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OLOMOUC Kdo hledá tip, kam se
v tomto roce vydat na dovolenou,
neměl by si nechat ujít první letoš-
ní akci na olomouckém výstavišti.
Od pátku 28. ledna až do neděle se
tu koná šestnáctý ročník veletrhu
služeb cestovního ruchu a využití
volného času Tourism Expo. A co
si letos organizátoři pro návštěvní-
ky připravili?

Těšit se lidé mohou na šest desí-
tek vystavovatelů, mezi kterými ne-
chybí cestovní kanceláře, hotelié-
ři, dopravci ani zástupci lázní.
„V loňském roce navštívilo výstavu
přibližně čtyři a půl tisíce lidí. Le-
tošní společné téma celého veletr-
hu zní Cestování pro všechny. Za-
měřili jsme se proto na co nejpest-
řejší nabídku dovolených pro
všechny věkové skupiny, ale i pro
ty, kteří rádi sportují, poznávají
nebo dávají přednost pohodlí,“
říká garantka výstavy Jana Jírov-
ská.

Regionální turistické zajímavos-
ti, památky, přírodní specifika,
folklor a tradice do Olomouce při-
jedou představit také zástupci
z ostatních regionů.

„Lidé mohou navštívit stánek
Olomouckého, Moravskoslezské-
ho a Královéhradeckého kraje, kte-
rý může nabídnout hned pět při-
tažlivých mikroregionů jako Český
ráj, Hradecko, Kladské pomezí, Kr-

konoše a Orlické hory. Nebudou
chybět ani regiony Východní Če-
chy a Vysočina. Kromě toho se na
výstavě představí i dva zahraniční
hosté ze Slovenska,“ přibližuje Jí-
rovská.

Veletrh navíc zpestří například
chuťový cestopis s nabídkou krajo-
vých specialit, folklorní vystoupe-

ní, festival lidových řemesel nebo
besedy s cestovatelkou a fotograf-
kou Zuzanou Samkovou.

Kromě fotografií z jejích cest si
lidé mohou prohlédnout i další vý-
stavy, mezi nimiž nebudou chybět
obrázky malované tibetskými mni-
chy ani sto let staré fotografie za-
půjčené z Hanáckého skanzenu
v Příkazích.

Velkým lákadlem je i tradiční
volba nejkrásnější Hanačky, která
se odehraje přímo před zraky ná-
vštěvníků. Jméno nepřitažlivější
dívky se lidé dozví hodinu před zá-
věrem výstavy.

Nejen dospělí, ale i děti si při-
jdou na své. Kromě zeměpisné sou-
těže pro žáky středních škol Morav-
ská brána, parkového orientační-
ho běhu Olomoucký kufřík a tra-
dičního rýžování zlata si letos mo-
hou vyzkoušet i novinky.

„Připravili jsme herní zónu
s deskovými hrami a hlavolamy,
mohou si zaskákat na trampolíně
nebo vyzkoušet taneční podlož-
ky,“ vyjmenovává Jírovská.

Vstupenky na výstavu jsou pro
děti do 15 let zdarma, pro dospělé
za třicet korun, studenti a důchod-
ci si zaplatí o deset korun méně.
Pro rodiny připravili organizátoři
speciální rodinné vstupné, které
vyjde na padesát korun.

Barbora Taševská

Prázdniny pro sportovce, lenochy i lidi s touhou po poznání nabídne za týden
veletrh Tourism Expo na olomouckém výstavišti Flora. Veletrh budou provázet
výstavy a soutěže. Na závěr se návštěvníci dozví i jméno nové Miss Haná.

OLOMOUC (ČTK) V olomoucké prů-
myslové zóně Šlechtitelů se zřej-
mě usídlí společnosti Napko a
Trystom. První z nich se zabývá
mimo jiné stavební činností, dru-
há vývojem a prodejem zdravotnic-
ké techniky. Obě firmy jsou z Olo-
mouce a potřebují nové prostory
pro svůj další rozvoj. Díky tomu by
mohly rozšířit počet svých zaměst-
nanců.

Společnost Napko nyní sídlí
v olomoucké městské části Nedvě-
zí. „Tato společnost se dlouhodobě
věnuje vývoji, výrobě a obchodu,
který souvisí s výstavbou mostů.
Působí v celé Evropě. V novém síd-
le chce realizovat dílčí výrobu spo-
jenou s výstavbou mostů,“ uvedl
primátor Martin Novotný (ODS).

V městské průmyslové zóně
Šlechtitelů by firma měla získat po-
zemek o rozloze asi 3 000 metrů

čtverečních. Díky rozšíření výroby
počítá s navýšením počtu pracov-
níků z 15 na zhruba 25 až 30 lidí.

Firma Trystom, která se zabývá
vývojem a výrobou přístrojové, la-
boratorní a zdravotnické techniky,
má sídlo v již dříve opravených bý-
valých sovětských obchodech v olo-
moucké Pasteurově ulici. Stávající
prostory společnosti již nevyhovují
a neumožňují její další rozvoj.

Společnost město požádala
o 5 000 až 7 000 metrů čtverečních
v průmyslové zóně. „Vedení firmy
je na základě aktuálního vývoje pře-
svědčeno, že je schopno do roku
2017 současnou velikost společnos-
ti zdvojnásobit na zhruba 45 až
50 pracovníků,“ řekl Novotný.

Radnice už dříve schválila žádos-
ti více než desítce firem, které pro-
jevily zájem o koupi pozemků
v průmyslové zóně Šlechtitelů.

Krátce
OLOMOUC

Nečistoty ve vzduchu
ukáže panel na náměstí
Zjistit, kolik je v olomouckém vzdu-
chu prachových částic a oxidu siři-
čitého či dusičitého, mohou nyní
lidé na Dolním náměstí ve výloze
domu U Zlatého jelena. Stačí jim
jeden pohled na digitální informač-
ní panel, který se sem vrátil po re-
konstrukci budovy. Čísla pocháze-
jí z měřicí stanice na ulici Velkomo-
ravská. (mip)

GRYGOV

Na plese zavoní
řízky z kanců a srn
Pomocí zvěřinových specialit láká
myslivecký spolek z obce Grygov
na svůj ples. Z menu s kančími a
srnčími řízky či zvěřinovým gulá-
šem si lidé vybrat tuto sobotu od
osmi večer v sále tamní sokolovny.
Zahraje jim skupina Galaxy. (mip)

HNĚVOTÍN

Chcete vyčistit komín?
Hlaste se na úřadě
První tři dny příštího týdne budou
v obci Hněvotín na Olomoucku ve
znamení kontrol a čištění komínů.
Lidé, kteří zde mají o kominické
práce zájem, se mohou přihlásit
na tamním obecním úřadě. Ná-
vštěva kominíka je vyjde minimál-
ně na 120 korun. (mip)

VELKÁ BYSTŘICE

Radnice sbírá návrhy
na laureáty Ceny města
Do konce února čeká radnice ve
Velké Bystřici na návrhy jmen
osobností, které by si mohly od-
nést tamní Cenu města. Lidé mo-
hou své tipy zasílat na poštou či
e-mailem na adresu info@-
muvb.cz. O vítězích, kteří se vyzna-
menali například na poli hudby, ar-
chitektury, literární činnosti či
sportu, rozhodnou zastupitelé na
svém březnovém zasedání. (mip)

Hrajeme Ivo Kotas zachytil halový turnaj fotbalových žáků
ve Šternberku. 3x foto: ivo33.rajce.idnes.cz

Nahrej! Zavolat si o míč, ukázat se, dobře si
naběhnout a dát gól. Jak snadné...

FAKTA

Cestování na Floře
pátek 28. 1.
9.00 Otevření výstavy
10.00 Soutěž Moravská brána
10.00–10.45 Vernisáž „Ze světa

divokých zvířat“
14.00–15.30 Olomoucký kufřík
14.30–15.00 Biketrialová exhibice
sobota 29. 1.
od 9.00 Na lidovou notu
10.20–10.40 Barmanská show
11.00–11.45 Po stopách Jacka

Londona – Zuzana Samková
12.30 Krajová specialita
15.00–15.10 Módní přehlídka
neděle 30. 1.
10.00–10.30 Na lidovou notu
14.3–16.00 Miss Haná 2011
16.10 Vyhlášení Miss Haná 2011
Další doprovodné akce:
Ukázky rýžování zlata, ukázky
sportovních aktivit, lidová řemesla

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Fotografujete rádi? Založte si
album na www.rajce.net a ukažte
své snímky ostatním.
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Mor. Beroun, Zábřeh, Mohelnice

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

Čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice

Pátek:
Olomouc

O chodce se nikdo
v Olomouci nestará
»Ad: V 9 jsme nahlásili, v 10 bylo spra-
veno. Nejrychleji v zemi, MF DNES,
17. ledna
Děr v cestách a chodnících je stá-
le dost, ale chápu, že jejich oka-
mžité opravy nejsou vždy možné.
Hlavní příčinou je zřejmě stále
jen to, že se látá a neopravuje
zgruntu a že původní povrchy sil-
nic asi nejsou zrovna dokonale
provedené. Přesto na silnicích vý-
razné změny k lepšímu vidíme.
Horší je to ale s chodníky v našem
městě. Někdy mám dojem, že ne-
patří vůbec nikomu. Jen namát-
kou z mého nejbližšího okolí – již
řadu let opakovaně rozkopávaný
a poté jen ledabyle „zaházený“
chodník na Dvořákově ulici. V úse-
ku od křižovatky s třídou Svornos-
ti až po vyústění u křižovatky ulic
Foerstrovy a Štítného je již praktic-

ky životu nebezpečný. Ani v su-
chém počasí si nejste jisti zdra-
vím, zvrtnout si nohu na kterékoli
silně se kývající dlaždici (pokud
tam vůbec je) není problém. Na
namrzlém povrchu už jde i o hor-
ší úraz a v deštivém počasí se ne-
podaří projít suchou nohou a su-
chou nohavicí ani náhodou, leda-
že byste uměl létat. Stejně vypadá
i chodník kolem školy na třídě
Svornosti včetně při-
lehlého kousku silni-
ce. Ten byl mnoho
let ve špatném stavu,
během loňského
roku zdevastovaný to-
tálně těžkou techni-
kou při budování par-
koviště a o jeho opra-
vu se nikdo ani nepokoušel.
A podobných chodníků můžeme

ve městě najít celou řadu. Je dob-
ře, že se myslí na bezpečí řidičů,
ale ani chodců není zrovna málo.

I když asi nikoho nezajímají.
Zora Poláčková, Olomouc

»Ad: Příjemné snění končí. Unikátní mu-
zeum nebude, MF DNES, 20. ledna

Propásli jsme šanci
pro moderní stavbu
Byl to zajímavý návrh moderní ar-
chitektury, která v Olomouci chy-

bí. Rozhodně by měl
svou originalitu a byl
by něčím zajímavý.
Do moderní architektu-
ry rozhodně nepočí-
tám opravdová obludá-
ria a monstra typu
RCO u nádraží, nový
věžák na ulici Kosmo-

nautů a budovu přírodovědecké
fakulty. A kdybych tu měl návště-
vu ze zahraničí, šel bych jim klid-
ně ukázat budovu muzea a je jed-
no, jaké by byly reakce. Budovami

z předchozí věty bych se ale ne-
chlubil.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Nehyzděte město,
raději opravte cesty
Dlouho jsem neviděl něco tak ška-
redého... Dobře, že to zamítli, tak-
hle si hyzdit krásné město. Radši
opravte silnice, které jsou v hava-
rijním stavu.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Přišli bychom o proluku
výměnou za muzeum
Přes všechny majetkoprávní vzta-
hy je neuvěřitelná škoda, že pro-
jekt nevznikne. Můžeme se bavit
o architektonické podobě muzea,
ale jeho koncepce byla velmi dob-
rá. Mohli jsme se zbavit té ne-
vzhledné proluky.
Z diskuse na olomouc.idnes.cz

Zprávy z měst

Fórum čtenářů

Díky
Velcí, nebo malí. Po zápase se děkuje všude stejně.

U 60 stánků budou
firmy a kraje dávat
tipy na dovolenou

Na veletrhu Tourism Expo se tradičně volí Miss Haná. Foto: MF DNES

„Do architektury
nepatří opravdová
monstra typu RCO,
nový věžák na ulici
Kosmonautů
a přírodovědecká
fakulta.“

výběr z dopisů, krácenoPozemky v olomoucké zóně
žádají dvě firmy. Chtějí vyrůst

Vaším objektivem Fotografie z dění v Olomouckém kraji. Fotbalový turnaj na snímcích Ivo Kotase


