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PRÁVO

V Kopřivnici vyvinuli unikátní kapsli
„U jedné bude kapsle běžně
velká, druhá o trošku větší.
Nicméně pro zákazníky budou
stejně komfortní,“ nastínila
s tím, že kapsle v kapsli bude
vhodná pro doplňky stravy
i farmaceutické produkty.
V Evropě budeme
„Předpokládám, že mnohem
větší zájem bude v kategorii
druzí, kdo vyrábí
doplňků stravy, u farmaceutickapsli v kapsli
Kapsle v kapsli je nejnovějším kých výrobků je to běh na dlouMartina Pavlová, produktem farmaceutické spo- hou trať,“ naznačila.
generální ředitelka lečnosti FAVEA.

najednou. „Například probiotický preparát, hořčík a omega-3 olej. Takže na dlani máte
dva i tři produkty. Potom to bude jen jedna kapsle,“ uvedla.

Foto FAVEA

Martina Pavlová. V Česku má
být FAVEA první, kdo začne
Ještě letos chce farmaceutic- kapsli v kapsli vyrábět. „V Evroká firma FAVEA z Kopřivnice pě budeme druzí,“ poukázala.
spustit výrobu kapsle v kapsli.
Jde o novinku z oblasti tzv. Kombinace různých
Combicaps, což jsou produkty druhů látek
nabízející zkombinování více
Podle Pavlové je Combicaps
druhů aktivních látek, které se
v těle uvolňují podle potřeby unikátní v tom, jak kombinuje
v místě a čase. Některé v ža- různé druhy látek, například
ludku, jiné v zažívacím traktu. olej s prachem. „Řada látek je
„Se samotnou technologií pro tělo dostupnější v olejovém
jsme koketovali už před šesti le- prostředí. I u zeleninového saty, ale bylo to tehdy moc nové. látu se vždy doporučuje, aby se
Až když se na trhu objevily prv- zakápl olejem. Řada účinných
ní produkty tohoto typu, tak látek se v oleji totiž lépe přenájsme se k myšlence vrátili a pra- ší a tělo ho lépe vstřebává,“ pocovali na ní asi rok a půl,“ sdělila psala s tím, že nyní je běžné si
generální ředitelka společnosti vzít i několik kapslí nebo tablet
Pavel Karban

Proto, aby mohla FAVEA
novinku produkovat, nebyl nutný jen vývoj. Musela pořídit
i techniku, na které bude kapsle
vyrábět. A zatímco vývoj přišel
společnost na necelých 10 mi-

Zaměstnávají

lionů korun, investice do dvou hlavně ženy
výrobních linek přesáhla 60
milionů korun.
Do budoucna může být kapsPodle Pavlové bude FAVEA lí v kapsli více. „Můžeme mluschopná vyrábět dvě velikostní vit o tom, že bude možné komverze
druhu
Combicaps. binovat i více druhů náplní

Střelec z Třince neúspěšným
kandidátem komunistů
jsem v první fázi dostal informaci, že by to mohl být náš člen,
tak včera při zasedání krajského
výboru strany, kdyby byl, jsme
mu okamžitě pozastavili členství až do vyřešení případu. Ale
nebylo to třeba, protože už dávno není členem strany,“ zopakoval Babka.
Podnikatele v zemědělství už
policie za střelbu ze samonabíjecí pušky obvinila z vydírání
a výtržnictví, za což mu hrozí až
osm let za mřížemi. Muž byl
vzat do vazby. Policie obvinila
i jeho o dva roky staršího známého, který se incidentu také
zúčastnil. Ten je vyšetřován na
svobodě, hrozí mu trest odnětí
svobody do tří let.
(plk)

Rekordní Beats for Love
Více než 400 zástupců mezinárodní taneční scény nabídne letošní ročník festivalu Beats for
Love. Akce proběhne od 1. do 4.
července a nabídne rekordní počet účinkujících.
Letošnímu ročníku bude kralovat DJ Armin Van Buuren, zřejmě
nejoceňovanější umělec svého
žánru, který je jediným pětinásobným vítězem světové ankety
DJ Mag Top 100 DJs. „Jeho rádiová show A State Of Trance patří
se 700 tisíci posluchači týdně mezi nejposlouchanější pořady na
světě,“ řekl novinářům programový ředitel festivalu Jiří Ramík.
Vystoupí také Alan Walker,
Lost Frequencies, Timmy Trumpet, Alle Farben, Wilkinson, Sub
Focus, Dope D.O.D., Stereo MCs
a další zvučná jména. Mainstreamové umělce doplní i účinkující
z undergroundu, samostatné scény
představí interprety z žánrů reggae, psytrance, techno, electroswing či house. „Mezi letošní
novinky patří větší prostor pro

techno stage i přesun hardcore stage na nové místo,“ dodal mluvčí
festivalu Matyáš Ožana. Návštěvníci se mohou těšit i na novou výtvarnou podobu hlavní scény.
Na festival míří i řada návštěvníků ze zahraničí. „Vstupenky si
pravidelně kupují nejen posluchači z okolních států, ale letos třeba
také ze Švédska, Izraele nebo
Brazílie. Zajímavostí také je, že
už druhý plnohodnotný ročník po
sobě jsme prodali více vstupenek
v Praze než v Ostravě,“ řekl ředitel festivalu Kamil Rudolf.
Také letošní ročník bude spojen s dobročinnými aktivitami.
„Letos budeme pomáhat třem
mladým lidem, kteří prodělali
dětskou mozkovou obrnu. Finanční a materiální pomoc má za
cíl podpořit je v léčbě a rozvojových aktivitách a alespoň trošku
jim i jejich rodinám pomoci žít
kvalitnější život,“ dodal Rudolf
s tím, že peníze budou určeny na
rehabilitace i nákup zdravotních
pomůcek.
(hon)

■ Komplikace
v dopravě
Až do letošního 13. prosince
bude částečně uzavřena silnice
I/44 v ulici 8. května v Bludově
na Šumpersku. Práce začaly
v pondělí. Motoristy, kteří využívají spojnici mezi Bludovem
a Postřelmovem, tak čekají
komplikace. Při průjezdu opravovaným úsekem by měli počítat s časovou prodlevou. Po dobu stavby je také přemístěna
autobusová zastávka Bludov,
dolní konec ve směru na Postřelmov asi o 400 metrů zpět
ve směru jízdy k náhradnímu
označníku.
(pem)

Foto PRÁVO – Pavel Karban

Čtyřiačtyřicetiletý Miroslav
B., který minulou středu vystřelil u vrátnice nemocnice v Třinci
na Frýdecko-Místecku, kandidoval v minulosti neúspěšně za komunisty do zastupitelstva v Třinci i do Poslanecké sněmovny.
Zatímco o místo v třineckém
zastupitelstvu se muž pokoušel
v letech 2014 a 2018, do dolní
komory Parlamentu ČR kandidoval jen v roce 2017. Vždy coby člen KSČM. „Už ale není
náš člen, asi před rokem a půl
nebo dvěma stranu opustil. Proč
odešel, nevím. Nemá už s námi
nic společného,“ ujistil předseda
moravskoslezské KSČM Josef
Babka. Odmítl, že by muže znal,
nikdy se prý ani neviděli. „Když

v jedné kapsli. Limitem ale bude akceptovatelná cena,“ vysvětlila generální ředitelka
Pavlová.
FAVEA zaměstnává přibližně 100 lidí, téměř 80 procent
jsou ženy. Kromě vývoje jsou
hlavní částí výroby doplňky
stravy. Až 95 procent výroby je
pro smluvní partnery, kteří
produkty distribuují pod svými
značkami. Firma produkuje vitamíny, probiotické produkty
a Combicaps. Měsíčně vyrobí
asi šest tun kapslí, přes tři tuny
tablet a necelou tunu kosmetiky. Na export jde až 70 procent
produkce. Tržby společnosti loni dělaly 146 milionů, zisk byl
přes 15 milionů korun.

■ Kyjevský balet

OBNOVENÝ VETERÁN. Už třetí historický motocykl zrestaurovali studenti Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava. Jde o americký stroj Indian Scout 37 z roku 1927. Ten
byl součástí sbírky, kterou před lety dostal Moravskoslezský kraj od akademického sochaře
Miroslava Rybičky. Práce na veteránu trvaly zhruba rok, za pár týdnů se motorka stane součástí expozice loni otevřeného Muzea nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici.
(plk)

Nová stanice zajistí dodávky elektřiny
Miloslav Hradil
Na okraji Uničova v sousedství čistírny odpadních vod
vznikla zcela nová moderní
transformační stanice 110/22
kV, která pomůže zlepšit spolehlivost dodávek elektřiny
pro celý region. Skupina ČEZ
do ní investovala 195 milionů
korun.
„Investice pomůže pokrýt
rostoucí spotřebu uničovských
průmyslových fi rem, nově
vzniklých bytů a zlepší spolehlivost dodávek elektřiny
pro celý region. Zároveň zajistí
dostatečný příkon pro elektrifi kaci železniční trati Olomouc–Uničov–Šumperk,“ řekl

Právu mluvčí Skupiny ČEZ
Vladislav Sobol.
„Novou transformační stanici jsme pro Uničov chystali
několik let,“ konstatoval člen
představenstva ČEZ Distribuce Petr Žejdlík. Jedním z hlavních důvodů pro vybudování
nové transformační stanice byl
výrazný nárůst odběru elektřiny v Uničově a jeho okolí
v posledních letech.
„Jen společnost Miele požádala o bezmála dvojnásobné
zvýšení dodávky, o podstatné
zvýšení příkonu požádaly
i další podniky,“ poznamenal
Sobol.
Významným odběratelem se
podle něj stane Správa želez-

nic, která bude z nové transformovny odebírat proud pro
nově elektrifi kovanou trať
z Olomouce do Šumperka. Důležitou roli pak sehrály i plány
developerů na novou výstavbu
ve městě. Transformační stanice je zcela bezobslužná, její
chod je řízen z dispečinku
v Hradci Králové.
Její výstavbu komplikovala
nejen epidemie nemoci covid-19, ale i nestabilní podloží.
Na pozemku, kde je, byl totiž
před sto lety rybník. „Realizátor stavby se musel vypořádat
zejména s vysokou hladinou
podzemní vody. Byla to opravdu náročná stavba,“ dodal
Žejdlík.

Slezské divadlo v Opavě uvede v neděli 19. června premiéru
nového baletu Já, Karolína, který vznikl ve spolupráci s Kyjevským městským baletem. Program bude složený ze tří baletních
vystoupení,
přičemž
tanečníci z Ukrajiny se představí
v jedné části nazvané Chopiniana. Válka na Ukrajině zastihla
tanečníky v Paříži, jejíž starostka pak umělcům nabídla časově
neomezený pobyt. Postupně pak
tanečníci začali spolupracovat
s českými baletními soubory.
Režisérem nejnovějšího představení, které bude uvedeno do konce sezony ještě několikrát, je
Martin Tomsa.
(hon)

■ Vojenská technika

Vojenskou techniku i historické vozy včetně ukázek jejího
fungování nabídne v sobotu 18.
června Výstaviště v Kroměříži.
Výstava, která se v areálu výstaviště uskuteční od 8 do 14 hodin, připomene výstroj, výzbroj
a ostatní technické vybavení,
s nímž se mladí muži mohli
v minulosti setkat při plnění základní vojenské služby. „Na své
si přijdou i příznivci a sběratelé
historických i moderních militarií, chladných zbraní či map,“
uvedli organizátoři. Představí se
pásová i kolová technika. Nebude chybět bojové vozidlo pěcholem nejvyšší moci Moravského ty BVP1 ani obrněný transpormarkrabství a zástupce panov- tér OT64.
(JR)
níka, kterým Jan hrabě z Rottalu, majitel holešovského ■ Jubilejní návštěvník
panství letech 1648–1655, byl.
Čtvrtmiliontý
návštěvník
Podle podkladů byl držen za
přítomnosti hejtmana při slav- prošel v neděli branou Zoolonostních a obřadních příležitos- gické zahrady a botanického
tech, ale i při zasedání zemské- parku Ostrava. Šlo o obyvatele
ho soudu. „Obrazně se dá říci, polských Katowic, který s rodiže na Moravě platil za obdobu nou přicestoval výletním vlakorunovačních klenotů,“ uved- kem Pohornickou krajinou, jehož trasa vede z polského Ciesla Dana Podhajská.
Exponát si na výstavě 100 zyna přes Český Těšín po
let muzejnictví v Holešově neveřejných uhelných vlečkách
mohou lidé prohlédnout od někdejšího Ostravskokarvinúterý do neděle od 12.30 do 16 ského revíru na zastávku Josehodin, o prázdninách v časech fova jáma – ZOO. Rodina dood 10 do 11.30 a od 12.30 do stala od zoo pamětní list a upo17 hodin.
(JR)
mínkové předměty.
(plk)

Holešovský zámek zpřístupnil vzácný meč patřící moravskému hejtmanovi Janu hraběti
z Rottalu z poloviny 17. století.
„Návštěvníci si meč mohou
prohlédnout do 2. října na výstavě 100 let muzejnictví v Holešově,“ sdělila Dana Podhajská
z Městského kulturního střediska v Holešově na Kroměřížsku. „Zbraň patří bezpochyby
mezi největší poklady muzejních sbírek. V Česku je kromě
holešovského meče znám jen
hejtmanský meč Františka Karla hraběte Liebteinského z Kolowrat. Je umístěn v Rychnově
nad Kněžnou a je o několik let
mladší,“ doplnila Podhajská.
Hejtmanský meč byl symbo-

Foto MKS Holešov

Na zámku v Holešově vystavují vzácný meč

V Holešově na Kroměřížsku vystavují vzácný meč.
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