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Čtěte v pondělí
Servis kulturních akcí v kraji
na celý příští týden

Počasí v kraji
MOHELNICE Rozpočet neprošel
Zastupitelé Mohelnice neschválili
rozpočet. Chyběl jeden hlas Strana B2

TENIS Extraliga družstev
Uspějí podvanácté tenisté
Prostějova? Strana B4

Krátce
OLOMOUCKO

V kraji se zhoršila
kvalita ovzduší
Nadlimitní koncentrace polétavé-
ho prachu zaznamenali včera me-
teorologové v Olomouckém kraji
v Olomouci, Přerově a v Prostějo-
vě. V Olomouci i v Přerově čtyřia-
dvacetihodinová koncentrace pra-
chu dvojnásobně překročila limit.
Na špatné ovzduší upozornil oby-
vatele Přerova magistrát prostřed-
nictvím SMS. Lidé by podle něj
měli omezit pohyb venku. Nejvyš-
ší koncentrace polétavého prachu
jsou nyní v olomouckémístní části
Hejčín, kde přístroje odpoledne na-
měřily hodnotu 140 mikrogramu
prachu na metr krychlový. Limit je
50 mikrogramů na metr. (ČTK)

PŘEROV

Zloději ukradli
drahý mercedes
Mercedes v hodnotě více než půl
milionu korun ukradl ve čtvrtek ne-
známý zloděj v ulici Koliby v Přero-
vě. Po autě soukromé firmy v hod-
notě 550 tisíc korun nyní pátrají
policisté, zloději hrozí v případě
dopadení vězení v délce dvou až
osmi let. (stk)

HRANICE

Muže přistihli
za volantem opilého
Policejní hlídka ve čtvrtek v Hrani-
cích přistihla dalšího opilého řidi-
če. Poté, co policisté zastavili
v Nové ulici ke kontrole FordMon-
deo a nechali pětašedesátiletého
muže za volantem provést decho-
vou zkoušku, přístroj ukázal 1,43
promile alkoholu. Při druhém mě-
ření pak byla hodnota 1,27 promi-
le a při třetím o dvě setiny nižší.
Hlídka proto muži zabavila řidič-
ský průkaz a zakázala další jízdu.
Muži hrozí až roční vězení a zákaz
řízení. (stk)

OLOMOUC

Podvodník obral
seniorku o sto tisíc
Další seniorka se ve čtvrtek v Olo-
mouci stala obětí podvodníka. Ten
zkusil často používanou fintu, kdy
osmaosmdesátileté ženě zavolal
a představil se jako její vnuk, který
potřebuje půjčit osmdesát tisíc ko-
run kvůli dopravní nehodě. Senior-
ka mu uvěřila, a protože doma to-
lik peněz neměla, vyrazila do ban-
ky, kde vybrala ještě o dvacet tisíc
víc. Tyto peníze pak podle dohody
na rohu Karafiátové ulice předala
neznámémumuži. Po podvodníko-
vi nyní pátrají policisté. (stk)

PROSTĚJOV Z Prostějova po deseti-
letích zmizí betonový socialistický
obchodní dům Prior. Majitelé plá-
nují stavbu, která v 70. letech vy-
rostla necitlivě přímo na hlavním
historickémnáměstí a v těsné blíz-
kosti kostela, za 100milionů korun
od základů přebudovat. Moderní
nákupní galerie, jejíž investoři se
inspirovali nedávnou přeměnou
Prioru v Olomouci, dostane i nové
jméno – Zlatá Brána.
Budoucí jméno prostějovského

centra je svázané s historií místa,
kde stavba očekávající totální re-
konstrukci stojí. Nejspíš už během
února či března příštího roku se
objekt v centru města začne po-
stupněměnit. Rekonstrukcemá tr-

vat od jejího zahájení zhruba násle-
dujících devět měsíců.
Současné tváři Prioru pocházejí-

cí z počátku 70. letminulého stole-
tí dají radikální omlazovací kúru
práce za stomilionů korun. Prostě-
jovští by rádi stihli přebudovat ob-
jekt do období před Vánocemi
2013. Tedy obdobně rychle jako se
to letos podařilo v centru Olomou-
ce v případě přestavby někdejšího
Prioru na nedávno otevřenouGale-
rii Moritz.
„Dnes je obchodní dům jen

v přízemní a prvním patře. Chce-
meprodejní plochu rozšířit i o dru-
hé parto. Tam jsou zatím jen dílny,
sklady a kanceláře. Chceme patro
nejen rekonstruovat, ale i zastřešit

po celé ploše,“ podotkl jednatel
společnosti Prior IK Adolf Vlk. Pře-
stavba je podle něj nezbytná, aby
vůbec mohlo toto nákupní cent-
rum dál fungovat. „Stamilionové
investice se nebojíme. Původní ob-
chodní dům byl otevřený v roce
1973 a žádnou zásadní rekonstruk-
cí od té doby neprošel a nám ne-
zbývá, než se přizpůsobit dnešním
podmínkám,“ vysvětlil Vlk.

V nich jsou mimo jiné podle něj
zbytečné tak rozlehlé skladovací
prostory. A část z nich lze tedy bě-
hem přestavby přeměnit na pro-
dejní plochy. Lidé budou moc do
nynějšího obchodního domu cho-
dit nakupovat ještě v lednu. Během
února velká část prodejen zavře.
Fungovat bude dál prodejna potra-
vin Billa. Tam se podle Vlka provo-
zovatelé ještě domlouvají na termí-

nech a způsobu fungování během
oprav. „Opravenou Zlatou bránu
chceme otevírat před Vánocemi
2013, podobně jako se jim to poved-
lo v Olomouci u Galerie Moritz,“
věří Vlk. Technický provoz jako
jsou rampa či sklady umístěné
dnes v přístavku obchodního
domu směrem kmuzeu a ke koste-
lu, se nově změní v prodejní pro-
stor. » Pokračování na str. B3

OLOMOUC (stk, mip) Olomoucký
krajský soud včera vynesl rozsu-
dek za pokus o vraždu vmístní cuk-
rárně. Hádka dvou mužů tam
v březnu vyvrcholila útokem no-
žem, který jen náhodouminul krč-
ní tepnu napadeného. Útočníka
Miloslava Korčáka za to soud po-
slal za mříže na sedm let.
„Muže jsme uznali vinným pod-

le obžaloby a výjimečně mu uložili
trest pod spodní hranicí sazby a to
v trvání sedmi let ve věznici s ostra-
hou,“ uvedl soudce EduardOndrá-
šek. Muži přitom hrozil trest v dél-
ce až osmnácti let. „Zohlednili
jsme nevhodné chování poškoze-
ného, který ten konflikt vyprovoko-

val, a také to, že obžalovaný napa-
denému uhradil sám od sebe ná-
hradu škody,“ vysvětlil Ondrášek.
„Vycházeli jsme ale z toho, že jde
o pokus vraždy. Toto nebyla nutná
obrana,“ dodal.
Impulzemk útoku bylo to, že na-

padený začal v cukrárně a kavárně
v městské části Černovír, kde Kor-
čák slavil narozeniny pivem, slivo-
vicí a ginem, obtěžovat jednu z pří-
tomných slečen. Dával jí ruce na
prsa a do rozkroku. Korčák se ženy
zastal, dostal však ránu sklenicí do
hlavy. O noži, jímž podle obžaloby
napadeného bodl do levé strany
dolní čelisti a způsobil mu osmi-
centimetrovou ránu na krku, neví.

Trofeje

Lidé si mají
možnost „osahat“
vítězné poháry
Tři tenisové trofeje – z Davis
Cupu, Fed Cupu a Hopmanova
poháru, tedy soutěží, které letos
vyhráli čeští reprezentanti a repre-
zentantky – jsou v těchto dnech
k vidění ve foyer prostějovského
Hotel Tennis Clubu. „Jsou vysta-
veny v rámci pátečního slavnost-
ního Večera mistrů a medailistů
a nadcházejících zápasů tenisové
extraligy, která se v Prostějově
koná do 19. prosince,“ nastínil
mluvčí pořádající agentury TK
Plus Tomáš Cibulec. Zájemci si
tak mohou zblízka prohlédnout
známou „salátovou mísu“, kterou
před nedávném ve finále se Špa-
nělskem vybojovali Tomáš Ber-
dych a Radek Štěpánek, stejně
jako trofej z ženského Fed Cupu,
v jehož finále přemohly Petra Kvi-
tová a Lucie Šafářová hráčky Srb-
ska. Kulička s diamanty pak připo-
míná zisk Hopmanova poháru
Berdycha s Kvitovou. (stk)

Budova, která od sedmdesátých let hyzdí historické
náměstí v Prostějově, získá nový vzhled.
Rekonstrukce má trvat devět měsíců, majitel budovy
chce mít vše hotovo do konce roku 2013.

OLOMOUC Před třemi lety doma z ni-
čeho nic zkolabovala a skončila v
nemocnici na urgentním příjmu.
Vyšetření u tehdy pětatřicetileté
vášnivé horolezkyněMarkétyHaná-
kové z Olomouce vzápětí odhalila
vrozenou, avšak dosud skrytou sr-
deční vadu.

„S lezením po skalách a dobro-
družnými výpravami do hor je ko-
nec,“ napadlo ji v okamžiku, kdy si
diagnózu od lékaře vyslechla. Zvlášť
když vzápětí dodal, že jí budemuset
voperovat kardiostimulátor.

Jenže nakonec je všechno jinak.
Tři roky po operaci má drobná žena
za sebou úspěšnou himálajskou ex-
pedici, kde dokonce dokázala zlo-
mit svůj výškový rekord. Společně
s dalšími dvěma horolezci – Zdeň-

kem Hodinářem z Olomouc a Pav-
lem Dušičkou z Úpice na Trutnov-
sku – absolvovala jeden z nejnároč-
nějších himálajských treků přes sed-
la Sherpani Col a West Col, který za-
končili úspěšným pokusem o doby-
tí vrcholu Mera Peak (6 476 metrů).

Belgičané s dvanácti nosiči,
Češi s třiceti kily na zádech
Během extrémní výpravy strávili
na cestě jednadvacet dní. To vše na-
víc v podmínkách ztížených fak-
tem, že museli celou trasu zdolat
výhradně bez pomoci šerpů, kteří
by jim pomohli nést zásoby.
„V letošní podzimní sezoně

jsmebyli teprve druhá výprava, kte-
rá trek zvládla. Před námi to zvládli
jen tři Belgičané, ale ti na rozdíl od

nás měli s sebou dvanáct nosičů
a tři horské vůdce,“ poznamenala
Hanáková. „Měli jsme pouze něko-
lik prvních dní jednoho nosiče, ale
naprostou většinu cesty jsme
všechno vybavení i zásoby nesli
sami,“ dodala.
V praxi to znamenalo, že každý

z trojice členů výpravy nesl neustá-
le na zádech náklad vážící pětadva-
cet až třicet kilogramů. „Přiznám
se, že jsem si během cesty mnoho-
krát sáhla na dno. Nejen při mno-
hahodinových pochodech, ale tře-
ba i při slaňování z výšky 200 met-
rů, což už s touto váhou opravdu
bylo docela drsné. Naštěstí mne
kluci vždycky podpořili, když nasta-
la nějaká krize,“ podotkla.

» Pokračování na str. B3

Očima čtenářů:
Hokejový zápas
Podívejte se na snímky
z hokejového zápasu Přerova
s Novým Jičínem. Pošlete i vy
snímky, o které se chcete podělit.

Vítězné poháry
Foto: Petr Janeček, MAFRA

Markéta Hanáková
Foto: Pavel Dušička

Před a po... Prior v Prostějově dnes (vlevo) a po rekonstrukci. Foto: P. Janeček, MAFRA, Vizualizace KANIA

olomouc.idnes.cz

Na himálajský Mera Peak s kardiostimulátorem

Socialistický Prior přemění
sto milionů na Zlatou bránu

Pokus o vraždu v cukrárně
potrestal soud sedmi lety


