
Odpo inek i uvoln ní, rozjímání p i hudb  
i mluveném slovu, radost i legraci – to vše 
rozdávala ZUŠ Záb eh v p edváno ním ase 
záb ežské ve ejnosti a tém  celému záb ež-
skému regionu.

V ned li 9. prosince v kostele Církve 
eskoslovenské husitské se žák m ZUŠ poda-

ilo p ipravit pro poslucha e h ejivý zážitek. 
Zazn la p edevším hudba starých mistr  J. 
S. Bacha, G. F. Händela, J. Haydna, výt žek 
z koncertu byl v nován na podporu innosti 
ob anského sdružení D tský sv t v Záb ehu. 
Jako váno ní pohlazení p sobilo vystoupení 
Hany Lavi kové a Johany Machové v pá-
tek 14. prosince v galerii Tunkl v Dvorec. 
P edstavily se písn mi p evážn  romantických 
skladatel  J. Brahmse a A. Dvo áka. 

Na 18. a 19. prosince p ipravila ZUŠ a Rada 
rodi  p i ZUŠ hudebn -dramatický po ad My 
t i králové jdeme k vám…, který m l divákovu 
pozornost obrátit k lidovým ko en m, tradicím 
a oby ej m našeho regionu, ale i lidí z celé 
Moravy a ech. Koncertní p edstavení bylo 

ur eno p edevším žák m základních, st edních 
a mate ských škol, ale uvedeno bylo i pro širo-
kou ve ejnost. Tento projekt se realizoval za 
finan ní podpory Olomouckého kraje.

Neuv iteln  dlouhou š ru koncert  
absolvoval Dechový orchestr ZUŠ Záb eh. 
Mocn  rozezn l kostely v Horních a Dolních 
Studénkách, Novém Malín , Rapotín  a na-
konec 23. prosince v chrámu sv. Bartolom je 
v Záb ehu.  (zuš)

Popáté se ve tvrtek 17. ledna otev ela 
v galerii Tunkl v dvorec výstava Welzlovi 
následovníci, už popáté tak odstartoval fes-
tival akcí Welzlování. Své snímky ze všech 
kout  sv ta p edstavilo dev t autor  ze 
Záb eha a blízkého okolí: Bohumil Blaží ek, 
Pavel Böhm, Vratislav Jarmar, Vladimír 
Ma ka, Josef Morávek, Magd  Nováková 
a Martin Novák, Martin P r a Vladimír 
Šimek. Do desítky je dopl uje autor velmi 
exotický – Tibe an Karma Tsering, p ítel 
rovn ž vystavující Magdy Novákové. Mezi 
vystavenými snímky se letos neobjevuje 
žádné slabé místo. Zaujmou ernobílé foto-
grafie z Izraele i cesty kolem sv ta na replice 
Magellanovy plachetnice, snímky z Islandu, 
Nového Zélandu, USA… Fotografie Martina 
Nováka z Podkarpatské Rusi ukazují, že neo-
by ejný sv t se skrývá i „za humny“.

Krom  vystavujícího Tibe ana se na 
letošní výstav  objevila i jiná rarita. Josef 
Morávek, který vernisáž zahájil, je prvním 
z autor ,  p edstavující své snímky už podru-
hé. Jeho velkoplošné fotografie, tibetské 

vlajky a masky galerii vévodí nikoliv náho-
dou, záb ežský horolezec loni na podzim 
zdolal další osmitisícovku, Shisha Pangmu. 
A práv  vypráv ní o dobytí této hory, touze 
po zdolávání výšek i cestování, Himálaji 
a život  tam jších lidí se v noval Morávk v 
audiovizuální po ad, který následoval hodinu 
po vernisáži.

Cyklus akcí pro cestovatele, dobrodruhy 
a recesisty tedy odstartoval. Na letošní rok 
je p ipraven zatím nejbohatší program. Další 
akcí v po adí je ve tvrtek 24. ledna v Tun-
klov  dvorci audiovizuální beseda Vladimíra 
Šimka o cest  kolem sv ta. V sobotu 26. 
ledna startuje na Humenci oblíbený Welzl v 
kufr. Vernisáž výstavy s názvem Totemy 
– indiánské symboly otev e v úterý 29. ledna 
Stanislav Dvo ák, p edseda Spole nosti p á-
tel Kanady v galerii kina Retro. Hned dva 
dny nato je v Tunklov  dvorci p ipraven 
audiovizuální po ad Martina Nováka Na kole 
po Islandu… Welzlování, které má rozhodn  
co nabídnout, kon í 16. února. 

(Text: Milan Kratochvíl, foto: Jan Šmíd)

Netrp liv  o ekávanou premiéru nové 
hry p ipravil na 26. ledna divadelní soubor 
Václav, v sou asné dob  nejagiln jší amatér-
ské divadlo širokého okolí.

Režisér a „principál“ souboru Josef König 
po nastudování Našich furiant  sáhl tento-
krát do repertoáru severského a nastudoval 
volné zpracování hry zakladatele dánského 
divadla Ludwiga Holberga Jeppe z Vršku 
- smutnou komedii o zdravém selském rozu-
mu a filozofii všedního dne.

Na první pohled „opilecká komedie“ 
o pijanu a parohá i, sedláku Jeppemu, který 

se stane ob tí nevybíravého vtipu, v sob  
skrývá víc než jen pobavení. Jeppe má 
nejen lidské slabosti, ale i životní moudrost, 
jadrný humor a lásku k lidem. Jeho dobrota 
srdce mu pom že vyrovnat se s o ekávaným 
koncem života i s proz ením, že tomu tak 
není a on se ješt  bude t šit ze svých malých 
radostí.

První premiéra hry prob hne v sobotu 26. 
ledna v 19.30 hodin, druhá pak v ned li 27. 
ledna v 17.00 hodin – ob  v kulturním dom  
ve Václavov . P edprodej: Jitka Keprtová, 
tel. 583 411 372  (red)

Pestrou sm sici tane ních melodií r zných 
hudebních žánr  nabídnou p íchozím ú inkují-
cí na VI. m stském plese. Hned v úvodu zazní 
Straussovy val íky, a to v tane ní úprav . 
Autorem aranžmá, vytvo eného speciáln  pro 
tuto p íležitost, je u itel záb ežské ZUŠ Milan 
Hájek. Klasické plesové melodie zazní v po-
dání více než t iceti lenného hudebního t lesa, 
které bude tvo it smy cový komorní orchestr 
a hudebníci z orchestru Moravia Big Band. 
Repertoár tohoto uznávaného hudebního 
t lesa, vystupujícího již tém  p tadvacet let, 
zahrnuje moderní jazzové skladby i tane ní 

a muzikálové melodie. Na plese zazní i íz-
n jší skladby, a to v podání populární plesové 
kapely Styl, v jejímž repertoáru mají své místo 
nejv tší hity sou asných eských i sv tových 
hv zd populární hudby. Hudební vystoupení 
zpest í svými vstupy tane ní skupiny Jehlan 
a Intro. Raritou bude divadelní ske  z dílny 
václavovských ochotník , kte í formou krátké 
ukázky pozvou návšt vníky plesu na jejich 
novou komedii Jeppe z Vršku. Vstupenky na 
m stský ples, v jejichž cen  je i drobné ob er-
stvení, lze zakoupit v infocentru kulturního 
domu denn  od 8 do 17 hodin.  (zda)

Ani Záb eh se nevyhne „Potterománii“, 
již tradi n  spojené s vydáním dalšího 
dílu knížky o mladém arod ji, bojujícím 
se silami zla. Poslední osmý díl série se 
v anglickém originále za al prodávat 21. 
ervence lo ského roku p esn  v 00:00:01 

londýnského asu. 
Knihkupectví Patka tenkrát pro zákazníky 

s dobrou znalostí angli tiny v noci neotev e-

lo, vynahradí to ale všem zájemc m o eský 
p eklad. Jeho prodej zahájí p esn  o p lnoci 
tvrtku 31. ledna, v den, kdy d ti dostanou 

pololetní vysv d ení. K dispozici bude 130 
výtisk , další budou ke koupi až po dotisku. 

Pro nedo kavce z ad d tí i rodi  je 
navíc p ipraveno p ekvapení, obdobn  jako 
p i prodeji pátého dílu 29. února 2004.  

(red)

Plný sál kina Retro s dopln nými židlemi už 
p ed vystoupením Ji ího Schmitzera v pátek 11. 
ledna nazna oval, že svérázný herec, hudebník 
(a v poslední dob  i tane ník) má v Záb eze 

adu p íznivc . A ty rozhodn  nezklamal. 
Od první chvíle bavil diváky vystoupením, 
které nešlo nazvat tak docela koncertem. 
Nenapodobitelný proud písni ek, p íb h , 
úvah, text  a okamžitých post eh  podávaných 
s notnou sebeironií a p edevším „suchým“ 
smyslem pro humor nenechával ani chvíli na 
vydechnutí.

Schmitzerova hudba je ryze autorská. 
Skladby sám skládá, zpívá i sám se dopro-
vází na kytaru. P esto, že ve svých textech 
užívá lidovou mluvu a rozhodn  se nebrání 
ost ejšímu výrazu, dají se ozna it za poetické. 
Hravost je v bec jedním z hlavních znak  
herce spojeného p edevším s divadlem Ypsilon 
i filmovými rolemi. Dalším typickým rysem je 
Schmitzerova opravdovost. Pod rouškou vtipu 
a ironie se neskrývá plytké sd lení a jeho písn  
nejsou ur eny jen k zábav .

A záb ežští diváci dokázali nenápadné um ní 
Ji ího Schmitzera ocenit. Jeho narážky, vtípky 
i sebeironie nez stávaly bez bou livé odezvy, 
jiné písn  ale kon ily naopak v zamyšleném 
tichu.             (Text a foto: Milan Kratochvíl)

Filmový klub v Záb eze vstoupil do 
roku 2008 italsko-francouzským filmem 
Neznámá. V lednu uvádí ješt  Kurz nega-
tivního myšlení (29.1.). V únoru se promítá 
n mecko-turecký Na druhé stran  (5.2.) 
a nový film Davida Lynche Inland Empire 
(19.2.). 

Kino v rámci programu klubu uvede 
jako každý rok PROJEKT 100 2008. 
Všech deset film  vybraných Asociací 
eských filmových klub  bude promítnu-

to v období od 4. b ezna do  11. dubna.
Mimo ádná akce pro širokou ve ejnost 
a s výraznou slevou pro leny Filmového 
klubu se p ipravuje na úterý 26. února. Na 
programu je nový eský film Filipa Ren e 
Na vlastní nebezpe í, který se do Záb eha 
dostává pouhý m síc po celostátní premié e. 
P edstavení se zú astní autor scéná e filmu, 
spisovatel, publicista, cestovatel a záb ežský 

rodák Josef Urban. V jednání je i ú ast reži-
séra filmu a n kterých herc .

Pr kazy pro leny Filmového klubu na 
rok 2008 stojí pouhých 40 K  a pro leny 
Studentského filmového klubu 20 K . 
V prodeji jsou v kavárn  kina a v pokladn  
kulturního domu. Jejich držitelé mají garan-
továnu slevu na každé p edstavení FK kina 
Retro v minimální výši 10 K . Pr kazy lze 
navíc použít ve všech filmových klubech 
v eské republice.  (uhl)

1. Hana Wiedermannová (1988) - kuželky 
2. Alena Bajerová (1984) - sportovní karate 
3. Markéta Bedná ová (1990) - plavání 
4. Pavlína Horá ková (1965) - placht ní 
5. Vít Nosálek (1987) - autokros 
6. Jitka Killarová (1975) - kuželky 
7. Josef Focher (1985) - stolní hokej 
8. Robert Žalio (1970)
    a Aleš Navrátil (1968) - tenis 
9. Pavla Penková (1985) - volejbal 
10. Hana Horvátová (1997) - plavání 

Vít zka tená ské ankety:
Alena Bajerová (1984) - sportovní karate

Mimo ádné ocen ní za sportovní výkon:

Družstvo kuželká ek

Mimo ádné ocen ní

za dlouholetou innost:

Jan Keprt - kuželky 

V p edváno ním období prob hla již 
desátým rokem humanitární sbírka Váno ní 
hv zda. Spole n  se nám poda ilo shromáždit 
zatím nejvyšší ástku a to  993.963 K . Jen 
v Záb ehu a okolí se prodalo 2.300 kv tin. 

Výt žek bude v nován na humanizaci 
prost edí a lé by pro d ti na hemato-onko-
logickém odd lení d tské kliniky v Olo-
mouci. Srde n  Vám d kujeme. Jsme rádi, 
že spole n  s námi v íte v úsp šnou lé bu 
t žce nemocných d tí. Zde ka Janhubová, 
Sdružení Šance, sdružení rodi  a p átel 
hematologicky a onkologicky nemocných 
d tí Olomouc

lenové klubu Aktivní senior p ekypovali 
inorodostí i na konci roku. V sobotu 29. 

prosince navštívili p edstavení „Král tulák “ 
v olomouckém divadle a spole n  oslavili 
konec roku v Klubu. O zábavu a pohošt ní  se 
postarali sami. lenky p inesly domácí váno -
ní cukroví a o hudbu se skv le postarala známá 
dvojice Petr a Vašek, jeden z hudebník  je totiž 
rovn ž lenem klubu Aktivní senior.  (red) 


