Již popatnácté se v Záb ehu uskute ní
Kálik v podzim – tradi ní koncert, který
je v našem m st po ádán od roku 1993
na po est hudebního skladatele a dirigenta Václava Kálika (1891 – 1951). Ten na
p elomu 19. a 20. století žil a studoval na
záb ežském gymnáziu. Jeho otcem byl zakladatel a první editel gymnázia František
Kahlik. Na letošním jubilejním ro níku,
který prob hne v ned li 25 listopadu od 15
hodin v aule gymnázia, vystoupí p vecké
sbory severomoravských u itel a u itelek,
p vecký sbor Slavice a Komorní chrámový
sbor sv. Bartolom je. Krom jiných na n m
zazní Kálikovy skladby inspirované jeho
pobytem v Záb ehu. Akce se koná za ﬁnan ní podpory M sta Záb eh.
(zda)

Vánoce se blíží a s nimi i T ebo ský
kapr, p ipravený Spolkem Metod j. Na
p átelském posezení v sobotu 1. prosince
se bude p edkládat tradi ní smažený kapr,
k ochutnávce ale bude p ipraven nap íklad
i uzený tolstolobik, pstruh na másle a jiné
rybí speciality. „Protože Vánoce jsou již
za dve mi, budeme nabízet i mražené kap í
p lky. Tím chceme napomoci návšt vník m akce ke klidn jšímu prožití blížících
se váno ních svátk - dáváme možnost
vyhnout se p edváno nímu shonu,“ uvedl
editel Katolického domu Josef Klimek.
K dobré pohod p isp jí svými vstupy
lenové Divadélka na okraji. K poslechu,
p ípadn i k tanci zahraje country kapela
Kamarádi. Po celé odpoledne budou pro
nejmenší p ipraveny r zné sout že o sladkosti a sou asn bude probíhat II. ro ník
sout žního klání v jízd zru nosti dálkov
ovládaných autí ek. Akce za ne ve 14.00
hodin.
(red)

Záb ežská kulturní, s.r.o. zve malé i velké na ZÁB EŽSKÝ VÁNO NÍ PUN ,
který se uskute ní 19. – 22. prosince od
9.00 do 20.00 hod. v prostoru p ed kulturním domem. P ipraven bude prodej
váno ního sortimentu, ob erstvení vonící
Vánocemi, strome ek, koledy…
INFORMACE PRO PRODEJCE:
• Cena za podnájem prodejní plochy - stánek 250 K /1 den, 400 K /2 dny, 600 K /3
dny, 800 K /4 dny (v . DPH).
• Platba do 12. 12. 2007, jinak rezervace
místa propadá.
• Stánek (v etn osv tlení) si zajistí prodejce.
• Organizátor zajiš uje p ipojení na 220 V
– nutno p edem nahlásit, dále poskytuje
stoly, židle (pop . ubrusy) – nutno p edem
nahlásit. Uzáv rka p ihlášek je 7. 12. 2007.
Bližší informace a p ihlášky:
Záb ežská kulturní, s.r.o., SA 1,
789 01 Záb eh
Kontaktní osoba:
Iva Ková ová,
tel.: 583 416 208, 583 411 653,
mob.: 603 984 313, fax: 583 416 461,
e-mail: kovarova@ic.zabreh.cz

Již v 15.00 hodin v ned li 2. prosince
letos za ne na Masarykov nám stí Mikulášské odpoledne, jehož sou ástí bude
i tradi ní setkání s Mikulášem. Na nám stí
je p ipraven bohatý kulturní program, ekání na Mikuláše si mohou rodi e i d ti
zp íjemnit nákupem váno ního zboží i
ob erstvení u p ítomných stánka . Celá
akce vyvrcholí p íchodem Mikuláše a jeho družiny v 17.00 hodin a následnou
nadílkou.

Jedním z vrchol letošní kulturní sezóny
se nepochybn stalo vystoupení Hradiš anu,
který se p edstavil do posledního míste ka
zapln nému sálu kulturního domu v pond lí
5. listopadu. Výjime né hudební t leso v ele s Ji ím Pavlicou jako by nalezlo pramen
„živé vody“ a hned na po átku rozproudilo
publikum písn mi na téma lásky – milostné, mate ské a, jak kapelník poznamenal,
„kupodivu i manželské“. Zjevn pohodov
nalad ná kapela hned od za átku nasadila
strhující tempo a pak pokra ovala v hravém
duchu písn mi pro d ti.
Tím však p ehlídka bohatosti nabídky
Hradiš anu ani zdaleka neskon ila. Zazn ly

rovn ž písn historické a ukázky z jen dva
týdny starého projektu Chv ní. Šlo o zhudebn ný staroslov nský text sv. Konstantina
a úvod z Dalimilovy kroniky, kterými Hradiš an b hem n kolika chvil navodil v sále
zcela jinou, rozjímavou atmosféru. Na tu
navázaly „duši kové“ písn o posledních
v cech lov ka.
Smutn se ale Hradiš an nelou il, záv r
pat il smršti lidových písní a p ídavk m,
které si nadšení diváci na souboru vymohli.
Radost z hraní a zpívání vyza ující z muzikant , profesionální výkon, hluboké texty
a melodie tak vytvo ily ojedin lou atmosféru.
(mk, FOTO: Michal Vilímek)

Za ú asti Ji ího Suchého prob hla ve
tvrtek 15. listopadu vernisáž výstavy
Obrázky tohoto všestranného um lce.
Vernisáž jej ale nep edstavila jen jako

výtvarníka. Na úvod zazpíval známý Tulipán a spolu s Jitkou Molavcovou, která
se vernisáže rovn ž zú astnila, zanotoval
zcela zapln né galerii sm s mezinárodních melodií. Zajímavé bylo i Suchého
vypráv ní o jeho výtvarných za átcích,
divadle Semafor i historii písn , kterou
výstavu svých graﬁk uvedl.
Obdivovatelé díla Ji ího Suchého
pak m li možnost p esunout se do
kulturního domu, kde se mohli kochat
jeho um ním v „hudebním leporelu“
Život je náhoda v obnošený vest ,
složeném z písní Voskovce, Wericha
a Ježka a samoz ejm i dvojice Suchý – Šlitr.
(FOTO: mk)

Jak se stalo již tradicí, p ipravuje se
vyhlášení nejlepších sportovc m sta Záb eh za rok 2007. Ti budou vyhlášeni na 6.
ro níku mezinárodního sportovního plesu,
který po ádá ob anské sdružení Bur áci
Záb eh v pátek 11. ledna v 19.30 hodin
v Katolickém dom .
Nejlepší sportovci vzejdou z hlasování,
hlasy do tená ské ankety je možné zaslat
na email ing.hosek@seznam.cz nebo na
adresu: Ing. PetrHošek Hošek, Stanislava
Lolka 24, 78901 Záb eh, p ípadn odevzdat v Traﬁce Schwabová naproti kostelu.
Každý m že hlasovat pouze jednou.
Na vyhodnocení byli navrženi tito kandidáti:
Atletika: Švub Ond ej, Doubrava Radek
Autocentrum: Sitta Jaroslav
Autocross: Nosálek Vít

Fotbal: Skopal Roman, Pinkava Lubomír,
Toman Lukáš
Jezdectví: Kyselá Kate ina, Kyselý Jakub
Kuželky: Wiedermannová Hana, Killarová Jitka
Plavání: Horvátová Hana, K upka Roman
Dálkové plavání: Bedná ová Markéta,
Kubalíková Pavla
Placht ní: Horá ková Pavlína
Sportovní karate: Bajerová Alena
Stolní hokej: Focher Josef, Pelikán David
Šachy: Opravil Karel, Reichl Roman
Tenis: Robert Žalio, Aleš Navrátil
Volejbal: Penková Pavla, Penková Petra
Družstvo kuželká ek
Družstvo fotbalist hrající Moravskoslezskou fotbalovou ligu,
Plavání: Švor ík Petr a Štencl Milan.
(red)

St ede ní Tvo ivá odpoledne v Hnízd
budou v prosinci v nována p ípravám na
váno ní svátky. Chcete-li si sami vyrobit
drobné váno ní dekorace, dáre ky i p ání, jste srde n zváni vždy v 16 hodin do
klubovny na ZŠ B.N mcové.

Za átek prosince bude pro Záb eh op t
ve znamení pomoci malým pacient m z onkohematologického odd lení D tské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. P ed
deseti lety, kdy sbírka v Záb ehu za ínala, si
symbolickou váno ní hv zdu koupilo na t i
sta lidí, v lo ském roce se prodalo již 1700
t chto kv tin. Výt žek sbírky je ur en pro
Sdružení Šance. V Záb eze budou váno ní
hv zdy k dispozici v úterý 2. prosince
v chrámu sv. Bartolom je a poté 4. prosince. Stálým prodejním místem bude také až
do 6. prosince prodejna Styl „U Kylar “.

Všichni p íznivci dechovky by si m li
zapamatovat ned li 25. listopadu. V Katolickém dom od 14.00 hodin postupn
k poslechu, ale i k tanci zahrají Loštická
Veselka, Rohelanka, Jedeláci a po ádající
Veselá kapela.
(red)

Navzdory nejistému po así se v pátek
9. listopadu sešlo u bývalých kasáren asi
300 d tí a rodi , aby na Ve eru sv tlušek
vyprovodili brou ky p ed zimou. Dlouhý
had s lampiony se vinul parkem a poté po
hrázi Oborníka. Bohužel ledový vítr od
rybníka odvál mnoho ú astník na parkovišt k Bille, a tak na n brou ci marn
ekali s odm nou u zámecké brány, kam
nakonec dosp la jen ást vytrvalc z ad
d tí i rodi .
(FOTO: mk)

Nabízíme široký sortiment knih všech žánr , dále CD,MC,
DVD, puzzle, mapy, autoatlasy, atd. Vše se slevou až 70%!!!
U nás najdete nejlevn jší knihy, CD, MC a DVD ve m st !!!
T šíme se na vaši návšt vu.

