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OLOMOUCKO
VČERA
Českou hlavu
dostane genetik
z Olomouce

Českou hlavu letos získá olo-
moucký vědec Jaroslav Dole-
žel. Rostlinný genetik z ústa-
vu experimentální botaniky
akademie věd obdrží cenu,
která je nejvyšším vědeckým
vyznamenáním zemi, za ce-
loživotní přínos k rozvoji ge-
netiky rostlin. Jaroslav Dole-
žel založil nový obor genomi-
ky, takzvanou chromozomo-
vou genomiku, která usnad-
ňuje čtení dědičné informace
rostlin a izolaci důležitých
genů. „Je to ocenění mého
dlouhodobého vědeckého
úsilí,“ říká Jaroslav Doležel,
který v Olomouci postavil
úspěšný vědecký tým, jenž ve
svém oboru patří mezi svě-
tovou špičku.
Pokračování na straně 3

OLOMOUCKO
DNES
Pozor na silný vítr
Silný vítr dnesmůže řádit
vOlomouckémkraji. „Bude
zesilovat severozápadní vítr.
Nejsilnější bude vnoci. Na
horáchna severu očekáváme
nárazy až 110 kilometrů
vhodině,“ vzkazujímeteoro-
logové. „Zajistěte okna, dveře,
schovejte volněuložené
předmětyna zahradách,“ do-
dávají s tím, že větrné poryvy
mohou znemožnit ovládání
auta. A vůbecnedoporučují
túry pohřebenech. (das)

Zrození republiky
Sto let staré fotografie na Horním náměstí ukazují, jak to vypadalo v Olomouci, když vznikalo samostatné Československo
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Řidiči nevědí, jak uhýbat
sanitkám a hasičům
Pro záchranářskou uličku
platí nová pravidla.
Na silnicích vládne zmatek

FRANTIŠEK BERGER

Olomoucký kraj – Už čtvrtý
týden platí změny v silnič-
ním zákoně, kterémimo jiné
sjednotily tvorbu takzvané
záchranářské uličky v Česku
s okolními státy. Nic to ale
nemění na tom, že řidiči při
houkání záchranářů nebo

policistů zmatkují dál. Platí,
že autům složek integrova-
ného záchranného systému
(IZS) se tvoří koridormezi
levým a vpravo přiléhajícím
jízdním pruhem.
Na dálnici už kvůli nedodr-

žení třímetrovémezerymezi
pruhy padly pokuty 9. října
u Jihlavy. K havarovaným
kamionům se nemohla do-
stat vyprošťovací technika,
neobešlo se to bez pomoci
dálniční policie.

„Nové pravidlo ukázněnost
řidičů nezlepší. Vozidla IZS se
s ní budou potýkat dál,“ míní
Michal Dokoupil, zástupce
vedoucího dálničního oddě-
lení Kocourovec. Podobnou
událost na svém úseku dál-
nice zatím řešit nemusel.
Za blokování důležité ulič-

ky hrozí až dvoutisícová po-
kuta. Policisté vzkazují, že
budou ukládat sankce v hor-
ní polovině finanční sazby.
Pokračování na straně 2

Zpochybnili volby,
zatím bez úspěchu
Olomoucký kraj – Zamítnuto. Žaloby zpochybňující komu-
nální volby v desítce obcí aměst v Olomouckém kraji, o nichž
soudy rozhodly do pondělního odpoledne, nebyly úspěšné.
Navrhovatelé, kteří si stěžovali na výsledek voleb, průběh
hlasování či zvolení konkrétního kandidáta, nepřesvěd-
čili soud, že došlo k závažnému porušení pravi-
del. „Návrhy buď byly pravdivé a věcné, ale
netýkaly se důležitých věcí, anebo se i mohly
týkat důležitých věcí, ale nebylo dostatečně
prokázáno, že se tak skutečně stalo,“ shrnul
mluvčí ostravského krajského soudu Jiří Barč,
proč byla v pondělí zamítnuta zhruba polovina
z již uzavřených případů.

Pokračování na straně 2

Burza práce a škol
Šedesát zaměstnavatelů
a pětadvacet škol z kraje při-
pravilo své stánky vpavilonu
Aolomouckého výstaviště
Flora. Od 9do 17hodin se tu
konáBurza práce a vzdělání.
Vstup je zdarma. (das)

HÁZENÁ

Namedaili
máme, říká
hráčka Zory
Martina
Salčáková
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Jací jsme byylyly i
1918–2018
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Z DOMOVA

350 tisíc balíků
denně. Pošta
se chystá na
Vánoce strana 4bstrana8

Žijeme o třicet let déle,
šestadvacetkát častěji
se rozvádíme.
Nevěříme v Boha.
Deník srovnal údaje
dnes a před sto lety

ROZHOVOR

Zlatý podraz
byl pro Radima
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ČEŠI
NEVĚŘÍ
OČKOVÁNÍ
Vymýcené
choroby
jsou zpět
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SERIÁL DENÍKU

Fakta a mýty 
o novém 
televizním 
vysílání

ÚTERÝ  23. ŘÍJNA 2018 - ČÍSLO 246 CENA 17 KČ

9 771801 978027

1 8 2 4 6


