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Historie a interpretace Bible: 
od hliněných tabulek až po 
finální podobu
Unikátní mezioborový projekt 
zaměřený na dějiny a výklad Bible 
vstupuje do své druhé poloviny. 
Významně se na něm podílí...

Experiment olomouckých 
vědců zaujal týmy z USA
Olomoučtí vědci z katedry optiky 
publikovali článek v prestižním 
vědeckém časopise Nature 
Communications. Testovali možnost 
proměřit světelné pole...

Porodní asistentky požadují 
systémové změny v českém 
porodnictvíl
Mezinárodní kongres porodních 
asistentek v Praze se na počátku 
června zabýval jejich právy 
a právem matek...

Rekordní AFO
Skončil Academia Film 
Olomouc. 49. ročník 
mezinárodního festivalu 
populárně-vědeckých 
dokumentů letos nabídl 
rekordních sto padesát 
projekcí a programových 
bloků. Do Hanácké 
metropole navíc přijel 
nejvyšší počet hostů 
v historii celé přehlídky...
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Inaugurace: 
Jaroslav Miller převzal 
rektorský řetěz
Složením slibu a převzetím 
zlatého řetězu jako dokladu 
důstojnosti a práv Univerzity
Palackého byl dnes do své 
funkce slavnostně uveden 
rektor Jaroslav Miller. 
Inauguraci spolu s ním 
absolvovali v Arcibiskupském 
paláci i děkani pěti fakult...

Pošta zůstane díky 
spolupráci univerzity 
s městem a krajem
Pobočka České pošty na 
náměstí Republiky zůstane 
zachována a nezmění se 
ani rozsah jejích služeb. 
Dnes se na tom definitivně 
domluvili zástupci univerzity, 
olomouckého hejtmanství, 
magistrátu i vedení České 
pošty... 

Olomoucká práva v Praze: 
Reforma unie a Ukrajina
Olomoucká právnická fakulta 
pořádá ve čtvrtek a v pátek 
v Černínském paláci v Praze 
mezinárodní setkání expertů 
na evropské právo...

Chomsky v sobě 
nezapřel kritika 
politiků i vášnivého 
stoupence svobody
O roli intelektuálů ve 
společnosti, přínosech 
i nebezpečích nových 
technologií, mezinárodní 
politice, anarchismu či 
lidské svobodě hovořil 
dnes před zcela zaplněným
sálem kina Metropol... 

Nový kurz z pedagogické 
fakulty upozorní seniory na 
internetové podvody
Centrum prevence rizikové 
virtuální komunikace pedagogické 
fakulty připravuje kurz zaměřený 
na internetové podvody...

Uprostřed moře člověku dojde, 
že nemusí žít jenom prací, 
tvrdí Ivo Jirásek
Jedenáct rozhovorů a devatenáct 
dotazníků a mentálních map 
přivezl ze závěrečné etapy 
transoceánské výzkumné plavby...

Davy uchazečů – na medicínu 
chce přes tři tisíce studentů
Tradičně velký zájem o studium 
si dnes znovu potvrdila olomoucká 
lékařská fakulta. Z více než 
3200 uchazečů přijme maximálně 
220 na Všeobecné lékařství...

Libuše Hrabová novou 
držitelkou Ceny Františka 
Palackého
Vědkyně a uznávaná odbornice 
na středověké dějiny Libuše 
Hrabová vystoupila dnes během 
slavnostního zasedání...

Král majálesu 
Jaromír 99 zahájil 
studentské slavnosti
Za zvuku fanfár a bouřlivých 
ovací svých studentských 
poddaných byl dnes na 
olomouckém Horním 
náměstí korunován král 
Olomouckého majálesu. 
Zpěvák, skladatel, kytarista 
a výtvarník Jaromír Švejdík 
převzal korunu... 

Vědci pronikli do struktury 
unikátního proteinového 
superkomplexu rostlin
Biofyzici a biochemici z Centra 
regionu Haná pro biotechnologický 
a zemědělský výzkum (CRH) odhalili 
strukturu proteinového...
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