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PREDVOLEBNÝ ŠACH

KISKA ODROČIL FANFÁRY
RAŠIHO NÁMESTNÍKOV
Vrátil novelu, ktorou by Smer
udržal Košice do volieb
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STEEL ARÉNA
OSLAVOVALA
Zabávali Kollárovci,
Železiar i Ander
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� ROČNÍK XX. � ČÍSLO 122

KOŠICKÁ ZOO MÁ NOVÚ
TULENICU – MARHUĽU
„Blondínka“ z Maďarska
je neprehliadnuteľná
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V PONDELOK Pondelok 22. 5. 2017
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� SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

NA MORIS CUPE PADOL AJ JEDEN REKORD TRATE 
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HÁDZANÁRI TATRANA SÚ BLÍZKO K TITULU� Dôležitý druhý finálový duel na pôde Šale zvládli

ŠPORTFUTBALISTI FC VSS HAZARDUJÚ S POSTUPOM� Pred druhou Nitrou majú už len päťbodový náskok

STRANA 6

Bérešovi Jahodná sedela

Aj keď sa tím pred maj-strovstvami sveta v hokejiv Kolíne rodil v zložitýchpodmienkach, stále malväčší výkonnostný potenci-ál, než boli jeho výsledky. Vporiadku neboli realizačnétímy, konštruktívna at-mosféra v nich, ktorá bolanapätá vo vzťahu k vede-niu zväzu už v príprave. Tvr-dí to Ján Filc.

BRATISLAVA. Tréner majstrovsveta z Goteborgu 2002 aj štvrté-ho tímu zo ZOH 2010 vo Vancou-

veri to uviedol vo svojej Priamejreči, ktorú zverejnil v sobotu den-ník Šport. 

Kde zostala zdravá logika..."Na kieho čerta nám bola cestavlakom reprezentačného tímu naprípravný zápas do Košíc s Fín-skom? Kde zostala zdravá logika?Čo sa tým vyriešilo, aj keď to pria-mo nemalo vplyv na naše ha-nebné výsledky. Iba jeden z mar-ketingovo experimentálnych ťa-hov, ktorému chýbal zmysel," za-myslel sa Filc.

Nie je optimistaPodľa neho stav hokeja iba odrážastav celej spoločnosti, ktorá jepresiaknutá pokryteckými prak-

tikami. Všetko je rozpoltené, ne-prehľadné. "Vráťme sa k nášmuhokeju. Nie som optimista. Ne-môžeme sa porovnávať s Kana-dou, Čechmi, ale ani s Maďarmi,aj tam sa už o rozvoj hokeja stara-jú kontinuálne. U nás môžemepovedať, že za dlhé obdobie pri-budla jedna tréningová plocha vRužinove, ale to nič nerieši. Anizopár súkromných plôch nás ne-vytrhne. Ťažko im môže niektourčovať režim. Ak sa ich majiteľrozhodne pre verejné korčuľova-nie, alebo curling, je to jeho vec,"tvrdí Ján Filc, držiteľ ocenenia

Krištáľové krídlo v kategóriiŠport.

Slovenskú juniorskú ligu považuje za katastrofuPodľa 64-ročného odborníka vmládežníckom hokeji sa Sloven-sko topí v stojatých vodách. "Slo-venská juniorská súťaž je veľká ka-tastrofa, ktorá nemôže vychovávaťnových adeptov nielen pre NHL,ale ani domácu ligu. Keď junioriskončia svoju súťaž, dočkajú savlastnej popravy, nemajú kde vhokeji pokračovať. Tu je chybazväzu, ktorý sa pozerá, ako vymie-

ra ročník za ročníkom. A seniorskétímy sú neobmedzene zaplavenézahraničnými legionármi, ktorínašim talentom berú miesta, nechsi to vysvetľuje kto chce, ako chce.Zväčša ide len o spupnosť regio-nálnych funkcionárov, ktorí uka-zujú čo všetko si môžu dovoliť, abysi zvýšili vlastnú popularitu. Sp-rávajú sa, ako keby neboli súča-sťou zväzu, voči ktorému majú is-té povinnosti. Zväz by im mal daťjasne najavo, čo je jeho strategickýzámer. Reprezentácia," dodal JánFilc vo svojej Priamej reči pre den-ník Šport.
(sita)

Sagan vyhral bodovaciusúťaž Okolo Kalifornie

Ján Filc: Na kieho čerta nám bola cesta vlakom do Košíc?

Novozélanďan GeorgeBennett z tímu Lot-toNL-Jumbo sa stal cel-kovým víťazom cyklis-tických pretekov Am-gen Okolo Kalifornie.Slovenský cyklista Pe-ter Sagan (Bora-Hansg-rohe) úspešne obhájilvíťazstvo v bodovacejsúťaži spred roka, tradi-čný zelený dres získal vKalifornii už po siedmyraz.

PASADENA. "Bola to kompliko-vaná etapa do Pasadeny, pozna-čili ju pády v klesaní. Mali smedva hlavné ciele - vyhrať etapu audržať pozíciu Rafala Majku vcelkovej klasifikácii, prípadne saešte pokúsiť o útok. Pády a ne-bezpečný zjazd však boli príči-nou toho, že sme nedostihlijazdcov v úniku. Cítil som formupre záverečný šprint, preto somšiel do toho," cituje Petra Saganaportál tímu Bora-Hansgrohe.  
Zatrénuje si vo vysokej nadmorskej výškeV záverečnej etape AmeričanHuffman ovládol šprint skupin-ky v úniku pred Španielom Da-vidom Lópezom (Team Sky) aFrancúzom Nicolasom Edetom(Cofidis, Solutions Crédits). Pet-rovi Saganovi celkovo patrí 39.priečka s odstupom 28:08 min.  Dvojnásobný a zároveň úra-dujúci majster sveta Peter Sagan

si pripísal jeden etapový triumfv tohtoročnej edícii pretekovOkolo Kalifornie. Ovládol 3. eta-pu z Pismo Beach do Morro Bay(192,5 km), čím povýšil svoj re-kordný zápis na tomto podujatína šestnásť víťazných etáp. Ak-tuálna edícia Okolo Kaliforniemala po prvý raz v histórii šta-tút pretekov WorldTour.  "Preteky sa skončili peknousenzáciou a ja sa už teraz súst-redím na ďalší tréningový kempvo vysokej nadmorskej výškeešte v USA," doplnil Peter Sagan.  
(sita)
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PRÍLOHA ŠPORT
Aktuálne dianie 
na ôsmich 
stranách

OBMEDZIA 15 AUTOBUSOVÝCH LINIEK MHD

NEDOSTATOK VODIČOV:
DPMK škrtá spoje

� Po celý jún bude v košickej MHD „predprázdninový“ režim, čo znamená, že bude
jazdiť oveľa menej autobusov ako doteraz. Zúfalý dopravný podnik dá 100 eur každému
zamestnancovi, ak zoženie nejakého šoféra. FOTO: JUDY
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BEZDOMOVEC
DOSTAL 7 ROKOV
Znásilnil
mladú ženu
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ZAVINIL NEHODU
A SMRŤ CHLAPCA 
� Maturant si odsedí
16 mesiacov basy

DNES
PRÍLOHA
SME ŽENY
Rozšírené 
vydanie

OBVINILI ŠÉFA POBOČKY
POZEMKOVÉHO FONDU
� Mal žiadať úplatok
10-tisíc eur


