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Miloslav Hradil
Téměř dva a půl tisíce senio-

rů využilo letos možnost vydat
se na výlety v rámci projektu
Seniorské cestování, který již
devátým okem podpořilo olo-
moucké hejtmanství. Od polo-
viny srpna až do konce října se
uskutečnilo bezmála 60 výletů,
přičemž kraj na ně poskytl 1,2
miliónu korun.

Projekt nabízí výlety osobám
starším 60 let s trvalým bydlištěm
na území Olomouckého kraje.

Hlavním cílem je poskytnout
účastníkům možnost poznat láka-
vá místa střední Moravy a Jesení-
ků a přispět tak k podpoře lokál-
ního cestovního ruchu. 

„Pro mě osobně mají senioři
zelenou a vážím si jejich život-
ních zkušeností a znalostí. Jsem
rád, že i díky těmto výletům vy-
tváří hejtmanství podmínky pro
aktivní zapojení dříve naroze-
ných spoluobčanů do dění v re-
gionu. A snad i tímto způsobem
přidáváme létům života jejich
kvalitu,“ uvedl olomoucký hejt-
man Oto Košta (ANO).

Vedle tradičně oblíbených des-
tinací, kterými je například pře-
čerpávací vodní elektrárna Dlou-
hé stráně v Jeseníkách nebo
návštěva Hornického skanzenu
ve Zlatých Horách, letos přibyly
i nové cíle. Nejúspěšnější novin-
kou se stal výlet do Čech pod Ko-
sířem s nově otevřeným zámkem,
ochutnávkou levandulových pro-
duktů a muzeem kočárů.

Pořádající cestovní kancelář le-
tos vsadila také na využití služeb
různých průvodců. Seniorům se
na zájezdech věnovali například
studenti Univerzity Palackého,
ale díky krajské radě seniorů
(KRS) i průvodci z jejich vlast-
ních řad.

„Krajská rada seniorů se do ce-
lého projektu zapojila letos po-
druhé a musím říci, že ohlasy na
způsob a formu cestování máme
kladné. Velmi se také osvědčilo
zapojení dvou našich členů do
průvodcovských služeb, kdy byly
využity cenné seniorské zkuše-
nosti,“ podotkla předsedkyně
KRS Milena Hesová.

Poprvé v historii projektu byl
zařazen také speciálně upravený
výlet pro seniory se zdravotním
omezením. „Výlet určený pro
zdravotně znevýhodněné se se-
tkal s velkým ohlasem,“ dodala
Hesová. „Seniorské cestování bu-
de zcela určitě pokračovat
i v příštím roce, počítáme s tím
v připravovaném rozpočtu na rok
2017,“ konstatoval Košta.

Hejtmanství přispělo seniorům na výlety

Jedním z tradičních cílů seniorských výletů je i hrad Helfštýn. Foto PRÁVO – Miloslav Hradil
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Miloslav Hradil
Vědci z Regionálního centra

pokročilých technologií a mate-
riálů (RCPTM) a Společné labo-
ratoře optiky (SLO) Univerzity
Palackého v Olomouci vyvinuli
společně s kolegy z Fyzikálního
ústavu Akademie věd ČR a spo-
lečnosti Meopta-optika zcela no-
vé multivrstvé optické systémy,
které ve svých výrobcích využije
právě největší český výrobce op-
tiky z Přerova. 

Projekt nazvaný Moderní mul-
tivrstvé optické systémy letos za-
řadila Technologická agentura
(TA) ČR mezi nejlepší podpoře-
né projekty aplikovaného výzku-
mu. Uspěl v kategorii Originali-
ta řešení. Věnoval se vybraným
specifickým problémům takzva-
ných optických tenkých vrstev,
respektive celých systémů (mul-
tivrstev) těchto vrstev.

Podle hlavního řešitele projek-
tu Miroslava Hrabovského se
s optickými tenkými vrstvami se-

tkáváme denně. Nacházejí se
prakticky na každém optickém
prvku či výrobku, tedy například
na brýlích, objektivech fotoapa-
rátů, mobilu a podobných zaříze-
ních. 

Bez přítomnosti kvalitních op-
tických vrstev by byly tyto pro-
dukty neprodejné. Počet vrstev
se liší, od jedné až po několik de-
sítek. 

Olomoučtí vědci se věnovali
jen některým vybraným partiím
této rozsáhlé problematiky.

„První část projektu se zabývala
zcela novou technologií na pri-
ncipu využití plazmatu pro reali-
zace vrstev a odpovídajících mě-
řicích a kontrolních metod.
Následně jsme navrhli a vytvoři-
li multivrstvé systémy pro kon-
krétní výrobky v Meoptě nebo
pro užití v nestandardních apli-
kacích, například na velkoroz-
měrných optických prvcích pro
výzkum kosmického záření,“
uvedl profesor Hrabovský. 

Multivrstvé optické systémy si

lze podle něj zjednodušeně před-
stavit jako několik tenkých mik-
ro- či nanovrstev s přesně defino-
vanými optickými a mechanic-
kými vlastnostmi. 

Chovají se jako definovaný op-
tický systém, který zásadně zlep-
šuje parametry optické soustavy,
na niž jsou naneseny. Výzkumu
v této oblasti se vědci věnují ví-
ce než 50 let a konec jejich úsilí
je v nedohlednu. Rozvoj techno-
logií totiž umožňuje stále lepší
užití optických tenkých vrstev.

Vědci našli způsob, jak vylepšit optické výrobky

Vlasta Hradilová
Ve znamení pohádek bude 18.

ročník městského bálu, který 14.
ledna zahájí v pavilónu A Výsta-
viště Flora plesovou sezónu
v Olomouci. Účastníci se mohou
těšit na množství pohádkových
melodií.

„Musím říct, že se na letošní
městský bál opět moc těším. Po
filmových melodiích na tom mi-
nulém tentokrát navážeme po-
hádkovou tematikou. A pohádky
nejen k období adventu, ale
i k začátku nového roku neod-
myslitelně patří. Není moc věcí,
o kterých bychom mohli říct, že
je mají rádi skutečně všichni. Ale

u pohádek se určitě mýlit nebu-
deme,“ uvedl olomoucký primá-
tor Antonín Staněk (ČSSD).

„Věřím, že se nám podařilo vy-
tvořit atraktivní program a že si
během večera každý najde pro
sebe to pravé,“ dodal. Nejzná-
mější pohádkové melodie zazní
na plese v podání Moondance
Orchestra Martina Kumžáka.

Pohádkové však nebudou jen
melodie. Ve stejném duchu se
ponesou i taneční vystoupení
Klubu sportovního tance Quick
Olomouc, a protože tanec má
mnoho podob, své umění na bá-
le předvedou i pole dance taneč-
nice z olomouckého studia Tan-
celář. 

Hlavními hudebními hosty bu-
dou na bále Ewa Farna s kapelou
a Václav Noid Bárta. 

„Každý rok na městském bále
vystupují známí hudebníci zvuč-
ných jmen a já jsem rád, že se
i letos podařilo zajistit takto po-
pulární umělce,“ poznamenal
Staněk.

Na programu plesu je i pohád-
ková audiovizuální show a k di-
spozici na něm bude i speciální
fotokoutek, ve kterém si návštěv-
níci budou moci pořídit netradič-
ní snímky inspirované oblíbeným
filmem Adéla ještě nevečeřela.
Vstupenky na bál budou k mání
od 20. prosince v informačním
centru v podloubí radnice. 

Městský bál ve znamení pohádek
I ve sváteční dny na konci roku

budou moci lidé v Olomouckém
kraji navštívit lékárnu. Na první
svátek vánoční 25. prosince za-
jistilo hejtmanství ve spolupráci
s Okresními sdruženími lékární-
ků lékárenskou pohotovostní
službu v každém okresním městě.

V Olomouci, Prostějově, Pře-
rově, Šumperku a Jeseníku se tak
na první vánoční svátek otevře
vždy jedna lékárna, a to v době
od 8 do 12 hodin. V Olomouci to
bude lékárna Rena na Zikově uli-
ci, v Prostějově lékárna Centrum
zdraví na Vodní ulici, v Přerově
lékárna MD na ulici Bohumila

Němce, v Šumperku Krajinská
lékárna na Komenského ulici
a v Jeseníku lékárna Jesenia na
Fučíkově ulici. Na Štědrý den bu-
dou otevřeny mj. lékárny v areá-
lech obchodních řetězců.

„Na základě podnětů občanů
bude lékárenská pohotovostní
služba zajištěna také na Nový rok.
Otevřeny budou lékárny v Olo-
mouci, Prostějově, Šumperku a
Přerově,“ řekla Právu mluvčí
hejtmanství Kamila Navrátilová.
V Olomouci bude otevřena lékár-
na v areálu fakultní nemocnice,
v ostatních městech tytéž lékárny
jako 25. 12. (mhr)

Lékárny budou 
otevřené i o svátcích

Díla výtvarníků z Česka, Slo-
venska, Polska, Německa
a USA, které spojil zájem o fe-
nomén bílé barvy, mohou nyní
spatřit návštěvníci Galerie měs-
ta Olomouce. Umělci se zapoji-
li do projektu, který nese stejně
jako výstava název Bílá labora-
toř.

Téma přitom pojali rozličně,
využili různých technik i rozlič-
ného materiálu. V expozici mů-
že návštěvník spatřit malby,
kresby, digitální fotografie, gra-
fiky, sádrové odlitky či díla z pa-
píru, plastu nebo textilu.

Podle kurátorky a jedné z au-
torek Lenky Vilhelmové do
stal každý výtvarník za úkol
ztvárnit, jak přemýšlí o bílém
světle. 

„Každý z nich to řešil z jiného
hlediska. Prvním médiem byl
papír jako bílá podložka. Poté

jsme zjistili, že by to bylo nefér
vůči ostatním, kteří pracují s ji-
nými médii, tak jsme to rozpro-
střeli i na jiné autory. Zastoupe-
ni jsou tak nakonec malíři,
sochaři, konceptuální umělci,“
konstatovala kurátorka.

Fenomén bílé barvy tak mo-
hou lidé na výstavě vnímat pro-
střednictvím ručního papíru, di-
gitálního papíru, digitálního
tisku, ale i na skleněných a plas-
tových podložkách, na výtvar-
ných dílech z polymeru či por-
celánu. 

„Je tady také sádra sochařky
a sklářky Věry Vejsové, nechy-
bějí vinyly, na které je malováno
akrylem, či obrazy s plátkovým
stříbrem od sochařky Jaromíry
Němcové. Vystaveno je také
plátno od Jiřího Hastíka,“ doda-
la Vilhelmová. Výstava potrvá
do konce prosince. (VH)

Galerii města Olomouce
ovládl fenomén bílé

Jedním z vystavujících výtvarníků na výstavě Bílá laboratoř je Jiří Hastík (na snímku).
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manželům 

Přes tři desítky oddávacích dnů
schválili na příští rok radní ve
Valašském Meziříčí na Vsetín-
sku. Svatební obřady v síni měst-
ského úřadu jsou bezplatné. 
Uskuteční se převážně v sobotu.
Termíny svateb pro příští rok
radnice stanovila tak, aby odpo-
vídaly zájmu snoubenců podle
zkušeností z minulých let. Úřed-
ně stanoveným místem pro koná-
ní svatebních obřadů je obřadní
místnost městského úřadu. Ter-
míny svateb jsou 14. ledna, 28.
ledna, 11. února, 25. února, 11.
března, 1. dubna, 8. dubna, 22.
dubna, 20. května, 27. května, 3.
června, 24 června, 1. července, 7.
července (pátek), 29. července,
5. srpna, 26. srpna, 2. září, 23 zá-
ří, 7. října, 21. října, 11. listopa-
du, 25. listopadu, 2. prosince
a 16. prosince. Zámek Kinských
nebo zámecký park nabízejí ter-
míny 13. května, 10. června, 22.
července a 19. srpna. Termíny
svateb v kapli zámku Žerotínů
jsou 17. června, 15. července, 12.
srpna a 9. září. Za obřady v zám-
ku Kinských, přilehlém parku
a v kapli zámku Žerotínů se vy-
bírá poplatek 2500 korun. (jr)

n Monitory hlídají
dech novorozenců

Dvacítku monitorů dechu Ba-
bysense II získala Krajská ne-
mocnice Tomáše Bati ve Zlíně
od nadace Křižovatka. Přístroje
za šedesát tisíc korun využije
novorozenecké oddělení. „Moni-
tory jsme koupili z finančních
darů, které nám poskytly regio-
nální společnosti. Právě díky
sponzorům můžeme nemocni-
cím a porodnicím v celé republi-
ce přístroje věnovat. Za dobu
svého dvacetiletého působení se
tak naší nadaci podařilo zajistit
monitory dechu za téměř 27 mi-
liónů korun,“ uvedla ředitelka
nadace Štěpánka Pokorníková.
Se zlínskou nemocnicí nadace
spolupracuje více než patnáct
let. (alf)

n Nemocnice
chystá koncert

Benefiční adventní koncert po-
řádá 17. prosince Uherskohra-
dišťská nemocnice. Od 16 hodin
se v kostele sv. Františka Xaver-
ského v Uherském Hradišti před-
staví Cimbálová muzika Stani-
slava Gabriela se svými hosty.

(alf)


