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„Bude do určité míry prosklený.
Pak jsme z technického hlediska
byli nucení zbourat balkon. Celou
tuto stěnu se snažíme využít ji-
nak,“ popsal Vlk.

Díky odbourání pekárny i balko-
nu objekt o něco opticky ustoupí
od historických budov. Jiná bude
i fasáda. Dnešní beton a mozaiky
mají v podstatně větší míře nahra-
dit skleněné plochy. Investor nepo-
minul ani větší počet stání pro Pro-
stějovany oblíbený dopravní pro-
středek – kola.

„Město není investorem přestav-
by Prioru. Věříme ale, že rekon-
strukce bude ku prospěchu vzhle-
du náměstí a komfortu nakupují-
cích,“ dodala mluvčí prostějovské
radnice Jana Gáborová.

A jak prostějovští vlastně volili

pro své očekávané „dítě“ jméno,
které nahradí dnešní logo? Sáhli
do současnosti i historie, které se
v mnohém protnuly. „Název Zlatá
brána jednak odkazuje k novodo-
bé historii, kdy máme adresu Du-

kelská brána. Pak jsme z různých
názvů zvolili tento i proto, že tu
kdysi stával hostinec U Zlaté bečič-
ky a jen kousek odtud je dům
U Zaté studny,“ popsal alchymii
volby Vlk.

V prostějovském centru by
v roce 2015 měla být dokončena
i nová nákupní galerie. Na její po-
době se podílejí architekti z lon-
dýnské kanceláře Benoy Ltd, která
pracovala i na tváři olomoucké Ga-
lerie Šantovka. Investorem má být
společnost Manthellan. „Ano, stá-
le platí termín otevření v roce
2015. Potřebné pozemky jsou
v tuto chvíli ve vlastnictví města
a budou koupeny v souladu s uza-
vřenou smlouvou v další fázi pří-
pravy projektu,“ doplnil mluvčí
projektu Galerie Prostějov Juraj
Aláč. Jitka Janečková

OLOMOUC (ls) Náročný víkend má
před sebou Moravská filharmonie
Olomouc. V neděli totiž přímo na
Pražském hradě ve Španělském
sále odehraje koncert u příležitosti
životního jubilea Václava Hudeč-
ka. Záštitu nad tímto koncertem
převzala Livie Klausová.

Vystoupení, na kterém vedle
houslového koncertu a Mazurek
Dvořáka zazní také Uherské tance
Brahmse, Dvořákovy Slovanské
tance a Schumannová předehra
Manfred, začíná v sedm hodin ve-
čer a Moravskou filharmonii bude
řídit její šéfdirigent Petr Vronský.
Celý večer bude natáčet Česká tele-
vize.

„Je to pro nás prestižní záleži-
tost. Orchestr zkouší odpoledne

a někdy i večer. Manfreda R. Schu-
manna, kterého si pražský pořada-
tel koncertu Dotyky hudby vybral
jako úvodní skladbu, orchestr hrál
před mnoha lety, proto se důklad-
ně připravujeme,“ svěřil se šéfdiri-
gent Petr Vronský.

Náročnost víkendu, který mají
filharmonici před sebou, nezastí-
rá.

„Když si jen představíte odjezd
z Olomouce v neděli v 9.30, zkouš-
ka na Hradě od 14 do 18 hodin,
pak vypjatý koncert od 19 do 21.10
a ještě návrat domů v ranních hodi-
nách, bude to opravdu náročné,“
uzavřel Vronský.

O koncert na Pražském hradě
posluchači nepřijdou, mohou ho
zhlédnout ze záznamu.

6 000 už je na dosah Česká výprava se během výstupu
blíží hranici šest tisíc metrů. Vrchol vpravo však ještě není
Mera Peak, ten leží výrazně výš. Foto: Archiv M. Hanákové
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Jednadvacetidenní výprava, bě-
hem které trojice Čechů překona-
la sedla Sherpani Col a West Col,
jež leží ve výšce 6 135 respektive 6
143 metrů, nejsou (mimo jiné pro
svou vysokou náročnost) rozhod-
ně žádnou turistickou „dálnicí“.

„Například jsme patnáct dní
v kuse nepotkali žádnou další vý-
pravu s jedinou výjimkou, kterou
byli náhodou také Češi. Měli v plá-
nu stejnou trasu jako my, ale bo-
hužel to museli kvůli výškové ne-
moci vzdát a vraceli se zpátky
dolů,“ vypráví Hanáková.

„Strach o srdce jsem měla.
Naštěstí zbytečně“
„Samozřejmě jsme se báli, že do-
padneme podobně a že našeho
cíle, tedy přechodu sedel a poté po-
kusu o výstup na vrchol Mera
Peak, nedosáhneme. U mě se na-

víc obavy násobily i tím, že jsem
netušila, jak tuto zátěž zvládnu
s ohledem na kardiostimulátor.
Od lékařů jsem sice dostala k vý-
pravě zelenou i s ujištěním, že by
žádné problémy nastat neměly,

ale určitá nejistota a obavy přece
jen v koutku duše zůstaly,“ podotý-
ká.

„Budík“, který má voperovaný
pod kůží a z něhož vedou drátky
do srdečního svalu, nepřetržitě hlí-

dá činnost srdce, které kvůli poško-
zení funkce sinusového uzlu může
někdy „vynechat“.

„V té chvíli kardiostimulátor vy-
šle signál a činnost srdce upraví.
Lékaři byli přesvědčení, že ani tak-
to extrémní podmínky a nadmoř-
ská výška chod přístroje nijak nega-
tivně neovlivní a to se také potvrdi-
lo. Dokonce jsem měla pocit, že na-
hoře všechno funguje ještě lépe
než v normálních výškách,“ usmí-
vá se horolezkyně, která s nákla-
dem těžkým pětadvacet kilogramů
denně absolvovala šest až osm ho-
din náročného pochodu.

Během výpravy shodila přibliž-
ně osm kilogramů. „Ale když jsme
slezli dolů, cpali jsme se několik
dní jen obrovskými steaky, takže
váha se zase brzo vrátila do normá-
lu,“ směje se.

(Zatím) nesplněným snem
zůstává sedmitisícovka
Sama prý netuší, jestli se před ní
s kardiostimulátorem někomu po-
dařilo do podobné výšky vystou-
pat. „Pokoušela jsem se hledat,
jestli někde podobný záznam ne-
objevím, ale nepovedlo se mi žád-
nou zmínku najít. Takže buď to ješ-
tě nikdo nezkoušel, nebo o tom
jen veřejně nepromluvil,“ pozna-
menává.

„Já bych ale byla strašně ráda,
kdyby se můj výkon stal pro ostat-
ní lidi inspirací. Chci, aby věděli,
že i s takovým handicapem se dá
žít naplno. Nemusí to být zrovna
lezení na himálajské šestitisícov-
ky, ale jakýkoliv sport nebo nároč-
nější činnost. Hlavní slovo pocho-
pitelně musí mít lékař, ale ani v ta-

kové situaci, do které jsem se do-
stala já, by se člověk neměl hned
vzdávat.“

Její zdravotní problém o sobě
dal poprvé vědět v roce 2009, sho-
dou okolností jen několik týdnů
poté, co se v pohoří Pamír neúspěš-
ně pokusila zdolat sedmitisícový
vrchol Pik Lenina (7 134 m).

„Tehdy jsme neuspěli, ale dnes
to vidím především tak, že bylo ob-
rovské štěstí, že mne kolaps potkal
až po návratu domů a nikoliv ně-
kde v Pamíru. To by asi byl konec,“
dodává Hanáková, která pracuje
jako radiologická asistentka v olo-
moucké fakultní nemocnice.

Říjnovým výstupem na himálaj-
ský Mera Peak si díky jeho 6 461
metrům vytvořila osobní výškový
rekord.

„Mým dalším cílem a snem je
teď pokusit se znovu o nějakou
sedmitisícovku. Nyní se pokouším
sehnat peníze na další výpravu,
kterou bychom chtěli podniknout
příští rok. Cílem je vrchol Muzta-
gh Ata, který leží ve výšce 7 546 me-
trů,“ plánuje.

Jakub Štos

Závěrečný výstup Horolezkyně během
poslední fáze výstupu na vrchol hory
Mera Peak ve výšce 6 476 metrů.

Foto: Pavel Dušička

Osmatřicetiletá radioložka z Olomouce Markéta Hanáková dokázala tři roky
poté, co jí lékaři kvůli srdeční vadě voperovali kardiostimulátor, zdolat v Himálaji
6 476 metrů vysokou horu Mera Peak. Teď pokukuje po sedmitisícovce.

FAKTA

Tři Češi na vrcholu
Mera Peak
Trojice horolezců – Markéta
Hanáková, Zdeněk Hodinář a Pavel
Dušička – úspěšně zdolali během
jednadvaceti dnů náročný trek přes
himálajská sedla Sherpani Col
(6 135 m) a West Col (6 143)
a výpravu zakončili úspěšným
výstupem na vrchol Mera Peak
(6 476). Hanáková přitom má od
roku 2009 kvůli srdeční vadě
voperovaný kardiostimulátor.
S podobnou vadou jde o jedinečný
sportovní výkon.

Dokázali jsme to!Markéta Hanáková
a Zdeněk Hodinář na vrcholu Mera Peak.
V dálce za nimi je vidět nejvyšší hora
světa Mount Everest. Foto: Pavel Dušička

Měla jsem pocit, že
nahoře všechno
funguje ještě lépe než
v normálních
výškách.

Dřina na laně Jeden z náročných úseků, který výprava absolvovala
během výstupu do sedla Sherpani Col (6 135 m) Foto: Archiv M. Hanákové

Interiér rekonstruovaného
Prioru Vizualizace: KANIA

Socialistický Prior se promění

Špatně zapojená elektřina
vás může zabít.
Špatný dodavatel
jen otrávit.
Přejděte k novému.
www.yello.cz nebo 840 555 777

INZERCE
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Filharmonie balí kufry, jede
koncertovat na Pražský hrad

S kardiostimulátorem na
himálajskou šestitisícovku

INZERCE

Zaměstnání nab.

Přijmeme telefonní operátory/ky, asis-
tenty/ky, referenty/ky, obch. zástupce a ma-
nagera. Výdělek od 30 000 Kč. m dle prac.
zařazení. Info na pozicepracovni@email.cz
nebo na 605 254 556.

Automobily-popt.
Jakoukoliv Š-Felicii. Tel.: 604 118 269

Koupím
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Zvířata
Knírač malý p+s, tel.: 733 746 213.

Knihy a časopisy
Koupím i LP, pohledy, plakáty. T: 603469105


