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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Gulliverovy cesty 17.00

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
127 hodin 19.00, 21.30
Na vlásku 14.30, 16.45

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Biutiful 18.15
Gnomeo a Julie 14.15, 16.15
Nickyho rodina 21.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Cizinec 17.30
Varieté 15.00, 20.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Gulliverovy cesty 15.30
Opravdová kuráž 17.45, 20.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Hon na čarodějnice 17.00
Nevinnost

14.45, 19.15, 21.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D

14.00
Gnomeo a Julie 3D 18.00
Méďa Béďa 3D 16.00
Na vlásku 3D 20.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Černá labuť

17.15, 19.30, 21.45
Na vlásku 3D 15.00

UMĚLECKÉ CENTRUM UP
Univerzitní 3, tel. 728 175 709
Chladné světlo 21.00
Proč (někteří) Češi milují Island? 19.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Intimní osvětlení 17.30
Tahle země není pro starý 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Rodinka

17.30, 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Hezké vstávání 20.00
Ostrov svaté Heleny 17.30

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
127 hodin 18.00
Opravdová kuráž 20.00

Uničov
KINO UNIČOV
Moravské nám., tel. 585 054 060
Harry Potter a Relikvie smrti – 1. část 19.00

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Benga v záloze 19.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202
Dívka, která kopla do vosího hnízda 19.00
Hon na čarodějnice

17.45, 20.00
Let's Dance 3 17.30
Sammyho dobrodružství 15.30

Odry
KINOKAVÁRNA
Dělnická 24, tel. 556 731 598
Benga v záloze

17.00, 19.30

Holešov
KINO SVĚT
nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183
Dívka, která kopla do vosího hnízda 19.30

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Cizinec 19.30
Na vlásku 17.00

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1055, tel. 571 419 289
Zelený sršeň 3D 17.00

ŠUMPERK Rozsáhlou modernizací
prošlo v těchto dnech radiodia-
gnostické pracoviště Šumperské
nemocnice. Výsledkem je přede-
vším vyšší komfort pro pacienty či
kvalitnější a širší spektrum vyšetře-
ní, které nyní nemocnice nabízí.

Zavedení nového digitalizované-
ho systému ušetří čas jak lékařům,
tak především pacientům. „Infor-
mace získané při vyšetřování paci-
entů na rentgenových přístrojích
se ve velmi krátkém čase uloží v di-
gitální formě do centrálního dato-
vého systému. Přes počítačovou
síť jsou pak k dispozici i pro ostat-
ní oddělení nemocnice,“ uvedl ra-
diolog Martin Homola. „Doby, kdy
pacienti běhali se svými snímky
mezi jednotlivými odděleními,
jsou tak nenávratně pryč.“

Šumperská nemocnice společ-
ně s městem Šumperk investovala
do nákupu nové radiodiagnostic-
ké techniky včetně počítačového
tomografu. Rekonstrukce se dočka-
lo i samotného pracoviště a došlo
také k propojení informačního sys-
tému digitálního zpracování sním-
ků. To vše stálo více než jednačtyři-
cet milionů korun. „Je to největší
investice za posledních dvacet
let,“ upozornil ředitel Šumperké
nemocnice Radan Volnohradský.

Jenom nová kabeláž umožňující
přenos rentgenových snímků mezi

odděleními stála 4,5 milionu ko-
run, za instalaci nové radiodia-
gnostické techniky a související
stavební práce zaplatila nemocni-
ce přes tři miliony. Samotný sou-
bor nejmodernější diagnostické
techniky přišel na téměř čtyřiatři-
cet milionů korun.

Nový počítačový tomograf patří
podle primáře radiodiagnostické-
ho oddělení Jiřího Gerolda mezi
špičková zařízení nové generace

umožňující rychlé a vysoce kvalit-
ní vyšetření pacienta. Například
u traumat poskytne snímky ve troj-
rozměrném rozlišení. Navíc prů-
měrné vyšetření pacienta na no-
vém přístroji přitom trvá řádově
jen několik minut.

„Nyní jsme schopni provést de-
tailní vyšetření celého těla. Mezi
nové diagnostické postupy patří
hodnocení průtoku krve mozkem
při cévních příhodách nebo virtuál-

ní kolonoskopie, tedy vyšetření
tlustého střeva. Modernizace pra-
coviště zcela zásadním způsobem
zkvalitnila naši diagnostiku. Dá se
říct, že jsme najednou poskočili
o dvě generace,“ řekl Gerold.

Informační systém propojující
jednotlivá pracoviště pořízené
rentgenové snímky ihned digitali-
zuje a odesílá na požadovaná pra-
coviště. Takzvaný PACS (Picture
Archiving and Communication

System) nově poskytuje lékařům
stálý a okamžitý přístup ke všem
archivovaným snímkům a rele-
vantním údajům o pacientech.
„Oprávněný personál tak může
prostřednictvím digitální sítě radi-
ologické snímky snadno vyhledá-
vat, vyhodnocovat, upravovat, pro-
cházet data z různých zdrojů a sdí-
let informace s ostatními odborní-
ky,“ vypočítal Gerold.

Rostislav Hányš

JINDŘICHOV

Poradí podnikatelům,
jak na daně
Poradenský a konzultační den po-
řádá v pondělí 14. března v Jindři-
chově Finanční úřad Šumperk. Je
určený pro podnikatele, kteří bu-
dou za rok 2010 podávat přiznání
k dani z příjmu fyzických osob.
Úředníci jim budou k dispozici
od osmi do čtrnácti hodin v zaseda-
cí místnosti radnice. (rš)

JESENÍK

Zastupitelé odhlasují, co
dál s wellness centrem
O osudu plánovaného wellness
centra, které má sloužit obyvate-
lům Jeseníku a okolí, by se mělo
rozhodnout dnes v Jeseníku. Za-
stupitelé rozhodnou, zda se bude
stavět „velkorysá“ varianta, levněj-
ší omezená, anebo wellness cent-
rum nevznikne vůbec. Zasedání za-
číná v 15 hodin. (rš)

ŠUMPERK

Město prodá za miliony
kasárenskou budovu
Budovu v areálu někdejších kasá-
ren na ulici Generála Krátkého pro-
dává šumperská radnice. Vyvoláva-
cí cena přesahuje šest milionů ko-
run. Kromě ní nabízí město ke kou-
pi ve stejné ulici čtyři nebytové pro-
story. Dražba se koná ve středu
druhého března od 15.30 v obřad-
ní síni radnice. (rš)

RAPOTÍN

Od lidí vysbírají
nejen objemný odpad
Tradiční jarní úklid plánují v nej-
bližších dnech v Rapotíně na Šum-
persku. Ve dnech sedmého až pat-
náctého března obec postupně roz-
místí na pravidelných místech kon-
tejnery na objemný odpad. Ještě
předtím – pátého března – se lidé
mohou zbavit nebezpečného od-
padu. (rš)

LIPOVÁ-LÁZNĚ

Náklady na energie
budou nižší
Platby za vytápění chce snížit rad-
nice v Lipové-lázních na Jesenic-
ku. Letos plánuje zateplení obvo-
dového pláště a výměnu oken
a dveří na budově Národního
domu a také fasády na budově
místní mateřské školy. Právě o do-
taci na zateplení mateřské školy se
město uchází. (rš)

Komfortnější služby
čekají nově na pacienty
Šumperské nemocnice.
Desítky milionů vylepšily
tamní radiodiagnostické
pracoviště.

Krátce

Umíme se bavit Maškarní ples, který v Němčicích nad Hanou pořádal
divadelní soubor, zachytil Jiří Vosička. 3x foto: bodavavosa.rajce.idnes.cz

Vystavte fotografie
na Rajče.net
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.

Kino Dobrodružný snímek Gulliverovy cesty

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:
OlomoucZprávy z měst

Digitální „oko“ Lékaři v Šumperku jsou díky novému vybavení schopni detailně vyšetřit celé tělo, vidí i průtok krve mozkem. Foto: Petr Janeček, MF DNES

Černá labuť Balerína, jež chce
získat vysněnou roli. Foto: MF DNES

JESENÍKY (rš) Revoluci do propaga-
ce Jeseníků přinese Reg TIM – regio-
nální turistický informační mana-
žer. Jediné, co k jeho využití potře-
bujete mít, je mobilní telefon vyba-
vený GPS. „Jedná se o nejnovější
možnosti propagace regionu pro-
střednictvím moderních technolo-
gií,“ sdělil Václav Pták, šéf Jesenické
rozvojové připravující projekty
v cestovním ruchu.

A co tedy Reg TIM přesně umí?
Podle Ptáka kombinuje mobilní
a informační technologie a netra-
dičním a dynamickým způsobem
prezentuje zajímavosti regionu.
Formou inteligentního průvodce
tak nabídne návštěvníkům aktuální
pohled do vytipovaných oblastí.
Těch je zatím v systému osm set pa-
desát. Patří mezi ně pohoří Hrubý
a Nízký Jeseník a jejich podhůří jak
jak v Olomouckém, tak Moravsko-
slezském kraji.

„U každé zajímavosti jsou kom-
plexní informace, nejnovější fakto-
grafické údaje. Cyklistické a turistic-
ké trasy jsou přesně zaměřené
a identifikované v terénu. Zároveň
jsou doplněné popisem aktuálního
stavu a celou řadou doprovodných
informací, jako jsou například cha-
rakteristiky, výškové profily, obrazo-
vý a video doprovod,“ vysvětlil
Pták.

K mobilnímu turistickému prů-
vodci se zájemci dostanou přes mo-
bilní telefon s GPS. „Potom není
problém stáhnout si program z in-
ternetu do mobilu. Návštěvníci ale
nebudou závislí jen na svém počíta-
či. Budou mít možnost stáhnout si
vše potřebné také na informačních
centrech nebo ubytovacích zaříze-
ních,“ upozornil Pták.

Trasu k vybranému objektu
může mít zájemce jak s textovým,
tak hlasovým doprovodem. Text
i hlas je vedle češtiny namluvený
také v angličtině a polštině. Navíc je
možné si databázi libovolně rozší-
řit. „Pokud má člověk například spe-
cifický objekt, který ho zajímá, jako
třeba sakrální památky, může si
nový bod do systému sám doplnit,“
sdělil manažer. I když je prostřední-
kem pro získání turistických infor-
mací mobilní telefon, systém není
závislý na signálu. „Protože se do-
stane k uživateli přes GPS, zájemce
získá informaci i v místě, kde signál
vůbec není,“ doplnil Pták.

Na projektu se podílejí Místní
akční skupiny Rýmařovsko, Hrubý
Jeseník, Nízký Jeseník a Sdružení
pro Jesenicko. Je financovaný z pro-
gramu LEADER.

Vaším objektivem Události z Olomouckého kraje na vašich fotografiích

Revoluce
v propagaci hor
se jmenuje
turistický manažer

K rentgenovým snímkům
se pacienti dostanou rychleji


