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Anketa: Hlasujte
pro památky
Server iDNES.cz vybral šest
chátrajících památek v kraji. Která
si podle vás zaslouží nejvíce, aby
byla opravena? Hlasujte.

OLOMOUC, PŘEROV, JESENÍK, ŠUMPERK, PROSTĚJOV

ROZHOVOR Petr Marek
Zima je dávno pryč. Co dělají
v areálech na horách v létě? Strana B3

Počasí v kraji

SPORT Misionářky Zory
Olomoucké hráčky učily
házenou v Kataru Strana B4

31 °C/34 °C
19 °C/16 °C

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz

Krátce

Olomoucké hejtmanství přispěje
i letos obcím z regionu na opravy
vodovodních a kanalizačních rozvodů, které jsou v havarijním stavu. Dotace v celkové výši 4,5 milionu korun získá sedm samospráv.
Nejvyšší příspěvek, 1,2 milionu korun, obdrží obec Šišma na rekonstrukci čistírny odpadních vod.
„Peníze poskytujeme obcím na mimořádné situace v oblasti vodohospodářství, které je potřeba řešit
co nejdříve. Jedná se například
o vyčištění studní s pitnou vodou.
Případný příspěvek z národních
zdrojů obce nezískají tak rychle,“
řekl náměstek hejtmana Pavel Horák (KDU-ČSL).
(ČTK)

Školní rok skončil, včera dopoledne učitelé svým žákům na základních a středních školách
v kraji předali vysvědčení. První
hodnocení a první prázdniny
tak čekaly také na 57 žáků prvních tříd olomoucké Základní
školy Mozartova. „Celkem jsme
rozdali 57 vysvědčení ve třech
prvních třídách. Je to opravdu
zlomový moment v životě našich prvňáčků, dostali své první
velké vysvědčení, které je odrazem jejich práce,“ řekl ředitel
školy Zbyněk Kundrum. Ne
všichni měli sice letos samé jedničky, podle ředitele školy to
však vůbec nevadí. „Na vysvědčeních byly i nějaké dvojky, ale
dvojka vůbec není špatná známka. Slouží spíš jako ukazatel, kolik jsme toho dítě zvládli naučit.“
(taš)

OLOMOUC

Poliklinika předepisuje
elektronické recepty

Muž neplatil alimenty,
dluží osmnáct tisíc
Ze zanedbání povinné výživy je obviněný pětatřicetiletý muž z Olomouce. Po dobu nejméně osmi
měsíců nepřispíval na výživu
svých nezletilých dětí ve věku osm
a jedenáct let. Matce dětí tak dluží
osmnáct tisíc korun. Muži nyní
hrozí až dva roky vězení.
(dík)
LIPOVÁ

Zloděj si odnesl
z domu desetitisíce
Šok zažili majitelé domu v Lipové-lázních na Jesenicku. Domácí
úspory přesahující dvaačtyřicet tisíc, jim ve středu ukradl neznámý
zloděj. Dovnitř se dostal bez použití násilí otevřeným vchodem ze
dvora. Ze zásuvky stolu si odnesl
dva igelitové sáčky s finanční hotovostí. K igelitovým sáčkům zloděj
ještě přibral dvě peněženky, které
byly na jídelním stole.
(rš)

Samé jedničky?
Foto: Petr Janeček, MF DNES

Bratr olomoucinu by už brzy
mohl pomáhat lidem s nádory
Do Olomouce se na pět dní sjedou stovky
špičkových odborníků. Bude mezi nimi i Doriano
Fabbro, který přispěl k objevu sloučenin používaných
například při léčbě chronické myeloidní leukémie.
OLOMOUC Už jen pár měsíců
a mladší bratr známé látky olomoucin, by se mohl objevit v nemocniční praxi. Byť jako „nováček“ mezi
preparáty na léčbu rakoviny stále
ještě pod pečlivým dohledem.
Látka objevená olomouckými
vědci ve spolupráci s Francouzi,
kteří ji nazvali roskovitin, by mohla pomáhat lidem bojujícím s určitým typem rakoviny plic i některými dalšími zhoubnými nádory.
A zatímco roskovitin už olomoučtí
vypustili do světa, potažmo do rukou farmaceutické firmy, která

nyní dokončuje pokročilé klinické
studie, vyrůstají už v olomouckých
laboratořích další nadějné „děti“
z obdobné skupiny přírodních látek s protinádorovou aktivitou. Jejich výzkum sice není ještě tak daleko jako u roskovitinu, ale vědci
doufají, že už za pár let pomohou
třeba lidem s rakovinou jater.
Úspěch olomouckých badatelů
z Laboratoře růstových regulátorů, která je společným pracovištěm přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd

FAKTA

Konference
Od 30. 6. do 4. 7. do Olomouce na
prestižní mezinárodní konferenci
Natural Anticancer Drugs 2012
přijedou odborníci z celého světa.
Hlavním tématem je výzkum
přírodních látek s protinádorovou
aktivitou, vývoj nových
protirakovinných léčiv a studium
mechanismů působení těchto látek.
České republiky, přiláká od soboty
do středy do Olomouce stovky odborníků z celého světa. Přijedou i ti
nejlepší badatelé daného oboru.
A co roskovitin dokáže? Velmi
zjednodušeně řečeno zasahuje rakovinné bujení na nejcitlivějším

Je to hon na čarodějnice, hájí Rychlost vozidel v Prostějově
se Horáková. Doping odmítá budou opět sledovat radary
PROSTĚJOV Bikrosařka Jana Horáková si připadá jako ve zlém snu,
z něhož ale nejde procitnout.
„Jsem neuvěřitelně zklamaná
a v šoku. Nemůžu tomu stále uvěřit a považuji to za svou životní
křivdu,“ napsala v prohlášení zaslaném MF DNES. Realita je tvrdá:
kvůli dopingu nemůže česká elitní
bikrosařka dva roky závodit, přišla
tak o olympijské hry v Londýně.
Kvůli zastavení činnosti od Mezinárodní cyklistické unie (UCI)
ztratila už květnové mistrovství
světa v bikrosu v Birminghamu.
Horákové našli komisaři v krvi zakázanou látku clenbuterol při loňském šampionátu ve švýcarském
Champéry (ve fourcrossu byla tehdy pátá), což potvrdil místopředseda Českého olympijského výboru
František Dvořák i předseda bikrosové komise Karel Mařák. Devětadvacetiletá cyklistka z Prostějova

Vyrazte do kina
Programová nabídka kin
v Olomouckém kraji

Dětem skončila
škola a teď hurá
na prázdniny

Kraj přispěje obcím
na opravy vodovodů

OLOMOUC

B

Vysvědčení

OLOMOUC

Olomoucká poliklinika spustila
jako jedna z prvních zdravotnických zařízení v zemi pilotní provoz eReceptu. Lékaři začali pacientům předepisovat elektronické recepty. Na nový systém eReceptu je
připravena i tamní lékárna, takže
si pacienti mohou svůj lék okamžitě v přízemí polikliniky vyzvednout.
(red)

SOBOTA 30. 6. 2012
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obvinění z dopingu důrazně odmítá. „To, že se látka v mé moči našla, popřít nemohu. Na druhou
stranu mi nebylo umožněno,
abych porovnala DNA moči se svojí DNA,“ diví se. „Udělala jsem vše,
co bylo v mých silách, abych dokázala svou nevinu. Podstoupila
i analýzu vlasu, která prokázala, že
se o doping nejednalo a tudíž šlo
o náhodné požití neterapeutické
dávky. Pro mě možným vysvětlením je požití této látky z kontaminované stravy. Což se v dnešní
době stává, jak je patrno z jiných
podobných případů.“
K takovému závěru došla i disciplinární komise Českého svazu
cyklistiky, která Horákovou začátkem letošního roku zbavila obvinění. Proti tomu si však podala odvolání UCI a Mezinárodní sportovní
arbitráž v Lausanne rozhodla
o trestu.
» Pokračování na str. B4

Magistrát nyní vypisuje nové výběrové řízení na jejich provoz

PROSTĚJOV (dík) Když jedenáctka
radarů, které jsou na frekventovaných místech v Prostějově, přestala oficiálně měřit rychlost, protože
celý systém odporoval zákonu, počet přestupků se ztrojnásobil. Zařízení jen statisticky zaznamenávala
data a nebylo výjimkou, že někteří
šílenci se po ulicích města řítili
rychlostí až sto šedesát kilometrů
v hodině. Tuto praxi chce v příštích měsících prostějovský magistrát radikálně změnit.
„Smlouvu s firmou Czech Radar, která radary dodala, jsme vypověděli. Výpovědní doba končí letos v září a do té doby se musíme
rozhodnout, jak dál postupovat.
Proto chceme nyní vypsat nové výběrové řízení jak na pronájem, tak
na prodej radarů. Rozhodneme se
podle toho, která nabídka bude
pro město výhodnější,“ vysvětlila

náměstkyně primátora Prostějova
Alena Rašková.
V době, kdy se oficiálně měřila
rychlost aut, měl Czech Radar téměř padesát procent z vybraných
pokut. To chce nyní město změnit
pouze na čtvrtinový podíl. Radnice původně uvažovala, že s Czech
Radarem uzavře novou smlouvu,
v níž si výhodnější podmínky vyjedná. „Pokud bychom ale výpověď stáhli a uzavřeli novou smlouvu, do které bychom dali nové podmínky, mohli bychom být napadnuti z porušení zákona. Proto raději vypíšeme úplně nové výběrové řízení, do nějž se mohou přihlásit
všichni zájemci včetně Czech Radaru,“ řekla Rašková.
Czech Radar již potvrdil, pokud
budou podmínky přijatelné, že se
firma do výběrového řízení v Prostějově přihlásí.

místě. Brání mu bujet. To, co vyvolává nekontrolované množení buněk dělením a růst nádoru, by měl
umět zvrátit zásahem do molekulového soukolí, které dané dělení
řídí. Roskovitin je navíc látkou vytvořenou, obdobně jako jeho starší sourozenci olomoucin či bohemin, na bázi přírodních hormonů
cytokininů. „U roskovitinu už končí takzvaná fáze 2B, kdy klinické
studie už probíhají v řadě nemocnic po celém světě. Byť v Česku se
paradoxně tato látka nezkouší,“
poznamenal šéf Laboratoře růstových regulátorů Miroslav Strnad.
Látka tak za sebou má kromě
vlastního vývoje i zkoušení na dobrovolnících či fázi, při níž specialisté hledají typ nádoru, na který nejlépe zabere, nejlepší způsoby dávkování a podobně. Nynější fáze už

představuje podávání látky podle
určitého schématu velkému počtu
pacientů s nádorem v řadě nemocnic po celém světě. „Zjistí se tak validita výsledků i zda látka doopravdy lidem pomáhá. Třetí fází už je
zahájení výroby, kdy se látka oficiálně podává a zjišťuje se, jestli se
nevyskytnou ještě nějaké problémy,“ popsal Strnad. Do výroby by
se podle jeho odhadu mohla jimi
vyvinutá látka dostat už brzy. Vedle některých nádorů plic by mohla
ulevit i nemocným s nádory hltanu či ústní dutiny.
„Máme i další nadějné děti.
Opět na principu rostlinných růstových regulátorů. Třeba nyní se
už zkouší na lidských nádorech
v myších látky na zhoubné jaterní
nádory,“ poznamenal Strnad.

» Pokračování na str. B2

INZERCE

KAŽDÝ DESÁTÝ Z NÁS JE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝ
Přibližně každý desátý obyvatel České republiky (dle dat ČSÚ z r. 2007) má přiznaný status osoby se zdravotním postižením (OZP). Zdravotní postižení přináší řadu omezení.
Zvláště v okamžiku vstupu na pracovní trh se toto omezení stává vážnou překážkou.
Zaměstnavatelé vnímají tuto skupinu často jako potenciální problém a ohrožení výkonnosti své firmy. Situaci zaměstnávání OZP proto dlouhodobě věnuje zvláštní pozornost
jak stát, tak i řada profesních organizací a zájmových sdružení.
Skupina zdravotně postižených je velmi rozmanitá a kromě vozíčkářů, nevidomých
a neslyšících zahrnuje také skupinu lidí, jejichž postižení není na první pohled příliš
patrné. Astmatici, diabetici nebo třeba lidé s duševním onemocněním - i takoví lidé
obtížně hledají pracovní uplatnění. Významnou pomoc jim může nabídnout pracovní rehabilitace, kterou zabezpečují a financují krajské pobočky Úřadu práce České
republiky (ÚP ČR).
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného
zaměstnání pro OZP. Právo na pracovní rehabilitaci má nejen každý člověk uznaný
orgánem sociálního zabezpečení jako invalidní (OZP), ale také ten, kterému byla
invalidita odebrána v posledních 12-ti měsících či člověk dočasně práce neschopný na
základě doporučení ošetřujícího lékaře. Žádost o pracovní rehabilitaci může OZP podat
na kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP ČR příslušné podle místa jejího bydliště.
Cílem projektu MPSV ČR, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem, je
podpořit rozvoj pracovní rehabilitace v ČR a změnit systém posuzování zdravotního
stavu OZP stanovením okruhu jejich funkčních schopností (ergodiagnostika) a systému
využití jejich disponibilního pracovního potenciálu. Snahou je propojit v tomto regionu
významné partnery podílející se na procesu pracovní rehabilitace (krajská pobočka ÚP
ČR, zaměstnavatelé, zdravotnické zařízení, poradenské a vzdělávací organizace, neziskové organizace a další subjekty).
Pro více informací se obracejte na dodavatele veřejné zakázky projektu „Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ (zkr. PREGNET) Vzdělávací společnost
EDOST, s. r. o., www.edost.cz, nebo na internetové stránky www.pracovnirehabilitace.cz

