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SEVERNÍ A STŘEDNÍ MORAVA A SLEZSKO

STRANA 11

Mimořádně zákeřný útok na psy v Ostravě
byl větší. Takový způsob nástrahy přitom může ohrozit život psa bez ohledu na jeho velikost, protože silně aromatickou
uzeninu dokáže pes zhltnout
najednou.
„To, co se stalo, je samozřejmě hyenismus, co vám na to
mám říct! Nikdo přece nemá
tak vycvičeného psa, aby nesežral kus uzeniny, který najde
na zahradě. Je to hrozné. Pustíte psa na zahradu, aby se vyčural, a hned se může stát tragédie. Snad budou lidé všímaví
a nic takového se už nestane,“
dodal tajemník. Ten ocenil přístup chovatelky, která okamžitě zburcovala radnici a policii,
aby mohlo být zavčas vydáno
varování.

Aleš Honus
Případ mimořádného hyenismu prověřuje policie v Petřkovicích, okrajové části Ostravy. Neznámý pachatel nastražil na zahradách chovatelů psů
uzeninu, do které byly zapíchnuté rybářské háčky. Dva psi
už skončili v péči veterinářů,
radnice a policie společně prosí všechny chovatele o obezřetnost.

Pátráme po pachateli,
který na oplocené
pozemky vhazuje
uzeninu, v níž jsou
rybářské háčky

„Včera na radnici přišla paní a řekla mi o dvou případech
s tím, že je nahlásila i na policii,“ řekl Právu tajemník petřkovické radnice Karel Gattnar.

Nutná operace
Policie potvrdila, že již zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat.
„V současné době pátráme
po neznámém pachateli, který
na oplocené pozemky vhazuje
uzeninu, do níž jsou úmyslně

Policie vyzývá
k obezřetnosti
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Eva Michalíková,
mluvčí policie

„Jedná se skutečně o hyenismus, který společně musíme
zastavit. Proto se obracíme na
veřejnost s varováním a prosbou, buďte obezřetní, hlídejte
své domácí mazlíčky, co na pozemcích snědí. V případě jakéhokoli poznatku či informace,
které by mohly vést k možnému pachateli, volejte linku
158, případně telefonní číslo
V uzenině na zahradách v Petřkovicích se našly rybářské háčky, dva psi už skončili v péči veterinářů.
724 306 165. Každá informace
Tajemník radnice doplnil, že může přispět k objasnění tohovloženy rybářské háčky. Zatím ní, která si vyžádala vyšetření raci. V současné době jsou oba
bylo zjištěno, že u dvou psů ta- u veterináře. Jeden z pejsků pejsci živí,“ konstatovala mluv- v jednom případě šlo o psa to případu,“ nabádá mluvčí pomenšího plemena, druhý pes licie Michalíková.
ková návnada způsobila zraně- musel dokonce podstoupit ope- čí policie Eva Michalíková.

FOTBALISTA OLOMOUCE JAROSLAV MIHALÍK PRÁVU ŘEKL:

Přišel jsem, abychom si pomohli navzájem
Petr Marek
Kvalitní fotbalisté z olomoucké Sigmy v poslední době spíše
odcházejí. Příchodů, které by se
povedly, bylo pramálo. Výjimkou
by mohl být slovenský reprezentant Jaroslav Mihalík (26), jehož
vedení klubu „ulovilo“ v Cracovii.
■ Jaké jsou vaše první po-

city v novém působišti?
Nevím. Jsem tady teprve dva
dny. Město jsem neviděl. Byl
jsem jen dvakrát na pumpě,
a tak jsem se s nikým nepotkal.
Jsem zatím jen v hotelu. Mám
však už za sebou první dva tréninky a zatím všechno klape.

■ Poprvé jste naskočil už
i do zápasu v poháru proti Domažlicím, které Sigma vyhrála 3:1. Jak jste se na trávníku
mezi novými spoluhráči cítil?

Do hry jsem přišel ve druhém
poločase. Byli jsme lepší, kombinačnější. Šlo jen o to, nakolik
budeme efektivní.
■ Jak se váš příchod do
Olomouce zrodil?
Nebyl jsem v Gdaňsku, kde
jsem hostoval, zrovna v dobré
situaci. Věděl jsem, že kouč bude upřednostňovat kmenové
hráče, a tak jsem se rozhodl
změnit prostředí.
Do Olomouce mi pomohl
i Pavel Hapal. Několikrát mi volal i trenér Radoslav Látal, a tak
nebylo na co čekat.
■ Víte, jaký fotbal bude od
vás chtít?

Uvidím časem. Věděl jsem,
že Sigma hraje technický fotbal,
a to by mi mělo vyhovovat.
■ Co si od angažmá na Hané vůbec slibujete?
Přišel jsem, abychom si pomohli navzájem. Pokusím se být
Sigmě nápomocný, abychom se
v tabulce dostali co nejvýše.
A budu-li hrát a dobře, mohl
bych se třeba se slovenskou reprezentací dostat na Euro a to by
bylo super.
■ Zatím jste v Olomouci na
hostování do konce sezony. Je
možnost, že byste zůstal?
Mám hostování s opcí. Všechno je možné.

Brankář Libor Kašík
prodloužil o dva roky
Dál bude působit v týmu
zlínských hokejistů, jimž vydatně pomohl v roce 2014 výbornými výkony k extraligovému titulu. Brankář Libor Kašík
se dohodl s vedením Beranů na
nové dvouleté smlouvě do 30.
dubna 2023.
„Prodloužení kontraktu jsme
řešili delší dobu. Jsem rád, že
navzdory letošní nepříliš povedené sezoně mohu pokračovat
v mateřském klubu,“ sdělil po
podpisu osmadvacetiletý Kašík,
jehož čeká ve zlínském dresu
už jedenáctý extraligový ročník. „Chci v něm být nápomocný k vyšším cílům. Věřím, že

se postupnými kroky zase dostaneme na lepší příčky,“ uvedl
v narážce na to, že v této sezoně mají už v tabulce předposlední Berani jen minimální
naději probojovat se do předkola play off.
Kašík si premiéru v nejvyšší
soutěži odbyl v roce 2011. Pomáhal i Olomouci v první lize.
V létě 2018 odešel na zahraniční štaci do ruského Chabarovsku, avšak angažmá v KHL
nedopadlo podle jeho představ.
Po návratu do Česka nastupoval krátce za brněnskou Kometu. Začátkem roku 2019 se vrátil zpátky do Zlína.
(čfo)

Pacientům po covidu-19 pomáhá vysokovýkonný laser
Možnost ošetření s pomocí
speciálního vysokovýkonného
laseru lidem, kteří se vyléčili
z nemoci covid-19, ale zároveň
mají následky, například poškozené plíce nebo bojují
s dlouhodobou dušností, nabízí
Nemocnice Šumperk.
„Vysokovýkonný laser podporuje hojení a regeneraci tkání
plic. Po aplikaci laserové terapie dochází během několika
dní nejenom ke zlepšení respiračních obtíží, ale i radiologických a fibrotických nálezů. Laserovou terapii podstoupilo také několik našich zaměstnanců
s výrazným efektem zlepšení,
zejména dušnosti,“ vysvětluje

vedoucí fyzioterapeutka šumperské nemocnice Petra Procházková.
Právě dušnost a poškozené
plíce bývají jedním z častých
následků po prodělání onemocnění covid-19. Svoji zkušenost
s tím má například šestatřicetiletý Lukáš Barták. Sám přiznává, že onemocnění zpočátku
podceňoval a nazýval ho chřipečkou. „Ale to, co následovalo, nikomu nepřeji,“ říká mladý
muž. „Prodělal jsem covidový
zápal plic, který poškodil obě
plíce. S následky se peru už třetí měsíc. Krevní testy mám stále špatné. Dnes už alespoň vyjdu schody, aniž bych se musel
každé dva metry zastavovat
a odpočívat,“ dodává Barták.

Ošetření vysokovýkonným
laserem mohou podstoupit
všichni pacienti starší 18 let. Je
však potřeba žádanka od praktického, interního nebo plicního lékaře.
„Ošetření se provádí na obě
strany hrudníku. Každou stranu ošetřujeme patnáct minut.
Terapii je dobré podstoupit
alespoň pětkrát,“ podotkla vedoucí fyzioterapeutka a upozornila, že léčba není hrazena
ze zdravotního pojištění. Cena celé terapie vyjde na 2400
korun.
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Petr Marek

Ošetření vysokovýkonným laserem mohou absolvovat pacienti starší osmnácti let.

Zlín v útlumu. Prohrál pětkrát v řadě
Jiří Tomaškovič
Porážka v dohrávaném 10.
kole na ledě Vítkovic byla pro
hokejisty Zlína už pátou v řadě.
A člen trenérského týmu Beranů Martin Hamrlík bez vytáček přiznává: „Jsme v brutálním útlumu. Na tréninku to není tak špatné, ale jak dostaneme
první gól, tak jdeme strašně
dolů,“ uvedl po úterní porážce
0:3 Hamrlík.
„Pomýšleli jsme na to, že bychom si z Ostravy nějaké body
mohli odvézt, ale bez gólu to

nastartovat nejde. Na každý se
strašně nadřeme, Vítkovice vyhrály zaslouženě,“ poukázal
Hamrlík.
Zlínští vyslali na domácího
brankáře Miroslava Svobodu
slušnou porci sedmatřiceti
střel. Většina z nich se ale do
kategorie nebezpečných dala
zařadit jen stěží. „Spokojení
můžeme být tak s první třetinou. Pak jsme ale dostali góly
a od stavu 0:2 jsme ze zápasu
odešli,“ upozornil útočník Zlína Bedřich Köhler.
„To byl klíčový problém. Ne-

smíme to po dvou gólech zabalit, musíme se rvát dál. Úplně
jsme vypadli z role a Vítkovicím jsme to usnadnili. Nějaké
střely jsme tam měli, minimálně jednu branku jsme dát mohli. Pereme se s tím dlouho, góly
nedáváme. Řešení situací před
brankou není ideální, je tam takový neklid v zakončení,“ dodal bývalý hokejista Vítkovic.
Köhler se do sestavy Zlína
vrátil po jednozápasové absenci způsobené bolavými zády.
„Abychom mohli soupeřům
konkurovat, potřebujeme hrát

v plné sestavě. Ale to se nám
v sezoně povedlo jen jednou.
To není výmluva, ale fakt,“ připomněl Hamrlík, že Beranům
v úterý v Ostravě scházel Okál,
Honejsek, Fryšara a obránce
Gazda, který si plní reprezentační povinnosti.
Další utkání čeká Zlínské
v pondělí 15. února na ledě
Hradce Králové. „Potřebujeme
zabrat. Máme teď v reprezentační pauze prostor potrénovat
a trochu si odfrknout. Snad
nám to pomůže. Možná i mně,“
zadoufal Köhler.

Slovácko nic nepodcení
V předehrávce 19. ligového
kola jsou fotbalisté Slovácka jasnými favority. V tabulce čtvrtý
hradišťský tým nemíní čtrnácté
Teplice na svém hřišti podcenit.
Zápas má výkop v 18 hodin.
„Soupeř usiluje o záchranu,
určitě u nás udělá maximum pro
bodový zisk. Narazíme na bojovného a houževnatého protivníka. Je na nás, abychom si poradili s teplickou defenzívou.
O výsledku se bude rozhodovat
hlavně v šestnáctkách. Věřím,
že především v té hostující,“
přemítá útočník Slovácka Filip
Kubala.

Vzápětí dodává, že i v defenzívě musí být jeho mužstvo obezřetné. „Vždyť Teplice mají na
hrotu borce Mareše a Řezníčka.
Nesmíme jim nechat příliš prostoru,“ předsevzal si.
Kubala očekává zajímavé
utkání. „Minulý víkend jsme
nemohli nastoupit kvůli nezpůsobilému terénu k ligovému duelu v Jablonci, o to víc jsme teď
natěšení. Rádi bychom potvrdili, že v popředí tabulky nejsme
náhodou. Věřím, že na hřišti
prokážeme větší touhu po vítězství než Tepličtí,“ je přesvědčený.
(čfo)

