúdili2

NA MOYZESOVEJ SA
PREVRÁTILO AUTO
� Vážne sa zranilo 
osemročné dievčatko

SPRAVODAJSTVOSPRAVODAJSTVO
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NEŠŤASTIE 
V PEKÁRNI
Žena prišla 
o dva prsty 2

ZDRAVOTNÍCKY 
ODPAD HOREL
Vyviezli ho do 
starej magnezitky

ZA VOŇOU KÁVYšpeciál Utorok, 25. apríla 2017

Príloha
Za vôňou kávy

ZAJTRA

POČASIE� V noci bude prevažne 
malá oblačnosť. 

� Cez deň bude malá, 
prechodne zväčšená 
oblačnosť. Ojedinele prehánky. 12 °C -2 °C

ĽUDIA TVRDIA: PRIDAŤ! INÍ CHCÚ TICHO
Sobotňajší ruch na obnove 
tratí neprehlušil ani vtáky

Dalo sa havárii pod 
Tatrami zabrániť?

� Experti: Nezjazdnú diaľnicu treba preventívne zatvoriť a nečakať na nehodu. FOTO:TASR
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PREŠOV ZÍSKAL ĎALŠIE PENIAZE 
NA SANÁCIU POD WILEC HÔRKY
Radnica dostala na 
odvodnenie stotisíc eur

FOTO: MILAN GREJTÁK

FOTO: ARCHÍV

SPOJÍ KÚPEĽNÉ MESTÁ 
V POHRANIČÍ, BUDE MAŤ 230 KM
Na slovenskej strane 
investujú 1,9 milióna
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NOVÁ CYKLOTRASA
� ROČNÍK XX. � ČÍSLO 95
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DUNAJEC ODOMYKALI 
V CHLADE A DAŽDI 
� O týždeň sezónu začne 
aj hrad v Starej Ľubovni7

VZÁCNY GOTICKÝ MOST 
V DRAVCIACH CHÁTRA
� Patrí medzi najstaršie na 
Spiši, je v dezolátnom stave

POČASIE� V noci bude prevažne 
malá oblačnosť. 

� Cez deň bude malá, 
prechodne zväčšená 
oblačnosť. Ojedinele prehánky. 12 °C -2 °C
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KOŠICE. Domáci lepšie rozohralizápas, v 4. minúte duelu vyhrávali10:2. Preto nečudo, že kormidelníkhostí si vybral svoj prvý odychovýčas. Po ňom sa hosťujúci tím do-stal do hernej pohody a tak nepre-kvapilo, že o štyri minúty neskôruž vyhrávali hostia 15:14. Potom siani jedno družstvo nevypracovalovyraznejší bodový náskok, až pozmene strán v 27. minúte býci vi-edli o 10 bodov 53:43. 

Duel rozdielnych polčasovKormidelník Košíc Richard Leškonám po stretnutí povedal: "Z na-šej strany to bolo stretnutie dvochrozdielnych polčasov. Zatiaľ čo vúvodnom sme nepodali výkon,aký si táto fáza sezóny vyžaduje,v druhom sa to výrazne zlepšilo atam sa rozhodlo. Hlavne v tretejštvrtine sme hrali obranu presnepodľa našich predstáv. Potrebuje-me nájsť recept na to, aby smehrali v defenzíve takto v každejštvrtine. To bol prístup, ktorýchceme od hráčov od prvej mi-núty. Znovu sa na palubovke po-tvrdilo, že obe družstvá majúsilné lavičky."
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prostredia sú v doterajšom priebe-hu pre obe družstvá výhodné, aleje čas to zmeniť a o to sa pokúsi-me už v najbližšom semifinálo-vom dueli, ktorý bude vo štvrtok.Je však pravda, že atmosféra, kto-rá je na zápasoch, ženie domácichhráčov k úspechu, je v podstate ši-estym hráčom na palubovke. Keďsa stretnú dvaja vyrovnaní súperije samozrejme, že sa rozhoduje vkoncovke a som rád, že nám to nadomacej palubovke vychádza." Kormidelník Komárna Ri-chard Ďuriš k zápasu pozname-nal: "Určite sme mali to dobrerozohraté, napriek tretej štvrtine.Mrzí ma fakt, že hoci sme 90 se-kúnd od záverečného klaksónuprehrávali len o tri body, bol nám
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Až posledný piaty duelrozhodne o držiteľovibronzu v mužskej volej-balovej extralige.
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� Hladký 
vstup Tatrana 
do semifinále
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FALOŠNÉ 
BANKOVKY
Riešia ich 
humenskí policajti 7

SPISOVATEĽ
CHOMA ZOMREL
Stál za obrodným
procesom Rusínov
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JE TO V KOMPETENCII POLÍCIE

Dalo sa havárii pod 
Tatrami zabrániť?


