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Olomouc
MOZARTEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Marek Keprt: Ke vzdálené hvězdě 7 19.00

MORAVSKÉ DIVADLO
Horní nám. 22, tel. 585 223 533
Divadelní Flora: Europeana 18.30

UMĚLECKÉ CENTRUM KONVIKT
Univerzitní 3, tel. 585 633 099
Divadelní Flora

Kráska a zvíře v nás aneb Holka a lev 15.00
Předpůlnoční pianissimo 23.00
Stand´artní kabaret 21.30

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
nám. Republiky 5, tel. 585 515 111
Mezinárodní hudební festival Dvořákova
Olomouc: Philharmonia Octet 19.00

Prostějov
KLUB DUHA

Školní 4, tel. 582 340 507
Princezna Konvalinka 10.15, 9.00
MĚSTSKÉ DIVADLO
Vojáčkovo nám. 1, tel. 582 333 390
Jumping Drums II 11.00, 9.00

Přerov
MĚSTSKÝ DŮM
Kratochvílova 1, tel. 581 290 311
Wartburg Castle Singers

19.30

PŘEDPLATNÉ 225 555 566

Mohelnice
KINO MOHELNICE
Lazebnická 2
Kocour v botách 15.00, 17.00

Olomouc
ARKTIC CLUB
Havlíčkova 11
Na hokej do Arkticu 16.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Okresní přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka 17.00
Vrásky z lásky 14.45, 19.15
Vrtěti ženou 21.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999

Bitevní loď 20.45
Havran 16.00
Můj vysvlečenej deník 18.30
Piráti 14.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
StreetDance 2 3D 15.15, 17.15, 19.15, 21.15

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Avengers 14.30, 20.00
Prci, prci, prcičky: Školní sraz 17.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Avengers 15.30

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999

Avengers 3D 15.00, 18.00, 21.00

CINESTAR OLOMOUC – SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Temné stíny 16.00, 18.30, 21.00

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Musíme si promluvit o Kevinovi 20.00
TomorrowWill Be Better – FMX Movie

17.30

KONVIKT – FILMOVÝ SÁL
Univerzitní 3, tel. 585 633 099
Divadelní Flora – Autoři v obrazu I. 17.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Titanic 3D 18.30

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz,@mafra.cz

PŘEROV Když přerovská společ-
nost Teplo, jejímž stoprocentním
vlastníkem je město, pořizovala
elektronickou tabuli pro zdejší
zimní stadion za zhruba čtyři mili-
ony korun, nevypsala výběrové ří-
zení. Zakázku rovnou dala havířov-
ské společnosti SIS Spektrum. Za
to teď Teplo dostalo padesátitisíco-
vou pokutu od Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS). Pod-
le jeho kontrolorů byly ve stejném
tendru navíc i další chyby.

Vedení přerovského magistrátu
pochybení odmítá a zvažuje, jak
v této věci dál postupovat. Pokuta
je pravomocná.

„Při uložení pokuty vzal Úřad
v úvahu zejména skutečnost, že se
zadavatel dopustil nejzávažnější-
ho porušení zákona, tedy nezadá-
ní veřejné zakázky v příslušném
druhu zadávacího řízení. Tím zce-
la vyloučil jeden ze základních
principů zadávání zakázek a do-
pustil se tak pochybení, které moh-
lo významně ovlivnit výsledek říze-
ní,“ uvádí se v rozhodnutí ÚOHS,
které je k dispozici také na jeho we-
bových stránkách. Pokuta má pod-
le kontrolorů údajně pouze preven-
tivní charakter.

Radnice si však chyby vědomá
není. Představenstvo společnosti

Teplo podle přerovského náměst-
ka Josefa Kulíška zvažuje další
právní kroky. „Víme, že antimono-
polní úřad rozhodl v neprospěch
společnosti z důvodu, že nebylo vy-
psáno výběrové řízení na dodávku
elektronické tabule. My jsme však
postupovali na doporučení právní-
ka, který říkal, že toto výběrové ří-
zení vypisovat nemusíme,“ hájí
zvolený postup Kulíšek.

Přerovská opozice nad tím jen
kroutí hlavou. „To se snad ani
nedá komentovat. Už opravdu ne-
chápu, co se v tomto městě děje,“
uvedl přerovský zastupitel Richard
Šlechta. Připomněl, že rekonstruk-
ce zimního stadionu, která se v Pře-
rově konala v roce 2009, je jednou

ze sporných staveb, kvůli níž zahá-
jila šetření na radnici v Přerově
protikorupční policie a později ob-
vinila všechny tehdejší radní a dva
úředníky.

„Vím, že o světelnou tabuli se za-
jímali policisté už dřív. Chtěli vě-
dět, proč nebyla řešená v rámci re-
konstrukce stadionu, když byla vy-
soutěžená. A ptali se, proč ji nako-
nec za vyšší prostředky zakoupilo
Teplo,“ popisuje Šlechta. „No
a nyní se dozvídám, že na ni ani ne-
byla vypsaná soutěž,“ dodává.

O stavbu zimního stadionu, stej-
ně jako rekonstrukci domova pro
seniory se protikorupční policie za-
jímala proto, že obě stály podstat-
ně více, než město plánovalo. Loni
v červenci kvůli tomu vydal na žá-
dost policistů zdejšího primátora
a senátora Jiřího Lajtocha k trestní-
mu stíhání Senát. V srpnu 11 teh-
dejších radních a dva úředníky
z odboru rozvoje a z oddělení in-
vestic policisté obvinili.

Přestože nakonec olomoucká
státní zástupkyně Marie Kodytko-
vá na začátku roku zastavila trest-
ní stíhání u všech obviněných, nej-
vyšší státní zastupitelství tento mě-
síc rozhodlo, že šest z nich by se
mělo stíhat dál, a případ znovu vrá-
tilo žalobkyni. Roman Helcl

Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže postupovali, jak neměli – zakázku
zadali bez tendru, a tak porušili zákon. Za to dostala městská společnost Teplo
pokutu 50 tisíc korun. Vedení přerovského magistrátu ale pochybení odmítá.

HRANICE (roh) Netrvalo to ani
dva měsíce a už se znovu v hra-
nické místní části Drahotuše
mění názvy ulic. A důvod? Nespo-
kojenost zdejších obyvatel.

Vše odstartovala v březnu elek-
tronizace veřejné správy. Podle
ní musí být názvy ulic v jedné
obci jednoznačné. V Hranicích
a v místní části Dra-
hotuše však měli pět
ulic se stejným ná-
zvem. Radnice se
proto rozhodla ke
jménům B. Němco-
vé, Nádražní, Neru-
dova, Svatoplukova
a Tyršova dopsat
římskou číslici II.

To se však zdejším obyvate-
lům nelíbilo a ve třech peticích
navrhli jiné alternativy. Zastupite-
lé jim nakonec vyhověli. Ulice Ná-
dražní II se tak nyní bude jmeno-
vat K Nádraží, Nerudova II zase
Jana Nerudy a Tyršova se promě-
ní na M. Tyrše. Podle vyjádření
předsedkyně osadního výboru
Drahotuše Vlasty Zapatové již ne-
budou petice ze zbývajících ulic
následovat. „Celkem 390 obyva-
tel Drahotuš teď ale čeká papíro-

vání a běhání po úřadech. Stejně
na tom je 98 firem sídlících v této
místní části Hranic. S novou adre-
sou si budou muset vyměnit i do-
klady,“ vysvětluje mluvčí hranic-
ké radnice Petr Bakovský.

Starostka Radka Ondriášová
nyní dopisem osloví všechny oby-
vatele, kterých se změna dotkne,

a odbor vnitřních věcí
znovu zadá změnu ná-
zvů do centrální evi-
dence a zavede pro-
dloužené služby v pát-
ky a soboty.

„A to v pátek 18.
a 25. května od 8 do 17
hodin a v sobotu 19.

a 26. května od 8 do 12 hodin,“
doplňuje mluvčí.

Obecní živnostenský úřad
bude aktuální výpisy z živnosten-
ského rejstříku pro podnikatele
podnikající na těchto adresách
vydávat automaticky. „Změny
jsou totiž elektronicky zasílané
do informačního systému regist-
ru živnostenského podnikání. Na
základě těchto zápisů živnosten-
ský úřad vydá a podnikateli zašle
výpis se změnami sám,“ uzavřel
mluvčí.

Krátce
TOVAČOV

Zámeckým parkem
se bude ozývat rock
Akci pro příznivce rockové muzi-
ky, která se ve městě ještě nekona-
la. To slibují na tuto sobotu pořa-
datelé koncertu s názvem Tovačov
Rocku. Vystoupí na něm skupiny
jako Doro revival, Deep Purple re-
vival nebo přerovská kapela Gin-
ger. Začátek koncertu je ve dvacet
hodin v tovačovském zámeckém
parku. (roh)

LIPNÍK NAD BEČVOU

Povypráví o Maďarsku
pod hvězdami
Přednášku o Maďarsku s podtitu-
lem „Hory, pusta, víno a termály“
mohou lidé navštívit příští pátek
pětadvacátého května od osmnác-
ti hodin v atriu lipenské knihovny.
Akci navíc doplní cimbálová muzi-
ka Ponava, která bude hrát maďar-
ské písně, a také povídání Pavly
Šaňkové o maďarské gastronomii
s ochutnávkou pravých maďar-
ských vín. V případě nepříznivého
počasí se akce koná v sále Základ-
ní umělecké školy. (roh)

Cyklomaraton Na přerovském výstavišti v sobotu s velkou
účastí odstartoval 12. ročník silničního cyklomaratonu
s názvem Mamut Tour. 3x foto: 1pepa.rajce.net

MF DNES vyhlašuje soutěž o lístky na
TalkshowDavida Hrbka v Divadle hud-
by v Olomouci. Hostem bude v neděli
20. května Ondřej Havelka.
Lístky na talkshow můžete získat i vy.
K účasti v soutěži vám stačí, když
správně zodpovíte soutěžní otázku:
Jak se jmenoval orchestr, se kterým
Ondřej Havelka začínal jako zpěvák?
a) Pražský originální synkopický or-
chestr, b) Originální pražský synkopic-
ký orchestr, c) Originální synkopický
orchestr Praha
Odpovědi posílejte na e-mail: redo-
lo@mfdnes.cz do pátku, výherce zve-
řejníme následující den.

Kino Vydejte se na hokej do Artic clubu

Po silnici Cyklomaratonu se
účastnili muži i ženy. Trasa vedla za

plného silničního provozu po
cestách I. až III. třídy.

FAKTA

Případ zimní stadion
Přerovské Teplo musí zaplatit
pokutu 50 tisíc korun za to, že při
koupi elektronické tabule pro
zimní stadion za čtyři miliony
nevypsalo výběrové řízení. Právě
rekonstrukce stadionu z roku 2009
je jednou ze sporných staveb, kvůli
níž zahájila šetření na radnici
v Přerově protikorupční policie.

Volný čas Bubenická show Jumping Drums

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

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

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice, Moravský Beroun

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Rovina i stoupáky Závodníci si na tratích od 75 do
220 kilometrů užili i převýšení 3 450 metrů.

Soutěž

Lístky na talkshow

Vyhrajte vstupenky na
Talkshow Davida Hrbka

Zprávy z měst

„Celkem 390
obyvatel Drahotuš
čeká papírování
a běhání po
úřadech. Stejně na
tom je 98 firem,
které tu sídlí.“

Hranice V jedné obci měli pět ulic, které se jmenovaly stejně. Teď se
názvy ulic v Hranicích a v místní části Drahotuše odliší. Foto: MF DNES

P
řemýšlím nad tím, zda se
„výhody stáří“ dají vůbec
nazvat výhodami, či niko-
liv. Asi jak pro koho.

Ono stáří samo o sobě není cel-
kově výhodné. Je náročnější po
stránce fyzické, často i po stránce
psychické. Přemýšlet na tím, jaké
to bylo úžasné, když jste byli mla-
dí, jak jste mohli běhat do schodů
bez potíží, vzít si krátké tričko bez
toho, abyste se báli, že vám na-
chladnou ledviny, a také jíst a pít
jste mohli cokoliv vás napadlo a ne-
byl z toho žádný problém.

Bohužel, teď je to trochu jinak.
Ale zase musíte brát i nějaká ta po-
zitiva, jako je například to, že mů-
žete nadávat mladým teenagerům
a bude na vás brán zřetel, nebo že
máte neskutečně moc volného
času, ve kterém si konečně můžete

přečíst povinnou četbu k maturi-
tě, do které jste předtím jen nahléd-
li.

Můžete se také starat o nějaké
exotické rostliny, můžete luštit kří-
žovky a sudoku do té doby, než se
vám z toho bude točit hlava. Může-
te plést svetry, rukavice a ponožky,
to určitě ostatní členové vaší rodi-
ny ocení.

V televizi je přímo pro vás nato-
čeno tolik pořadů s tolika díly, že
je to nemožné. Nemusíte praco-
vat. Nemusíte se nic učit, jelikož
už vše umíte. Ale ta sedačka, měk-
ká, u okna, blízko dveří, s dokona-
lým výhledem na vše, tak ta už od-
teď bude v tramvaji patřit jenom
vám.

„Každá strana má rub i líc.“
Anna Štegrová

Slovanské gymnázium Olomouc

Přerovská
společnost Teplo
dostala pokutu

Vaším objektivem Aktuální události z Olomouckého kraje, tentokrát Mamut Tour v Přerově na snímcích Josefa Čecha

Místo Nádražní II chtějí mít
K Nádraží, ulice zas přejmenují
V hranické místní části Drahotuše změní názvy tří ulic

Tehdy jsme běhali do schodů,
teď zase můžeme plést svetry
» Studenti píší noviny Projekt MF DNES a názory studentů


