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Zastupitelé schválili balík dotací

Na svém zasedání ve středu 27. února
zastupitelé mimo jiné projednávali rozsáhlý balík dotací, které město poskytne
místním organizacím. Sedm set tisíc korun poputuje na adresu SK Sulko Zábřeh.
Prostředky jsou poskytnuty na celoroční
činnost klubu. Sportovní aktivity ve městě podpoří také dvěstětisícová dotace na
podporu činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Zábřeh či padesát tisíc korun na akci
Welzlův kvadriatlon, kterou organizuje
občanské sdružení Břeh.
Sumou 900 tisíc korun podpořili zastupitelé Sportovní kluby Zábřeh, dotace je
v tomto případě určena na celoroční provoz a údržbu areálu městského stadionu.
Čtyři miliony na takzvanou kompenzaci
nákladů závazku veřejné služby, tj. zajištění celoročního provozu plaveckého areálu pro potřeby sportovního vyžití, obdrží EKO servis, obdobně v oblasti kultury

uvolnilo zastupitelstvo ve stejném režimu
2,5 milionu Zábřežské kulturní na provoz kulturního domu a kina na zajišťování kulturních akcí a služeb poskytovaných veřejnosti.
V rámci podpory kulturního vyžití v Zábřeze došlo rovněž k poskytnutí dotace 120 tisíc korun základní umělecké škole, ta má sloužit k zajištění výstavní činnosti v Galerii Tunklův dvorec.
Zastupitelé nezapomněli ani na Spolek
Metoděj, na podporu celoroční činnosti a
chod Katolického domu uvolnili dvě stě
tisíc korun.
Kromě podpory sborů dobrovolných
hasičů prostředky uvolňovanými radou
města došlo také na poskytnutí investiční
dotace 70 tisíc Kč pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Ta má posloužit ke spolufinancování záchranářské
čtyřkolky pro šumperskou jednotku. (mk)

Ocenění Pedagog roku 2018 obdrží čtyři učitelky
Na svém třetím zasedání projednávali
zastupitelé také nominace na ocenění Pedagog města Zábřeh za rok 2018. To obdrží čtyři pedagožky, a to Ludmila Hetclová
za dlouholetou nadstandardní práci učitelky (stejně jako další tři oceněné), celoživotní rozvoj zejména výtvarných dovedností dětí či vynikající pedagogickou práci
s těmi nejmladšími.
Miroslava Chytilová získala ocenění

rovněž za výrazný inovativní a kreativní
přístup ve výuce hudební výchovy a ruského jazyka či výraznou prezentaci školy
mj. jako sbormistryně úspěšného školního
sboru. Milada Jašková byla oceněna také
za kreativní přístup k výuce přírodopisu
a zeměpisu. Čtvrtou nositelkou Pedagoga roku 2018 se stala Marie Knápková. I
ta byla oceněna za výrazný inovativní přístup, a to ve výuce žáků 1. stupně.  (mk)

Koncepce rozvoje sportu je před dokončením
Od začátku loňského roku zpracovává odbor školství, kultury a tělovýchovy městského úřadu koncepci rozvoje
sportu ve městě. Strategický dokument
obsahuje mimo jiné rozsáhlou analýzu
současného stavu, možnosti financování sportu i návrhy a doporučení pro další
rozvoj sportu v Zábřeze.
Za účelem zpracování SWOT analýzy proběhlo ve středu 30. ledna jednání s představiteli jednotlivých oblastí

sportu ve městě. Přizváni byli zástupci
sportovních oddílů a spolků, škol, soukromých subjektů působících v oblasti
sportu, odborníci městského úřadu a vedení města.
„Věříme, že lepší znalost místních
podmínek v oblasti sportu i spolupráce
s jednotlivými aktéry může přinést řadu
nových impulzů, které budou mít pozitivní vliv na kvalitu života ve městě,“
uvedl starosta František John. 
(red)

Noční pochod slaví čtvrtstoletí
Pětadvacátý ročník Prvního jarního pochodu – Memoriálu Arnošta Valenty letos opět vychází na samý začátek jara.
Pochod odstartuje v pátek 22. března od
gymnázia. Akce připravená sdružením
GYZA a zábřežským gymnáziem patří k
nejoblíbenějším v širokém okolí. Stovky
chodců láká neopakovatelná atmosféra
noční přírody připomínající útěk svébohovského rodáka, studenta gymnázia a pilota Arnošta Valenty z nacistického zajateckého tábora. Pověstný Velký útěk, po
němž bylo zavražděno na padesát zajatců,
znamenal i pro Arnošta Valentu smrt z rukou gestapa.
Na účastníky pochodu opět čekají tři
trasy. Ty vedou následovně:

15 km: gymnázium – Zábřeh (lihovar)
– Svébohov – Václavov (kontrola) – Růžové údolí – gymnázium;
35 km: gymnázium – Nemile – Hoštejn – Drozdovská Pila (kontrola) – Jedlí –
Václavov (kontrola) – gymnázium;
50 km: gymnázium – Nemile – Hoštejn
– Drozdovská Pila (kontrola) – Crhov –
Cotkytle (kontrola) – Štíty – Jedlí – Václavov (kontrola) – gymnázium.
Start je od gymnázia v rozmezí od 16
do 18 hodin. V cíli na účastníky čekají
pamětní listy a občerstvení. Organizátoři
znovu upozorňují na povinnost účastníků vybavit se reflexními prvky, jejíž dodržování bude přímo na trasách kontrolovat
policie. 
(red)

+

Šestnáctý ročník Welzlova kufru také
letos obohatil Welzlování, festival recesistů a cestovatelů. Program v první
březnovou sobotu zahájil krátce po obědě krosový běh. Děti, mezi nimž byl
nejrychlejší Tadeáš Küschner, vyrazily
na tradiční 1,7 kilometru dlouhou trať.
To dospělým organizátoři trať pořádně přitvrdili, trasa vedla přes Humenec
do lomu a poté podél Sázavy k Lupěnském bagru, odtud zpět do Wolkerových
sadů a pak do cíle na Rafandě. Palmu
vítězství si v nabité konkurenci odnesl
úspěšný canicrossař Petr Fochler, mezi
ženami byla nejrychlejší Lenka Trunečková.

Recesistické klání s oblíbenou kombinací zastávek slivovice – špek – tvarůžek nabízelo letos na prvním stanovišti většinou minerálku, závody se nesly
výrazně ve znamení školou povinných
běžců, jimž kraloval Štěpán Gregor.
Úbory připomínající dobu Eskymo Welzla letos v trochu řidším poli účastníků
Welzlova kufru chyběly.
„Jsme rádi, že jsme akci na poslední
chvíli uskutečnili. Bylo pro nás důležité hlavně Welzlův kufr zorganizovat, nepřerušit kontinuitu. Je tak čas na příští
rok připravit nějaké pro diváky atraktivní novinky,“ uvedl Pavel Zubík, jeden z
organizátorů akce. 
(mk)

Setkání s občany Václavova
Vedení města zve obyvatele Václavova na setkání, které proběhne v úterý 19.

března od 17 hodin v prostorách kulturního domu Václavov. 
(red)

Krajské ocenění získá Vladimír Körner
a Divadlo Václav

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo na svém zasedání v pondělí 25. února nominace Města Zábřeh na
Cenu Olomouckého kraje za přínos v
oblasti kultury za rok 2018.
Cenu za celoživotní přínos v oblasti
kultury (dvorana slávy) získá respektovaný filmový a televizní scenárista, dramaturg a prozaik, čestný občan města
Zábřeha Vladimír Körner. „Dílo Vladimíra Körnera patří k tomu nejvýznamnějšímu z naší poválečné prózy i filmu.
Je autorem více než třiceti filmových a
televizních scénářů a vydal téměř dvě
desítky prozaických knih. Jeho tvorbu
charakterizuje snaha o zachycení osudů řadových, osamělých, bloudících lidí
uprostřed zásadních historických zvratů. Typické je baladické ladění příběhů

či detailní sonda do psychologie hrdinů.
Jeho dílo je zásadně ovlivněno traumatickými zážitky z období konce války. V
roce 2019 oslaví Vladimír Körner osmdesáté narozeniny,“ uvedla k nominaci
mluvčí zábřežské radnice Lucie Mahdalová.
V kategorii Výjimečný počin roku
2018 v oblasti umění, konkrétně v oblasti divadla, pak krajské ocenění získá václavovský spolek Divadlo Václav,
který v roce 2018 oslavil 20 let své činnosti. Nominace byla ohodnocením vynikající reprezentace města i Olomouckého kraje na poli ochotnického divadla
a organizacování celé řady kulturních a
společenských akcí, zejména pak přehlídky amatérských divadelních souborů O Václava z Václavova. 
(red)

- Dva páry brýlových skel za cenu jednoho
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Skauti z celé republiky
zamířili do Zábřeha

Od pátku 22. až do neděle 24. února
probíhala na zábřežském gymnáziu akce
HelpDesk, na níž se setkali skautští vedoucí z celé České republiky. Na setkání konané jednou za dva roky se na 250
dobrovolníků a dobrovolnic zaměřilo zejména na řízení lidí, péči o ně, delegování úkolů či vzájemnou zpětnou vazbu.
Výměny zkušeností, vzájemné inspirace v
tom, jak ještě lépe vést skautská střediska,
jak podporovat druhé nebo hledání, jaké
nástroje mohou zjednodušit práci, ale v
neposlední řadě také přátelského setkávání se zúčastnil i starosta Junáka Josef Výprachtický. Setkání s účastníky HelpDesku si nenechal ujít ani skaut a starosta Zábřeha František John. 
(red)

Obřady v postní době

Čtyřicetidenní příprava na Velikonoce začíná pro křesťany Popeleční středou,
která letos připadá na 6. března. V postní
době budou v kostele sv. Bartoloměje Křížové cesty vždy v pátek v 15 hodin. Dále
na Květnou neděli 14. dubna a Velký pátek 19. dubna také v 15 hodin.
Ve filiálním kostele sv. Barbory proběhnou pobožnosti Křížové cesty vždy v
neděli v 15 hodin. Na Velký pátek bude v
tomto kostele připravena pro děti pobožnost Křížové cesty ve stejném čase.  (red)

Odpoledne zaměřené na
porozumění ve složitých
životních situacích
Setkání nazvané Člověku člověkem
v sobotu 9. března nabídne porozumění toho, co se děje v životech nás, našich
blízkých, sousedů či přátel v případě nepříjemné nebo špatné události. Zaměří se
ale i na to, jak druhému pomoci, jak ho
podpořit – a hlavně – jak svou snahou dělat dobro druhému neublížit.
Lektorem setkání, které se uskuteční v
Komunitním centru Postřelmovská 14 v
době od 15 do 18 hodin, bude Eva Biedermannová, psycholožka hasičů Středočeského kraje, která se ve své profesi setkává se smutkem, strachem a nejistotou
a již několik let lidem pomáhá tímto úsekem života projít.
Druhým přednášejícím bude Vítězslav
Vurst, nemocniční kaplan a poradce pro
pozůstalé, který již několik let společně s
Evou Biedermannovou vede akreditované
výcviky zaměřené na vzájemnou občanskou podporu.
(red)

Seminář pomůže
pečujícím

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková
organizace ministerstva práce a sociálních
věcí pořádá v pondělí 11. března od 10
do 13 hodin nebo odpoledne od 14.30 do
17.30 hodin Seminář pro pečující.
Zváni jsou zájemci, kteří s péčí doma
začínají, přemýšlejí o možnosti domácí péče nebo zapojení se do péče, pečují
nebo se v péči střídají atd.
Na semináři, který se uskuteční v Olomouci v sídle Oblastní unie neslyšících,
Jungmannova 972/25, učebna č. 2, se také
příchozí dozví, kam se obrátit na začátku péče, o možnostech finanční podpory,
pomoci úřadů, institucí, sociálních nebo
zdravotních služeb. Účast na semináři je
zdarma.
Přihlásit na seminář se lze na tel: 776
745 430, 770 144 571, e-mail: pecovatele@fdv.cz. Do e-mailu je potřeba uvést
jméno, telefonní kontakt a čas účasti na
semináři. 
(red)

Na Týdnu mateřského jazyka se také
cestovalo časem

Již zažitou tradicí se na zábřežském
gymnáziu stal Týden mateřského jazyka, letos konaný 18. až 22. února. Ten
odstartoval projekt FAKESCAPE studentů Masarykovy univerzity, kteří přijeli za studenty gymnázia s programem
rozvoje mediální gramotnosti. Mimořádné zastoupení mladých autorů už z prvního ročníku nižšího gymnázia nabídlo Autorské čtení, zatímco úterní setkání mladých moderátorů bylo ve znamení
zkušenosti. Úspěšní moderátoři prošli již
minulým ročníkem nejen školního kola
soutěže, ale také kola celostátního v Čes-

ké Lípě. Stálicí je také soutěž
o nejlepšího řečníka s tradičně skvělou atmosférou klání.
Kromě těchto akcí reprezentovali studenti svou školu
i na soutěžích Dětská scéna a
Wolkrův Prostějov 2019.
Vrchol patřil čtvrtku a pátku, kdy studenti z předposledního ročníku připravili pro své mladší spolužáky
i asi dvě stovky návštěvníků
ze zábřežských základních
škol soutěžní klání. Gymnázium příchozím nabídlo dvaadvacet stanovišť spojených
myšlenkou cestování časem a s řadou
na literaturu a jazyk zaměřených soutěží. Došlo tak na pantomimu mezi pralidmi, zkoumání starých českých pověstí s
unesenou Jitkou, luštění staroslověnštiny
s Metodějovou pomocí, přiřazování nových slov obrozenců, policejní výslech,
ale také na Robinsona, Poeova Havrana,
Na západní frontě klid či hledání vraha
ve Jménu růže. Vše pro to, aby soutěžící dokázali najít šifru, která vedla ke klíči umožňujícímu ztroskotanému Doctoru
Who zachránit svět. 
(mk)

Pátrá se po sto let starých fotografiích

Do pátrání po dobové fotografii zaznamenávající výsadbu Lípy svobody na
Skaličce se pustil Jiří Ryšánek. Blíží se totiž datum stoletého výročí lípy, která byla
vysazena 1. května 1919 před školou v
ulici Rudolfa Pavlů.
„Případnou kopií či reprodukcí dobové
fotografie bych rád přispěl k oslavě stoletého výročí vysazení Lípy svobody na Skaličce. Ve spolupráci s Národní knihovnou
ČR v Praze, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Vědeckou knihovnou v Olomouci a Státním okresním archivem Šumperk se mi podařilo shromáždit několik písemných záznamů o její výsadbě,“ uvedl
badatel s tím, že o slavnosti informoval i
dobový tisk, nechybí záznam ze schůze
obecního zastupitelstva či zápis v kronice
místních hasičů, což jen dokazuje význam,

který na Skaličce tomuto aktu přikládali.
Dobovou fotografií ale žádná z institucí nedisponuje. Pokud tedy někdo takovou fotografii vlastní třeba v rodinném
albu, prosí jej Jiří Ryšánek o kontaktování
s cílem jejího zapůjčení na e-mailu: jiri.rysanek.prague.czech@gmail.com, tel: 602
314 963.
Obdobně u příležitosti stoletého výročí výsadeb Lip svobody na Zábřežsku
pátrá po fotografiích z roku 1919, které
byly u této příležitosti vyhotoveny, Adéla Brablecová ze Státního okresního archivu Šumperk. Ta hledá snímky zachycující výsadby Lípy svobody nejen ve
Skaličce, ale také v Ráječku, v Zábřehu,
ve Václavově a v Hněvkově. Kontakt: email skoumalova.adela@seznam.cz, tel:
605 815 814. 
(mk)

Welzlovým následovníkům letos kralovaly ženy

Sobota 23. února přilákala do kina Retro milovníky cestování a dobrodružství
na další ročník Welzlových následovníků,
kteří tentokrát zamířili hned na pět kontinentů. Hlavní roli hrály tentokrát ženy,
kterým patřily čtyři z pěti přednášek. Ty
odstartovala Michaela Melicharová se
svou dámskou cyklo sólo jízdou z Kambodži přes Laos do Thajska nabitou setkáními s místními lidmi, kulturou i pozůstatky neblahého komunistického režimu.

Hana Konečná a její kolegyně a děti (na
snímku) zahájily své povídání o projektu Kolemrepubliky zpěvem. Při své pouti
se už čtyři roky vydávají po hranicích ČR
pěšky, na běžkách, na kolech i lodích. Povídání o plánování a následné improvizaci, odolnosti a dobrých lidech na cestách
se neslo ve vtipném duchu – ten konec-

konců kraloval celému programu táhnoucímu se až do večerních hodin. Především
jím ale rezonovala myšlenka řečená hned
na počátku – dobrodružství a krásnou krajinu lze nalézt mnohdy „za humny“.
Hned další pořad Mariky Višňové zavedl početné diváky na opačný konec světa,
do tichomořského království Tonga. Práce na farmě za stravu a bydlení, zajímavá
kultura i lukulské hody podané opět barvitě a s nadsázkou přiblížily svět pro Středoevropany stále ještě vzdálený a exotický.
Čtvrtá z přenášek přenesla návštěvníky
poprvé na Antarktidu. Lenka Ondráčková
z Geografického ústavu Masarykovy univerzity Brno přiblížila, jak se žije v období
polárního léta na české vědecké stanici Johanna Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse. Cesta chilským armádním ledoborcem, kempování v Antarktidě i seznámení se zdejším výzkumem nakonec rodačce z nedalekých Olšan přinesly vítězství v diváckém hlasování.
Závěrečná přednáška nabídla vystoupení jediného muže, Josef Tempír diváky zavedl do národních parků středozápadu Spojených států. Zřejmě neznámější
přírodní oblast USA nenabízí jen přírodní
skvosty Yellowstone či Rocky Mountain,
ale skrývá i četné pozůstatky indiánského
osídlení a tažení na Divoký západ.  (red)

Kurz pomůže odemknout
dětský potenciál

Mimořádná akce, na níž se mohou zájemci setkat s někdejším šéfem evropského Microsoftu, který se dnes věnuje koučinku, se uskuteční v sobotu 18. května v
Růžovém údolí. Kurz úspěšných lektorů
Jana Mühlfeita a Kateřiny Novotné pomůže rodičům a jejich ratolestem postupně najít právě ty silné stránky dítěte, s nimiž by mohlo v budoucnu pracovat a rozvíjet je. Mühlfeit vychází z jednoduché logiky – co člověka baví, činí jej šťastným.
Kurzu bude v pátek 17. května předcházet přednáška pro veřejnost. „Pro
obě akce platí nutnost přihlášení předem.
Máme omezenou kapacitu, proto čím dřív
se zájemci přihlásí, tím je větší šance získat místo,“ upozornila Alena Dvořáková,
koordinátorka projektu MAP Zábřežsko
II, v jehož rámci se obě akce konají.
Kurz je určený rodičům a jejich dětem
od osmi let. Akce je zpoplatněná. „Chceme rodičům nabídnout opravdu mimořádný kurz, který jim také nabídne jiný úhel
pohledu na vnímání a rozvoj jejich potomků,“ uvedla Anna Bartošová, ředitelka MAS Horní Pomoraví, která realizuje
projekt Místní akční plán Zábřežsko II, jehož cílem je zvyšování kvality vzdělávání.
Více na www.mapzabreh.cz, e-mail:
dvorakova@hornipomoravi.eu, tel: 725
080 729. 
(red)

Na Severovýchodě děti
holdují robotům

Že stavebnice Lego nejsou jen hračky,
zjišťují od letošního roku žáci ZŠ a DDM
Krasohled, kteří se seznamují s robotikou
a základy programování. U žáků je rozvíjena jemná motorika, manuální zručnost,

soustředění, schopnost spolupráce, technické a logické myšlení.
Ve výuce informatiky a pracovních činností pracují žáci od 4. do 9. třídy v kroužku Legorobotika I, ti mladší pak v kroužku Legorobotika II.
Práce s roboty a notebooky v nové
učebně polytechniky rozvíjí žáky také v
běžné výuce. Žáci 6. a 7. ročníku se učí
základům robotiky a programování v rámci hodin informatiky, obdobně se s legem
seznámí žáci prvního stupně v hodinách
pracovních činností. 
(red)

Tábor ve znamení
veselé vědy

Letos už podruhé pořádá nezisková organizace Veselá věda v Zábřeze kromě
kroužků také příměstský tábor. Ten se
uskuteční na ZŠ a DDM Krasohled od 12.
do 18. srpna vždy od 8 do 16 hodin. Určen je pro badatele od pěti do dvanácti let,
kteří rádi zkoumají zákonitosti přírodních
věd, věnuje se jednoduchým a věku dětí
přizpůsobeným pokusům.
Po loňském zkoumání vody na účastníky letos čeká opět spousta pokusů, bádání
a zkoumání, bude ale čas i na hry a odpočinek. Součástí programu je celodenní výlet, teplý oběd a pitný režim. Cena tábora
je 390 Kč za den, tj. 1.950 Kč za týden.
Více na www.veselaveda.cz. 
(red)
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www.konirnazabreh.cz

Mgr. Bedřich Jurníček, advokát
pobočka Zábřeh, nám. Osvobození 2 (Beseda), II. poschodí
Úřední hodiny:
pondělí a pátek, 9.30-12.00, 13.30-16.00
Kontakty:
tel. 777 222 079, e-mail: advokat.jurnicek@haudit.cz
schůzku pro pohodlí klientů doporučuji objednat předem

EC služby, s.r.o., Smluvní partner ČEZ
přijme do pracovního poměru kolegy na pozice

PROJEKTANT ELEKTRO
ELEKTROMONTÉR
Požadujeme: vzdělání elektro, spolehlivost, zodpovědnost
Nabízíme: benefity, zvyšování odborné kvalifikace, moderní pracovní
prostředí, práci ve stabilní společnosti a další
Pracoviště Zábřeh.
E-mail: ecsluzby@seznam.cz | Mobil: 720 520 193 | www.ecsluzby.cz

PEDIKÚRA
Radka Chudobová
nám. Osvobození 2
2. patro, bývalý hotel Beseda
789 01 Zábřeh
Po – Pá 9:00 – 12:00 hod.
+420 604 975 433
Mimo tuto dobu na objednání.

REZERVACE na tel. 605 402 639, 603 265 824 | nosalkova@seznam.cz

plavecký areál
Zá b ř e h
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Kulturák rozparádí
maskovaní Dymytry

Zábřeh 5/2019
KULTURA

Kvarteto hvězd zářilo v punkové komedii

Metalová kapela Dymytry vyrazí v polovině března na svou další samostatnou
koncertní šňůru, na které zazní nejen její
nové pecky, ale i osvědčené hity. Vystoupení této energické maskované party doplní špičková světelná show včetně videoprojekcí na obří LED obrazovce. Hudební
událost, která potěší srdce každého rockera, zavítá do Zábřehu v sobotu 23. března. Sál kulturního domu se otevře v 19
hodin, o hodinu později zahájí metalový
večer předkapela Booters. Vstupenky lze
zakoupit v prodejních místech Zábřežské
kulturní, ale také online v prodejní síti Ticketstream. 
(red)

Zábřeh pobaví komedie
ze školního prostředí

Opravdu to tak ve školství chodí? Dětem jde před vysvědčením o vše, jejich
ambiciózní rodiče chtějí, aby šly na prestižní střední školy, ale bojí se, že jim dá
třídní učitelka (Petra Špalková) špatné
známky. A mají jasno: Úča musí pryč!
Svižnou tragikomedii s tímto názvem, v
níž v rolích rodičů excelují David Prachař,
Igor Chmela, Linda Rybová, Jana Janěková ml. a Kateřina Winterová, představí
pražské Divadlo Verze v zábřežském kulturáku v neděli 17. března – pár dnů před
Dnem učitelů. „Komedie Úča musí pryč!
není nijak výjimečnou hrou, ale je zasazena do prostředí, které každý dobře zná, a
zároveň se trefuje do aktuálního fenoménu
výchovy k individualismu či krize autorit,“
uvedl Vratislav Jarmar ze Zábřežské kulturní. „Pětice rodičů usiluje o odchod třídní učitelky, jejíž špatné metody podle nich
ohrožují přestup dětí na víceletá gymnázia,
ale žádného z nich nenapadne hledat chyby
u dětí nebo v rodině,“ dodal Jarmar.
Komedii s překvapivými dějovými
zvraty a brilantním slovním humorem
uvede kulturní dům v rámci divadelního
předplatného skupiny TDK, v doprodeji
zbývá jen několik málo vstupenek.  (red)

Expediční kamera nabídne
i hmyzí gastronomii

Milovníci dobrodružství a objevování
se mohou v polovině března opět těšit na
přehlídku cestovatelských a outdoorových
filmů Expediční kamera. Ta se letos v kině
Retro uskuteční v sobotu 16. března a nabídne nadmíru bohatý program.
A jaké filmy diváci uvidí letos? Český
snímek Matsés zachycující expedici do nitra peruánské džungle, mrazivý příběh horolezce zraněného těsně pod vrcholem vysněné hory v pohoří Kašmír, novozélandské adrenalinové putování na horských
kolech, medailonek americké handicapované lezkyně ve snímku Stupmed a také
Kroky na hraně neboli běžeckou výpravu
slovenských ultraběžců po stopách židovské historie.
Kromě pěti soutěžních snímků „expedička“ uvede rovněž dokument postřelmovských horolezců Zdeňka a Jakuba
Mikulových o jejich cestě na šestitisícové vrcholy v oblasti bolívijského města
La Paz. Festivalový program zpestří také
komentovaná kuchařská show spojená s
degustací hmyzích specialit. „Hmyzí gastronomii do Zábřehu přijede propagovat
Milan Václavík, jeden z nejzkušenějších
hmyzích kuchařů u nás. Hmyz bude připravovat přímo před zraky návštěvníků,“
přiblížil pořadatel Zdeněk David. Doprovodný program festivalu nabídne i „bosochodník“, tedy improvizovanou zážitkovou stezku pro bosé nohy.
Nejlepší festivalový film vyberou sami
diváci prostřednictvím anketních lístků,
jež budou na závěr slosovány. Podrobné
informace o festivalu i připravovaných
filmech lze nalézt na webových stránkách kulturak.info nebo expedicnikamera.cz. 
(red)

Bláznivá divadelní komedie s názvem
4 sestry přivedla v neděli 18. února do zábřežského kulturního domu skutečně plejádu známých hereček, která zde uvedla
hru populárního českého autora Patrika
Hartla.
Hořkosladká punková komedie začíná
po pohřbu otce, obdobně jako Čechovovy
Tři sestry, tím ale podobnost se světoznámým dramatem končí. Pohřbený tatínek
byl totiž vyhlášený proutník, takže kaž-

dá ze čtyř sester,
které se setkají, má jinou matku. Tu nejmladší
ostatní dokonce
ani neznají. Jenže otec si přál,
aby jeho dcery
společně jezdily
na jeho chatu…
Čtyři ženy zcela
rozdílných charakterů a životních zkušeností zprvu bizarní
nápad uskuteční a jak se ukáže, může to fungovat.
Soužití neúspěšné herečky
Ivany Chýlkové, podnikatelské paničky
Jany Strykové, staré panny Anny Šiškové a svobodné matky Bereniky Kohoutové a jim výborně sekundujícího Romana Štabrňáka, zvládajícího nejen všechny
mužské role, ale i psa či sociální pracovnici, ovšem přináší možnosti k vylíčení absurdních situací a gagů. Těch skvělá sestava plně využila – a diváci si představení
plně užívali. 
(red)

Po Yukonu za Eskymo Welzlem
Závěr 16. ročníku festivalu Welzlování
obstará ve čtvrtek 21. března audiovizuální pořad mohelnických dobrodruhů, kteří
se v loňském roce vydali po stopách Eskymo Welzla. „Spluli jsme asi 750 km řeky
Yukon proslavené érou rýžování zlata, ale
také polárním cestovatelem Eskymo Welzlem. S sebou jsme si přitom nevzali ani

stan nebo vařič, jen oprýskanou kánoi a
pár nezbytností. Po řadě peripetií jsme do
cíle dorazili shodou náhod přesně v den
150. výročí narození slavného zábřežského rodáka,“ pozval na závěrečnou akci
Welzlování Dalibor Feit, jeden z účastníků expedice. Akce v kině Retro má začátek v 17 hodin, vstupné je dobrovolné.

Ve středu 20. března zahájí vernisáží
unikátní výstava v kině Retro, která návštěvníky zavede do tajemných zákoutí našich hor. Prostřednictvím svých fotografií je pozve na výlet k loveckým
chatám Hrubého a Nízkého Jeseníku,
Rychlebských hor, Králického Sněžníku, Hanušovické a Zlatohorské vrchoviny Zdeňka Jordanová.
V Jesenické oblasti se nachází stěží uvěřitelné množství loveckých chat.
Některé ve vyšších partiích Hrubého Jeseníku vznikly z původních kamenných
přístřešků pro pastevce, většina chat
však byla postavena přibližně v letech
1885 až 1914. Jejich architektura charakterizovala jejich tehdejší majitele.
Jiné byly chaty v panství knížete Liech-

tensteina, jiné v panství barona Kleina,
jiné na území vratislavského arcibiskupství či v teritoriu Řádu německých rytířů. „Můj tehdy malý syn už prošel téměř
všechny hlavní turistické trasy v Jeseníkách, a aby ho naše výlety do hor stále
bavily, vymysleli jsme s mým tatínkem,
lesníkem v důchodu, nové cíle – lovecké
chaty,“ popisuje svou cestu k neobvyklému koníčku Zdeňka Jordanová. Podle
ní má každá chata svůj příběh, zejména
ty nejstarší. Je na nich vidět, kolik dřiny dalo našim předkům je vybudovat,
zvlášť v náročném terénu Hrubého Jeseníku.
Vernisáž výstavy se začátkem v 17
hodin bude doplněna přednáškou, vstup
na akci je zdarma. 
(red)

Retro představí lovecké chaty v Jeseníkách

Retro zaplnili zájemci o setkání
s Jaromírem Hanzlíkem

Setkání s Jaromírem Hanzlíkem, které nabídlo kino Retro v pátek 22. února,
přilákalo podle očekávání plný sál diváků. Herecká legenda do Zábřeha zavítala nejen přiblížit svůj nový film Léto s
gentlemanem, ale i přiblížit herecký život vzpomínkami na předchozí projekty a kolegy.
Film, v němž Jaromír Hanzlík ztvárnil
hlavní roli, je rovněž jeho scenáristickým
debutem. „V době, kdy jsou televize, film i
internet plné násilí, jsme chtěli nabídnout
pohodový snímek,“ vysvětloval důvod
vzniku filmu, v němž vystupuje celá řada

významných českých herců a hereček, mj.
Alena Antalová, Igor Bareš, Lucie Vondráčková, Miroslav Šimůnek, Tereza Kostková či Ivana Chýlková.
Větší část vyprávění ale byla určena
Hanzlíkovým vzpomínkám plným laskavého humoru. V něm přiblížil své herecké
začátky, práci v divadle i na filmu, nechyběly ani úsměvné příhody vlastní či jeho
kolegů, došlo i na populární historky z natáčení.
Herec, v jehož bohatém seznamu nechybí řada komediálních rolí jako strýc
Pepina z Postřižin, kovboj Honza z Léta s
kovbojem či doktor Mráček, ztvárnil také
celou řadu dramatických rolí v divadle i
filmu. Namátkou Viktora z Romance pro
křídlovku, Hanse z Kočáru do Vídně či
pábitele Leliho ze Slavností sněženek. O
dalších rolích od pohádek až po četné seriály nemluvě. Role Jaromíra Hanzlíka se
mnohdy vyznačují laskavostí, pohodou a
porozuměním, a taková byla legenda českého filmu i ve skutečnosti, a to nejen při
samotné besedě, ale i při závěrečné autogramiádě. 
(red)

Koloběžkou po Asii
Cestovatelská přednáška Marka Jelínka o tom, co všechno se dá zažít na
koloběžce během sedmi měsíců cesty napříč Asií, se uskuteční ve středu
20. března od 16.30 hodin ve studovně městské knihovny. Vstup je zdarma.

Výstava kreseb
známého neurochirurga
Od středy 13. března až do závěru
dubna bude v minigalerii zábřežského
muzea k vidění výstava Lidé bydžovští
a lidé hradečtí. Návštěvníci na ní naleznou litografie a kresby amatérského
malíře, ale také známého neurochirurga Rudolfa Malce, na nichž zachytil své
kolegy, spoluobčany i známé osobnosti.

Bravo uvede mladou
sopranistku
Hudební lahůdku v podobě koncertu nadějné sopranistky Kristýny Vylíčilové, která vystoupí za doprovodu klavíristy Lubora Horáka, nabídne cyklus
Bravo v neděli 24. března v kostele sv.
Barbory.
Kristýna Vylíčilová je laureátkou několika mezinárodních pěveckých soutěží a pravidelným hostem českých
a slovenských operních scén. V roce
2016 vystupovala v Jihočeském divadle v roli Evičky v opeře Vojtěcha Hřímalého Zakletý princ, za niž byla zařazena do širší nominace na Cenu Thálie.
V programu jejího zábřežského koncertu zazní skladby českých hudebních
velikánů Antonína Dvořáka a Vítězslava Nováka, ale i italského skladatele
přelomu 19. a 20. století Paula Tostiho
nebo moderního španělského autora
Williama Gomeze.
Vstupné na koncert se začátkem v
obvyklých 16 hodin činí příznivých
100 Kč, majitelé karty Bravo mají slevu 30 Kč, děti vstup zdarma. 
(red)

Barborku rozezněly
varhany Pavla Svobody

Zaplněný kostel sv. Barbory a závěrečný aplaus vestoje se staly zřejmým
dokladem vysoké úrovně varhanního koncertu, který nabídl cyklus Bravo
podpořený Nadací Život umělce a Olomouckým krajem v neděli 24. února.
Zábřežskému obecenstvu se na něm
představil Pavel Svoboda – jeden z nejúspěšnějších českých varhaníků současnosti, laureát Pražského jara a mezinárodní soutěže J. S. Bacha v Lipsku. A
Bach zazněl také v Barborce, mj. jeho
preludium koncert zahájilo a toccata
fuga uzavřela. Program koncertu zaměřený na hudbu období baroka přinesl i
další skladby vynikajících skladatelů –
G. F. Händela, W. A. Mozarta, Johanna
Pachelbela či Ference Liszta. Nechyběla
ani skladba Johanna Caspara Ferdinanda Fischera, rodáka ze západních Čech.
Varhanní koncert je specifický v tom,
že hosté ve většině případů nemají možnost sledovat hudebníka takříkajíc v
akci. Organizátoři ale zajistili, že hru
Pavla Svobody na kůru snímala kamera,
čímž se umocnil silný zážitek jeho vystoupení. 
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ

ŽENY V BĚHU

Čtvrtek 7. března
KČT O ZdP
Zábřeh
MŠ Zahradní

Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.

PUTOVÁNÍ KOLEM ŠUMPERKA

Odjezd ČD, 9:08

Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.

ZÁBŘEŽSKÁ MATEŘINKA

Nesoutěžní přehlídka pódiových vystoupení dětí z MŠ. Kulturní dům, velký sál, 14:00, vstupné dobrovolné

ZBĚSILÁ ČÍNA – WELZLOVÁNÍ 2019

Přednáška známé cestovatelky a publicistky Saši Ryvolové.

MO ČRS

CAPTAIN MARVEL

Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, USA 2019, 128 min.



EXPEDIČNÍ KAMERA – WELZLOVÁNÍ 2019

Festival cestovatelských a outdoorových filmů. Doprovodný program: komentovaná kuchařská show
a degustace hmyzí kuchyně, autorský film postřelmovských horolezců, „bosochodník“, losování
anketních lístků o ceny, originální občerstvení. Kino Retro, 16:00 – 22:00, 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Pátek 8. března

METALCORE / METALROCK

PSÍ DOMOV

Dobrodružný, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 92 min.

Kino Retro, 17:30, 100 Kč



CAPTAIN MARVEL

Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, USA 2019, 128 min.



Animovaný, komedie, bez omezení, dabing, USA/Španělsko 2019, 85 min.

Akční, dobrodružný, romantický, sci-fi, thriller, nevhodné do 12 let, dabing, USA/Kanada/Argentina
2019, 120 min.
Kino Retro, 17:00, 140 Kč

ÚČA MUSÍ PRYČ

V komedii s brilantním slovním humorem hrají David Prachař, Igor Chmela, Linda Rybová, Petra
Špalková, Jana Janěková ml. a Kristýna Frejová. Představení JE součástí divadelního předplatného
(TDK).
Kulturní dům, velký sál, 19:00, 380 a 420 Kč

SOBOTA PRO ŽENY

Aerobic na trampolínách (9:00 – 10:30), jóga, hatha, power jóga, jóga pro zdravá záda, dechové techniky
a relaxace (10:00 – 11:30). Určeno ženám bez rozdílu věku.

Kulturní dům, malý sál a klubovna
Gymnázium Zábřeh, 9:00 – 17:30

ŠUMPERK – KRÁSNÉ – NOVÝ MALÍN – ŠUMPERK

SKLENĚNÝ POKOJ

Drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko/Slovensko 2019, 104 min.

VEPŘOVÉ HODY

Tradiční zabijačkové pochutiny: jitrnice, prejt, tlačenka, točené pivo, víno a mnoho dalšího. Od 13:00 do
16:00 hraje country kapela Pracka.

Areál tělocvičny na Skaličce, od 10:00

KIWI VYNÁLEZCE

Pohádku připravilo Divadélko S Radostí. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, i veřejnost.

Kulturní dům, velký sál, 8:30 a 10:00, 40 Kč

Úterý 19. března

JAK RADOSTNĚ PROŽÍT POSTNÍ DOBU

LEGO® PŘÍBĚH 2

Animovaný, akční, dobrodružný, komedie, rodinný, fantasy, muzikál, dabing, bez omezení, USA/
Austrálie/Dánsko/Kanada 2019, 107 min.
Kino Retro, 14:30, 110 Kč

MŠ Pohádka

Přednáší PhDr. Eva Biedermannová a Vítězslav Vurst, B. Th.

Komunitní centrum, Postřelmovská 14, 15:00 – 18:00
 Kino Retro, 17:00, 140 Kč

Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, USA 2019, 128 min.

ŽENY V BĚHU

Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.



CMEENTOLINE NIGHT 26

LÉTO S GENTLEMANEM



KOLOBĚŽKOU PO ASII

Cestovatelská přednáška Marka Jelínka o tom, co všechno se dá zažít na koloběžce během sedmi měsíců
napříč Asií.
Studovna Městské knihovny Zábřeh, 16:30, vstup zdarma

 Klub ve Zdi, 21:00, 60 Kč

LOVECKÉ CHATY V JESENÍKÁCH

BOHEMIAN RHAPSODY

Životopisný, drama, hudební, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie/USA 2018, 134 min.

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Vernisáž výstavy fotografií loveckých chat Zdeňky Jordanové, která bude spojená s projekcí a
přednáškou .
Galerie kina Retro, 17:00, vstup volný

MEZIVÁLEČNÉ ŠUMPERSKO NA DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍCH


JAK VYCVIČIT DRAKA 3 3D

Kino Retro, 17:30, 140 Kč

Animovaný, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 104 min.

CAPTAIN MARVEL

Příhody mohelnických dobrodruhů Dalibora Feita a Michala Kvapila, kteří vloni na oprýskané kanoi
spluli 750 km řeky Yukon.

Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ
PAŠERÁK

MO ČZS
Zábřeh

GYZA

Výstava litografií a kreseb amatérského malíře Zdeňka Malce.
Muzeum Zábřeh, minigalerie, 10 Kč, děti do 6 let jednotlivě zdarma

LEGO® PŘÍBĚH 2

ÚHOŘI MAJÍ NABITO

Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 101 min.



Kino Retro, 20:00, 110 Kč

Čtvrtek 14. března
Velké Losiny a okolí. Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.




Odjezd ČD, 9:08
Kino Retro, 17:30, 130 Kč

KOUZELNÝ PARK

Animovaný, komedie, bez omezení, dabing, USA/Španělsko 2019, 85 min.


Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Všechno nej-nej-nejlepší přeje
rodina Sroková a sourozenci.

Přednáší Ing. Jiří Nitsche. Rezervace míst na: 603 275 239. Hotel Amco, salonek, 18:00, vstupné dobrovolné
Kino Retro, 20:00, 110 Kč



VÍTÁNÍ JARA VE SVÉBOHOVĚ

Pátek 15. března

Gratulovat chceme krátce, hodně štěstí, zdraví k „50“.
Padesátka není žádný věk, ať žiješ do sta let.

Kino Retro, 17:30, 110 Kč

SKUTEČNÁ MINULOST LIDSTVA

Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 101 min.

Drama, komedie, road movie, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2018, 130 min. Úvodní slovo Miroslav
Macek.
Kino Retro, 20:00, 100 Kč

Jindřich Klimeš.

Gymnázium Zábřeh, start 16:00 – 18:00

Sobota 23. března

ZELENÁ KNIHA – FILMOVÉ VEČERY

pan

Noční pochod. Trasy: 15, 30 a 50 km. Občerstvení zajištěno.

ÚHOŘI MAJÍ NABITO

Svébohovan

NAPROTI JARU – 11. ROČNÍK

Dne 12. března 2019 oslaví 50 let

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU

Jídelna Severka, 15:00
PRVNÍ JARNÍ POCHOD – MEMORIÁL ARNOŠTA VALENTY – 25. ROČNÍK
Drama, historický, nepřístupno do 15 let, titulky, 2018, 124 min.

Na dotek
Zábřeh

Animovaný, akční, dobrodružný, komedie, rodinný, fantasy, muzikál, dabing, bez omezení, USA/
Austrálie/Dánsko/Kanada 2019, 107 min.
Kino Retro, 17:30, 110 Kč

Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ

LIDÉ BYDŽOVŠTÍ A LIDÉ HRADEČTÍ

ŽENY V BĚHU

Koncertní sál ZUŠ, 17:00

Krimi, drama, thriller, nepřístupno do 15 let, USA 2018, 116 min.

Středa 13. března

KČT O ZdP
Zábřeh



Pátek 22. března

 Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, USA 2019, 128 min.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

PO YUKONU ZA ESKYMO WELZLEM – WELZLOVÁNÍ 2019

Soutěž o nejlepší jarní pomazánku či jinou jarní dobrotu (vzorky s sebou). Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00



Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.

Čtvrtek 21. března

PŘIVOLÁME JARO

Beseda s Jitkou Václavíkovou.

Muzeum Zábřeh, 17:00, 30 Kč, děti do 6 let zdarma

ŽENY V BĚHU

Úterý 12. března

EGYPT – ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

Katolický dům, 14:00

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

 Kino Retro, 17:30, 110 Kč

Komedie, romantický, bez omezení, české znění, Česko 2019, 98 min.

Akce pro děti i širokou veřejnost.

Odchod v 10:00 od MŠ Pohádka k evangelickému kostelu, rozloučení se zimou 10:45

Středa 20. března

Kino Retro, 15:00, 120 Kč

Animovaný, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 104 min.

VÍTÁNÍ JARA – PÁLENÍ MORANY

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MO SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Neděle 10. března

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

Beseda s Mgr. Marií Hojgrovou.

ČLOVĚKU ČLOVĚKEM
CAPTAIN MARVEL 3D

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Pondělí 18. března

Odjezd ČD, 9:08

Vedoucí p. Baráková, 731 745 709.

Kino Retro, 15:00, 120 Kč

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 3D

Sobota 9. března

O brexitu a jiných tématech, více na www.prednaskovy-maraton.cz.

Klub ve Zdi, 21:00, 80 Kč

KOUZELNÝ PARK

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Jarní turné jedné z nejžádanějších kapel. Jako host vystoupí kapela Civilní obrana. 

Kulturní dům, velký sál, open 20:00, start 21:00, VYPRODÁNO

PŘEDNÁŠKOVÝ MARATON



Neděle 17. března

RYBIČKY 48: POŘÁD NÁS TO BAVÍ TOUR 2019

Naplaveniny

VÝROČNÍ ČLENSKÁ CHŮZE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU

Kino Retro, 8:00 – 12:00
DVA V TOM ANEB KURZ SYMPTOTERMÁLNÍ METODY
Lektor MUDr. Eliška Maradová, přihlášky na: maradova.eliska@gmail.com, 775 101 177.

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 400 Kč/osoba, 600 Kč/pár

Galerie Tunklův dvorec, 17:00

Vernisáž výstavy obrazů Radka Šmacha.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč



Sobota 16. března

Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné



IMPERMANENCE

Tunkl
production z.s.

Zábřeh 5/2019

Dne 14. března uplynou již dva roky od chvíle,
kdy od nás navždy odešla milovaná dcera

Helena Čechová.
Se smutkem na duši stále vzpomínají rodiče,
bratr Karel, druh Milan, syn Marek,
ostatní příbuzní a známí.
Děkujeme všem za uctění památky.

ATB Valová, 9:35

Vedoucí p. Schwarzová, 737 712 453.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Animovaný, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 104 min.  Kino Retro, 14:30, 110 Kč

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL 3D

Akční, romantický, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, 2019, 120 min.

ŽENY V BĚHU

Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.



Kino Retro, 17:00, 140 Kč
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

DYMYTRY: S NADĚJÍ TOUR 2019

Velkolepé jarní turné! Host: Booters. Kulturní dům, velký sál, open 19:00, start 20:00, předprodej 390 Kč,
v den akce 450 Kč, děti do 10 let v doprovodu rodičů vstup zdarma, ZTP/P vstup zdarma, doprovod 190 Kč

ELECTRO rEVOLUTION 5

 Klub ve Zdi, 21:00, 50 Kč

Dne 15. března vzpomeneme 6. výročí úmrtí
našeho syna

Tomáše Jílka.
S láskou vzpomínají rodiče, sestra Jitka, synovec
Martínek, babičky, ostatní příbuzní a kamarádi.
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