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Bola to divočina: Tragédie,
škandály, nadávky aj bitky

Milí priatelia, ako každý
mesiac, opäť vám ponúkame
pestrý kokteil návratov v čase. 

Pri listovaní v augustových
archívoch sme natrafili naprí-
klad na tragédiu v Úhornej, kto-
rú sprevádzali obrovské emócie
aj podozrivé okolnosti. Prípad
mal nakoniec súdnu dohru. 

Niežeby sa na Luniku IX už
zvláštne veci nediali, ale za Pe-
pa Šanu to bola čistá groteska.

Jednou z najväčších káuz,
ktoré Korzár odhalil, bol škan-
dál viceprimátora Andrejka. Ten
bol zaň napokon aj odvolaný. 

Výnimočný bol tiež rozho-
vor s Júliusom Rezešom, ktorý
krátko po smrti otca otvorene

odpovedal i na citlivé otázky. 
Stanley Cup zavítal pred

rokmi aj do Košíc. Síce nie
v deň, keď ho všetci na letisku
aj na Hlavnej čakali, až na dru-
hý deň, ale o to kurióznejší záži-
tok majú Jirko Bicek, Vinco Lu-
káč i ľudia.

Strany 7 a 8 odporúčame
krehkejším povahám, malole-
tým čitateľom a osobám, ktoré
preferujú decentnejší slovník,
so zavretými očami len rýchlo
prelistovať... Žiaľ, taká bola do-
ba, či sa nám to páči alebo nie,
je to súčasť histórie, s mnohými
z vás sme boli pri tom – naprí-
klad na čudnom koncerte Tatu.

Do dejín faxovej komuni-

kácie sa svojským štýlom za-
písal známy podnikateľ sýrske-
ho pôvodu Aksam Barakat. Mi-
mochodom, na jeho svadbe
s misskou Andreou Tatarkovou
mu bol svedkom sám primátor
Schuster a on bol hosťom na
svadbe Schusterovej dcéry, kde
napríklad fyzicky napadol novi-
nárku. 

V redakcii máme veľa fut-
balových fanúšikov, ktorí držia
palce našej repre na čele s tré-
nerom Kozákom. No ani on ne-
bol kedysi taký diplomat ako
dnes... Prešlo už 19 rokov, čo bo-
lo, bolo, čo sme si, to sme si. Bo-
la to veru poriadna divočina!

JAROSLAV VRÁBEĽ


