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OLOMOUCKO
VČERA

Za libru
masa

Jaroslav Miller
v předsednictvu
konference rektorů
Rektor Univerzity Palackého
v Olomouci Jaroslav Miller
usedne v šestičlenném předsednictvu České konference
rektorů. Zvolen byl na včerejším zasedání tohoto orgánu v Hradci Králové. Sdružení
rektorů všech veřejných,
státních a některých soukromých vysokých škol v České
republice nově povede Petr
Sklenička z České zemědělské
univerzity, který ve funkci
vystřídá Tomáše Zimu z Univerzity Karlovy v Praze. (ber)

Moravské divadlo v Olomouci
teprve podruhé ve své historii
uvede komedii Williama
Shakespeara Kupec benátský

OLOMOUCKO
DNES
Veletrh vědy
a výzkumu

Nesmrtelný monolog židovského
lichváře Shylocka uslyší diváci
v Olomouci z úst herce Jaroslava
Krejčího (na snímku)
Zda onen Shylock dostane
svou libru lidského masa, kterou
chce za pozdní splátku, zjistí
diváci dnes při premiéře.
Opona se otevře v 19 hodin

Více na straně 3
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V MHD bude možné za
jízdenku platit kartou

JAK JSME ŽILI

v Československu

DNES

ŠTERNBERK
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TIPY DENÍKU

Kam o víkendu?
Vyberte si z pestré
nabídky
strany 9 a 10

Přehledný
program
na celý týden

Cestující olomouckými
tramvajemi a autobusy by
se měli dočkat příští rok
FRANTIŠEK BERGER

Olomouc – Trafika zavřená,
hotovost žádná, mobil vybitý. Nepříjemnou situaci cestujících v olomouckých
tramvajích a autobusech,
kteří na poslední chvíli shá-

nějí jízdenku, příští rok vyřeší terminály pro bezhotovostní platby. Dopravní podnik města Olomouce (DPMO)
jimi vybaví každý vůz hromadné dopravy.
„Možnost úhrady jízdného
ve vozidlech pomocí platební
karty plánujeme zavést v roce 2020. Takzvané validátory
doplní stávající odbavovací
systém označovačů jízde-

nek,“ prozradila mluvčí
DPMO Martina Krčová.
Ve všech městských tramvajích i autobusech přibude jeden přístroj, v případě kloubových vozů dva. „Z důvodu
investiční náročnosti vybavení vozidel to musí být
v první fázi projektu vyřešeno takto,“ vysvětlila Martina
Krčová.

Pokračování na straně 2
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Oslavy dne D:
Mayová, Macron,
Trump, ale
i Merkelová strany 7

Zpráva o drogách:
Evropu trápí kokain,
Čechy pervitin

Do obchodů
jdou rané
brambory. Asi
zlevní strana 5
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Zachraňme planetu! Žhavá
témata, která souvisejí
s ochranou Země, nabídne
osmnáctý ročník Veletrhu
vědy a výzkumu Univerzity
Palackého v Olomouci (UP).
Interaktivní program se koná
v Pevnosti poznání a přilehlé
botanické zahradě dnes i zítra od 9 do 18 hodin, v budově
Přírodovědecké fakulty UP
pouze dnes od 9 do 15 hodin.
Návštěvníci jednotlivých stanovišť například uvidí pohyb
mikroskopických řas, přenesou se do virtuálního světa,
nebo si vyzkoušejí roli programátora. (ber)
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Počasí v kraji
Olomouc

14/26
Prostějov

14/26
Přerov

14/26
Šumperk

14/25
Jeseník

13/22
BIO 

mírná zátěž

