kraj olomoucký

4 B
Zprávy z měst

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice

Krátce
OLOMOUC

Děti si vyzkoušejí
dopravní pravidla

PÁTEK 22. ČERVENCE 2011
WWW.IDNES.CZ
středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

Kasárna ne, řekl znalec

Spoustu zajímavých atrakcí si mohou lidé vyzkoušet dnes od dvou
hodin odpoledne na dopravním
hřišti u Androva stadionu v Olomouci. Na akci s názvem Prázdninový semafor si mohou zapůjčit
kola, koloběžky, odrážedla, elektrická autíčka či in-line brusle. Chybět nebudou ani soutěže, vstup na
akci je zdarma. Cílem organizátorů je děti pobavit a poučit o pravidlech, která je nutné dodržovat při
jízdě na silnici.
(taš)
VELKÝ TÝNEC

Kuchaři se utkají
o nejlepší guláš
Na tradiční Pivní a gulášové slavnosti zve v sobotu 30. července do
zámecké zahrady všechny zájemce obec Velký Týnec. Kdo by se rád
zúčastnil soutěže ve vaření guláše
a vlastní recept, který by mohl zaujmout i návštěvníky akce, může
se přihlásit na sekretariátu obecního úřadu.
(taš)

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Petře Klimkové
(petra.klimkova@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 1258, 583 808 225)
a redaktorovi Michalu Poláčkovi
(michal.polacek@mfdnes.cz,
tel.: 734 520 598).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Jarmila Zamykalová
(jarmila.zamykalova@mafra.cz,
tel.: 606 657 474 a 583 808 310).

Tady ne Staroměstská kasárna si radnice nevybrala. Chce do nového polyfunkčního domu na Hynaisově ulici.

Ze dvou možností, kam přestěhovat část svých
úředníků, radnice zavrhla přesun do Staroměstských
kasáren. Měla by v nich sice nižší nájem, ale podle
přizvaného architekta se budova k úřadování nehodí.
» Pokračování ze strany B4
Zatímco Namiro chce po radnici nájemné 3 500 korun za m2 na rok, IP
Moravia real nabízela nájem
o 1 500 korun nižší. „Město pronajímá „x“ nemovitostí za minimální
ceny a tady si chce pronajmout prostor za takové sumy? To je zvláštní.
Tak jsem dal konkurenční nabíd-

ku,“ vysvětlil před časem Ivan Kyselý, který Staroměstská kasárna koupil před pěti lety od armády. Původně v nich chtěl vybudovat hotel.
Těch je však podle něj v Olomouci
už hodně, proto již delší dobu plánuje přestavbu na polyfunkční dům.
Jenomže architekt Ivan Ruller si
myslí, že bývalá tereziánská kasár-

INZERCE

13.8. I MACHINA LIRICA DUO
KLÁŠTERNÍ HRADISKO, 19.00 HOD., 100 KČ
MONIKA ŠTREITOVÁ – FLÉTNA
PEDRO RODRIGUES – KYTARA

14.8. I FEDERICO G. LORCA
- VUELVO POR MIS ALAS
(VRACÍM SE PRO SVÁ KŘÍDLA)

DIVADLO TRAMTARIE, SLOVANSKÝ DŮM (VCHOD NAPRAVO OD SUPERMARKETU BILLA, 1. PATRO) HYNAISOVA 11, 19.30 HOD., 180 KČ

12.8. I GALAVEČER FLAMENCA

VIRGINIA DELGADO – TANEC
TOMÁŠ HANÁK - RECITACE
PETR VÍT - KYTARA
HUDEBNĚ TANEČNÍ KOLÁŽ MADRIDSKÉ TANEČNICE VIRGINIE
DELGADO A KYTARISTY PETRA VÍTA, DOPLNĚNÁ O POEZII
GRANADSKÉHO BÁSNÍKA FEDERICA G. LORCY V PODÁNÍ HERCE
TOMÁŠE HANÁKA. HUDBA A POHYB ZDE OBOHACUJÍ KAŽDÉ SLOVO
A VERŠ O NOVÝ, NEOČEKÁVANÝ ROZMĚR A BARVU.

MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC, 19.30 HOD., 250, 300, 350 KČ

ANA CALI A SERGIO PAMIES GRUPO
KRÁLOVNA FLAMENCOVÉHO TANCE Z GRANADY.

SERGIO PAMIES – KLAVÍR, LEADER
SERGIO GÓMEZ „EL COLORAÍTO“ – ZPĚV
BENJAMÍN SANTIAGO „EL MORENO“ – PERKUSE
JULIÁN HEREDIA „EL PIPOTE“ – BASOVÁ KYTARA

SKUPINA AIRES DEL SUR A JEJICH HOSTÉ
SPECIALITY ŠPANĚLSKÉ GASTRONOMIE

OLOMOUC (ČTK) Olomoucká radnice nakoupí další mobilní protipovodňové zábrany, které si postupně pořizuje již od roku 2006.
„Za 30 metrů nového hrazení
město zaplatí 300 000 korun,“ řekla náměstkyně primátora Eva Machová. Po nákupu nových zátaras
bude město vlastnit protipovodňové bariéry v celkové délce 293 metrů.
Mobilní hrazení doplňuje trvalá

protipovodňová opatření v kritických místech, zejména tam, kde
jsou současné hráze nedostatečné.
„Ani po vybudování kompletní
protipovodňové ochrany města
Olomouce neztratí toto mobilní
hrazení svůj význam a bude nadále sloužit jako mobilní nástavba,“
uvedla Machová. Hrazení je podle
ní navíc možné využít i k zahrazení toků v době jejich úprav.

Město se rozhodlo pro nákup
mobilních zábran také proto, že je
lze na rozdíl od pytlových použít
opakovaně. Současně se s nimi
mnohem lépe manipuluje, dají se
velmi rychle převézt a smontovat.
Krajské město postihla povodeň
například na jaře 2006. Záplavy
tehdy napáchaly škody téměř
50 milionů korun. Daleko horší následky však Olomouci způsobila
povodeň v roce 1997.

Vaším objektivem Události Olomouckého kraje na vašich fotografiích

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: www.navody.rajce.net.

11. - 13.8. I DNY ŠPANĚLSKÉ
GASTRONOMIE

festival

HOTEL NH OLOMOUC CONGRESS, LEGIONÁŘSKÁ 21
SPECIALITY ŠPANĚLSKÉ KUCHYNĚ PŘIPRAVOVANÉ PODLE ORIGINÁLNÍCH
RECEPTŮ A SUROVIN. REZERVACE NA TEL.: 585 575 111

s
Coloernec
s
o
m
Fla festival flamenca

12. - 13.8. I SANGRIA PARTY

CAPTAIN MORGAN´S, RASPUTIN BAR, MLÝNSKÁ ULICE, 20.00 HOD.
FLAMENCOVÁ A ŠPANĚLSKÁ MUZIKA, ORIGINÁLNÍ SANGRIA,
ŠPANĚLSKÁ VÍNA A SPECIALITY V BARECH NA MLÝNSKÉ ULICI.

WWW.FLAMENCOOL.CZ

PRODEJ VSTUPENEK: INFORMAČNÍ CENTRUM OLOMOUC, HORNÍ NÁM. / RADNICE,
TEL.: 585 513 392, 585 513 385
Mediální partneři:

Partneři:

KINO

Pořádající agentura:

OLOMOUC (ČTK) Olomoucká studentka stomatologie Petra Vintrlíková získala na mistrovství světa
ve zpracování textů v Paříži zlatou
medaili ve své nejoblíbenější disciplině, jíž je korektura textů.
Obhájila tak úspěch z předchozího šampionátu v Pekingu, odkud
si předloni přivezla několik medailí včetně zlaté v kategorii korespondence a protokolování. Zatímco
v Číně soutěžila ještě mezi juniory,
letos se již posunula do vyšší kategorie.
„Soutěžila jsem poprvé v kategorii praktiků a konkurence byla nesrovnatelně vyšší než mezi juniory
v Pekingu. Přesto se mi podařila
získat zlatá medaile a titul mistryně světa v korektuře textu,“ uvedla
Vintrlíková.
Neobvyklému koníčku se věnuje už šest let, praktické dovednosti
využije třeba i ve škole. V Paříži se
zapojila do všech sedmi soutěžních disciplín, jimiž jsou dále opis
textu, korektury textu, wordprocessing (zpracování textu ve Wordu),
korespondence a protokolování
a zápis diktátu. Dívka při nich musela prokázat nejen schopnost
rychle a bezchybně psát na počítači, ale i znalosti stylistiky či pravopisu.
Jak již dříve prozradila, ze všech
disciplín ji nejvíce baví právě korektury, při nichž soutěžící provádějí drobné úpravy textu. „Je to disciplína, kde se nejčastěji vyskytují
nové záludnosti, které mě nutí přemýšlet a dále se rozvíjet. Naopak
třeba opis textu je spíše mechanická záležitost,“ uvedla.
Tréninky musela dívka skloubit
s náročným studiem v prvním ročníku zubního lékařství na olomoucké univerzitě. Uznává, že její
hobby a zvolený obor studia společného mnoho nemají. O studiu
zubního lékařství ale měla jasno
zhruba od druhého ročníku na
gymnáziu.

Olomouc koupí zábrany proti vodě

KINO METROPOL, SOKOLSKÁ 25, OLOMOUC / VSTUP ZDARMA
REZERVACE VSTUPENEK NA TEL.: 585 222 466,
INFO@KINOMETROPOL.CZ,
KOMPLETNÍ PROGRAM VČETNĚ ANOTACÍ K FILMŮM
NA WWW.FLAMENCOOL.CZ, NEBO WWW.KINOMETROPOL.CZ

HORNÍ NÁMĚSTÍ (PŘED RADNICÍ), 15.00 HOD / ZDARMA

11
11. - 14. 8. 20

Radnice chce úředníky přestěhovat do Hynaisovy ulice i proto,
že hned v sousedství má magistrát
už vlastní moderní budovu. Smlouvu s firmou Namiro podepsali radní již v roce 2009. Nové vedení města krátce po loňských volbách
oznámilo, že se bude snažit nájemné snížit. Například podle ekonomického náměstka Ivo Vlacha
z TOP 09 se nyní hodnoty nájmů
na trhu pohybují výrazně níž než
v dobách, kdy se radnice ke spolupráci s Namiro zavazovala.
Snížit budoucí nájemné se však
zatím nepodařilo. „Jednání nejsou
uzavřená, hodláme se k tomu vrátit v nejbližších dnech,“ podotkl
náměstek Martin Major. Primátor
Martin Novotný dodal, že i v otázce nájmu se město obrátilo na odborníky: „Na jedné z nejbližších
rad chceme mít k dispozici posudky nejrenomovanějších realitně
právních firem, aby nikdo nemohl
zpochybňovat, jestli je cena nájmu
adekvátní.“
Petra Klimková

Studentka se stala
mistryní světa
v korekturách
textu v Paříži

11. - 14.8. I PŘEHLÍDKA
ŠPANĚLSKÉ KINEMATOGRAFIE

13.8. I FLAMENCOVÁ FIESTA
NA HORNÍM NÁMĚSTÍ

ý
multižánˇrov kultury olomouc
é
a španelsk

na se pro moderní úředníky vůbec
nehodí. Vadí mu například, že by
to lidé odtud měli daleko na zastávky autobusů a tramvají nebo že se
na rušné Studentské ulici nebudou mít davy lidí kam rozptýlit.
Úředníci by podle něj museli pracovat ve velkých počtech v jedné
kanceláři, navíc do některých místností se dostane jen málo denního
světla. „Kromě osvětlení a urbanistických předpokladů je většina připomínek řešitelná, ovšem za cenu
snížení počtu pracovních míst
v budově. Výsledkem by byl objekt
pro 200 zaměstnanců s předimenzovanými prostory kanceláří, který
by tudíž generoval neúměrné provozní náklady na jedno pracovní
místo,“ napsal Ruller do posudku.
Kyselému doporučil, aby se orientoval úplně jiným, téměř charitativním směrem. V kasárnách by podle něj mohl vybudovat dům s pečovatelskou službou, galerie nebo
obytné ateliery pro začínající umělce.

Foto: Petr Janeček, MF DNES

pátek: Olomouc
(městské čtvrti a okolí)

S-O-S Free Fest 2011 Hudební festival v Babicích u Šternberka
zachytila Monika Mikulová.

Foto: minimonique.rajce.idnes.cz

