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Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
KINO
Karla Tájka 100/2, tel. 602 258 582
Podivní 20.00

Kladno
KINO HUTNÍK
náměstí Sítná 3127, tel. 312 688 336
Kuky se vrací 16.00, 18.00
Robin Hood 20.00

Kolín
KINO 99
Zahradní 764, tel. 321 720 930
Chlupatá odplata 17.00
Serge Gainsbourg 19.30
Milý Johne 20.00

Kutná Hora
KINO MODRÝ KŘÍŽ
Havířská 3/403, tel. 327 512 086
Robin Hood 19.30

Mělník
KINO SOKOL
Tyršova 96, tel. 315 622 061
Mamas & Papas 20.00

Mladá Boleslav
CINESTAR
tř. Václava Klementa 1459, tel. 326 779 999
Chlupatá odplata 14.20, 16.20
Princ z Persie: Písky času 17.30, 20.00
Hurvínek na scéně 3D 15.40, 17.10
Sex ve městě 2 18.20, 21.20
StreetDance 3D 18.40, 21.00
Ženy v pokušení 19.00
Robin Hood 21.30

Neratovice
SPOLEČENSKÝ DŮM A MĚSTSKÉ KINO
nám. Republiky 1399, tel. 315 682 602
Škola života 19.00

Nymburk
MĚSTSKÉ KINO SOKOL
Tyršova 6, tel. 325 512 250
Exmanželka za odměnu 19.00

Slaný
LETNÍ KINO
Politických vězňů 576, tel. 312 522 394
Český mír 21.30

Stochov
KINO STOCHOV
J. Šípka 486, tel. 312 522 265
Chůva v akci 18.30

SEDLČANY, KLADNO Zalezli do ani
ne metr velké krabice, nechali se
vyfotografovat a vyhráli.

Tak získali letošní maturanti 4. G
z Gymnázia a střední odborné ško-
ly ekonomické Sedlčany první mís-
to v soutěži o nejoriginálnější matu-
ritní tablo ve středních Čechách.
Soutěž už počtvrté vyhlásila MF
DNES ve spolupráci s webovým por-
tálem rajce.net.

Za sedlčanskými studenty v kra-
bicích získaly druhý a třetí nejvyšší
počet hlasů maturitní třídy z Gym-
názia Kladno. Maturitní tablo seřa-
zené v křížovce z dílny žáků 4. B zís-
kalo druhé místo. Na bronzové
příčce skončily snímky ve stylu
vúdú panenek v podání 4. C.

Vyfotit se v krabici nebylo tak
jednoduché. „Ne pro každého to
bylo snadné. Jeden spolužák se

nám do krabice málem nevešel,“
vypráví Lenka Kratochvílová ze
sedlčanské školy.

„Ty naše křečovité úsměvy váž-
ně nejsou hrané. Ono bylo pěkné
sledovat ostatní a smát se, jak jim
ven trčí ruce a nohy, ale vlézt pak
sám dovnitř už taková sranda ne-
byla,“ popisuje dívka, která s tím
však sama problémy neměla, pro-
tože je drobná.

Krabicové tablo studentům na-
fotil jejich fotograf z maturitního
plesu. Ten také tablo upravil grafic-
ky do finální podoby. „Bez něj by
to určitě nešlo. Ty technické věci
udělal na jedničku,“ doplňuje stu-
dentka ze Sedlčan.

Křížovka spojuje
výrazy žáby i zoufalství
To žáci kladenské 4. B založili svo-

je tablo na neotřelém nápadu. „Sa-
motné focení bylo v pohodě, ale se-
řadit pak snímky do křížovky tak,
aby to dávalo smysl, byl opravdu
oříšek,“ říká autorka celé koncep-
ce focení Tereza Zobalová.

Vodorovně jsou v jejich tablu
vždy seřazeny různé výrazy jedno-
ho žáka, svisle na sebe pak navazu-
jí stejné výrazy ostatních.

„Pod sebou se nám tak kupí tře-
ba znuděné obličeje, výrazy plné
strachu a zděšení nebo výrazy to-
tálního zoufalství,“ popisuje Tere-
za. Všechny obličeje spojují emo-
ce, které v letošních maturantech
během celého roku vyvolávala po-
věstná zkouška dospělosti.

„Ksichtíkům jsme pak dávali ná-
zvy. Třeba žába je výraz pro abso-
lutní mlčení u maturity, další vý-
raz se jmenuje docela v tom plavu

nebo na pracáku, chcete mě?,“ do-
plňuje dnes už úspěšná maturant-
ka.

Zombie nakonec vystřídaly
vúdú panenky
V lese a se svou vlastní vúdú panen-
kou se pro změnu nechali nafotit
studenti 4. C ze stejného gymná-
zia. To proto, že už na maturitní
ples měli připraveno překvapení
v podobě zombie.

„Zombíci nám na tablo přišli
přece jenom moc morbidní, ale
chtěli jsme pokračovat ve stejném
duchu. Téma jsme proto zjemnili
na vúdú,“ vysvětluje Renata Mirko-
vá ze 4.C.

Studenti si panenky vyráběli
sami a oblékli je dokonce do stejné-
ho modelu, ve kterém se nechali
nafotit. „Paradoxně to šlo kolikrát
lépe klukům,“ dodává Renata Mir-
ková. Klára Conková

Tipy MF DNES
PRO RODINY S DĚTMI

Na výlet Podlipanským
motoráčkem
Každou sobotu a neděli až do
26. září můžete s rodinou vyrazit
na výlet Podlipanským motoráč-
kem, který jezdí na trase od Peček
přes Radim, Kouřim do Bečvár.
V Radimi můžete navštívit znovuo-
tevřený zámek, v Kouřimi můžete
obdivovat skanzen lidové architek-
tury a středověké náměstí s mno-
ha zajímavostmi. Po trati 013 z Bo-
šic přes Zásmuky do Bečvár se pro-
jedete po „podlipanské lokálce“,
kde je již pravidelná osobní dopra-
va zastavena a kde se lze svézt pou-
ze Podlipanským motoráčkem.
Více na www.kzc.cz.

PRAHA

V 02 areně vystoupí
slavný Bob Dylan
V pátek se do Prahy po 5 letech vrá-
tí devětašedesátiletý zpěvák Bob
Dylan, který naživo představí své
největší hity. Samozřejmě v překva-
pivých úpravách. Koncert se usku-
teční v 02 areně (Ocelářská 460/2).
Vstupenky můžete pořídit v před-
prodejních terminálech Sazka
v trafikách a obchodech. Více info
na www.sazkaticket.cz.

Bronzoví Třetí byli studenti 4. C Gymnázia Kladno.

Kino
Přehled filmů na
pondělí 7. června

Fotografování v krabici, křížovka snímků mapující výrazy maturantů nebo focení
s vúdú panenkou – to jsou nápady, které vyhrály v soutěži MF DNES
a rajce.net o nejoriginálnější maturitní tablo roku 2010 ve Středočeském kraji.

Nejlepší tablo
schovalo maturanty
do krabic z papíru

Jak jsem platila
poplatek v nemocnici
Myslím, že největším problémem
našich nemocnic je, že jejich práce
není dobře organizována. Proto
jsem se trochu obávala toho, jak
nemocnice zvládnou vybírání regu-
lačních poplatků od pacientů.
Když jsem se poprvé dozvěděla o
tom, že v některých nemocnicích
lze poplatek zaplatit esemeskou,
zajásala jsem. Pro nás „mladé“ je
to způsob, jak se s touto povinnos-
ti poměrně snadno vyrovnat.
A tak, když jsem byla nucena na-

vštívit jedno specializované praco-
viště v nejmenované pražské fa-
kultní nemocnici, neváhala jsem
tento způsob platby regulačních
poplatků použít. Již ve vchodu do
nemocnice jsem si přečetla návod
a adresu, kam SMS odeslat, a ne-
odkladně jsem tak učinila.
SMS odešla a mně na telefon při-
šla zpráva: 30 Kč VFN poplatek le-
kari, kod uctenky 3n64fvzc7v. Vel-
mi mě potěšilo, že věci občas také
fungují. Usedla jsem do čekárny, a
když vyšla sestřička, nahlásila
jsem své jméno a odevzdala prů-
kaz pojišťovny. „Máte zaplaceno

30 korun?“ zeptala se mě sestra.
„Ano, zaplatila jsem esemeskou,“
odpověděla jsem. „No, to si ale
stejně musíte dojít do pokladny,
aby vám dali potvrzení o zaplace-
ní, jinak vám to nemůžu uznat.“
Přiznávám, že jsem nechápala vý-
znam svého konání, ale poslušně
jsem odcupitala do pokladny, kde
mě paní pokladní na základě SMS
od mého operátora vydala jakýsi
doklad, že jsem třicet kaček zapla-
tila.
Konečně jsem vstoupila do ordina-
ce. Když pan doktor zjistil, že jdu
jen na kontrolu, prohlásil: „Vrátí-

me vám třicet korun, protože v
tomto případě se poplatky nepla-
tí. Napíši vám na vaše potvrzení z
pokladny STORNO a v pokladně
vám vrátí peníze.“
V pokladně jsem u okénka předala
potvrzení a čekala na svých třicet
korun, když paní pokladní náhle
zvolala: „Ale já vám nemůžu nic
vrátit, vy jste nám nic nedala. Vy
jste poslala peníze esemeskou a já
od vás v pokladně zatím nic ne-
mám. To si budete muset asi přijít
jindy.“ Už jsem byla rozhodnutá,
že své peníze ponechám v nemoc-
nici pro zlepšení komunikace s pa-

cienty, když paní pokladní začala
vytáčet čísla na telefonu. Po něko-
lika telefonních hovorech jsme ko-
nečně kdesi uspěli: „Já vám prostě
vydám z pokladny 30 korun, vy mi
podepíšete výdajový blok a my už
to snad nějak vyúřadujeme...“
Sláva, volala jsem v duchu, už ko-
nečně vypadnu! Vzala jsem peníze
a cedulku a cestou domů přemýš-
lela o tom, jestli můj operátor sku-
tečně předá nemocnici celých
mých 30 korun, nebo jestli jsem
nemocnici o pár korun ošidila.
Eva Klokočníková
klokocnikova.blog.iDNES.cz

V křížovce Na 2. místě skončila 4. B Gymnázia Kladno.

Vítězné tablo Nejvíc hlasů získali se svým maturitním tablem studenti Gymnázia a střední odborné školy ekonomické v Sedlčanech. Nazvali ho Zabalte nás – končíme. Foto na stránce rajce.net

Fórum čtenářů výběr z blog.idnes.cz, kráceno

Skorkovská 1310, Praha 9-Kyje, vedle SIKO � www.skodovky.cz � � 800 555 555

Otevřeno denně od 9 do 22 hod.

Využijte nejlepší nabídky vozů na jednom místě!
Nový specializovaný autobazar na Černém Mostě!

INZERCE


