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NAVŽDY MU VZALI  
VODIČSKÝ PREUKAZ
Súd sa nemaznal.  
Zhabal mu i auto

5

UTRATILI 30
OŠÍPANÝCH
� Africký mor
zistili v Janíku

UŽ DNES 

V PREDAJI

STRANA 2
� Prípad onkologického pacienta, ktorý sa pred pár dňami infikoval nákazou Covid-19 
v prešovskej nemocnici, nie je jediný. Rovnaký osud postihol aj ďalšieho muža s touto
zákernou chorobou, ktorého hospitalizovali opakovane pre infarkt. Jeho syn žiada 
kontrolu, čo sa to v tom zdravotníckom zariadení deje. V piatok oznámili, že tam ocho-
reniu podľahla 78-ročná pacientka. FOTO: MICHAL IVAN

JEDNA HOSPITALIZOVANÁ ŽENA ZOMRELA

Prešovčan v nej leží 
po infarktoch

V nemocnici sa nakazil
ĎALŠÍ ONKOPACIENT

ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ

FOTO: LUKÁŠ PROCHÁZKA 3
SAUNA Z OKRAJA LESA BOJUJE  
O PRESTÍŽNEHO CE ZA AR-A 
Verejnosti slúži bezplatne. 
Porotcovia: Nový fenomén

Informácia pre čitateľov 
printového Korzára 
a Košického večera

Milí čitatelia, 
nielen príroda, ale aj technika dokáže dať niekedy človeku jasne

najavo, že nie sme pánmi všetkého, čo nám za normálnych okol-
ností dobre slúži. 

Žiaľ, takáto neštandardná situácia vznikla aj teraz vo štvrtok
večer v košickej tlačiarni, keď stroj vypovedal poslušnosť takým
spôsobom, že napriek enormnej snahe celého tímu našich tlačiarov
napokon nebolo možné vytlačiť piatkový Korzár s tradičnou víken-
dovou prílohou Pohoda ani týždenník Košický večer. 

Veľmi nás to mrzí, ospravedlňujeme sa vám, urobili sme všetko
preto, aby už tlačiareň robila to, čo má, a aby ste každý deň mali v
ruke svoje obľúbené noviny. 

Predplatiteľom bude platba za vydanie, ktoré nedostali, auto-
maticky odrátaná. 

Košický večer by sme mali vydať s jednodňovým oneskorením,
teda v sobotu 8. augusta. 

Ešte raz sa ospravedlňujeme, ďakujeme za pochopenie, priazeň
a dôveru a želáme vám príjemný víkend aj s printovým sobotňaj-
ším Korzárom už tak, ako ste zvyknutí. 

Jaroslav Vrábeľ, šéfredaktor 

KRAJSKÝ SÚD  
MÁ NOVÚ ŠÉFKU
� Riadiť ho bude 
Frederika Zozuľáková 4

TEPLÁ VODA
STÁLE NETEČIE 
� Vranovčania sú
veľmi nahnevaní 4

BRANKÁR FULHAMU

8

RODÁK OSLAVOVAL 
POSTUP DVA DNI 
Otec: Bude vynikať
aj v Premier League


