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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Kajínek 19.30

Lipník nad Bečvou
KINO SVĚT
Novosady 4, tel. 581 771 142
(K)lamač srdcí 17.30

Olomouc
CINESTAR - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Habermannův mlýn 14.30, 16.45, 19.00
Machete 21.15

CINESTAR - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Legenda o létajícím Cyprianovi

15.45, 18.00
Wall Street: Peníze nikdy nespí 20.15

CINESTAR - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999

Já, padouch 15.00, 17.00, 19.15
Kajínek 21.30

CINESTAR - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Scott Pilgrim proti zbytku světa 14.45
Jíst, meditovat, milovat 17.15, 20.15

CINESTAR - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Román pro muže 16.00, 18.15, 20.30

CINESTAR - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Já, padouch 3D 14.40, 19.15
Legenda o sovích strážcích 3D 16.50
Piraňa 3D 21.15

CINESTAR - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Občanský průkaz 14.00, 17.00, 20.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Expendables: Postradatelní 17.30

Prostějov

KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Román pro muže 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Občanský průkaz 17.30, 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Legenda o sovích strážcích 3D 17.00
Piraňa 3D 19.30

Uničov
KINO
Moravské nám., tel. 585 054 060
Největší z Čechů 20.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755, tel. 775 954 202
Román pro muže 17.30, 20.00
Legenda o létajícím Cyprianovi 17.45
Útěk 20.15

Fulnek
KINOKAVÁRNA
Palackého 305, tel. 556 720 594
Expendables: Postradatelní 18.00

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Machři 17.00, 19.30

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1080, tel. 571 419 289
Já, padouch 17.00
Občanský průkaz 19.30

Zlín
VELKÉ KINO
nám. Práce 2511, tel. 577 432 936
Román pro muže 17.00
Habermannův mlýn 19.30

Krátce
PŘEROV

Trafika zůstala
bez zboží
Peníze, ale i cigarety, doutníky růz-
ných značek, tabák, alkohol, po-
hlednice a dokonce toaletní papír
ukradl v sobotu v průběhu odpo-
ledne neznámý zloděj z trafiky na
nábřeží Dr. E. Beneše v Přerově.
Škoda je 38 tisíc korun. (roh)

HRANICE

Odpad místo ve čtvrtek
odvezou až v pátek
Kvůli státnímu svátku 28. října ne-
budou popeláři svážet v Hranicích
odpad. Náhradní termín je naplá-
novaný o den později. (roh)

LIPNÍK NAD BEČVOU

V galerii ukazují
jednostopé veterány

Výstava jednostopých veteránek
s názvem Babičky motorky je nyní
k vidění v galerii Konírna v Lipníku
nad Bečvou. Kromě dvacítky naleš-
těných strojů mohou lidé vidět
také staré motorky ještě před re-
konstrukcí. Expozice, která je dopl-
něná dobovými letáky, dokumen-
ty, technickými předměty či před-
válečnými klaksony, bude otevře-
ná až do neděle 12. prosince. (roh)

KOJETÍN

Pozor
na zavřenou silnici
Až do neděle je kvůli opravám za-
vřená krajská silnice III/43327
v úseku Kojetín–Popůvky. Objížď-
ka je obousměrně naplánovaná od
Kojetína na Křenovice po silnici
III/43328 a z Křenovic po I/47 do
Popůvek. (roh)

LIPNÍK NAD BEČVOU

Město
slaví koncertem
Ve středu si Lipník nad Bečvou při-
pomene 92. výročí vzniku samostat-
né Československé republiky. Krát-
ký vzpomínkový akt začne v 15 ho-
din na náměstí. Od 18 hodin je na-
plánovaný slavnostní koncert v sále
ZUŠ v Havlíčkově ulici. (roh)

Ve vzduchu Cross Country dvojic na tři hodiny
se jelo v sobotu v Brankách na Vsetínsku.

5x plesma.rajce.idnes.cz

PŘEROV Od ledna zaplatí přerov-
ský magistrát za elektřinu v budo-
vách radnice, škol nebo příspěv-
kových organizací znatelně méně
než třeba letos. A to díky novince
– internetové aukci – během kte-
ré firmy přihazovaly naopak, než
je při licitování běžné. Vyhrála to-
tiž nejnižší nabídka.

Takže, zatímco letos platí magis-
trát za elektřinu ročně přes 35 mili-
onů korun, od příštího roku to
bude o více než šest milionů
méně, tedy necelých 28 milionů
korun. Radnice v budoucnu plánu-
je, že stejným způsobem bude dra-
žit i další městské zakázky.

„Je to nejtransparentnější způ-
sob výběrových řízení, jaký je
v současnosti možný,“ popisuje
náměstkyně přerovského primá-
tora Elena Grambličková.

A jak dražení probíhalo? Pět li-
cencovaných obchodníků s elek-
třinou, kteří splnili zadávací
a kvalifikační předpoklady, dosta-
lo od města přístupové heslo.
Díky němu se přihlásili do
on-line aukce. V ní pak viděli,
jaká je nejnižší cena a sami moh-
li zvážit, zda mohou jít ještě níž.
„Soutěžní kolo trvalo dvě hodi-
ny. Nabídka firem se nakonec
osmnáctkrát snížila,“ popsal

mluvčí přerovského magistrátu
Bohuslav Přidal. Doplnil, že vý-
pis z aukce je nyní k dispozici
k nahlédnutí na radnici.

Vítězná firma V-Elektra z Velké-
ho Meziříčí nakonec nabídla za
dodávky elektřiny pro sítě s vyso-
kým napětím, kam patří napří-

klad Teplo a Technické služby,
a s nízkým napětím (pro ostatní
budovy města) nejnižších
27 967 440 korun. Přitom průměr-
ná hodnota celé veřejné zakázky
v cenách z letošního roku činí

34 095 375 korun. „Smlouva za-
čne platit od ledna a vyprší za tři
roky,“ doplnil Přidal.

Celý systém pro on-line elek-
tronické aukce a software vyšly
podle náměstkyně Grambličkové
magistrát na půl milionu korun
na čtyři roky.

V ceně je i jeho upgrade, po-
kud se změní legislativa. Program
navíc kromě ceny vyhodnotí i dal-
ší kritéria, jako například délka zá-
ruční doby, reference nebo doba
stavby. „Ta bude například důle-
žitá během oprav škol, které se
musí zvládnout přes prázdniny,“
popisuje náměstkyně.

Podle náměstka olomouckého
primátora Martina Majora, který
podobnou službu rozjížděl před
časem v Olomouci, se taková in-
vestice městu vyplatí. Vklad do
softwaru se totiž většinou vrátí už
během první internetové aukce.

„Zjistili jsme, že se nám díky ní
podařilo ceny snižovat až o desít-
ky procent, nejčastěji o zhruba
dvacet. U velkých zakázek jsou to
statisíce korun,“ říkáMajor.

Celý systém pak podle něj
umožní dosáhnout objektivní trž-
ní ceny. „Tím, že můžeme nasta-
vit proces kontroly, je celé
on-line výběrové řízení transpa-
rentní. A tedy mimořádně silný
protikorupční nástroj. Významně
také zkrátí čas potřebný pro výbě-
rová řízení a o celkovém průběhu
aukce lze okamžitě po ukončení
vytisknout protokol, takže odpa-
dá i práce úředníků.“

Přerovský primátor Jiří Lajtoch
přiznává, že se město inspirovalo
v Pelhřimově. „Podobně tam vybí-
rali dodavatele elektřiny a nako-
nec se jim podařilo ušetřit více
než milion korun,“ dodává.

Roman Helcl

Vyjede?
Závod se jel v kategoriích

licenční, bezlicenční
a veterán.

Místo 35 milionů necelých 28 bude příští rok platit
přerovský magistrát za elektřinu. Dosáhnout výrazné
slevy se podařilo díky internetové aukci, kde firmy,
které měly zájem o zakázku, nabízely nejnižší cenu.

„Hurá, sláva! Narodil se Honzíček,
musíme to rychle zapít!!“

A takhle to začíná. Pozemská
cesta malého človíčka totiž v bu-
doucnu bude hojně poseta vý-
znamnými milníky a důvodů k při-
píjení bude jistě více než dost:
když u Honzíka poprvé rozpoznají
zvuk připomínající slovo, když pů-
jde poprvé do školy, když odmatu-
ruje…

Těchto „když“ by se vskutku na-
šla celá řada. Jsou to ty radostné
okamžiky našeho života, na které
budeme ještě dlouho vzpomínat.
Myslím, že mi dá většina za prav-
du, když budu tvrdit, že když se
v takových případech Čech napije,
nikdo se divit nebude (asi to
máme „tak nějak v krvi“).

Zcela jiná situace však nastává,
když důvodem k přípitku je emoce

úplně opačná a dotyčná osoba al-
koholem jen tlumí žal.

Můj názor je, že alkohol snad ješ-
tě nikdy žádný problém nevyřešil,
spíše naopak. A tak bychom tedy
mohli Honzovi vysvětlit, že pít se
má ve vhodný okamžik a vždy s mí-
rou.

Eva Bednářová
Gymnázium Zábřeh

Zábřeh na Moravě

Alkohol, metla lidstva,
říká se. Metla asociuje
koště. Létající koště,
které člověka zanese
do výšin. Do výšin bytí,
paralelních vesmírů,
do světa bez hranic
a fyzikálních zákonů.
Máte pocit, že můžete
všechno. Je to reálné?
Když si nedáte pozor, může
se stát, že vyletíte vysoko. Vyletíte vy-
soko a přestanete koště ovládat. Ost-
rý vítr se zaryje do obličeje… padá-
te, padáte, padáte. Dopad je tvrdý,
nelítostný, realistický. Otvíráte oči
a zjišťujete, že to, co vám před pár
hodinami připadalo dosažitelné,
jen natáhnout ruku a dotknout se

slunce, je vzdálené, pálivé a nedo-
stižné. Vaše oči jsou
čisté, mysl otupělá bo-
lestí hlavy, vnitřnosti
se obracejí jako prá-
dlo v pračce. Proč to
děláme, proč? Přeje-
me si zapomenout ale-
spoň na chvíli? Utopit

žal, ztrátu či prohloubit
štěstí? A pomůže to?

Když přivyknete pocitu nevol-
nosti, dochází vám, co se stalo. Mož-
ná. Možná bloudíte ve svých myš-
lenkách a kolem je mlha. Nekoneč-
ná, hustá a neprostupná, jste bludič-
ka, co hledá živáčka. Kdo vám ho po-
může najít? Kdo otevře krabici a pus-
tí tam světlo?

Žil. Žil a strádal. Žil v bolesti a ex-
tázi. Ublížil, ublížil sobě a ublížil
druhým. Nechtěl. Miloval a ztratil.
Ztratil i sebe, utopil se v alkoholu.
Utopil ji. Utopil sebe.

Sedět v letních šatech s přáteli
u vína. Nechat se ovívat teplým ve-
černím vánkem v lehkém alkoholo-
vém opojení, smát se a bavit se, tak
trochu po francouzsku. Mít nápady
lehce praštěné, mírně intelektuální,
využít imaginaci a namalovat ob-
raz, složit píseň, napsat báseň, snad
knihu. Krátkou úvahu nad životem,
smrtí a zabijákem. Émile Zola?

Tak řekněte...
Pít, či nepít? Toť otázka...

Barbora Černošková
Gymnázium Čajkovského, Olomouc

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události v Olomouckém
kraji, mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Kina Legenda o létajícím Cyprianovi v CineStaru

Pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Mor. Beroun, Zábřeh, Mohelnice

Úterý: Přerov, Hranice,
Lipník nad Bečvou, Kojetín

Středa: Prostějov,
Konice

Čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Javorník, Zlaté Hory, Mikulovice

Pátek:
Olomouc

Ze sedla Enduro tříhodinový maraton
dvojic pořádali v Brankách i jako
vzpomínku na Tomáše Pernického.

Studenti
čtou a píší

noviny

www.idnes.cz/studenti

Zprávy z měst

„Soutěžní kolo
trvalo dvě hodiny.
Nabídka firem
se nakonec
osmnáctkrát snížila.“

Samé bláto
Závodníci se na akci
pořádané Motokros

veterán klubem Valašské
Meziříčí vyrovnávali

s různými terény.

Alkohol ještě nikdy nic nevyřešil

Vyletíte vysoko, dopad je pak tvrdý
» Studenti čtou a píší noviny Projekt MF DNES, ve kterém mladí vyjadřují své názory

Vaším objektivem Memoriál Libora Podmola v Brankách na Vsetínsku na serveru rajce.idnes.cz pohledem Martina Plesníka

Firmy poprvé bojovaly o zakázku
přes net. Přihazovaly co nejméně

INZERCE

Jedná se o samostatně stojící 
dvoupodlažní objekt pro ubytování

 s využitým podkrovím 
v obci Lipová-lázně, okres Jeseník.

Nejnižší podání: 2.670.000 Kč
Tržní odhad: 5.330.000 Kč

Více na www.euro-drazby.cz
tel.: 800 900 922

Dražba 398/2010-N:
Prodám

Pozemek 9500m2 OL - Neředín  
za 700Kč/m2 Kč, tel.: 731 621 999 


