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Programové prohlášení rady stanovuje
priority pro celé volební období
Programové prohlášení rady města pro
volební období let 2018 – 2022 na svém
únorovém zasedání vzalo na vědomí
také zastupitelstvo města. Cíle i konkrétní projektové úkoly vycházejí z potřeb
města a jeho obyvatel, opírají se o strategické plánovací dokumenty a programy
politických stran, které vytvořily koalici.
Rada ve svém prohlášení vytyčila
hlavní priority, mezi nimiž mj. figuruje udržení zdravé a stabilní ekonomické situace města s důrazem na efektivitu vynakládaných veřejných prostředků
při současném zachování sociální rovnováhy.
Upřednostňováno bude vícezdrojové
financování investičních akcí se zapojením finančních prostředků z fondů a dotací Evropské unie a národních zdrojů,
veřejné zakázky budou transparentní.
Základní priority rozvoje města vycházející ze strategických dokumentů, výběr
konkrétních projektů k realizaci bude záviset kromě projektové připravenosti zejména na aktuálních potřebách rozvoje

města a současně na možnostech finančního krytí pomocí dotačních programů.
Z důvodu omezených finančních možností bude možná realizace jen části
z více než třiceti připravovaných záměrů.
Mezi nimi jsou i záměry, které jsou dosud ve fázi projektové přípravy a uskuteční se v delším časovém horizontu.
Koalice chce rovněž využít veškerých
kompetencí města ke zvýšení zaměstnanosti v regionu, mimo jiné lobbingu
na dostavbu komunikačního napojení
či prezentace průmyslových zón, a také
vytvářet stabilní a příznivé prostředí pro
živnostníky a podnikatele.
Pokračovat chce rovněž v rozvoji volnočasových aktivit, zkvalitňování materiálního zabezpečení a technického vybavení škol či práce radnice.
Programové prohlášení se konkrétně
staví k zajištění vodovodního a kanalizačního řadu v majetku společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk spočívající ve vlastním provozování vodohospodářské infrastruktury. 
(mk)
řádání trhů finančně podpořil také Olomoucký kraj.
• Nové stránky městské knihovny.
Městská knihovna Zábřeh se prezentuje veřejnosti novými webovými stránkami, které byly spuštěny s příchodem
jara. Důvodem změny byl zastaralý publikační systém, na kterém běžel původní web, a také požadavek přiblížit
se svou grafikou a pojetím webovým
stránkám města. 
(red)

BMX park v lomu dostane zázemí

Dráha pro bikros, kterou již několik
let budují s podporou města v opuštěném
lomu u Sázavy sami sportovci, bude mít
brzy také zázemí. Právě v těchto dnech
zahajuje realizaci stavby EKO servis Zábřeh, který v zadávacím řízení zvítězil
s nejnižší nabídkovou cenou 974 tisíc Kč
bez DPH.
„Letošní investice do sportovního zázemí navazuje na etapy budování sportoviš-

+

tě pro BMX v minulých letech, například
v loňském roce město financovalo vybudování startovacího zařízení a vydláždění
zatáček. Je radostné vidět, jak sportovní
zázemí přitahuje řadu zájemců z řad dětí
a mládeže, opuštěný lom tak našel nové
využití a ožil sportem,“ okomentoval investici starosta František John.
Objekt bude napojen vodovodní přípojkou na vrtanou studnu umístěnou v areálu, dále na kanalizaci a přívod elektrické
energie. Stavba nabídne sociální zázemí,
šatny či klubovnu. Usnadní nejen pravidelnou činnost, ale bude také zázemím
pro závody. Realizace se předpokládá do
poloviny května. Nové zázemí poslouží k
závodu vzápětí po svém dokončení. „Na
začátek června připravujeme v Zábřeze
přebor Olomouckého kraje BMX a V. závod Moravské bikrosové ligy,“ sdělil Radomír Huf z Utopia bikes. 
(red)

Zápis dětí do 1. ročníku základního
vzdělávání proběhne ve všech zábřežských základních školách, tj.:
Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15; tel. 583 411 323,
Základní škola Zábřeh, Školská
406/11; tel. 583 414 535,
Základní škola a DDM Krasohled
Zábřeh, Severovýchod 484/26; tel. 583
416 561,

Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4; tel. 583
416 680
ve středu 10. a ve čtvrtek 11. dubna
v době od 14 do 17 hodin. K zápisu se
dostaví děti narozené od 1. září 2012 do
31. srpna 2013 včetně dětí s odloženou
školní docházkou. Zákonný zástupce dítěte k zápisu přinese svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
(red)

Zábřeh získal třetí místo v soutěži
Zlatý erb 2019
V jednadvacátém ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb, která hodnotí webové stránky měst a obcí, získal Zábřeh třetí místo. Druhé místo putuje do
Prostějova a prvenství získala Mohelnice.
Ocenění zástupcům nejlepších měst a obcí
v úterý 19. března slavnostně předal v kongresovém sále krajského úřadu Olomouckého kraje hejtman Ladislav Okleštěk
společně s náměstkem Janem Zahradníčkem.
„Jsem potěšen, v silné konkurenci jsme
s našimi webovými stránkami obsadili
krásné třetí místo. Na rozvoji webových
stránek města neustále pracujeme a snažíme se, aby byly důstojnou vizitkou města,“ sdělil starosta František John. Porota hodnotila celkový dojem ze stránek, jejich ovladatelnost, přehlednost, informační hodnotu a inovativnost. Zábřeh spustil
nové internetové stránky loni v březnu.

„Nové stránky mají moderní grafiku,
jsou přehledněji strukturované a kromě
uživatelsky přívětivějšího prostředí je jejich cílem nabídnout občanům i návštěvníkům města modernější přístup k informacím. Web je díky responzivnímu designu lépe uzpůsobený pro zobrazení v mobilních zařízeních jako jsou tablety, mobilní telefony apod. Jedním z nejdůležitějších
modulů stránek jsou životní situace, které
představují souhrn praktických návodů na
řešení problémů prostřednictvím úřadu,“
doplnila tajemnice městského úřadu Jana
Krasulová.
Do dvacátého prvního ročníku soutěže
Zlatý erb se letos opět zapojilo všech 14
krajů, do soutěže bylo přihlášeno 435 projektů včetně soutěžících o Cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou
prezentaci. V Olomouckém kraji bylo přihlášeno 25 projektů. 
(red)

NOVÁ KOLEKCE slunečních brýlí
pro rok 2019 je TADY!

AKCE 1+1 ZDARMA
OČNÍ OPTIKA		

Ve středu 27. března se v Katolickém
domě opět uskutečnilo setkání pořádané
odborem školství, kultury a tělovýchovy
u příležitosti Dne učitelů. Úvodního slova
s poděkováním zábřežským pedagogům
za jejich náročnou práci se ujal starosta
města František John.
Poté přišlo na řadu udělování cen Pedagog města Zábřeha za rok 2018. Tu le-

tos převzala Ludmila
Hetclová za dlouholetou nadstandardní práci učitelky či rozvoj
zejména výtvarných
dovedností dětí. Miroslava Chytilová získala ocenění mj. za výrazný inovativní a kreativní přístup ve výuce hudební výchovy
a ruského jazyka či
jako
sbormistryně
školního sboru. Milada
Jašková byla oceněna
i za kreativní přístup
k výuce přírodopisu
a zeměpisu. Čtvrtou nositelkou se stala
Marie Knápková. Ta byla rovněž oceněna za výrazný inovativní a kreativní přístup, a to ve výuce žáků 1. stupně.
Pro přítomné hosty byl připraven dárek
v podobě divadelního představení Mandragora Divadla Václav. K příjemné atmosféře přispěl i závěrečný raut.  (mk)

Zápis dětí do prvních tříd základních škol

Krátce z města
• Farmářské trhy. Od dubna startují v Zábřeze tradiční Farmářské trhy.
Poprvé v letošním roce se uskuteční ve čtvrtek 18. dubna od 8 do 16 hodin na náměstí Osvobození. Stejně jako
v předchozích letech se mohou návštěvníci těšit na nejrůznější farmářské výrobky a výpěstky, ale také na rukodělné a řemeslné výrobky. Organizace trhů
se ve spolupráci s městem opět ujala
Okresní agrární komora Šumperk. Po-

Ocenění Pedagog roku převzala
čtveřice učitelek

Využijte AKCI 1+1 a pořiďte si dioptrické brýle
a k tomu získáte SLUNEČNÍ SKLA ZDARMA!

Zábřeh, Valová 8		

Tel: 774 959 533		

www.optomedic.cz
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Žije, protože jí Michal
Velíšek zachránil život
Před čtrnácti lety si na Karlově náměstí v Praze přisedl ke studentce Elišce David Lubina. V ruce měl pistoli. Vyděšené
dívce vyrazili na pomoc dva muži. To se
jednomu z nich – Michalovi Velíškovi –
stalo osudným. Lubina ho zastřelil.
Komunitní centrum Postřelmovská
14 zve na setkání s touto ženou. Debata bude nejen o tom, jak tato tragédie poznamenala její život, ale také o následném vzniku Ceny Michala Velíška. Dojde na připomenutí některých osobností,
nositelů Ceny Michala Velíška, kterou si
účastníci tohoto výjimečného setkání budou moci osobně prohlédnout.
Setkání s Eliškou Sommerovou
a s čestným předsedou a zakladatelem Ceny Michala Velíška Vítězslavem
Vurstem se uskuteční v sobotu 6. dubna
od 15 hodin v Komunitním centru Postřelmovská 14. 
(red)

Knihovna v Hněvkově
má novou knihovnici
Pobočku Městské knihovny Zábřeh v Hněvkově vede od 1. března
nová knihovnice Marie Sittová. Otevřeno je vždy v pondělí od 17.00 do
18.30 hodin. 
(red)

Letem velikonočním
světem

Spoustu informací a zajímavostí o významu Velikonoc u nás, ale i u našich
sousedů se dozvědí děti na zábavně naučném programu Letem velikonočním
světem. „O Zeleném čtvrtku budou děti
v kulturním domě připravovat velikonoční dobroty, vyrábět ekopytlíčky na potraviny či jarní dekorace, nebudou chybět ani tematické hry a soutěže," přiblížili program akce určené pro děti od 5
do 12 let pořadatelé. Velikonoční dílna
startuje 18. dubna v 8.30 a končí v 15.30,
pro účastníky bude zajištěn pitný režim,
svačinka a oběd. Přihlásit se je možné do
15. dubna na tel: 601 168 900 nebo emailu taborynoma@seznam.cz, kde lze získat i bližší informace. 
(red)

Haiti 10 let poté
Zábřežská římskokatolická farnost je
dlouhodobým podporovatelem rozvojových aktivit na Haiti. Nedávno se z pracovní návštěvy této nejchudší země západní polokoule vrátil zábřežský lékař
Josef Marada. Ve čtvrtek 11. dubna se
v Katolickém domě tento „lékař bez hranic“ podělí o své prožitky a poznatky z poslední misijní návštěvy. Začátek v 18.30
hodin. Výtěžek dobrovolného vstupného
bude věnován na rozvojové projekty satelitní farnosti v Baie de Henne. 
(red)

Vítání jara v Pohádce
Jdeme s Mařenou, pěkně strojenou, donesem ji k Sázavě, hodíme ji po hlavě…
Tento popěvek si notovaly děti z mateřské
školy Pohádka v úterý 19. března při tradičním vynášení Morany. Ve veselém průvodu k Moravské Sázavě se pyšně nesla
vládkyně zimy i se svými družkami.
Spolu s dětmi z Pohádky přišli přivítat jaro i kamarádi z MŠ Sušilova a tak se
u řeky sešla Moran pěkná řádka. Za pokřiku Zimo, zimo, táhni pryč padaly Morany jedna za druhou do chladné vody. Tato
akce je součástí dlouhodobého projektu
environmentálního vzdělávání v MŠ Pohádka. 
(red)

Expediční kamera nabídla exotiku i na talíři

Filmový festival Expediční kamera
v sobotu 16. března už poosmé nabídl především snímky vysoké kvality, zajímavé hosty, doprovodný program a skutečně originální občerstvení. Kino Retro tak
bylo tradičně zaplněno do posledního místa.
Festival přinesl pět snímků. Úvodní
český film Matsés, který u diváků zvítězil, nabídl cestu do brazilského pralesa
za indiány ohroženými pronikáním „vyspělé“ civilizace. Ve znamení exotiky se
nesla i následná přestávka, v níž připravoval své speciality Stanislav Dadák, jeden z nejzkušenějších hmyzích kuchařů

(na snímku). Pobavil také bosochodník, možnost ulevit unaveným nohám.
Druhý blok zahájila Waiau –
Toa Odyssey, na níž patra dobrodruhů vyrazila kajakářskocyklistickou šestidenní cestu po
odlehlých místech Nového Zélandu. Následovaly „bronzové“
a působivé Kroky na hraně zachycující 170 km dlouhou cestu ultraběžců ve stopách Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera, kteří
v roce 1944 utekli z koncentračního tábora v Osvětimi.
Závěrečný blok odstartoval film Tupendeo o horolezci Jonathanu Bamberovi, který téměř přišel o život
při pokusu zdolat horu Tupendeo. O 23
let později se rozhodl švýcarský tým jeho
cestu zopakovat. Na něj navázal Stumped,
medailonek handicapované lezkyně Maurice, který o pouhý jeden hlas skončil na
druhém místě.
Závěr patřil – kromě vyhlášení divácké
ankety a losování anketních lístků – vyprávění postřelmovského horolezce Zdeňka Mikuly, který zavedl diváky na vrcholy
v oblasti bolivijského města La Paz. (mk)

Pašije – příběh posledních dní Ježíše Krista
Mimořádně zajímavý hudební projekt nabídne kulturní dům ve spolupráci
s městem a křesťanskými církvemi
v Zábřehu ve středu 17. dubna. Projekt
Pašije navazuje na staletou tradici pašijových her u nás a muzikálovou formou
zpracovává příběh posledních dnů Ježíše Krista a posléze i jeho vzkříšení.
„Příběh Ježíše je fascinující. Ovlivnil miliony lidí na celém světě, byl inspirací pro nespočet umělců,“ říká autorka písní a hlavní organizátorka projektu Jarmila Beková. „Vždy mě zajímalo,
co prožívali lidé, kteří byli součástí toho
velkého příběhu – jeho matka, učední-

ci a další. V minulých patnácti letech
vznikaly písně, jimiž jsem se jejich emoce snažila vyjádřit,“ dodala olomoucká
pedagožka. Na zábřežském představení
se bude podílet několik desítek účinkujících. Celý velikonoční příběh je složený ze třinácti písní, přičemž sólové zpěváky doprovodí živá rocková kapela,
komorní orchestr a v některých partech
i velký pěvecký sbor. Atmosféru umocní recitace, propojující jednotlivé scény,
a vizuální efekty.
Vstupenky na netradiční hudební pásmo o smyslu Velikonoc nabízí pokladna
kulturního domu.
(red)

Příměstský
volejbalový kemp

Volejbalový sportovní klub Zábřeh pořádá v termínu od 22. do 26. července příměstský volejbalový kemp. Akce je určena
pro všechny zájemce o volejbal, tj. pokročilé, začátečníky i úplné nováčky, kteří by si
chtěli volejbal vyzkoušet.
Uzávěrka přihlášek je 5. června, přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity
kempu podle data podání. Kemp je omezen na maximálně 40 účastníků. Bližší informace: vsk.zabreh@seznam.cz.  (red)

Březen v knihovně
s králem a královnou

Březen, měsíc čtenářů, zahájila v městské knihovně spisovatelka a publicistka
Klára Smolíková. Dopolední program vyplnily dva přednáškové bloky o komiksu
určené pro žáky šestých tříd, odpolední
workshop nazvaný Cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti byl zaměřen především
na vzdělávání učitelů a knihovníků, kterých do knihovny zavítalo téměř šedesát.
Také letos patřily všechny březnové
čtvrtky v knihovně tradičnímu Pasování
prvňáčků na čtenáře. Král Martin v doprovodu královny Lenky pasoval do čtenářského stavu celkem 139 prvňáčků zábřežských základních škol. Nové průkazky do knihovny, pamětní list, čtenářský
pas a další drobnosti předal dětem starosta
František John.
Milovníky alternativního cestování
potěšila cestopisná přednáška Marka Jelínka, který se podělil o zážitky a fotografie ze své sedmiměsíční pouti Asií na
koloběžce. Fotografie z akcí a další informace jsou k dispozici na http://knihovna.
zabreh.cz. 
(red)

Zaměstnanci radnice
vyjádřili podporu
Downíkům

Informace k volbám do Evropského parlamentu
Volič, který po 14. dubnu 2019 změní
adresu místa trvalého pobytu na území
jiné obce v České republice, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu vedeném obecním úřadem v místě předchozího trvalého pobytu (§ 28, odst. 4, písm. e) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Aby mohl tento volič hlasovat, musí
požádat obecní úřad v místě předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit toto potvrzení:
• obecnímu úřadu v místě nového

trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16 hodin 22.
května 2019 nebo
• ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební místnosti
v místě nového trvalého pobytu, kde
zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským
průkazem s odstřiženým rohem spolu s
potvrzením o změně místa trvalého pobytu).
Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské
části/obvodu. 
(red)

Do noci vyrazilo skoro tisíc pochodníků
Příznivé počasí vylákalo na trať už pětadvacátého ročníku Prvního jarního pochodu – Memoriálu Arnošta Valenty téměř tisícovku účastníků. V pátek 22. března jich vyrazilo 923 na nejkratší patnáctikilometrovou trať vedoucí od gymnázia
do Svébohova, rodiště Arnošta Valenty,
a odtud přes kontrolu ve Václavově zpět.
Dvaapadesát turistů, kteří zvolili
pětatřicetikilometrovou trať, od gymnázia vyrazilo na Hněvkov, aby přes Hoštejn
a Drozdovskou Pilu směřovalo do Václavova. Před Jedlím se od nich oddělilo
sedmnáct odvážlivců absolvujících padesát kilometrů s nekonečným kopcem do
Cotkytle, Štíty, Jedlí a přes Václavov do
Zábřeha, kam poslední pochodníci dora-

zili kolem čtvrté hodiny ranní.
Organizátoři si pohlídali také oblíbená „nej“ – nejstaršímu účastníkovi bylo
devětasedmdesát let, nejmladšímu sedm
měsíců, nejvzdálenější chodkyně dorazila
z texaského Dallasu. 
(mk)

Zaměstnanci městského úřadu podpořili ve čtvrtek 21. března děti s Downovým
syndromem. Na tento den připadá Světový den Downova syndromu, nazývaný
též jako Ponožkový den. Od roku 2012
se Světový den Downova syndromu připomíná pod záštitou OSN a je příležitostí
poukázat na aspekty, které s sebou život
s chromozomem navíc přináší.
Heslo letošního ponožkového dne bylo
Leave no on behind, volně přeloženo jako
Nenechme nikoho stranou. „Zapojením
se jsme chtěli upozornit, že každý jsme
jiný, ale každý výjimečný a jedinečný,“
uvedl starosta František John.
Datum 21. března bylo vybráno symbolicky. Downův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění způsobené poruchou
21. chromozomu, který je ztrojený (místo obvyklého počtu jednoho páru chromozomů). Odtud datum 21. 3. Tento den má
i svůj vlastní symbol, pár odlišných ponožek. Ponožky otočené patami k sobě symbolizují příčinu onemocnění – poruchu
chromozomu ve tvaru písmene X.
Downíci jsou rozeznatelní na první pohled. Typická je například menší podsaditá postava, zešikmené oči či kulatější hlava s plochým obličejem. „Kromě typického vzhledu pak onemocnění způsobuje
pomalejší mentální vývoj. O to větší však
mají tito lidé srdce a radost ze života,“
uzavřela tajemnice Jana Krasulová.  (red)
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Bravo představí laureátku
Pražského jara

Tentokrát v sobotu 13. dubna se uskuteční v kostele sv. Barbory již 7. koncert
hudebního cyklu Bravo Zábřeh v letošní
sezoně. Vystoupí na něm laureátka prestižní soutěže Pražské jaro, klarinetistka
Anna Paulová.
Ta získala před čtyřmi lety na Pražském
jaru nejen titul laureáta, ale i řadu dalších
zvláštních cen, včetně ceny pro nejúspěšnějšího českého účastníka celé soutěže.
Paulová vystupuje jako sólistka s řadou
významných českých i zahraničních orchestrů, mimo jiné i s Českou filharmonií,
objevila se také na mnoha českých i zahraničních festivalech. „Annu Paulovou
doprovodí skladatel a akordeonista Jiří
Lukeš, bude to poprvé v sedmileté historii
cyklu Bravo, kdy na koncertu zazní akordeon,“ zdůraznil dramaturg cyklu Martin
Hroch.
Vstupné na koncert se začátkem v 16
hodin činí příznivých 100 Kč, majitelé
karty Bravo mají slevu 30 Kč, děti vstup
zdarma. 
(red)

Kulturák roztančí
Vracovjáci

Příjemné odpoledne pro příznivce tance
a dobré dechovky připravil kulturní dům
na neděli 14. dubna, kdy do Zábřehu zavítá populární slovácká dechová hudba
Vracovjáci. Dechovka z Vracova, městečka ležícího nedaleko Kyjova, baví své posluchače již téměř třicet let. V roce 1998
se Vracovjáci stali vítězem soutěže Zlatá
křídlovka, několikrát vystupovali v České televizi a v poslední době bodují také
v Dechparádě na televizi Šlágr. Návštěvníky čeká nejen pořádná porce skvělé muziky, ale i tradiční losování vstupenek a taneční soutěž o ceny. Akce má začátek ve
14 hodin. 
(red)

Václavovští divadelníci
nacvičili Mandragoru

Zábřeh 7/2019
KULTURA

Komedie dala nahlédnout
do hlav rodičů i učitelů

Hořkou komedii na aktuální téma
přineslo představení Úča musí pryč!
uvedené v neděli 17. března v kulturním domě. David Prachař, Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela
a Kateřina Winterová v komedii hrají
rodiče žáků páté třídy. Těm se ale před
přijímacími zkouškami na střední školu
začnou horšit známky. Ambiciózní rodiče se proto spiknou proti třídní učitelce v podání Petry Špalkové.
V čele revolty stojí právnička (Linda Rybová), která si je vědomá, že

její dcera ve škole zrovna neexceluje. Vztahy mezi dětmi se pak promítají
i do řad rodičů. Lukáš, syn Jany Janěkové a Davida Prachaře bije spolužáky,
nezaměstnaný Bořivoj (Igor Chmela)
je ženě nevěrný s matkou jedné ze spolužaček své dcery. A stále více se ukazuje, že chyba je hlavně na straně rodičů.
Vyvážené herecké obsazení bez komiky za každou cenu či ostravský dialekt
příjemně pobavily, ale zároveň evokovaly znepokojivou otázku, jak to vlastně
chodí v dnešní škole. 
(red)

LiStOVáNí uvede Vieweghovy povídky
Již posedmé se v pondělí 8. dubna
projekt scénického čtení LiStOVáNí
vrátí do kina Retro, aby tentokrát představil povídkovou knihu nejčtenějšího
českého autora Michala Viewegha s názvem Zpátky ve hře.
„LiStOVáNí za svých třináct let existence nikdy neuvedlo žádnou knihu
Michala Viewegha, aby se to zlomilo
s jeho poslední sbírkou povídek,“ poznamenal herec Lukáš Hejlík. Viewegh ve svých povídkách vystavuje svou

oblíbenou postavu kritickým životním
momentům: manželskému stereotypu
či nevěrám, ale také skoro jisté smrti.
Stárnoucí hrdina Oskar ji sice přežije,
ovšem záhy se ocitne ve víru těžkých
následků.
Autorovy texty, které jsou stále čtivé, ironické i melancholicky groteskní, v Zábřehu představí Hejlík spolu
s Markétou Lánskou. Za vstup zaplatí návštěvníci sympatických 90 korun,
studenti pouze padesátikorunu.  (red)

Horolezecká výprava do Bolívie
Ve čtvrtek 11. dubna bude mít cyklus
cestovatelských přednášek v kině další
pokračování. Na úspěšné Welzlování naváže audiovizuální pořad Jakuba a Zdeňka Mikulových o jejich cestě na tři šestitisícové vrcholy v oblasti bolivijské metropole La Paz. O napětí nebude nouze,
při sestupu z hory Illimani totiž šlo nejen

postřelmovským horolezcům o život. Během jejich přednášky navštívíme také náhorní plošinu Altiplano, vysokohorské jezero Titicaca nebo největší solnou pláň na
světě Salar de Uyuni. Součástí pořadu se
začátkem v 17 hodin bude též promítnutí
autorského filmového dokumentu. Vstupné na akci je dobrovolné. 
(red)

Dasha vystoupí před zaplněným sálem

V sobotu 22. března představil soubor Divadlo Václav zbrusu novou hru ve
svém repertoáru. Volba tentokrát padla
na klasiku, hru Mandragora renesančního dramatika a myslitele Nicollo Machiavelliho. Zaplněnému sálu václavovského
kulturáku se tak před očima odvíjel příběh
Kalimacha toužícího strávit noc s Lukrecií, krásnou manželkou nemohoucího hlupáka Mikuly, který touží po dědicovi. Dohazovač Ligur navede Kalimacha, aby se
vydával za doktora a přesvědčil Mikulu,
že je řešením dát Lukrecii mandragoru
pro zvýšení její plodnosti. Ovšem s povídačkou, že mandragora zahubí prvního
muže, který se s ní bude milovat. Kdo jím
asi bude?
Machiavelliho komedie vychází z tradice komedie dell´art, nechybí jí tudíž
nadsázka, prostořekost, milostné téma či
spád. Václavovští ochotníci hru pojali originálně. Jednotlivá dějství i celou hru doprovázela moderní hudba v podání Bugr
bandu, zaujaly rovněž kostýmy v renesančně-současné kombinaci či jednoduchá, ale velmi nápaditá a variabilní scéna. Povedené bylo také herecké obsazení
a herecké výkony účinkujících.
Mandragora nabízí veselou a nenáročnou taškařici, kterou budou moci zhlédnout zájemci také v Zábřeze, a to na představení, které Divadlo Václav sehraje
v neděli 19. května v kulturním domě. (mk)

Hudební lahůdku v podobě koncertní
show jedné z našich nejobsazovanějších
muzikálových hereček a zpěvaček nabídne kulturní dům v pátek 12. dubna. Charismatická Dasha přijede do Zábřehu spolu s kapelou Pajky Pajk včele s pianistou
Martinem Kumžákem.
Dasha je držitelkou Ceny Thálie za rok
2010, podílí se na mnoha úspěšných hudebních projektech, vystupuje například
jako sólistka Moondance Orchestra Martina Kumžáka, orchestru známého z televizní série StarDance. Ve svém novém

koncertním programu zazpívá své oblíbené skladby všech žánrů od popu přes
funky, soul až k muzikálovým melodiím.
„Zájem o vstupenky je mimořádný, což
koresponduje s výbornými ohlasy, které
jsme zaznamenali po vánočním koncertu
v roce 2016, kdy Dasha v Zábřehu vystupovala jako host orchestru Moravia Big
Band,“ připomněl Zdeněk David ze Zábřežské kulturní.
Poslední vstupenky na koncert nabízí pokladna kulturního domu v ceně od
340 Kč.
(red)

Kulturák rozžhavili metaloví Dymytry
V sobotu 23. března patřil velký sál
kulturáku tvrdé muzice, do Zábřeha totiž
v rámci svého S nadějí tour 2019 zavítala
metalová kapela Dymytry. Téměř tisíc natěšených diváků před příchodem hlavního
hosta večera pořádně rozparádily kapely
Černá a Booters.
Pak už patřilo pódium sestavě Dymytry, která své četné příznivce rozhodně nezklamala. Kromě oblíbených songů jim
podle očekávání nabídla především skvělou show plnou světelných a zvukových
efektů a videoprojekci na obří obrazovce. Pořádný nářez party v maskách brouků z dílny Národního divadla rozjařené
obecenstvo uvítalo s patřičným ohlasem.
Spokojení s vynikající atmosférou neodcházeli jen fanoušci, kteří si mohli už před
koncertem nechat udělat foto se svými miláčky, nadšení ze zábřežského publika neskrývali ani muzikanti z Dymytry.  (mk)

Partička bavila diváky
hned dvakrát

Hned dvakrát se v úterý 26. března
v dlouho beznadějně vyprodaném zábřežském kulturním domě představili Michal
Suchánek, Igor Chmela, Richard Genzer,
Michal Novotný, Jakub Kohák a Marian
Čurko s populární show Partička.

Přenos obsahu Partičky je prakticky nemožný. Pořad má sice základní strukturu
v jednotlivých hrách, takže návštěvníci
mohli vidět například lhaní na téma Českých drah, postřeleného netopýra, vejce
naměkko, ale také hádání Budulínka, Plekance, Escobara a Eskymo Welzla.
Nikdo netuší, co se bude na jevišti dít
v dalších minutách, ale každý do toho
může mluvit, jak se ukázalo například při
hře na nespokojeného režiséra. Poté, co
Partička zamítla jako příliš ohrané kusy
návrhy diváků na Maryšu, Hamleta či Romea a Julii, zdramatizovala nevídaným
způsobem Čapkovu Bílou nemoc.  (mk)

Výstava o loveckých
chatách lákala

Jen malá část z bohaté fotodokumentace jesenických loveckých chat Zdeňky
Jordanové je k vidění v galerii kina Retro. O to podrobnější a delší bylo zahájení její výstavy ve středu 20. března, přesto ani zdaleka nedošlo na všechny objekty. Zcela zaplněný sál tak zavedla alespoň
k nejzajímavějším loveckým chatám Hrubého a Nízkého Jeseníku, Rychlebských
hor, Králického Sněžníku, Hanušovické
a Zlatohorské vrchoviny.
Loveckých chat, které vznikaly hlavně
na přelomu 19. a 20. století, je v Jeseníkách velké množství. Odlišné znaky mají
chaty v lichtenštejnských lesích, na panství Kleinů, ve vratislavském arcibiskupství či v teritoriu Řádu německých rytířů.
Řeč ale nebyla zdaleka jen o architektuře. Zdeňka Jordanová provázela snímky seznámením s osudy objektů, jejich zajímavostmi a v neposlední řadě také stavem. Její koníček se stal impulzem, který řadu majitelů přiměl chátrající chaty na
poslední chvíli zachránit. 
(mk)

Nadějná sopranistka
uvedla široký repertoár
Mladá sopranistka Kristýna Vylíčilová
se v doprovodu klavíristy Lubora Horáka
představila v rámci cyklu Bravo v neděli
24. března v kostele sv. Barbory.
Repertoár, který uvedla v Zábřeze, byl
velmi pestrý. Koncert zahájila ukázka z
díla A. N. Skrjabina, následovaly skladby Klementa Slavického a F. M. Bartholdyho. Poté se chrámem rozezněla ruština,
zazněly čtyři písně z díla Rimského-Korsakova, došlo i na ukázku díla F. Chopina.
Na písně Vítězslava Nováka navázala další skladba A. N. Skrjabina, Paola Tostiho
a závěr programu patřil Ave Maria španělského skladatele Wiliama Gomeze.
Koncert pořádaný opět za podpory Olomouckého kraje a Nadace Život umělce
nabídl nejen velmi bohatý repertoár, ale
také vynikající výkon nadějné sopranistky, kterou posluchači odměňovali mohutným potleskem. 
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ

DASHA A PAJKY PAJK

Čtvrtek 4. dubna

KATEŘINA PETŘÍKOVÁ – OBRAZY



Vernisáž výstavy. Minigalerie: ZŠ a MŠ Rovensko.

Koncert vynikající muzikálové zpěvačky a herečky v doprovodu skvělých hudebníků pod vedením

Kulturní dům, velký sál, 19:00, 340, 390 a 440 Kč
Martina Kumžáka.

Galerie Tunklův dvorec, 17:00

TERORISTKA

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Komedie, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO



Drama, nevhodné do 12 let, titulky, Island 2018, 97 min.

LOVEní

Komedie, romantický, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 100 min.

SOBOTA PRO ŽENY

Kino Retro, 20:00, 110 Kč

Aerobic na trampolínách (9:00 - 10:30), jóga (10:00 - 11:30). Přihlášky na kontaktech 775 915 400, 583
 Kulturní dům, malý sál a klubovna
415 400, zikova@kulturak.info. do 10. dubna.

MATERIÁLNÍ SBÍRKA (5. – 6. 4.)

DUMBO 3D

Tradiční sbírka šatstva, obuvi, pracovního oblečení, lůžkovin, drobných domácích potřeb.

Objekt bývalého obchodního domu Slunce (pod Muzeem Zábřeh), vždy 9:00 – 17:00

PSÍ DOMOV



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

ŽENY V BĚHU



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


Kino Retro, 15:00, 140 Kč
ANNA PAULOVÁ – KLARINET, JIŘÍ LUKEŠ – AKORDEON

Rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2019, 114 min.

Koncert laureátky Pražského jara s doprovodem. 7. koncert hudebního cyklu Bravo Zábřeh 2018/2019.

Kostel sv. Barbory, 16:00, 100 Kč, na kartu Bravo 70 Kč, děti do 15 let zdarma

Kino Retro, 17:30, 100 Kč

HELLBOY

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

TERORISTKA

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

DIVADLO MEANDRY
VRACOVJÁCI

Výtvarné práce dětí ZŠ a DDM Krasohled a školní družiny ZŠ B. Němcové: kraslice, velikonoční dekorace.

Kosovská rychta, Kosov 1, sobota 13:00 – 18:00, neděle 10:00 – 17:00

Taneční odpoledne pro příznivce tance a dobré dechovky známé i z TV Šlágr, kterým provede Vladimír
Hrabal. Losování vstupenek a soutěže o ceny. Občerstvení zajištěno. Kulturní dům, velký sál, 14:00, 130 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Animovaný, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 104 min.
 Kino Retro, 14:30, 110 Kč
ŽIJE, PROTOŽE JÍ MICHAL VELÍŠEK ZACHRÁNIL ŽIVOT

SHAZAM! 3D



Akční, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2019, 132 min.

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

ŘBITOV ZVÍŘÁTEK

Kino Retro, 17:00, 150 Kč

Úterý 16. dubna

TERORISTKA

Středa 17. dubna

JAK USNADNIT DĚTEM VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Přednáší Mgr. Bronislava Jurka Karafiátová.

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

3. ročník multižánrového festivalu pro milovníky poctivé a neoposlouchané muziky. Občerstvení zajištěno.
Kapacita míst omezena. Kulturní dům, jeviště velkého sálu, 19:00, předprodej 220 Kč, v den akce 270 Kč

 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

COCONUT



House, techno.

DEN ZEMĚ – EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A ZDRAVÁ VÝŽIVA

V případě špatného počasí se akce přesouvá na jiný termín. Informace: 770 192 728.

Pozemek ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, 9:00 – 15:00, 5 Kč

Klub ve Zdi, 21:00, 60 Kč

Neděle 7. dubna

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

Animovaný, dobrodružný, bez omezení, české znění, Česko 2019, 72 min.

ŽENY V BĚHU



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

 Kino Retro, 15:00, 120 Kč
Kino Retro,17:30, 120 Kč

ZRANĚNÁ SRDCE

Drama, romantický, válečný, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie/USA/Německo 2019, 109 min.

Kino Retro, 20:00, 110 Kč

Spolek
Chermon
Olomouc

Pondělí 8. dubna

LiStOVáNí: MICHAL VIEWEGH – ZPÁTKY VE HŘE
Scénické čtení. Účinkují Lukáš Hejlík a Markéta Lánská.
 Kino Retro, 17:00, 90 Kč, studenti 50 Kč
Úterý 9. dubna


Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30
ČTEME DĚTEM V ZÁBŘEHU – PROJEKT CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

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

NoMa

HELLBOY

Akční, fantasy, sci-fi, nepřístupné do 15 let, dabing, USA 2019, 95 min.



PSÍ DOMOV

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

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

JARNÍ VYCHÁZKA – ŽICHLÍNEK, MARIÁNSKÁ STUDÁNKA
Vedoucí p. Malá, 732 572 629.

Odjezd ČD, 9:17
VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SBORU SLAVICE 

Klub důchodců, Nerudova 7, 16:00
HOROLEZECKÁ VÝPRAVA DO BOLÍVIE

Kino Retro, 17:30, 100 Kč
Kino Retro, 20:00, 130 Kč



Supyy Času, Pryor, M.O.S.E.S.

Pátek 12. dubna

Klub ve Zdi, 21:00, 80 Kč

PO STOPÁCH ESKYMO WELZLA – 22. ROČNÍK

Trasy: pěší 5, 10, 15, 25, 35 a 50 km, cyklo 21, 26, 30, 42 a 52 km. Info: magdalena.schwarzova@seznam.
Městský stadion, start 6:30 – 10:00, do 15 let 15 Kč, ostatní 40 Kč
cz, www.kctzabreh.cz, 737 712 453.

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Kino Retro, 15:00, 110 Kč

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

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU

Animovaný, rodinný, bez omezení, české znění, Česko 2019, 72 min.



ŽENY V BĚHU

Kino Retro, 17:30, 110 Kč

Dne 12. dubna 2019 oslaví 80. narozeniny
pan

INTERFACE PARTY



House, dnb.

Kino Retro, 17:30, 120 Kč
Kino Retro, 20:00, 120 Kč

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

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

ze Zábřehu.



Sobota 20. dubna

Krimi, thriller, nepřístupné do 15 let, titulky, Srbsko 2018, 130 min. Úvodní slovo Miroslav Macek.

Kino Retro, 20:00, 90 Kč

Nikdy nezapomeneme, s láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Mária, dcery Yveta a Helena, syn Pavel a jejich rodiny.

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Komedie, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.

PUNK-ROCK

JIŽNÍ VÍTR – FILMOVÉ VEČERY

Rudolfa Horáka



TERORISTKA

Audiovizuální pořad horolezců Jakuba a Zdeňka Mikulových, jehož součástí bude také promítnutí
 Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
autorského filmového dokumentu.

pana

 Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Pátek 19. dubna

Čtvrtek 11. dubna

To, že čas rány hojí, je jen pouhé zdání,
stále je v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 8. dubna 2019 vzpomeneme nedožitých
80. narozenin našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka, pradědečka, švagra a strýce,

Pro děti 5 – 12 let. V ceně je zahrnuta svačina, oběd, pitný režim. Přihlášky do 15. 4. na taborynoma@

Kulturní dům, 8:30 – 15:30, 250 Kč
seznam.cz, 601 168 900.
Komedie, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.

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

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

FARMÁŘSKÉ TRHY 
Náměstí Osvobození (před prodejnou Elektro Kalous), 8:00 – 16:00
LETEM VELIKONOČNÍM SVĚTEM – ZÁBAVNĚ NAUČNÝ PROGRAM
TERORISTKA

ZELENÁ KNIHA

KČT O ZdP
Zábřeh

Kino Retro, 20:00, 100 Kč

Dokumentární, road movie, české znění, Česko 2019, 120 min. 

Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

Středa 10. dubna

Netradiční hudební pásmo o smyslu Velikonoc. Účinkují sóloví zpěváci, rocková kapela, komorní orchestr

Kulturní dům, velký sál, 19:00, 150 a 170 Kč
a smíšený pěvecký sbor.

Čtvrtek 18. dubna

Program pro děti 4 – 8 let, určeno i pro veřejnost. Čteme z knihy Boženy Šimkové Krkonošské pohádky.

Kino Retro, 8:30 1. třídy ZŠ, 10:00 MŠ, 17:00 veřejnost, vstupné dobrovolné



PLETEME POMLÁZKY, PŘIJĎTE I VY
Vše potřebné bude v Hnízdě.

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 15:30
1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ZÁBŘEH
Koncertní sál ZUŠ, 17:00
ŽENY V BĚHU
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.

Kino Retro, 17:30, 120 Kč
PAŠIJE
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

VELIKONOCE V RODINĚ
Beseda s Mgr. Marií Hojgrovou.

Kino Retro, 17:30, 100 Kč
Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Horor, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2019.

AKUSTIKFEST
NEVER SOL (SÁRA VONDRÁŠKOVÁ), MILOSLAV KÖNIG, TOTAL
HARMONY, ZAPOMĚLSEM a RICHARD BAKSEVANIDIS & BAND

Komedie, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.

 Kino Retro, 15:00, 110 Kč

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

SKLENĚNÝ POKOJ

Provází Zora Ježková z Českého rozhlasu Olomouc. Komunitní centrum, Postřelmovská 14, 15:00 – 17:30

ŽENY V BĚHU

Klub ve Zdi, 21:00, vstupné dobrovolné

Neděle 14. dubna

VELIKONOCE NA RYCHTĚ (6. – 7. 4.)

Beseda s Jitkou Václavíkovou.



Improvizační show.

Kino Retro, 17:30, 120 Kč
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Komedie, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.

Neregistrovaní od 9:00/zápis 8:30, registrovaní 14:30/zápis 14:00. S sebou pálku. Určeno pro všechny.
Přihlášky do 4. 4. na: kubicek.jana@seznam.cz, 605 536 270 nebo na recepci Charity Zábřeh. 

Katolický dům, 8:30, 50 Kč

EGYPT ZA VLÁDY FARAONŮ



Akční, fantasy, sci-fi, nepřístupné do 15 let, dabing, USA 2019, 95 min.

Sobota 6. dubna

MŠ Strejcova

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Sobota 13. dubna

Pátek 5. dubna

Kosovská
rychta

Zábřeh 7/2019

Klub ve Zdi, 21:00, 60 Kč

Dne 14. dubna 2019 by oslavil náš syn,
bratr a vnuk

Ing. Mikuláš Kunschner.

Michal Pavlík

Hodně zdraví a lásky přejí Iva, Šárka
a David s rodinami.

S láskou v srdci vzpomínají rodiče, sestra Lucie,
babička a ostatní příbuzní.

38. narozeniny.
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