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Olomoucký

OLOMOUC Olomoučtí vědci vyvi-
nuli miniaturní částice s magnetic-
kým jádrem a tenkou křemennou
slupkou na povrchu, které doká-
žou izolovat virové RNA. Staly se
tak základem pro nové sady vyvinu-
té v tuzemsku, jež pomáhají při tes-
tování na covid-19.
Technologii se již podařilo otesto-

vat v praxi; první várky pro diagnos-
tické účely nakoupily komerční spo-
lečnosti, informovali zástupci Uni-
verzity Palackého v Olomouci.
Nový typ magnetických nanokuli-

ček o velikosti několika desítek na-
nometrů s vhodně upraveným po-
vrchem pro izolaci nukleových ky-
selin vyvinuli vědci z Regionálního
centra pokročilých technologií
a materiálů (RCPTM). Vývoj byl re-
akcí na nedostatek komerčních tes-
tovacích sad v době koronavirové
krize. „Oxid křemičitý, který obalu-
je magnetické nanočástice, má vel-
kou schopnost vázat nukleové kyse-
liny. Díky obrovskému povrchu na-
nočástic se na ně efektivně zachytí
velké množství virové RNA,“ uvedl
Radek Zbořil z RCPTM.
Navázané molekuly RNA lze poté

snadno izolovat pomocí externího
magnetu pro účely diagnostiky. Izo-
lace virové RNA je podle odborníků
základem celého procesu přípravy
nové technologie.
Nanočástice z RCPTM mají podle

Pavla Šáchy z Ústavu organické che-
mie a biochemie rychlou odezvu na
magnetické pole i velkou kapacitu
pro vazbu RNA. Výhodou je také
to, že je lze vyrobit ve velkémmnož-
ství. „V jednom cyklu jsme schopni
připravit více než 100 gramů částic,
které jsou použitelné pro zhruba
100 tisíc testů na covid-19. Jedná se
o technologicky nenáročnou synté-
zu. Kapacitu tak dokážeme i řádově
navýšit,“ doplnil Ivo Medřík, jenž
se na vývoji nanočástic podílel.
Technologii se podařilo úspěšně

ověřit ve Státním zdravotním ústa-
vu v Praze, v nemocnicích v Motole
nebo Na Bulovce či ve výzkumných
vědeckých centrech. (ČTK)

OLOMOUC Pouze necelé tři týdny
stačily lidem z olomouckého Diva-
dla Tramtarie k sepsání a také nacvi-
čení velmi aktuální hry, která pod
názvem Láska za koronu reaguje
na současnou koronavirovou pan-
demii. Jde o romantickou komedii,
jejíž premiéra je naplánovaná již na
tuto sobotu 30. května v sedm ho-
din večer.
Inscenace, kterou Tramtarie zřej-

mě jako první divadlo v republice
reaguje na nynější mimořádnou si-
tuaci, je určená výhradně pro ven-
kovní jeviště. Diváci ji tedy budou
moci zhlédnout pouze v rámci akce
Divadelní červen open air na olo-
moucké Korunní pevnůstce.

„Rozhodli jsme se přesunout pů-
vodně plánovanou červnovou pre-
miéru Nebezpečných známostí na
příští sezonu a místo ní uvedeme
autorskou komedii, kterou reaguje-
me na události posledních dvoumě-
síců,“ doplnila Petra Němečková,
ředitelka Divadla Tramtarie.
Nápad na sepsání hry vznikl spon-

tánně, mimo naplánovaný drama-
turgický plán.
„Jedním ze základních rysů diva-

dla je, že dokáže opravdu velmi
rychle reagovat na aktuální podně-
ty. Žijeme nyní dobu, která je pro
všechny z nás nová a vmnoha ohle-
dech je rozhodně nelehká. Zatím
ještě nemáme takový odstup, aby-

chom naší inscenací Láska za koro-
nu mohli vynášet nějaké hodnotící
nebo kritické soudy o tom, co by
mohlo být jinak nebo lépe. Nicmé-
ně na humor je čas vždycky. A pro-
to je i naše inscenace lehká, veselá,
a vlastně i dost optimistická,“ přiblí-
žil umělecký šéf divadla a současně
režisér nové hry Vladislav Kracík.
Hlavními hrdiny této příběhové

mozaiky jsou učitel na základní ško-
le, zaměstnankyně cestovní kance-
láře, herečka, policista a také folko-
vý zpěvák. Do jejich životů a plánů
zasáhne epidemie koronaviru, kvů-
li níž každý z nich sice něco ztratí,
ale také něco podstatného získá.
—Michal Poláček

Paralýza leteckého pro-
vozu kvůli pandemii
nového koronaviru
přinesla důsledky i na
Hanou. O práci přijde
200 lidí z továrny na
leteckémotory firmy
Honeywell Aerospace
v Hlubočkách-Marián-
skémÚdolí.

OLOMOUC Redukce pracovních
míst se nevyhne dalšímu velkému
strojírenskému podniku v Olo-
mouckém kraji – továrně na výrobu
leteckých motorů americké společ-
nosti Honeywell Aerospace v Hlu-
bočkách-Mariánském Údolí na Olo-
moucku. Z tisícovky zaměstnanců
firma v červenci propustí dvě stě
lidí. Po přerovské Meoptě-optice či
uničovském Unexu jde o další hro-
madné propouštění způsobené svě-
tovou koronavirovou krizí.
Informace o tom, že Honeywell

Aerospace se chystá snížit počet za-

městnanců o dvě stovky, potvrdila
krajská pobočka úřadu práce (ÚP).
„Aktuálně máme nahlášen záměr

hromadného propouštění zaměst-
navatele z oblasti strojírenství se
sídlem v okrese Olomouc. Jako dů-
vod uvádí pokles poptávky v klíčo-
vých segmentech, překážky v doda-
vatelském řetězci a potíže se zákaz-
níky. Počet propouštěných přibliž-
ně odpovídá vašim informacím,“
řekl MF DNES ředitel odboru za-
městnanosti olomoucké pobočky
ÚP Bořivoj Novotný.

Letecký průmysl je oslabený
Kvůli povinnosti mlčenlivosti ne-
smí ÚP sdělit, o kterou firmu kon-
krétně jde. Honeywell se však k zá-
měru nakonec sám přihlásil. „Pro-
cházíme obtížným ekonomickým
obdobím, které přináší bezprece-
dentní a pokračující globální zdra-
votní krize. Stejně jako naši zákazní-
ci, i mymusíme reagovat na oslabe-
ní průmyslu, včetně snížené po-
ptávky po našich produktech a služ-
bách,“ uvedl mluvčí firmy Graham
Campbell. „Podnikli jsme kroky
k tomu, abychom zachovali co nej-
více pracovních míst, a budeme
v tom pokračovat, ale naši pracov-
ní sílu v Olomouci musíme přizpů-
sobit současné atmosféře v letec-
kém průmyslu,“ dodal mluvčí.

V Mariánském Údolí tak došlo na
scénář, který se místní odbory sna-
žily dva měsíce odvrátit. „Neustále
jsme hledali možnosti, jak všechna
pracovní místa zachovat. Lidé byli
na 60 procentech platu, nařizovala
se dovolená, měnily se směnnosti,
přecházelo se z vícestrojové obslu-
hy na jednostrojovou. Hledal se
i náhradní program,“ popsala před-

sedkyně odborového svazu Dana
Stiborová.
Z toho, jak se firma nakonec roz-

hodla, radost nemá. „Propouštěni
jsou lidé napříč všemi profesemi,
nedotklo se to snad jen nástroja-
řů,“ podotkla žena, která se snažila
pro odcházející zaměstnance ales-
poň vyjednat ty nejlepší podmínky.
„Myslím, že lidé dostávají nadstan-
dard. Pokud odejdou dohodou, zů-
stávají celý červen doma na sto pro-

centech platu a čerpají dovolenou.
Ti, kdo v podniku pracují déle než
dva roky, pak dostávají dalších šest
mezd,“ vypočítala.

Respirátory zatím nevyšly
Jedním z náhradních programů, do
kterého odbory vkládaly naději,
byla výroba respirátorů. Společ-
nost Honeywell v dubnu nabídla
české vládě, že na Olomoucku do
čtyř měsíců vybuduje fabriku
schopnou vyrábět pět milionů re-
spirátorů zaměsíc. Produkce by po-
kryla poptávku v celé střední Evro-
pě. Když ale o jednáních informo-
val ministr průmyslu a obchodu
(MPO) Karel Havlíček, strhla se lavi-
na kritiky ze strany českých výrob-
ců. Ti poukazovali na to, že stát by
mohl nakupovat od domácích fi-
rem, a ne od pobočky společnosti
z USA. Resort couvl a kromě Ho-
neywellu jedná i s dalšími výrobci.
„Dostatek ochranných osobních

pomůcek se nyní intenzivně řeší.
Minulý týden vláda rozhodla o je-
jich nákupu prostřednictvím Sprá-
vy státních hmotných rezerv. Mělo
by jít o otevřené výběrové řízení,
přihlásit se tedy do něj bude moci
kdokoliv, kdo splní potřebné pod-
mínky,“ napsala mluvčí MPO Ště-
pánka Filipová s tím, že jde o zakáz-
ku za 3,7 miliardy korun.

Jiný obří tendr, za 1,4 miliardy ko-
run, nyní probíhá také na minister-
stvu vnitra. Zda se jej účastní i Ho-
neywell, však není jasné. „Proběh-
lo první jednání komise pro posou-
zení a hodnocení nabídek. Někteří
účastníci jsou vyzýváni k doplnění
a objasnění dokladů. Dle zákona
nyní nelze sdělovat více,“ odmítl in-
formovat o detailech mluvčí minis-
terstva vnitra Adam Rözler. Prozra-
dil jen to, že přišlo velké množství
nabídek odmalých a středních pod-
niků a z 99 procent se jedná o doda-
vatele nebo dovozce z České repub-
liky.
Ochromení ekonomiky, které

způsobila opatření proti pandemii
nového koronaviru, už v dubnu při-
pravilo v Olomouckém kraji o práci
asi 1 400 lidí amíra nezaměstnanos-
ti stoupla na 3,5 procenta. Hromad-
né propouštění další asi tisícovky
zaměstnanců užminulýměsíc ozná-
milo pět velkých firem, další dvě se
přidaly v květnu. „Jeden záměr se
týká automobilového průmyslu
a dotkne se okresu Přerov, druhý,
z oblasti bankovnictví, pak celého
kraje. Pozitivní zprávou je, že jeden
záměr hromadného propouštění
byl zrušen – šlo o zaměstnavatele
v oboru lázeňství,“ sdělil ředitel No-
votný z Úřadu práce ČR.
S přispěním Rostislava Hányše

Nanokuličky
z Olomouce
vylepší testy
na covid-19

Láska za koronu Policista, učitel či zpěvák... Divadlo Tramtarie ukazuje na příbězích několika postav, co vše lidem
vzala nebo dala současná koronavirová pandemie. 3x foto: Divadlo Tramtarie

Na Honeywell dopadla
krize, propustí 200 lidí

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

V Tramtarii hrají komedii z časů pandemie

PROSTĚJOVSKO Do proskleného
bistra čerpací stanice na dvaadvacá-
tém kilometru dálnice D46 nabou-
ral řidič osobního auta. Omylem se-
šlápl plyn a skleněnou stěnu rozbil.
Pětačtyřicetiletý řidič se v úterý

po patnácté hodině začal na dálnici
řadit do odbočovacího pruhu k čer-
pací stanici, podle jeho výpovědi
ho ale při tom vylekalo auto projíž-
dějící vedle něj v dalším jízdním
pruhu.
„Muž proto omylem sešlápl plyn.

Následně po projetí odbočovacím
pruhem najel na travnatý pás, kde
narazil do dopravní značky. Vůz
poté pokračoval dál, až narazil do
budovy čerpací stanice,“ popsala
policejní mluvčí Lenka Vanková.
Náraz roztříštil prosklenou stěnu

budovy i velký květináč před ní
a úlomky zasypaly část vnitřních
prostor, naštěstí nikoho nezasáhly.
Bez úhony vyvázl i řidič. „Následná
dechová zkouška u něj vyloučila
jízdu pod vlivem alkoholu, policis-
té mu nicméně za způsobení neho-
dy uložili pokutu ve výši dvou tisíc
korun. Škoda na autě, budově a vy-
bavení čerpací stanice je předběž-
ně vyčíslena na jeden a čtvrt milio-
nu korun,“ doplnila Vanková. (stk)
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Petra Klimková
redaktorka MF DNES

„Naši pracovní sílu
v Olomouci musíme
přizpůsobit současné
atmosféře v leteckém
průmyslu.“
GrahamCampbell, Honeywell

Řidič se lekl
a projel stěnou
benzinky


