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ŠPORT
Ženy Lokomotívy
útočia 
na prvú ligu

11

VAREHA UDAL 
GABRIELU MATEČNÚ 
� Odňala mu vraj pozemky,
prenajali ich jej strýkovi 5

IMPÉRIU RODOVCOV
ZHOREL KRAVÍN 
� Svedok tvrdí, že bol 
podpálený úmyselne

KOŠICE NAPLNO ŽIJÚ ARTFILMOM

Zuzana Mauréry venovala
Hercovu misu
OTCOVI FOTO: JUDY 3

DPMK S ŇOU KONČÍ

NOVÁ MESTSKÁ KARTA UNIKÁ 
SPOD PRIAMEJ KONTROLY
Zmena prevádzkovateľa je
zahmlená, financovanie tajné

CESTU NA LETISKO MAL STAVAŤ
INVESTOR. ZATIAHNE TO ŠTÁT
Na krížení s električkovými
koľajnicami bude semafor

PRIEMYSELNÝ PARK PEREŠ

2FOTO: LEN

UŽ SA TO ZAČÍNA

OTVORILI
KÚPALISKÁ
Ľudí prišlo 
poskromne 5

INVESTÍCIA V KOŠICIACH

2

POČASIE� V noci bude polooblačno 
až oblačno. Ojedinele prehánky.

� Cez deň bude polooblačno 
až oblačno, lokálne až zamračené. 25 °C 16 °C

STRANY 8, 9
� Piatkovým otváracím ceremoniálom sa v Košiciach spustil deväťdňový festivalový
maratón. Art Film Fest po tretí raz priniesol do Košíc stovky filmov, množstvo známych
tvárí i zaujímavých sprievodných akcií. Hviezdou prvého festivalového víkendu bola
Zuzana Mauréry, laureátka ceny Hercova misia, ktorá sa s príchodom do Košíc tak tro-
chu vrátila späť do detstva. FOTO: JUDY 

OTVORILI ZÁVOD
MINEBEA
Zamestná viac 
ako tisíc ľudí
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ŠPORT
V tretej 
lige boli 
gólové hody

11

DODRŽALI SĽUB.
BOLO TO VEĽKÉ 
� IMT Smile vypredali
prešovský amfiteáter

FOTO: LUCKA PACHOVSKÁ/FB/DOPRAVNÝ SERVIS

VÁŽNA HAVÁRIA

KŠEFTY S PRENÁJMOM

5

POČASIE� V noci bude polooblačno 
až oblačno. Ojedinele prehánky.

� Cez deň bude polooblačno 
až oblačno, lokálne až zamračené. 25 °C 16 °C

VÝCHOD NAPLNO ŽIJE ARTFILMOM

Zuzana Mauréry venovala
Hercovu misu
OTCOVI

STRANY 8, 9
� Piatkovým otváracím ceremoniálom sa v Košiciach spustil deväťdňový festivalový
maratón. Art Film Fest po tretí raz priniesol do Košíc stovky filmov, množstvo známych
tvárí i zaujímavých sprievodných akcií. Hviezdou prvého festivalového víkendu bola
Zuzana Mauréry, laureátka ceny Hercova misia, ktorá sa s príchodom do Košíc tak tro-
chu vrátila späť do detstva. FOTO: JUDY 

5

IMPÉRIU RODOVCOV
ZHOREL KRAVÍN 
� Svedok tvrdí, že bol 
podpálený úmyselne

VAREHA UDAL
MATEČNÚ
Jeho pozemky
vraj dala strýkovi

Zrazili sa tri autá, 
šesť ľudí sa zranilo
Piatich previezli do ne-
mocnice, utrpeli najmä
úrazy hlavy a hrudníka.

BREKOV. Pri dopravnej neho-
de troch osobných motorových
vozidiel v Brekove v okrese Hu-
menné sa v nedeľu popoludní
zranilo šesť ľudí. 

„Vodič golfu neprispôsobil
rýchlosť a nestihol ubrzdiť
pred kolónou pred ním. Strhol
riadenie vľavo, ale aj tak nara-
zil do vozidla pred ním a do vo-
zidla v protismere,“ opísal 
priebeh nehody prešovský
krajský policajný hovorca Da-
niel Džobanik. 

Pomáhali im hasiči aj po-
zemní záchranári, uviedol ope-
račný dôstojník Krajského ria-
diteľstva Hasičského a
záchranného zboru v Prešove. 

Hovorkyňa záchranárov
Alena Krčová spresnila, že po
ošetrení päť zranených osôb
previezli do nemocnice v Hu-
mennom. 

Utrpeli najmä úrazy hlavy
a hrudníka. 

Alkohol u účastníkov ne-
hody nezistili. 

Podľa informácií z do-
pravného servisu na facebooku
sa na mieste tvorili kolóny. 

(tasr, kla, jo)

Vo Veľkom 
Šariši horel 
rodinný dom
Hasiči museli rozobrať
strechu.

VEĽKÝ ŠARIŠ. K požiaru ro-
dinného domu vo Veľkom Šari-
ši v okrese Prešov privolali
v nedeľu krátko pred 16.00 h
hasičov. 

Na zásah odišlo desať prís-
lušníkov so štyrmi kusmi tech-
niky. 

Sedlovú strechu na jedno-
poschodovom dome na Ulici
Andreja Hlinku hasiči museli
rozobrať. 

Pri zásahu sa nikto nezra-
nil. 

Príčina požiaru aj výška
škody sú v štádiu vyšetrovania,
informoval operačný dôstojník
Krajského riaditeľstva Hasičs-
kého a záchranného zboru
v Prešove.  (tasr)


