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Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 2, tel. 773 588 002
Vřískot 4 19.30

Olomouc
CINESTAR OLOMOUC - SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
X-Men: První třída 14.40, 17.20, 20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Czech Made Man 19.30
Kazatel 21.30
Kung Fu Panda 2 15.10, 17.20

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Lidice 15.00, 17.40, 20.15

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Melancholia 18.20
Rychle a zběsile 5 21.00
Westernstory 16.20

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 16.40

19.30

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Kung Fu Panda 2 3D 14.20, 16.30, 18.40
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna

20.00

CINESTAR OLOMOUC - SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

14.00, 17.00, 20.00

Prostějov
KINO METRO 70
Školní 1, tel. 582 332 678
Zdrojový kód 17.30, 20.00

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

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Kung Fu Panda 2 3D

16.15
Voda pro slony

18.00
Western Story 20.30

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755, 792 01, tel. 775 954 202
Hop 17.30
Všemocný 20.00
Zkus mě rozesmát 17.45, 19.45

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
X-Men: První třída 18.00, 20.15

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Černá labuť 20.00

Rožnov pod Radhoštěm
KINO PANORAMA
Bezručova 838, tel. 571 654 727
Neznámý 18.00
Zkus mě rozesmát

20.00

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1055, tel. 571 419 289
Lidice 17.00
U2 3D 19.30

Mohelnice
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Lazebnická 2, tel. 583 430 351
Koncert Pavla Šporcla

17.00

Olomouc
MORAVSKÉ DIVADLO
Horní náměstí 22, tel. 585 223 533
Sugar
Muzikál podle předlohy filmu Někdo to rád
horké.

19.00

Prostějov
BOTANICO CAFÉ
Wolkerova 1587/3
Radim Hladík a Vladimír Mišík
(unplugged)

19.00

Přerov
ORNIS
Bezručova 10, tel. 581 219 910
Houbařské pondělí
Povídání Jiřího Polčáka o houbách, ukázky
vaření z hub a mykologická poradna. 17.00

Zábřeh
KULTURNÍ DŮM - KLUB
Československé armády 1, tel. 583 415 400
Hurvínkův popletený víkend
Příběh o jednom zamotaném víkendovém
odpoledni, ze kterého jde hlava kolem ne-
jen Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi
a paní Kateřině, ale i dvěma medvíďatům,
která utekla z cirkusu.

17.00

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!

tel: 583 808 311, fax: 583 808 666

OLOMOUCKÝ KRAJ Maturitní roč-
ník Soukromé střední odborné ško-
ly živnostenské Přerov ovládl regio-
nální část 5. ročníku celostátní sou-
těže MF DNES a webového serve-
ru rajce.net o nejoriginálnější ma-
turitní tablo roku 2011. To patří
podle hlasů čtenářů třídě 4.C,
hned za nimi na druhém se umísti-
lo tablo jejich spolužáků ze 4.D.
Třetí příčka pak patří oktávě uni-
čovského gymnázia.

Vítězové stylizovali své fotogra-
fie na pozadí siluety New Yorku,
na snímcích pak ukázali, jak to vy-
padá po bujarém večírku. „Na ná-
padu jsem se nejvíce podílel asi já,
ale asi bych to nevymyslel, nebýt
mé spolužačky Lady Vaculíkové.
Prioritní nápad s traverzou jsme
již měli. Chtěli jsme, aby tablo uka-
zovalo jakousi párty ve velkoměs-
tě. Jednotlivé fotky pak měly být
stejného ražení,“ uvedl za přerov-
skou 4.C Filip Vláčil. „Někteří ze tří-
dy chtěli mít na fotkách image vy-
tvořenou vizážistkou. Tento ná-
pad se mi nelíbil, tak jsem navrhl,
aby tablo zobrazovalo také násled-
ky oné párty. Nakonec jsme na tab-

lo dali pruh, který má sloužit jako
jakési poučení. Inspiraci jsme čer-
pali z krabičky cigaret, kde jsou po-
dobné pruhy běžné. Asi jsme čeka-
li, že se tablo dobře umístí, ale prv-
ní místo ne. Jsme určitě rádi, že se
tablo lidem líbí a že je kolem něj ta-
kový rozruch.“

Ve vedlejší 4.D se studenti na
chvíli proměnili v celebrity a vy-
zkoušeli si, jaké to je, vidět sám
sebe na obálce světoznámých časo-
pisů. „Vzhledem k tomu, jaké
máme téma, potřebovali jsme tab-
lo umístit do trafiky. A to se nám
podařilo. Naše tablo výborně plní
svůj účel – lidé si fotky pletou
s opravdovými časopisy,“ směje se
studentka Nikola Faltová. „Doufali
jsme, že se umístíme na předních
příčkách a to se i stalo. Druhé mís-
to je super.“

Maturanti z oktávy uničovského
gymnázia pak vsadili především
na barevnost. „Téma hry s barva-
mi nás opravdu vystihuje a to
v tom smyslu, že každý jsme se za
osm společných let vybarvili jinak.
Samotný nápad vzešel z prohledá-
vání internetu. Návrhů bylo stejně

jako ve třídě žáků, a proto je jasné,
že všem se vyhovět nedá. Demo-
kratickým hlasováním vyhrál prá-
vě návrh hry s barvami, ovšem
s tou obměnou, že jsme si skuteč-
nou bitvu s barvičkami zahráli
a byl to nezapomenutelný zážitek
pro všechny, včetně pana fotogra-
fa,“ vysvětluje vznik uničovského
tabla Michaela Švédová. „Rozhod-
ně jsme žádné umístění nečekali.
Hned po nafocení jsme se ale
všichni shodli na tom, že i kdyby-
chom se nikomu nelíbili, neopako-
vatelný zážitek vše vynahradí.“

Barbora Taševská

MF DNES ve spolupráci s rajce.net připravila soutěž o nejoriginálnější maturitní
tablo roku 2011. Přinášíme vám snímky třech nejlepších tříd krajského kola.
Vítězné tablo studentů z Přerova pak celostátně skončilo devatenácté.

JESENÍK (ČTK) Olomoucký kraj vy-
buduje v Jeseníku stálou expozici
čarodějnických procesů. Vlastivěd-
né muzeum Jesenicka ji umístí v
dosud nevyužívaných sklepních
prostorech Vodní tvrze. Návštěvní-
ci v ní najdou informace na pane-
lech, audiovizuálního průvodce ve
všech světových jazycích i mučicí
nástroje. Náklady se odhadují na
8,5 milionu korun.

„Bude nutné zrekonstruovat
sklepní prostory, vybudovat v nich
osvětlení, ozvučení, zhotovit figurí-
ny a repliky spojené s čarodějnický-
mi procesy na Jesenicku v 17. stole-
tí. Procesy si na Jesenicku v letech
1622 až 1684 vyžádaly dvě stě pade-
sát lidských životů,“ uvedl mluvčí
hejtmanství Ivo Heger.

Podle ředitelky Vlastivědného
muzea Jesenicka Veroniky Vrbové
se muzeum myšlenkou stálé expo-

zice zaobírá zhruba čtyři roky. Je
to velmi lákavé téma, které však
není příliš zpracováno z odborné-
ho hlediska. „Dosud o čarodějnic-
kých procesech na Jesenicku po-

jednává pouze jedna odborná kni-
ha.

Naši historici přinesou i nové in-
formace, musí studovat prameny,
které jsou většinou umístěny v pol-
ské Wroclawi,“ uvedla Rybová.
Podle ní bude expozice pojata mo-
derním způsobem, nebude chybět

audiovizuální technika, audio prů-
vodce či informace na panelech.
Lidé uvidí i ukázky mučicích ná-
strojů. Pro badatele bude připra-
ven počítač pro zpracování infor-
mací.

Práce by měly být zahájeny le-
tos v srpnu a dokončeny v prosin-
ci. Muzeum očekává, že výstava
vzbudí velký zájem veřejnosti.

Expozici Čarodějnické procesy
si mohou od loňského roku pro-
hlédnout lidé i v takzvaném Ges-
chaderově domě také v Šumperku.
Expozice vznikla jako součást pro-
jektu Čarodějnickou cyklotrasou
po česko-polském příhraničí, na
němž spolupracovalo město Šum-
perk s polským regionem Nysa
a Sdružením cestovního ruchu Je-
seníky. Těší se velkému zájmu ve-
řejnosti, jen od konce dubna do
září ji navštívilo 5 332 lidí.

Kino Filmová novinka Lidice Tipy
Kam dnes vyrazit
za zábavou?

„Bude nutné
zrekonstruovat sklepní
prostory, zhotovit
figuríny a repliky
spojené s procesy.“

Vítězové Z hlasování o nejlepší tablo vzešli nejlépe studenti 4. C
Soukromé střední odborné školy živnostenské Přerov.

Válka barev Třetí místo. Oktáva uničovského gymnázia a její hrátky
s barvami. 8x foto: Alba tříd na rajce.net

Toto jsou nejlepší
maturitní tabla
roku 2011

Jeseník chce do sklepů čarodějnice

Tak to jsme my
Nahoře jsou snímky vítězné
třídy, dole studenti stejné
přerovské školy, jen z vedlejší
třídy 4.D na obálkách časopisů.


