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ZASTAVENÍ S DENNÍKOM

Košičania našli smrť pri Jadrane.
Autobus pochoval 16 dôchodcov
Jedna z najtragickejších nehôd v histórii Slovenska sa
začala ako pohodový výlet
za slnkom a morom. Autobus
plný dôchodcov (väčšinou
z Košíc) smeroval do prímorského mestečka Vodice na
relaxačný týždeň spojený
s cvičeniami, avšak so 44 cestujúcimi tam nikdy nedorazil.
Vozidlo vo veľkej rýchlosti
v ranných hodinách zišlo z diaľnice
a neďaleko mesta Gospić narazilo
do betónovej konštrukcie nadjazdu
Mogorič. Z prednej časti autobusu
ostala iba hromada železa. Pri nehode alebo krátko po nej zomrelo 14
ľudí, ďalší cestujúci podľahli
vážnym zraneniam v nemocniciach. Dianie priamo v Chorvátsku
mapovala dvojica reportérov z Korzára.

SEPTEMBER 2008...
....september 2008 .....

Už len malé úlomky časti autobusu, rozbité sklo a zdrap slovenských novín pri opornom stĺpe pod
mostom asi 12 km za chorvátskym
mestečkom Gospič pripomínali
včera ráno nedeľňajšiu katastrofálnu dopravnú nehodu slovenského

autobusu, po ktorej vyhasol život 14
košických dovolenkárov.
Chorváti si dali záležať, deň po
tragédii bolo miesto nešťastia takmer v pôvodnom stave, zmizla aj
väčšina stôp po krvi a aj poškodený autobus ukryli pod plachtu do
skladu asi 20 km od miesta nehody.
Skľučujúci bol pohľad na rozlomenú protézu, povaľujúcu sa vizitku s menom rekreačného zariadenia, kam smerovali dovolenkári, či
porozhadzované škatuľky cigariet,
keksíkov, perá, nožík alebo slivku.
Batéria z mobilu, ležiaca medzi hašlerkami a použitou hadičkou a ihlou po infúzii dotvárala smutný ráz
celého tohto miesta...
„Dobrotivý Bože,“ to boli prvé
slová Željka Pediča zo spoločnosti
„Hrvatske autocesty“, ktorý včera
ráno prišiel aj so svojím kolegom
na obhliadku škôd, spôsobených na
zábradlí. „Po tej diaľnici sa jazdí už
5 rokov, ale niečo také som ešte nevidel. Je tu skoro rovná cesta, len
jedna veľmi mierna ľavotočivá zákruta, dopravné nehody sa tu nestávajú. Podľa mňa asi išlo o mikrospánok vodiča, keby autobus dostal
defekt, bolo by na ceste vidieť stopy
po pneumatikách. U nás sú toho plné správy, reportáž išla vo všetkých
televíziách, čo som pozeral. Je to
fakt strašné,“ povedal nám.
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BLAHOŽELANIE
„Korzár sa postupne prepracoval na
môjho každodenného mediálneho spoločníka. Neraz vyčkám na internete zo
zvedavosti do polnoci na nové články,
a to aj kvôli výhode prvého čitateľského
komentára. Všeobecne obľúbené diskusie pod článkami sú tým povestným dochucovacím korením denníka. Bohato
ich využívam, veriac, že tým prispievam
k osvete povrchnejšej časti čitateľov a k
pozitívnemu formovaniu verejnej mienky. Teší ma dlhodobá korektná spolupráca s redakciou a jej záujem o moje reakcie k témam, ktoré ako aktivista sledujem. O to viac, že sú (témy aj reakcie) spravidla nepríjemné pre
samosprávnych politikov a že sú v iných médiách pod ich kontrolou nepublikovateľné.
Želám Korzáru a jeho ostrieľaným
redaktorom aj naďalej objektívnosť
a odvahu k investigatívnosti. Želám aj
gáganie „trafených husí“ ako najlepší
dôkaz napĺňania novinárskeho poslania.“
Karol Labaš,
občiansky aktivista

PO ROKOCH...
Ani po roku nebolo jasné, kto
bol za nehodu zodpovedný. Košická
polícia spolupracovala na vyšetrovaní s chorvátskou. Najskôr Krajský
dopravný inšpektorát v Košiciach

tvrdil, že príčinou havárie bola
prasknutá pneumatika, vyšetrovanie to vylúčilo.
Ak by totiž za nehodu naozaj
mohla prasknutá pneumatika, došlo

by k spomaleniu jazdy a tú by následne zachytilo aj záznamové zariadenie. To sa však nestalo.
Isté teda bolo to, že autobus
smrti nemal technickú poruchu. Po-

dľa polície tragickú haváriu zavinil
vodič (ten pri nehode zomrel) – buď
na chvíľu zaspal, nebol dostatočne
pozorný alebo sa prejavili jeho zdravotné problémy.

Východné Slovensko ako
rukojemník plynovej krízy
Konflikt medzi Ruskom
a Ukrajinou vyústil do nedostatku plynu pre celú západnú Európu. Ruský plyn sa
z Ukrajiny do západnej Európy dostáva cez východné
Slovensko, konkrétne Veľké
Kapušany. Preto logicky
práve východné Slovensko
začiatkom roka 2009 zasiahla najvýraznejšie plynová
kríza.
Zastavenie výroby hlásila pre
nedostatok plynu najväčšia fabrika na východe – U. S. Steel. Extrémne utlmený režim sa na tržbách
oceliarní len počas dvoch dní prejavil v strate 12 miliónov eur.
Ťažké časy doľahli i na ďalšie
kľúčové firmy po východnom Slovensku, zamestnanci si museli
nútene čerpať dovolenky. Obmedzenie výroby sa dotklo Whirlpoolu
Slovakia, popradskej Tatravagónky,

michalovského Kerka i krompašských Kovohút. V pivovare Topvar vo
Veľkom Šariši sa pivo varilo
a stáčalo tak, aby boli pokryté najmä dohodnuté dodávky pre odberateľov.

začínajú panikáriť. V košických predajniach idú na dračku elektrické variče,
ohrievače, ale aj olejové radiátory na
elektrinu.
Ešte sme sa v obchode ani poriadne
nerozhliadli a pokladníčka nás informovala, že v ten deň zažívali neskutočné šialenstvo.
„Záujem ľudí bol obrovský, chceli
iba to, čo produkuje teplo alebo sa na
tom dá variť,“ tvrdila mladá žena.
Jej slová vzápätí zdupľoval predavač
Erich. „Najviac kupujú teplovzdušné
konvektory, lacnejšie sa vypredali takmer hneď, ostali nám len dva modely.
Podobne to vyzeralo aj v predajni
elektrotechniky obchodného centra
Galéria na Toryskej ulici.
„Vo štvrtok sme predali posledný
varič s elektroplatničkou, ľudia brali aj
také, ktoré predtým nikto nechcel,“
zdôraznil jeden z predavačov. „Nemáme
teda už ani jediný, majú nám však neSlovensko je bez dodávok plynu jaké priviezť. Chcú ich predovšetkým
z Ruska ešte len niekoľko dní a ľudia už dôchodcovia.“

Vypiplala
som dve deti
Rok 2000 bol výnimočný nielen vo
všeobecnosti pre spoločnosť ako takú, ale
aj pre mňa osobne.
V júli 2000 som sa stala súčasťou
tímu Korzára ako grafička a krátko na to
som sa dozvedela, že čakám svoju dcéru
Lucku. Tak som v podstate získala dve
„deti“.
Dvojročný Korzár nám doslova rástol
pod rukami a robil pokroky. My na grafickom oddelení sme sa snažili, aby bol pre
čitateľov zaujímavý a atraktívny aj z toho
vizuálneho hľadiska. Samozrejme, vtedy
tá práca a aj technika bola celkom iná
káva ako dnes.
Prekonali sme však aj tieto detské
„choroby“ a ako sa hovorí, dospeli sme do
krásy. Teda 20-ročný Korzár a aj moja takmer dospelá dcéra.
Výrobu novín z tej technickej stránky
zabezpečujem naďalej a okrem toho sa teším, že môžem do grafiky i do systému
výroby novín zasväcovať a vlastne aj tak
trochu vychovávať nových mladých grafikov.
Monika Tkáčová,
vedúca oddelenia grafiky a výroby

JANUÁR 2009...

PO ROKOCH...
Kríza ako pred siedmimi rok- spoliehať aj na nové plynové pre- môžeme aj reverzný tok z Rakús- Slovenskom a Maďarskom, ktorá
mi by viac Slovensku hroziť nema- pojenia. Máme aj reverzný tok ply- ka. Chrániť by nás mala aj kome- funguje od roku 2015.
la. Slovensko sa môže v súčasnosti nu z Českej republiky. Využiť rčná prevádzka plynovodu medzi
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