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Mohelnice
KINO
Lazebnická 2, tel. 583 430 351
Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty

15.00, 17.00

Olomouc
MOZARTEUM
Václavské nám. 3, tel. 585 514 190
Nové filmy FAMU 15.00

CINESTAR – SÁL 1
Pražská 41, tel. 585 809 999
Let' s Dance 15.30
Expendables: Postradatelní 18.00, 20.00

CINESTAR – SÁL 2
Pražská 41, tel. 585 809 999
Resident Evil: Afterlife 15.00, 17.00
Počátek 19.30

CINESTAR – SÁL 3
Pražská 41, tel. 585 809 999
Wall Street: Peníze nikdy nespí

15.15, 17.30, 20.15

CINESTAR – SÁL 4
Pražská 41, tel. 585 809 999
Karate Kid 14.15, 17.15
Machři 20.30

CINESTAR – SÁL 5
Pražská 41, tel. 585 809 999
Čarodějův učeň 15.45
Kajínek 18.15, 20.45

CINESTAR – SÁL 6
Pražská 41, tel. 585 809 999
Alfa a Omega 3D 14.30
Let´s Dance 3D 16.30
Resident Evil: Afterlife 3D 18.45, 21.00

CINESTAR – SÁL 7
Pražská 41, tel. 585 809 999
Román pro muže

14.00, 16.30, 19.00, 21.30

KINO METROPOL
Sokolská 25, tel. 585 222 466
Myslím, že se nevrátím 18.00
Les 20.00

Prostějov
KINO METRO 70

Školní 1, tel. 582 332 678
Kouzelná chůva a Velký třesk 17.30
Útěk 20.00

Přerov
KINO HVĚZDA
Čechova 49, tel. 581 202 216
Román pro muže 17.30
Wall Street: Peníze nikdy nespí 20.00

Šumperk
KINO OKO
Masarykovo nám. 3, tel. 583 212 000
Sammyho dobrodružství 3D 16.30
Román pro muže 18.00, 20.15

Zábřeh
KINO RETRO
Farní 14, tel. 583 414 539
Kajínek 17.00, 20.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1755, tel. 775 954 202
Poslední vládce větru 15.30, 17.45
Kajínek 17.30, 20.00
Expendables: Postradatelní 19.45

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Čarodějův učeň 18.00
Dostaň ho tam 20.15

Holešov
KINO SVĚT
nám. E. Beneše 62, tel. 573 397 183
Baaria 19.30

Kroměříž
KINO NADSKLEPÍ
Milíčovo nám. 488, tel. 573 339 280
Poslední vládce větru 17.00, 19.30

Vsetín
KINO VATRA
Svárov 1080, tel. 571 419 289
Kuky se vrací 17.00
Avatar 3D 19.00

Krátce
ŠUMPERK

Na stadionu
přibude hřiště
Další hřiště s umělým povrchem
plánuje postavit Tělovýchovná jed-
nota Šumperk na Tyršově stadionu.
Místní sportovní spolek požádal
o dotaci ve výši 2,74 milionu korun.
Město přislíbilo, že pokud stát dota-
ci přidělí, přidá povinný doplatek
necelých 700 tisíc korun. (rš)

STARÉ MĚSTO

Co bude s nádražím,
stále nikdo neví
Nádraží ve Starém Městě na Šum-
persku dál chátrá. Městu se zatím
nedaří získat alespoň jednu nádraž-
ní budovu, ze které chce udělat byt
a odpočinkovou místnost pro turis-
ty. V jednáních o převodu budovy
musí s majitelem, kterým je Správa
železniční dopravní cesty, jednat
dál příští zastupitelstvo. (rš)

ŠUMPERK

Muž sedl za volant
se skoro dvěma promile
Bez sedmnácti setin dvě promile al-
koholu měl v sobě jednadvacetiletý
řidič ze Šumperka, kterého v pondě-
lí v noci zastavili policisté v Petrově
nad Desnou na Šumpersku. Je stí-
hán pro trestný čin ohrožení pod vli-
vem návykové látky. (rš)

Do střehu! Žáci a mladší žáci v sobotu poměřili své síly
na šermířském turnaji, který se odehrál v tělocvičně
šternberské sokolovny.

ŠUMPERK Už nechodíte do lepšího
áčka, ale do horšího béčka a nao-
pak, dozvěděli se na začátku školní-
ho roku někteří školáci osmých tříd
Základní školy Vrchlického v Šum-
perku. To, že rázný krok udělal
a proč, rodičům ředitel Petr Málek
sdělil až dodatečně. Ti ostře protes-
tují, někteří se bojí, že se jejich pre-
miantům zhorší prospěch. Protes-
tem se zabývala i šéfka odboru škol-
ství šumperské radnice.

Podle vedení školy byl ale tento
krok nezbytný pro vyrovnání počtů
chlapců a dívek i počtu průměr-
ných a nadprůměrných žáků ve tří-
dách.

„Ředitel rozbil dobrý kolektiv
a k tomu nás informoval až se zpož-
děním. Vysvětlení, že to pomůže
oběma třídám, dost dobře nechá-
pu. Možná to pomůže, ale jenom
někomu,“ sdělil otec jedné ze žá-

kyň přeřazených z 8. A do 8.B. Bližší
informace se rodiče dozvěděli dva
dny po změně na zvláštní rodičov-
ské schůzce.

Ředitel školy přiznal, že hladký
průběh neočekával. „Spolu se zá-
stupcem a po dohodě s učiteli jsme
změnu udělali záměrně tak náhle.
Nechtěli jsme dětem kazit prázdni-
ny. Kdybychom rodiče informovali
předem, tak bychom několik týdnů
jenom řešili protesty. Výsledek by
byl ale stejný, protože bych své roz-
hodnutí nezměnil.“

Protest se dostal na stůl šéfky od-
boru školství šumperské radnice
Hany Kolaříkové. „Požádala jsem ře-
ditele o vysvětlení a toho se mi taky
dostalo. Je třeba říct, že takový krok
je plně v jeho kompetenci. Na dru-
hou stranu bych považovala za správ-
nější rodičům i žákům vysvětlit důvo-
dy této změny předem.“

Rodičům také vadí, že když už
změna musela být, proč se tak ne-
stalo dřív. „Dělat tohle v osmé tří-
dě, když se školáci pomalu chystají
na střední školy, mi nepřijde správ-
né a určitě jim to nepřidá na klidu.
Navíc se ve druhé třídě mohou je-
nom zkazit,“ obává se matka přeřa-
zené premiantky.

Podle Málka ovšem vyřešila změ-
na několik problémů. „Byly tam dis-
proporce v počtu chlapců a dívek
ve třídách. Zatímco v áčku byly dvě
třetiny dívek, v béčku to bylo obrá-
ceně. Tohle na základním stupni

není příliš dobré,“ řekl Málek.
V áčku podle něj bylo také více nad-
průměrných žáků. „Zatímco třída
pořád rostla, ve druhé byla tenden-
ce opačná. Také díky tomu, že tam
nebyli nadprůměrní žáci.“

Do stavu vyžadujícího řešení se
třídy dostaly po letech. „Nebyly zřej-
mě už na začátku dobře sestavené.
Taky v průběhu let se disproporce
ještě zvyšovala, protože šikovnější
děti, které přicházely, šly na přání
rodičů automaticky do áčka. Vše do-
spělo do velmi nezdravého stavu.“

Proč ale neřešil situaci dřív? „Jed-
noduše proto, že jsem přišel do ško-
ly jako ředitel a kolega jako můj zá-
stupce až ve školním roce
2009/2010. Rok jsme tu situaci sle-
dovali a došli jsme k názoru, že je
potřeba s tím něco udělat,“ doplnil
ředitel. Po měsíci se podle něj obě
třídy rozběhly dobře. „Učitelé si po-
chvalují atmosféru. Kolektivy fungu-
jí. Je zřejmé, že jsme zvolili dobrou
cestu.“ Rostislav Hányš

Kina Machři v CineStaru

Ostré protesty rodičů vyvolalo rozhodnutí ředitele
šumperské Základní školy Vrchlického. Se začátkem
roku promíchal žáky dvou tříd s rozdílnými studijními
výsledky. A rodičům to oznámil až dva dny nato.

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Rádi fotíte? Navštěvujete zajímavé
akce? Podělte se o své zážitky
a fotografie s ostatními. Založte si
své album na webových stránkách
www.rajce.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.

FAKTA

Schvalujete
postup ředitele?
Považujete krok vedení školy za
odůvodněný a promyšlený, nebo
si myslíte, že měl ředitel
postupovat jinak a například dát
rodičům vědět dříve? Napište nám
svůj názor na redolo@mfdnes.cz.
Vaše názory v nejbližší době
zveřejníme v novinách.

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

Schvalujete postup ředitele? Diskutujte
na serveru olomouc.idnes.cz

Ceny pro úspěšné
Na závěr obou turnajů nechybělo
rozdávání cen. 3x foto: iborna.rajce.idnes.cz

Zprávy z měst

Po výkonu
O den později, tedy v neděli, chlapce ve šternberské

sokolovně vystřídaly dívky s kordy.

olomouc.idnes.cz

OLOMOUCKÝflKRAJ (rš) Hned šest
medailí z devíti udělovaných si od-
vezli z degustační soutěže České
pivo pivovary Olomouckého kraje
Zubr, Litovel a mezi nimi i Hanušo-
vická Holba.

„Náš úspěch je o to cennější, že
jde o obsazení kategorie nejčastěji
konzumovaného piva, tedy tu, kte-
rá konzumenty zajímá nejvíce,“
sdělil ředitel přerovského pivova-
ru Zubr Pavel Svoboda.

Hanušovická Holba Premium
získala bronzovou medaili v kate-
gorii ležáků. Absolutním vítězem
soutěže je pivo Zubr Gold následo-
vané Zubrem Classic a světlým vý-
čepním pivem Litovel Moravan.

Bodovalo i nealko
Pivovary Olomouckého kraje uspě-
ly také s nealkoholickými pivy.
Zubru Free a pivu Litovel Free pat-
ří stříbro a bronz. Oceněná piva se
vyrábějí klasickou technologií pod-
le tradičních receptur.

Degustační soutěž České pivo
roku každoročně vyhlašuje Český
svaz pivovarů a sladoven ve spolu-
práci s Výzkumným ústavem pivo-
varnickým a sladařským. Letos se
soutěže zúčastnilo celkem pětačty-
řicet piv, která ve třech kategoriích
hodnotilo dvacet degustátorů a pi-
vovarských odborníků.

Vaším objektivem Fotografie událostí v Olomouckém kraji z rajce.net. Šermířský turnaj na snímcích Ivo Borna

„Naše“ piva
mají šest
medailí z devíti

„A“ premianti, „B“ ti horší.
Promíchali je a narazili

OBJEVTE KOUZLO PODZIMU
Nechte se zlákat pestrými barvami
kroměřížských zahrad, poznejte eleganci
podzimu ve Valašském muzeu v přírodě.
Vychutnejte si poslední hřejivé paprsky
slunce při výletu na Zlínsko a Luhačovicko
nebo podzim na Slovácku.
Na Východní Moravě si každý najde to své.

www.vychodni-morava.cz

INZERCE


