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Představil jej nový ostravský majitel Baníkrr, jehož snaha je kromě klubu z'achránit také stadi
vladimír kolář

Devět

let vlády

Pražanů

v Baníku skončilo. Od včerej-

ška má nejslavnější fotbalorý
klub v regionu nového majitele.

Od Tomáše Petery jej koupila
ostravská společnost SMK Rea-

Jednáme se všemi
ekonomickými
giganty v Ostravě,
bez nich Baníček
nezachráníme
petr Šafarčík
lity Invest, pařící podnikateli Liboru Adámkovi a společnosti
PAM market.
Adrámek podniká v oblasti

in-

ženýringu, stavebního dozoru

a přípravy velkých

staveb
a areálů. Podílel se napřftlad na
stavbě ostravského obchodního
c€ntra Futurum či olomouckého
komplexu Olympia. PAM market
byl marketingoqy'm partrrerem
Baníru v letech 2003-2005. Paří do skupiny PAM group, jejímiž vlastníry jsou Zdeněk Bóhm
a Petr Safarčík.Oblastmi podni-

kání je marketing, poradenství
a energetika.
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Noví majitelé Baníku Libor Ad,ámek (vlevo) a Petr Šafatrkpredstavují dres, v němžfotbalisté Baníku vybojují jamí bitvu
go ve tvaru srdce představuje znak klubu s nópisem ,,7achraňme Baníček!! ! ".

kými giganty v Ostravě i dalšími jebož vedení máme slíbenu podvýznamnlimi fumemi a máme poru"' podotkl Safarčft .
z toho dobr! pocit. Bez nich zaRozpočty na zbytek sezóny
chránit Baník nepůjde, stejně tak a tň následující maji dvé verze.

Pfojekt Zachíaňme Baníček! ! !

je zaméíenýna ekonomiku klubu, wcholový fotbal, výchovu

m],ádeže a stadión Bazaly, ktery
by měl zustat sídlem Baníku.
,Jednáme se všemi ekonomic-

bez nejuXí možnéspolupnáce se
statutiárním mě§tem ostravou, od

Lákali chlapce do aut
\o\Ý nČÍ\{hon) -

Nezná-

mí mIrž se na Novojičínsku snažili v mhulých rýdnecn lákat děti do arrta Slibovali jim napřiklad
počítačové
hry. Policie ví zatim

o dvou podobných

případech,

,,V souvislosti s touto infor-

mací jsme učiniti preventivní

Poprvé se tak stalo na konci
minuiého roku v Novém JičíněLoučce, podruhé 26. ledna ve
Skotnici u Příbora. ,,Popis podeďelých se Iiší,stejnějako popis
automobilů," uvedl mluvčípoli-

ci předal1 žtíklmi

ni souvislost, protože popis podezřelého muže se liší.

cie

Peř Gřes,

bytu. Podezřelé mu nepňšlo anl
to, že plynaři pracují v neděli.
Scénářpodvodu byl úplně stejBermálao 300 tisíc korun přišel v neděli v ostravě devěta- ný jaký pachatelé použili už ve
osmdesátiletý důchodce, kterého stovkách podobných situací. ,,Saoklamali podvodníci slibující mozvaní plynaň avizovali wácevrácení přeplatku za plyn. Infor- ní přeplatku za plyn,ve qýši tisíc
movala o tom v pondělí mluvčí korun, k dispozici měli však jen
bankovku v nominální hodnotě
ostravské policie Gabriela Holčákolá Norlú případ je dokla- pět tisíc korurr. A tak senior zadem toho, že neustáá varol-álí mffil k místu, kde mél celožvotpolicisnl před ímto druhem pod- ní úspory uloženy, pravděpodobvodníkůse míjejíúó.nkem.
ně pečlivě sledován pachateli,"
Téměř devadesátiletého muže uvedla mluvčíHolčráková.
Poté jeden z leznámý ch požaoslovila dvojice mužůve chvfli,
kdy se wacel z nákupu do svého doval kontrolu plynoměru, který

Aleš Honus

malého školráka do auta šedénebo sříbmébarvy.
opatření. Informovali jsme vedení škol a také obecní úřady ve

záchranu.

In-

konzervativní s 80 milióny korun"'netajil Šafarčft,.ktery za
hlavní příčinuhluboké krize Banftu označil nepYlzeň sponzoru.
Studie nových Bazallů je jů
hotova, vznikla v týmu architek-

Falešníplynaři okradli seniora

Poslední případ se podle něj
odehrál ve skotnici, muž lákal

pravděpodobně ale mezi nimi ne-

,Pynamická počítá s hospodařením se l00 milióny korun ročně,

o

Skotnici a okolí. Školy irrfor*arodičúm."
uvedl mluvčís tím, že policie od

té doby posíIila výkon služby
v teíétru.

,,Přivítráme irrformace o v,ýskyur podeďelého chování na linku

158"' dodal policejní mluvčí.

,

byl umístěn na jiném mí-te-

a druhý muž zůstal v mísmosd
sám.

.Později oba neznám:' _-l,:--l_
byt pod z,ámjnkou. že 5i m*§ r-*F
ngr-r*
nést razítko. Lž :e or
ťrli a senior zjistil" fu mu sch.Éjí

šn

celoživotní úspory ve ťšizbnrba 291 000 korun a vkladní kn,?ka_" dodala m]uvčí.

Krádež oznámil až syn dů-

chodce, a to po několika hodinách. ,.Otec událost svěřij synori
až v pruběhu roáovoru v době.
kdy přišel syn na návštěw." dodala Holčráková.

Rotariáni dali nemocnici
biostimulačnípřístroj
OPAVA (den) -Vedení Slezské
nemocnice v Opavě má o radost
l,íce. Opavští rotaíiáni nemocni-

dy, na diabetickou nohu, atopické ekzémy či pásové opary. Nový přístroj nyní půjde na intemu,

§i totiž darovali biostimulační kožní oddělení tottž jlž nemálílž-

přGtroj za více než 200 tisíc ko- kové oddělení. Vloni bylo bohunrn, Podle primrářky kožníhoodžel v rámci úspomých opaření
ělení Ely Jaškovémá nový zrušeno," připomněla s povzderřístoj Biostimul široképoužití chem primářka.

u velkého množstvíjejich paciatu. Navíc je bezpečnějšínež

Rotary CIub Opava Interna-

§

tional pomiáhá nejen Slezské neh€í.
mocnici či lidem z kraje. ,,NeJeho ,,ýhodou je to, že proni- cháváme se inspřovat náméty
há hlouběji do tkání. Má podobčlenů,reagujeme na aktuální si
a fukce jako laser, je ale mnó- tuaci. Y našíspolečnosti je pobraa bezpečnější.Jeho účinnost řeba více filantropie a mecenáš- l
je jen o dvě procenta ružšínež ství. My se o to snažíme," uvedl
jeden z opavských rotariánů Bře- ú
o jž míněnéholaseru," popisorala noljlku primrářka kožního tislav Tůma. Dodal, že opavští
oddělení opavské nemocnice Eva rotariiáni pomáhají i postiženým a
Ja§ior,á lť už na bércové vře- lidem v Japonsku.
Ředitel nemocnice Ladislav Vóclavec (zcela vpravo) si prohlížínouý přístroj.

Mv

§e tíIdv, prosím, dusíme,

l

smog už tři tÝdnv okr

