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Cyklostezka do Leštiny získala dotaci a už
se chystá další
Cyklostezka ze Zábřeha do Leštiny, a
to zábřežská část projektu, získala dotaci
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Žádost o příspěvek, kterou podalo město,
byla schválena 4. května.
Výše příspěvku je 5,476 milionu Kč,
tedy 85% uznatelných nákladů. Celkový
rozpočet stavby činí 9,4 milionu a Zábřeh
má tuto částku schválenou v rozpočtu tak,
aby mohl vypsat veřejnou zakázku na
zhotovitele. „Zhotovitel, který vzejde z výběrového řízení, stavbu zahájí ještě letos a
v příštím roce bude cyklostezka uvedena
do provozu,“ přiblížil další harmonogram
investice starosta František John.
Na investiční akci navíc přispěje z fondu na budování cyklostezek Olomoucký
kraj částku 930 tisíc Kč, kterou již schválili krajští zastupitelé. Loni město dokončilo
mnohaletou projektovou přípravu, získalo
stavební povolení a požádalo o dotaci. Letos, ještě před zahájením výstavby cyklostezky, proběhne rekonstrukce vodovodu,
který se s cyklostezkou územně překrývá.

Úsek cyklostezky řešený Leštinou letos
po mnohaletém zajišťování pozemků získal stavební povolení, a zřejmě s ročním
odstupem tak bude následovat zábřežskou
část. Silnice vedoucí do Leštiny je velmi
frekventovaná, vybudování cyklostezky
výrazně přispěje k bezpečnosti v silničním
provozu.
Cyklostezky a cyklistická doprava jsou
jednou z priorit města, to plánuje cyklostezky vybudovat také v dalších směrech.
„Pro cyklostezku na Postřelmov máme
od loňska vykoupené všechny potřebné
pozemky, a můžeme tak pokračovat projektovou přípravou, ve směru na Lupěné a
Rovensko pozemky vykupujeme,“ přiblížil
další plány Zábřeha František John.
Pro cyklisty atraktivní bude také zpevněná polní cesta z křižovatky v Koutech
směrem k Nemili, která by měla vzniknout v rámci komplexních pozemkových
úprav. Průjezd cyklistů městem ulicemi
ČSA a Postřelmovská plánuje město vyřešit pomocí cyklopruhů. (red)

V městě se vysbíralo na pět tun odpadů
Také v letošním roce se Zábřeh zapojil
do celorepublikové akce Ukliďme Česko. V průběhu dubna se podařilo vysbírat
skoro 5 tun odpadů z přírody a veřejných
prostranství ve městě. Akce se zúčastnili žáci místních základních škol, Střední
školy automobilní a Střední školy, Základní školy, Mateřské školy a Dětského

domova Zábřeh, dále skautská organizace Žáby Zábřeh, myslivecké sdružení
Hněvkov a další dobrovolníci.
„Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným za pomoc a podporu,“ řekla
hlavní koordinátorka akce Květoslava
Hýblová, vedoucí oddělení životního
prostředí městského úřadu. (red)

S virtuální povodní zápasil kraj tři dny

Intenzivní srážky v oblasti Orlických a
Rychlebských hor i Králického Sněžníku.
Hladiny toků jdou prudce nahoru. Voda
zaplavuje, co se dá. Takové bylo zadání
cvičení Povodeň 2018, které prověřilo,
jak jsou na záplavy připravena nejen větší města v regionu, ale především složky
Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje. Akce se konala od středy
16. do pátku 18. května. Během prvního
dne byla do cvičení zapojena města Lito-

vel, Zábřeh a Mohelnice. Jejich hlavním úkolem bylo procvičit činnost stálých pracovních skupin krizového štábu ve spolupráci s krajem a hasiči (na
snímku).
Ve čtvrtek se scénář povodní zdramatizoval a do terénu vyrazily všechny záchranné složky. Druhý den cvičení vyhlásil hejtman Olomouckého
kraje krizový stav. Hasiči postavili
protipovodňové hrazení u Lukavice a
také bylo zřízeno evakuační středisko
pro obyvatele zatopené vesnice.
V pátek hasiči nacvičovali vše,
co by během reálné povodně zajišťovali,
tedy záchranu osob z vodní hladiny pomocí vrtulníku a člunu nebo vyproštění
vraku auta uvězněného pod vodou. Záchranný útvar z Hlučína stavěl provizorní
most a pracovníci Povodí Moravy odstraňovali zátarasy z řeky.
Průběh manévrů, do kterých se zapojilo
na tři sta lidí, vyhodnotí pozorovatelé. Ti
mají najít slabá místa cvičení a navrhnout,
jak nedostatky napravit. 
(red)

Prosluněný a provoněný festival jídla
přilákal davy návštěvníků

Už potřetí provoněly centrum Zábřeha vůně jídel z celého světa. V sobotu 20.
května se zde totiž konal další ročník food
festivalu Jídlo na ulici.
Příjemné počasí, velmi pestrá kuchyně i dobré ohlasy z let minulých přilákaly davy zájemců. Ti tentokrát našli stánky s občerstvením nejen na Farní ulici a
nádvoří zámku s kapří fontánou, ale také
na ploše před zámkem.
Vybírat bylo skutečně z čeho. Domácí
italské těstoviny, španělská paella, japonské sushi, mexické burritos či francouzské
palačinky se chutěmi přebíjely s místní
kuchyní – kotlíkovým gulášem, paštikami, sýry, marmeládami.

Nejširší nabídka ale asi panovala u burgerů konkurujících si především v chuťových kombinacích a vysoké kvalitě používaných surovin. Řada odvážlivců zamířila
k ohnivému chillies stánku nebo k beznadějně obležené „kuchyni budoucnosti“
nabízející nejen červy či cvrčky, ale také
krokodýlí maso či žabí stehýnka.
Řada přišla také na sladké – a že se sešla bohatá přehlídka muffin, dortů, cupcakes, různé druhy káv, ale i bohatý výběr
vín a piv. Není divu, že v centru města to
v sobotu žilo celý den až do podvečerních
hodin, obzvlášť když bylo postaráno i o
děti, pro které byl připraven koutek s hrami či vystoupení kouzelníka. 
(mk)

Zábřeh má třetí nejpřívětivější úřad v kraji
Samolepka s nápisem Přívětivý úřad
vítá od čtvrtku 10. května návštěvníky zábřežské radnice. Ta obhájila loňský úspěch
a stala se opět třetím nejpřívětivějším
úřadem Olomouckého kraje. Do třetího
ročníku soutěže vyhlašovaného ministerstvem vnitra se přihlásilo 151 měst. Porota
hodnotila, jak je úřad dostupný, transparentní a komunikativní vůči občanům.
Ocenění ve středu 9. května v Národním archivu v Praze převzala tajemnice
městského úřadu Jana Krasulová, mediální koordinátorka Lucie Mahdalová a IT
specialista Filip Matějka. „Obhájení třetího místa v rámci kraje považuji za velký
úspěch. Druhé místo totiž obsadil přerov-

ský magistrát a pomyslné zlato si odvezl
Magistrát města Prostějova. Průzkum
obsahoval přes padesát otázek a většina
našich odpovědí byla důkazem toho, že se
snažíme být vůči občanům opravdu vstřícní,“ uvedla tajemnice Jana Krasulová.
Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných
služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem
soutěže je ocenit snahu představitelů obcí
a jejich úřadů ve zvyšování přívětivosti
vůči občanům.
Nejpřívětivější úřady byly opět vyhlašovány i celorepublikově, zvítězil Liberec
před Žďárem nad Sázavou a Prostějovem.
(red)

Další případy poškození laku na vozidlech
Zábřežští policisté přijali další oznámení o poškození laku na vozidlech. Dosud
nezjištěný pachatel si v noci na sobotu 19.
května na Mánesově ulici vyhlédl čtyři vozidla, která na kapotách poškodil rýhami.
Obdobný případ se stal v polovině března.
Tehdy bylo na sídlišti Severovýchod evidováno deset poškozených vozidel.

Radnice proto prosí občany, kteří mají
jakoukoliv informaci, která by mohla
přispět ke zjištění pachatele, nebo byli
jednáním pachatele také poškozeni, aby
kontaktovali policisty Obvodního oddělení Policie ČR Zábřeh na tel: 974 779 741
nebo zavolali na bezplatnou linku 158.
(red)
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Medový den na MŠ
Zahradní

Ve středu 9. května se na zahradě MŠ
Zahradní sešly děti s rodiči, aby se dozvěděly o životě a práci včel. Zajímavé i
zábavné odpoledne začalo krátkou přednáškou odborníka, který přinesl dětem na
ukázku obleky a pomůcky k jejich chovu
a k výrobě medu. Děti mohly pozorovat
včely při práci a ochutnat čerstvý med přímo z pláství.
Učitelky dětem připravily úkoly, ve
kterých si děti na včelky samy zahrály a
zasoutěžily. Nechyběla ani sladká odměna – dobroty připravené maminkami, v
nichž hlavní surovinou byl med.  (red)

Pohádka oslaví půlstoletí

V sobotu 16. června se uskuteční slavnostní odpoledne při příležitosti 50. výročí otevření mateřské školy Pohádka.
Program zahájí v pravé poledne přivítání hostů, od 12.30 do 14.30 hodin proběhne kulturní program, na který naváže
prohlídka školy. Čas od 15.30 hodin je
rezervován posezení na školní zahradě s
hudbou a opékáním. Vedení školy srdečně zve veřejnost a zejména všechny bývalé zaměstnance školy. 
(red)

Operátorky vybraly pro Charitu
o polovinu oblečení víc
Komody, skříně a šatny provětraly
operátorky zábřežského call centra ČEZ
Distribuce a staly se motorem charitativní sbírky šatstva a obuvi pro Charitu Zábřeh, do níž se zapojili i další pracovníci skupiny ČEZ, kteří v Zábřeze působí.
Oproti loňsku se navýšil počet naplněných pytlů z 24 na 33, celková hmotnost
vybraného oblečení se zvýšila o polovinu
z 240 na 363 kilogramů.
Většina oblečení poslouží v sociálním
šatníku, kde Charita celoročně rozděluje oblečení těm nejpotřebnějším, vybrané dětské oblečení půjde do Domova pro
matky s dětmi.
„Velmi si vážím zájmu a vstřícnosti
zaměstnanců, která vyvrcholila po naší
zmínce, že sháníme kolo pro malého
chlapce, jehož maminka samoživitelka je
aktuálně ve velmi obtížné situaci. Následující den se nám sešla hned dvě kola,“
řekl ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger.

(red)

Senioři zakončili studium promocí

Pondělí 14. května se stalo významným dnem pro studentky Virtuální Univerzity třetího věku, zájmového vysokoškolského vzdělávání určeného pro
seniory, které je pod záštitou kulturního
domu v Zábřehu pořádáno od podzimu
roku 2015.
Sedm studentek – Věnceslava Brzobohatá, Anna Kupková, Ludmila Lepšíková, Ludmila Nováková, Libuše Pudilová, Jana Winterová (na snímku) a Zdena Marcinková – obdrželo na slavnostní
promoci v aule České zemědělské univerzity v Praze osvědčení o absolutoriu,

Zábřeh skončil pátý v soutěži O keramickou popelnici
Zástupci nejlepších měst a obcí Olomouckého kraje převzali ve čtvrtek 17.
května v Křelově-Břuchotíně ocenění za
třídění odpadů v roce 2017. Ve 13. ročníku tradiční soutěže O keramickou popelnici se Zábřeh umístil na 5. místě v soutěži obcí a měst kraje v kategorii obcí od
2 000 do 15 000 obyvatel.
V kategorii nejmenších obcí zvítězila v
třídění plastů, papíru, skla a nápojových
kartonů znovu Ostružná. I kategorie obcí
od 501 do 2 000 má staronového šampiona – Majetín. V kategorii obcí od 2 001
do 15 000 obyvatel zvítězil Jeseník. Mezi
městy nad 15 000 obyvatel má, stejně jako v loňském roce, nejlepší třídiče
krajská metropole Olomouc. Novinkou
letošního ročníku je speciální kategorie

Odpadový lev, ocenění pro obec, které se
podařilo dosáhnout největšího zlepšení.
Tímto titulem se letos pyšní Litovel.
Do soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Olomoucký kraj společně se společností EKO-KOM, bylo zapojeno 396
obcí a měst. V samotném klání se hodnotilo především množství vytříděných
odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit, ale také hustota sběrné
sítě nebo sběr nápojových kartonů či kovových odpadů. Součástí ocenění jsou i
motivační odměny na podporu odpadového hospodářství, které obcím na medailových příčkách poskytne Olomoucký kraj. Obce si tak mezi sebe v závislosti na umístění rozdělí celkem 325 tisíc
korun. 
(red)

Školáci bojovali o poklad paní Magdaleny

Medailové umístění
mladých myslivců

Pod ZŠ a DDM Krasohled byl v letošním školním roce otevřen nový kroužek
mladých myslivců. Zájem projevili nadšenci pro přírodu od čtvrté po osmou třídu základních škol ze Zábřeha a blízkého
okolí. Během roku získávali nezbytné teoretické znalosti i mnohé praktické dovednosti ze všech myslivosti se dotýkajících
oblastí.
Prověřením získaných znalostí dětí
měla být účast v okresním kole soutěže o
Zlatou srnčí trofej. Ta se konala na zámku
v Úsově v sobotu 12. května. Znalosti si
děti, spolu s desítkami dalších účastníků
z podobně zaměřených zájmových kroužků, prověřily jak v náročném testu, tak
na 54 stanovištích v terénu. Dva nejlepší zábřežští zástupci obsadili v kategorii
2. – 5. třída medailová umístění. Na druhém místě skončil Marek Kratochvíl a na
třetím místě Matěj Dvořáček. Oba svým
umístěním získali možnost účastnit se celostátního kola.
Činnost kroužku, který je otevřen i pro
další zájemce, bude pokračovat i v novém
školním roce. (red)

a úspěšně tak završilo šest semestrálních kurzů univerzitního studia. „Promoce byla pro
naše studentky nezapomenutelným zážitkem. Jsme hrdí na
jejich úspěch, vážíme si zejména jejich vytrvalosti a odhodlání. Náš obdiv si ale zaslouží
všichni, kteří se pustili do studia jakéhokoli kurzu,“ chválí
Dagmar Ziková, která má seniorské vzdělávání využívající e-learningových metod na
starosti.
Od vzniku konzultačního střediska v
kulturním domě zrealizovali celkem osm
kurzů, které s úspěchem absolvovala více
než stovka studentů. Jejich průměrný věk
činil 70 let a u nejstaršího byl evidován
ročník narození 1933. Aktuálně kulturák
nabízí pro zimní semestr školního roku
2018/2019 dva kurzy, a to České dějiny a
jejich souvislosti II a Lidské zdraví. Přihlásit se na ně je možné na kontaktech –
tel: 583 415 400, 775 915 400, email: zikova@kulturak.info. Zde také mohou zájemci získat potřebné informace. (red)

Zábřežské muzeum ve čtvrtek 10.
května přivítalo již 5. ročník vlastivědné
soutěže pro týmy páťáků z místních škol,
ke kterým se přidali soutěžící z okolních
malotřídek. Hned po slavnostním zahájení potkali soutěžící v úvodních scénkách
slavné bratry Václava IV. a Zikmunda a

následovala první várka úkolů – protokol
o české historii, staré míry a váhy, znaky
okolních vesnic či křížovka.
Poté vyrazili účastníci na náměstí prozkoumat kašnu, v následné městské hře
hledali detaily na místních stavbách a památkách. Po návratu do muzea soutěžící
trojice očekávaly další úkoly, třeba o hanáčtině či starých řemeslech. Spolupráci
v týmech prověřil místopis okolí, došlo
i na Magdalenčin videostop a poslední
zteč obstarala oblíbená střelba z kuše.
Mezi deseti týmy zvítězil tým ze ZŠ
B. Němcové – Matylda Kašparová, Ondřej Nevěřil a Vincenc Šmejdíř, pomyslné stříbrné a bronzové medaile připadly
týmům ze ZŠ Školská.
(red)

Fotografie, pozvánky, soutěže a aktuální dění můžete sledovat i na
facebookovém profilu Město Zábřeh či instagramu
@mestozabreh.

Spisovatelka Braunová přednášela v Zábřeze
Ve dnech 16. a 17. května navštívila
ZŠ a DDM Krasohled přední česká spisovatelka Petra Braunová, autorka mnoha čtivých a často také poučných knih
pro děti i dospělé. Ve středu v 16 hodin
proběhlo komorní setkání spisovatelky
se zábřežskou veřejností, ve čtvrtek se
uskutečnilo autorské čtení pro žáky 2. až

7. ročníku školy.
Na setkáních se Petra Braunová představila nejen jako skvělá spisovatelka, ale
i působivá vypravěčka. Obecenstvo dokázala vtáhnout do příběhu, ale také zaujmout tím, jak vznikl, jaká náhoda nebo
prožitek – milý i bolestivý – dal impuls k
jeho vzniku. 
(red)

Pivovar Welzl zve na oslavy
druhého výročí

Slavnostně si v sobotu 16. června od
14 hodin připomene pivovar Welzl druhé výročí zahájení provozu. Vedle veřejnosti již známých prostor pivnice a
letní zahrádky bude pro návštěvníky
nově připraven i pivovarský dvůr, kde
kromě posezení bude připraveno bohaté občerstvení včetně specialit na grilu a
kotlíkového guláše, soutěže či vystoupení ohniváka. K tanci a poslechu odpoledne zahraje skupina Wilsne! a ve
večerních hodinách pak Velvet gang.
Na čepu v pivnici i na dvoře bude připraven pestrý sortiment piv: Welzl
11°,Welzl 11° Havran, Welzl 12,5° Bitter, Welzl 16° Ipa a jako novinka pro
letošní léto Welzl 10°. 
(red)

Do Zábřeha se vrací svátek
Božího Těla

V neděli 3. června kolem půl desáté
dopoledne vyjde z farního chrámu sv.
Bartoloměje liturgický průvod věřících
s Kristem v Nejsvětější svátosti oltářní.
Do Zábřeha se tak po letech vrací tradiční svátek Božího Těla. Věřící tímto
průvodem, který se zastavuje ke krátkým pobožnostem, vyjadřují úctu ke
Kristu a zároveň vyprošují Boží požehnání pro celé město a všechny jeho
obyvatele.
Ke dvěma krátkým pobožnostem se
průvod zastaví u Mariánského sloupu
na Masarykově náměstí a u kostela sv.
Barbory. Z tohoto důvodu bude okolo
9.45 hodin na několik minut uzavřen
výjezd z Masarykova náměstí ulicí Komenského. 
(red)

Tým seniorů
vybojoval bronz

Ve čtvrtek 17. května pořádala Krajská rada seniorů Olomouckého kraje III.
krajské sportovní hry seniorů na stadionu
TJ Lokomotiva Olomouc. Her se zúčastnilo 43 pětičlenných družstev. Pro nepřízeň počasí se hry konaly ve sportovní hale
a musel být omezen počet disciplín z deseti na osm. Soutěžilo se tedy v hodu kroužků, tenisové zručnosti, štafetovém běhu,
střelbě florbalovou holí, hodu míčkem
na cíl, upraveném pétanque, golf-snagu a
šipkách. Barvy Zábřeha hájila hned čtyři
družstva. Tým ve složení Jiří Seidl, Helena Seidlová, Ján Foltýn, Eduard Rýznar
a Dana Tomášková se umístil na 3. místě a získal pohár věnovaný předsedkyní
krajské rady seniorů.
„Již nyní zveme všechny sportovce seniory na 3. ročník Zábřežského sedmiboje, který se bude konat na hřišti Základní
školy Školská v pátek 21. září, o akci budeme podrobně informovat v klubu seniorů i ve zpravodaji,“ dodala předsedkyně Klubu seniorů Zábřeh Zdena Marcinková. 
(red)


Tělesně postižení soutěžili
v bowlingu

Již potřetí proběhl v dubnu bowlingový turnaj O putovní pohár předsedy
okresní organizace Svazu tělesně postižených v Šumperku. První setkání se
uskutečnilo v Hanušovicích předloni v
prosinci. Poté bylo na zasedání okresního výboru dohodnuto pořádat turnaj v
bowlingu každoročně. Další setkání se
tak uskutečnilo loni v dubnu, kdy si pohár odvezla zábřežská místní organizace,
v letošním ročníku zvítězili zástupci Hanušovic. 
(red)

ZPRAVODAJSTVÍ
INZERCE
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Spánkové studio
Tomáš Komárek - Olomoucká 10, Zábřeh
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PRACUJTE PRO NEJLEPŠÍ V OBORU!
EPCOS s.r.o. Šumperk

PRACUJTE PRO NÁS!

ELEKTRONIK
ke každé matraci MAGNIFLEX s nejvyšší zdravotní certifikací,
u nás dostanete špičkový anatomický polštář v hodnotě 2690,- Kč ZDARMA

tel.: 608 450 560 - www.kuchynekomarek.cz

CO VÁS ČEKÁ:
• servis a diagnostika výrobních zařízení
• programování řídících systémů Simatic
• jednání s dodavateli a externími servisy

CO U NÁS UPLATNÍTE:
• SŠ technického směru
• znalost čtení výkresů
• komunikativní znalost AJ slovem i písmem
• znalost PLC systémů

CO VÁM NABÍZÍME:
• zajímavou a perspektivní práci ve zkušeném týmu
• uplatnění a rozvoj znalostí a dovedností
• bezplatné odborné a jazykové vzdělávání
• motivující platové ohodnocení

800 777 000

• možnost využití pružné pracovní doby
• příspěvek na stravování
• penzijní připojištění
• 5 týdnů dovolené
• zvýhodněné mobilní tarify

dagmar.helova@epcos.com
Autoservis AUTO KELLY
Zábřeh, Postřelmovská 33
v areálu čerpací stanice NORD OIL

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - GEOMETRIE
DIAGNOSTIKA - NÁHRADNÍ DÍLY - AUTODOPLŇKY
VÝMĚNA AUTOSKEL - ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACE
Příprava a provedení STK + Emisí.

Objednávky a info na tel. 604 273 215

ZAHRADNICTVÍ ALBRECHT
nabízí svým věrným zákazníkům od 1. června 2018

SLEVU 50% na LETNIČKY.
První den výprodeje otevřeno do 18 hodin.
Děkujeme za Vaši přízeň!
Zahradnictví Albrecht Jan, Třešňová 19, Zábřeh, tel.: 583 414 332.

EPCOS s.r.o.,
Feritová1
Šumperk
/TDK Šumperk
www.epcos.info
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ŽELEZÁŘSTVÍ
NOVĚ PRODEJ elektromateriálu
Pracovní oděvy a ochranné pomůcky
Nářadí pro profesionály i kutily
Vybavení dílen

HUTNÍ MATERIÁLY

www.zjp.cz

Olomoucká 2232/8, Zábřeh
Technik centrum - 583 450 362
Steel centrum - 583 450 363

ZPRAVODAJSTVÍ
INFORMACE 
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U příležitosti výročí vzniku Policie České republiky pořádá Územní odbor Šumperk Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,
ve spolupráci s ostatními složkami integrovaného záchranného systému a pod záštitou starosty Města Zábřeh
prezentační akci s názvem

Den Policie ČR
aneb integrovaný záchranný systém v akci
Srdečně Vás zveme na tuto akci, která se bude konat
dne 26. června 2018 v době od 9:00 do cca 12:00 hodin na ulici Postřelmovské v Zábřehu
(v prostoru parkoviště za kulturním domem)
9:00 – 12:00

statické ukázky techniky a vybavení zúčastněných profesionálních složek IZS (policie, hasiči, záchranná služba),
prezentace participujících organizací a institucí (Městská policie Zábřeh, Věznice Mírov, Vojenská policie Olomouc,
Zdravotní pojišťovna MVČR, Generali Pojišťovna, Český červený kříž, jednotka SDH města Zábřeh, Besip…)

10:00 – 11:00

pásmo dynamických ukázek
(Policie ČR, Vězeňská služba ČR – Věznice Mírov, Hasičský záchranný sbor ČR)
V průběhu této prezentační akce budou pořizovány videozáznamy a fotografie.

SPORT
/ INZERCE
ZPRAVODAJSTVÍ
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Na Sázavě závodily na dvě stovky lodí

méně zkušené závodníky mohly potrápit. První se předvedla kategorie kanoisté (C1), v níž startovalo 21 lodí. Poté na
Sázavu vyrazily kajakářky (K1), mezi
nimi řada závodnic do 12 let. Následovala nejobsáhlejší kategorie závodníků,
K1 muži, v níž startovalo 75 lodí.
Další kategorie C2 mix a C2 bývají
považovány za královské už kvůli potřebě sehranosti závodící dvojice. Poté
se předvedly na kánoích ženy a jako poslední přišli na řadu nejmenší předžáčci,
tedy děti do 10 let věku.
Potěšitelné je, že se netratily ani zábřežské naděje, Vítězslav Pátek vyhrál
kategorii K1 muži, dorost mladší, Tereza Žandová se umístila na 3. místě v K1
ženy, žákyně mladší. Zkušenosti nechybí Janu Bednárkovi, který bral 2. místo
v kategorii K1, veteráni mladší, a Ondřej
Haislar 3. místo v K1 muži. 
(red)

Zábřežských slalomů, které letos proběhly první květnový víkend, se zúčastnily oddíly z celé Moravy. Počet lodí vyšplhal k číslu 195, což při dvou jízdách znamenalo úctyhodných 390 startů denně.
Samotná trať představovala průjezd
dvaceti brankami, závodníky čekalo i
zpestření v podobě dvou splávků, které

Plavci se probojovali na závody do Poznaně
Skupina zábřežských plavců ve složení Jiří Šíp, Petr Horvát, David Janků, David Kochwasser a Jakub Šmíd si vyplavala 5. května na mezinárodních závodech
Masters – Prague rainbow spring 2018
impozantní sbírku drahých kovů. Závodů se zúčastnilo padesát klubů z různých
koutů Evropy, např. Francie, Chorvatska,
Španělska, Nizozemska, Slovenska, Německa, Maďarska či Rakouska.
Plavcům se na závodech dařilo a cel-

kem si přivezli dvacet medailí – Jiří Šíp
po dvou zlatých a stříbrných, Petr Horvát tři stříbrné a jednu bronzovou, David
Janků zlato a bronz, David Kochwasser
dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou
a Jakub Šmíd si doplaval pro tři zlaté a
dvě stříbrné medaile.
Tímto úspěchem plavci vybojovali postup na závody Masters do polské Poznaně, kam pojedou předposlední červnový
víkend. 
(red)

Mladí zábřežští volejbalisté opanovali turnaj
V sobotu 19. května se na volejbalových kurtech městského stadionu konal
turnaj v minivolejbalu dětí. Toho se zúčastnilo padesát dětí rozdělených do 18
družstev ve dvou věkových kategoriích.
V konkurenci družstev z Přerova,
Žichlínku, Šumperku a Mohelnice zá-

břežská družstva využila domácího prostředí a opanovala obě věkové kategorie. V kategorii mladších zvítězila dvojice Viktorie Hrochová a Veronika Šípová,
ve starších pak trojice ve složení Adéla
Chládková, Jan Bilanský a Martin Vitásek.	
(red)

Zábřeh 15/2015
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Evropský pohár si domů odvezl Radomír Huf

Náročné závody UEC Evropského poháru BMX mají za sebou závodníci Utopia Bikes Martin a Radomír Hufovi. Ti
vyrazili koncem dubna do nizozemského
Kampenu na pátý a šestý závod poháru.
V chladném Holandsku Martin Huf
v kategorii Boys 12 v sobotu 28. dubna postoupil do semifinále, v němž po
menších chybách obsadil 6. nepostupové místo, a tedy celkové 11. místo. V
neděli se mu podařilo prokousat mezi
nejlepších deset, když až v poslední rovince přišel o postup do finále. Radomír
Huf v kategorii cruiser 30 – 39 let už
lépe jet nemohl. Přestože je mezi jezdci
v této kategorii nejstarší, v sobotu vybo-

joval vítězství a v neděli navíc své první
místo zopakoval.
O víkendu 19. a 20. května se pak zúčastnili dvou závěrečných závodů poháru v belgickém Blegny. Martin Huf v sobotu ukončil své působení ve čtvrtfinále
na sedmém nepostupovém místě, v neděli už se mu tolik nedařilo a mezi šesticí borců se stejnými body byl prvním
nepostupujícím do čtvrtfinále. Radomír
Huf v sobotu skončil na pátém místě,
v neděli ale opět vystoupal na stupínek
nejvyšší, což mu v jeho kategorii vyneslo i celkové vítězství v evropském poháru. Martin pak mezi dvanáctiletými hochy skončil na celkově 17. místě. (mk)

David Jílek opanoval závod v Alžírsku

Zábřežský triatlonista David Jílek
zvítězil v
premiérovém závodu Ironman v Alžírsku. V
této
severoafrické zemi se poslední dubnový víkend
konal triatlon vůbec poprvé, a hned na
tratích sprint, poloviční Ironman a Ironman.

Na klasických ironmanských tratích
3,8 km plavání, 180 km cyklistika a 42,2
km běh v okolí přístavu Oran dosáhl David Jílek času devět hodin a pět minut,
při neúčasti francouzských profesionálů, kteří nedostali víza, svedl boj o vítězství s Petrem Vabrouškem.
V průběhu plavání ve Středozemním
moři, které mělo šestnáct stupňů, si Jílek vytvořil náskok dvě minuty, který
během kopcovité cyklistiky o půl minuty navýšil. V závěrečném maratonu, kdy
teplota stoupla na 27°C, pak průběžně
kontroloval náskok. Ten postupně zvyšoval a do cíle doběhl sedmnáct minut
před druhým. 
(red)

Ve dnech 21. a 22. dubna se ve
Znojmě konal již 32. ročník šachového turnaje Znojemská královna, který se
hraje jako mistrovství ČR v rapid šachu
žen. Jeho součástí je rovněž turnaj pro
hráčky do 14 let Znojemská královnička, v němž zábřežský oddíl ŠK1921 Zábřeh reprezentovala Taťána Nesporá.

Na turnaji uspořádaném v působivých prostorách Louckého kláštera
hrály dívky švýcarským systémem na
sedm kol. Táňa i přes klopýtnutí ve třetím kole v dalších partiích dominovala
a po loňském třetím místu si letos ze
Znojma dovezla pohár a šerpu vítězky.

(red)

Znojemská královnička je ze Zábřeha

ENCO group,s.r.o, Smluvní partner ČEZ
přijme do pracovního poměru
pro pracovitě Zábřeh 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
E-mail: info@enco-group.cz | Telefon: 583 413 246 | Mobil: 720 520 193
www.enco-group.cz

Lukavice - Lukavice 21, 789 01 Zábřeh

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V současné době nabízíme následující pracovní pozice:
Strojvedoucí papírenského stroje - 2x muž

ČERVEN
Sobota 9. 6.

KONOPIŠTĚ – zámek, JEMNIŠTĚ – zámek
Sraz na nádraží ČD v 5,20 hod. – návrat ve 21,22 hod.

ČERVENEC
Středa 11. 7.

KRNOV, CVILÍN – rozhledna

Sobota 14. 7.

MŠENO – Cinibulkova stezka

Středa 18. 7.

PRAHA – Letiště

Sobota 21. 7.

JIHLAVA – ZOO

Dělník v papírenské výrobě - 5x muž

Sraz na nádraží ČD v 6,15 hod. – návrat ve 21,22 hod.

Sraz na nádraží ČD v 5,20 hod. – návrat ve 20,22 hod.

Sraz na nádraží ČD v 6,20 hod. – návrat ve 21,22 hod.

Sraz na nádraží ČD v 5,20 hod. – návrat ve 20,22 hod.

SRPEN

Seřizovač sáčkových strojů, tiskař - 5x muž

Středa

Obsluha sáčkových strojů,balení - 8x žena

Sobota 11. 8.

JIMRAMOV, SVOJANOV – hrad

Rozvodný, vedoucí směny - 2x muž

Středa 15. 8.

NOVÁ PAKA, PECKA – hrad

Manipulačí dělník (oddělení dopravy) - 1x muž

Středa 22. 8.

NYMBURK, LOUČEŇ – zámek

Provozní zámečník (oddělení údržby) - 1x muž

8. 8.

PRAHA – Letiště

Sraz na nádraží ČD v 6,20 hod. – návrat ve 21,22 hod.

Autobusový zájezd - sraz v 6,00 hod. u Kulturního domu – návrat v cca 20,00 hod.

Sraz na nádraží ČD v 6,20 hod. – návrat ve 20,20 hod.

Sraz na nádraží ČD v 6,20 hod. – návrat ve 20,22 hod.





Děti nad 10 let musí mít pro uplatnění slevy jízdného průkazku na některý dopravní prostředek, nebo pas. Na každý výlet je
nutné si vzít jídlo a pití na celý den, pohodlnou obuv, pláštěnku a průkazku zdravotní pojišťovny.

Nástup možný od 1. 6. 2018
Zaměstnáme i uchazeče nad 50 let.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace na 800 109 209 nebo e-mail: miroslav.maixner@balsac.cz

Děti i dospělí se mohou hlásit na telefonu 732 552 732 - pí. Hedrichová
Na výlety pořádané v červenci nejpozději do 30. 6. 2018 - Na výlety pořádané v srpnu nejpozději do 31. 7. 2018
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V Zábřehu zazpívá
legenda české pop music
Recitál Evy Pilarové mapující úspěšnou kariéru této legendy české pop music nabídne kulturní dům v neděli 10.
června. Bude se jednat o výjimečnou
událost, Pilarová totiž koncertuje už
pouze výjimečně.
Zpěvačka obdařená naprosto nezaměnitelným hlasem a někdy označovaná za královnu swingu studovala
operní zpěv a brzy začala nahrávat pro
Supraphon i rozhlas. Odskočila si také
na divadelní prkna a objevila se i ve filmech Kdyby tisíc klarinetů nebo Zločin v šantánu. Její neuvěřitelný hlas o
rozsahů tří oktáv jí přinesl řadu ocenění doma i v zahraničí. Natočila stovky
písní, z nichž mnohé se staly evergreeny, a několikrát zvítězila v anketě Zlatý slavík. „Za svoji dlouholetou kariéru zpívala Eva Pilarová s těmi nejlepšími, mezi její pěvecké partnery patřili Waldemar Matuška, Karel Gott nebo
Karel Hála. V Zábřehu zazpívá slavné
duety s mladičkým talentem Tomášem
Ringelem,“ uvedl Zdeněk David z kulturního domu.
Na zábřežském koncertu zazní v podání zpěvačky, která působí na hudební scéně již téměř šest desetiletí, písně
jako Hello, Dolly, Co je to láska nebo
Hrom aby do tebe. Vstupenky v ceně
od 260 korun nabízí infocentrum. (red)

Miroslav Macek převzal
ocenění za pokračování
Saturnina
Kniha zábřežského občana Miroslava Macka Saturnin se vrací získala v ostré konkurenci prestižní ocenění Bestseller
roku 2017 společnosti Knihcentrum.
Příběh, který navazuje na slavnou knihu Zdeňka Jirotky, vyšel v nakladatelství
Albatros Media. V české prodejní síti se
ho prodalo jen v loňském roce přibližně
70 tisíc výtisků, což znamená sedmkrát
překročenou hranici bestselleru.(red)

Stivínova flétna
učarovala návštěvníkům
ve sv. Barboře
Ovace
ve
stoje doprovodily v neděli
20. května vystoupení hudebního a originálního všeuměla Jiřího
Stivína.
Ten
v kostele sv.
Barbory představil program
plný pohody a svěžesti, v němž ho na
klavír doprovázel Vladimír Strnad.
Jiří Stivín známý především jako
multiinstrumentalista a jazzový hudebník a skladatel uvedl díla celé řady
slavných skladatelů, jako první Bachovu senátu g moll pro flétnu a klavír.
Šlo však o skladbu syna proslulého Johanna Sebastiana, dílo Bacha staršího
zaznělo ve Stivínově úpravě v závěru
koncertu. Došlo i na skladby G. Ph. Telemanna, G. F. Handela, A. Vivaldiho,
C. Debussyho, ale i dramatika, herce a
hudebníka E. F. Buriana.
Jiří Stivín ale okouzloval především
dokonale zvládnutou hrou, divákům
zazněla příčná i zobcová flétna, klarinet i malá flautina (na snímku), která
měla zřejmě největší ohlas. Zaplněný
a nadšený kostel sv. Barbory se tak v
závěru dočkal hned tří přídavků, nejen
za ně se Jiřímu Stivínovi a Vladimíru
Strnadovi po právu odměnil vskutku
bouřlivým aplausem.
(red)

KULTURA A SPORT
Těšínský bard pohladil po duši stovky diváků

Po čtyřech letech se na pódium zábřežského kulturního domu vrátil těšínský
bard Jarek Nohavica. Jistě nepřekvapí, že
o jeho vystoupení v úterý 22. května byl
enormní zájem.
Nohavica, kterého při vystoupení doplnili polský akordeonista a klavírista Robert Kusmierski a perkusista Pavel Plánka, opět splnil očekávání zřejmě i nejnáročnějších návštěvníků. Téměř dvouhodinový koncert nabídl už takřka zlidovělé
hity, ale i nové písně z jeho loňské desky
Poruba. Pohoda a klid vanoucí z jeho písní ale nebyly uspávající, ve správný okamžik přišlo řízné probuzení, Nohavica si

troufl předložit divákům
třeba i píseň jazzovou. To
vše okořeněné působivou
vizuální stránkou celého
vystoupení.
Koncert, v němž nesobecky poskytoval prostor
i skvělým spoluhráčům,
ale zdaleka nebyl jen o hudebním vystoupení. Nohavicova schopnost oslovit
posluchače se opět ukázala
ve vší své parádě. Až poetické vyprávění o vzniku
jednotlivých písní, vztahu
autora k nim i kráse češtiny střídal doprovodný zpěv celého sálu či
„politické“ vystoupení, v němž na sebe na
poloviny rozdělení diváci volali střídavě
„Sláva!“ a „Hanba!“ Došlo dokonce i na
poučnou pasáž, v níž Nohavica svou písní Kopaná vysvětloval přítomným ženám,
proč vlastně muži mají fotbal tak rádi.
Uvolněnost, vstřícnost a pohoda vysílané mezi diváky velmi rychle získaly ohlas
v publiku, které se svým oblíbencem znovu dokonale rezonovalo. A tak není divu,
že po závěrečném přídavku, Kometě, se
Jarek Nohavica dočkal dlouhotrvajících
ovací ve stoje. 
(mk)

Sulko bojuje o udržení v krajském přeboru
Hned tři týmy ze šumperského okresu mají v krajském přeboru nůž na krku.
Pár kol před koncem vážně hrozí sestup Rapotínu, Dubicku a Zábřehu. Ty
jsou nyní seřazeny na třech posledních
stupíncích. Nejvíce teče do bot Rapotínu, ale po těsné porážce 0:1 v Medlově
v klidu nespí ani hráči Zábřehu. „Dnes
jsme si jeli pro ztracené body z minulého utkání. Ovšem těsně před koncem
jsme si dali vlastní gól,“ okomentoval
nešťastný zápas zábřežský lodivod Jaroslav Appl. Bohužel pro Zábřeh šlo o jedinou a tím pádem rozhodující brankovou situaci duelu.
I za normálních okolností by o týden
později derby mezi Zábřehem a Velkými
Losinami poutalo velkou pozornost. Klání v neděli 20. května navíc zdramatizoval fakt, že se oba celky pohybují na hranici sestupu. Každý bod se cenil zlatem,
tomu odpovídal i průběh mače.

Po většinu úvodního poločasu byli aktivnější domácí. Často se pohybovali kolem velkého vápna soupeře, hned ve 2.
minutě jim však pořádně zatrnulo, když
přečkali stoprocentní příležitost soupeře. Stejně tak chvíli po výměně stran tým
skvěle podržel brankář Toman.
Ačkoli diváci nesledovali nudnou partii, branek se v normálním hracím čase
nedočkali, vítěze regionálního derby určily až penalty. Lépe si nakonec vedl Zábřeh, který rozstřel ovládl poměrem 5:4
a získal tak dva veledůležité body.
Situace v suterénu tabulky krajského
přeboru je na sklonku soutěže pořádně
zamotaná. Sulko poskočilo na dvanácté místo. Ani to však v konečném součtu
nemusí zaručovat záchranu.
FK Medlov – SK SULKO Zábřeh
1:0 (0:0). Branky: 77. Novák.
FK Sulko Zábřeh – TJ Sokol Velké
Losiny 1:0 (0:0). 5:4 po penaltách.(red)

Filmy pro letní kino vyberou diváci
O prázdninách se v Zábřehu opět lze
těšit na koncerty a letní kino v amfiteátru
před zámkem. Akce pod otevřeným nebem se zde budou konat během čtvrtečních
večerů, a to od 12. července do 23. srpna.
„Uspořádáme celkem tři koncerty a
čtyři filmová představení. O filmech, které se objeví pod letní oblohou, rozhodnou
sami diváci,“ uvedl Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Hlasování probíhá současně na facebooku, www.kinoretro.cz a

pomocí anketních lístků také v informačním centru a ve foyer kina Retro. V nabídce je letos deset českých i zahraničních filmů určených pro diváky všech věkových
kategorií.
„Čtyři filmy, které získají v anketě největší počet hlasů, uvedeme v rámci letošního Léta u zámku. Uzávěrka ankety byla
stanovena na pondělí 18. června,“ zve
k účasti na hlasování vedoucí kina Věra
Smrčková.(red))

Madalen pozvala Mládka, zazněl i Jožin z bažin

Tradiční jarní dvojkoncert zábřežské kapely Madalen opět nabídl návštěvníkům kulturního domu exkluzivního hosta. Letos se jím
stal Ivan Mládek a jeho Banjo Band. Jako
první v pátek 11. května vystoupila místní
folková formace těšící se podpoře věrných
fanoušků. Kromě svých skladeb v závěru
vystoupila i s pozvánkou – písní, kterou by

v repertoáru Madalen asi čekal málokdo
– Prachovskými skálami, které si střihla
spolu s Ivanem Mládkem (na snímku).
Poté už patřilo pódium bloku písní, vtipů a scének Ivana Mládka. Zazněla řada
hitů jako Láďa jede lodí, Rychlík do Prahy, Hlásná Třebáň a v přídavku i populární Jožin z bažin. Mezi tím stačil populární bavič osvěžit diváky desítkami vtipů a
nechyběly ani scénky z jeho vystoupení
a pořadů typické svou bezprostředností a
naivitou.
Došlo i na Mládkův nejznámější pořad
Čundrcountyshow, v němž byla před lety
hostem právě skupina Madalen, která tehdy obdržela darem láhev vody z Berounky. V pátek se Ivanu Mládkovi revanšovala, ten si z Moravy odvezl domů láhev slivovice z Hrabové.
(mk)
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Tunklův dvorec zve
na výstavu Krajina klidu

Zajímavá výstava Krajina klidu Josefa
Balka a Hany Mňukové odstartuje ve čtvrtek 7. června v Galerii Tunklův dvorec.
Josef Balek, jihočeský malíř, založil
loni Volné sdružení umělců Čech, Moravy a Slovenska, které má dnes již na 150
členů. Jeho tvorba obnáší zejména oleje, v posledních letech ale upřednostňuje
akvarel, k němuž jej přivedla skvělá malířka Alexandra Bryksa, česká zástupkyně
světové IWS. Díky této spolupráci vystavoval v Albánii, Itálii či Spojených arabských emirátech, kromě toho se účastnil
více než 140 výstav v Německu, Rakousku, Holandsku, Francii či na Slovensku.
Josef Balek je také od roku 2017 prezidentem prestižního ArtFestu České Budějovice.
Hana Mňuková o výtvarno projevovala zájem od dětství. Životní pouť ji ale zavedla k profesi zdravotní sestry a později
porodní babky, která dál malovala jen tak
pro radost. Teprve po letech si začala plnit
svůj celoživotní sen, být upatlaná od barviček, studovat různé výtvarné techniky,
jezdit na výtvarné kurzy či poznávat výtvarníky. „Jsem amatér a nic na tom se
už nezmění, ale šťastný amatér, kterému
se plní životní sen,“ charakterizuje se spoluautorka výstavy, jejíž vernisáž začíná v
Tunklově dvorci v 17 hodin.
(red)

Kulturák uvede Pavlu
Tomicovou v legendárním
představení

Proslulou tragikomedii Kočičí hra s
Pavlou Tomicovou a Zorou Valchařovou Poulovou v hlavních rolích uvidí
návštěvníci kulturního domu ve čtvrtek
14. června.
Drama na hranici grotesky zachycuje každodenní dobrodružství seniorů žijících v komunistickém Maďarsku, z
nichž každý má svůj nezaměnitelný náhled na život. Hlavní osu hry tvoří monologické výstupy temperamentní Eržiky Orbánové, která žije téměř dvacet let
sama v budapešťském činžovním domě
a její jedinou přítelkyní je mladá sousedka Myška. Společně mají svůj signál k vzájemným návštěvám – napodobování kočičího mňoukání přes světlík.
„Oblíbený maďarský dramatik István
Örkeny napsal Kočičí hru pro divadlo začátkem 70. let a slavil s ní úspěchy na mnoha světových jevištích, včetně pražského Národního divadla, kde v
roce 1974 vznikla legendární inscenace s Danou Medřickou a Vlastou Fabiánovou,“ připomněl produkční Vratislav Jarmar.
Legendu české divadelní historie, inscenaci Kočičí hra v podání herců královéhradeckého Klicperova divadla,
uvede kulturní dům v rámci řady Hevos
divadelního předplatného 2018.  (red)

Přednáška přiblíží úskalí
moderních technologií
Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum
pořádá přednášku renomovaného českého psychologa Jeronýma Klimeše na
téma Jak moc jsme pohlceni moderními
technologiemi?. Příchozí se budou moci
zamyslet nad tím, jak na lidi působí počítače, jak poznat závislost na nich, jak
ovlivňují psychickou pohodu a spánek...
Jeroným Klimeš se zabývá převážně
psychologií rodiny a církevně-pastorální psychologií. Dříve se věnoval i policejní psychologií a psychologií reklamy.
Přednáška proběhne ve středu 13.
června od 17 hodin na Devítce (Farní
ulice 9). Přihlášky účastníků na tel: 603
891 571 nebo e-mailu: svedova.irena@
seznam.cz.
(red)
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Čtvrtek 31. května

Sobota 9. června

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE

ZA KRÁSAMI UNESCO – TŘEBÍČ

Kino Retro, 17:30, 90 Kč

Rodinný, animovaný, bez omezení, dabing, Dánsko 2017, 80 min.

SCREAMERS

Nejoblíbenější česká travesti skupina se zbrusu novou show s názvem TV upoutávka.

Kulturní dům, velký sál, 19:00, 230 a 260 Kč

Návštěva Baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti s židovským hřbitovem. Kontakt: M. Schwarzová, 737
712 453.	
Sraz u nádraží ČD, 5:25
Dechový orchestr
Zábřeh

SOLO: STAR WARS STORY 3D

Akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2018, 135 min Kino Retro, 20:00, 140 Kč

DEADPOOL 2

Atrakce a aktivity ve westernovém duchu, zábava i poučení. Skákací hrad, bungee jumping, fotokoutek,
výtvarná dílnička, malování na obličej. Plnění zajímavých úkolů. Ocenění nejzajímavějších kovbojských
kostýmů. Od 17:00 tradiční závody na koloběžkách a odrážedlech (s sebou). Bohaté občerstvení, domácí
zmrzlina.
Prostranství před kulturním domem, 14:00 – 18:00, vstupné dobrovolné

Akční, komedie, dobrodružný, sci-fi, titulky, nepřístupno do 15 let, USA 2018, 120 min.

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

RAP IN WALL

DEADPOOL 2

Neděle 10. června

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

TICHÉ MÍSTO

EVA PILAROVÁ

Galakoncert legendy české popmusic, která vystoupí s doprovodnou kapelou a mladým talentovaným
zpěvákem Tomášem Ringelem.
Kulturní dům, velký sál, 17:00, 260, 290 a 320 Kč

SRDCEM SKAUT (1. – 3. 6.)

1. 6. Lilium recordis, Masarykovo nám., 20:00 – zahájení oslav 50 let nepřetržité skautské činnosti v
Zábřeze. Společné zapálení svíček, průvod na Humenec, pokus o český rekord.
2. 6. Velká hra – Masarykovo nám., 9:00, lakros – Oborník, 10:00, soutěž pro skauty a přátele – kulturní
dům 16:00, setkání bývalých členů oddílů – kulturní dům, 18:00, Country bál – kulturní dům, 20:00.
3. 6. Odhalení pamětní desky – u bývalého hotelu Beseda, 10:00, skautská mše – kostel sv. Barbory,
11:00. Bližší informace na plakátech.

Sobota 2. června

HASTRMAN

Romantický, thriller, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 100 min. Kino Retro, 17:30, 100 Kč

AVENGERS: INFINITY WAR

NEJČASTĚJŠÍ LETNÍ ZDRAVOTNÍ POTÍŽE A JAK NA NĚ

Cyklistický mistrovský závod. Bližší informace na www.bikemaraton-bozenov.cz.

Sport & Relax areál Bozeňov, Dolní Bušínov, 7:30 – 15:00

EKOSTEZKA S EKOSERVISEM

Pro MŠ a I. stupeň ZŠ. Rezervace skupin na kontaktu: ddmkrasohled@seznam.cz, 608 360 090. Odvoz
dětí ze Separexu zajištěn.
Start rybník Oborník, cíl Separex, 8:00 – 11:00

Aerobic na trampolínách a další moderní cvičební aktivity pro ženy a dívky.

Kulturní dům, malý sál, 9:00 – 10:30

ŠTÍTY – ROZSOCHA – KLÁŠTEREC – BOHUTÍN
Vedoucí p. Kichnerová, 605 709 260
DĚTSKÝ DEN

Odjezd ATB Valová, 9:35

JSME POHLCENI MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI?

Přednáška s PhDr. Mgr. Jeronýmem Klimešem. Přihlášky tel: 603 891 571. Devítka (Farní ul. 9), 17:00

Čtvrtek 14. června

BRADLO – HISTORIE A SOUČASNOST

Pestrý program pro děti, lunapark, zábavní a sportovní atrakce, soutěže, malování na obličej. Africké
bubnování, bohaté občerstvení. Sport & Relax areál Bozeňov, Dolní Bušínov, 12:00 – 18:00, vstup volný

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE

Výstava o minulosti i současnosti nejvyšší hory Úsovské vrchoviny.

Muzeum Zábřeh, minigalerie, 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma
KČT O ZdP
Zábřeh

Kino Retro, 15:00, 90 Kč

Rodinný, animovaný, bez omezení, dabing, Dánsko 2017, 80 min.

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
AVENGERS: INFINITY WAR 3D

Příběh o stárnutí, lásce, vášni k životu, sesterské blízkosti a hlavně nezdolném optimismu! V proslulé
tragikomedii hrají: Pavla Tomicová, Zora Valchařová Poulová a další. Představení JE součástí
divadelního předplatného na rok 2018 (řada HEVOS).
Kulturní dům, velký sál, 19:00, 370 a 400 Kč

Stand-up comedy + kouzelník. Hraje Moravské divadlo Olomouc.
			
	
Klub ve zdi, 21:00, 80 Kč/stání, 120 Kč/sezení

ESCOBAR

Životopisný, krimi, drama, nevhodné do12 let, titulky, Španělsko, Bulharsko 2017, 123 min.

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Neděle 3. června

Pátek 15. června

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

Kino Retro, 17:30, 80 Kč

Dokumentární, bez omezení, dabing, Česko 2017, 81 min.

DÁMSKÝ KLUB

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, Německo/Lucembursko/Dánsko 2018, 90 min.
			
Kino Retro, 17:30, 120 Kč

SOLO: STAR WARS STORY 3D

Kino Retro, 20:00, 110 Kč

Komedie, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2018, 103 min.

Pondělí 4. června

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2018, 135 min.

Sobota 16. června

STŘELECKÝ ZÁVOD ZŠ A DDM KRASOHLED ZÁBŘEH

PETROVSKÉ STUDÁNKY

Soutěž ve střelbě ze vzduchovek pro děti od 8 do 18 let. Prezence od 14:30. Kontakt: P. Bureš, 608 360 090.

ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, 15:00 – 18:00, 30 Kč

Odjezd ČD, 9:09

Vedoucí p. Balcárková, 605 411 825.

OSLAVY 2. VÝROČÍ OTEVŘENÍ PIVOVARU WELZL

Úterý 5. června

FAKE NEWS A MY
Beseda.


Bohaté občerstvení, soutěže. Odpoledne hraje skupina Wilsne!, večer Velvet Gang. Pestrý sortiment piv,
speciality na grilu, kotlíkový guláš.	
Pivovar Welzl, Krumpach 24a, 14:00

Hnízdo, Masarykovo nám 7, 9:30

POHÁDKOVÝ LES TROCHU JINAK

Čtvrtek 7. června

HORY A FJORDY NORSKA

S sebou špekáček na opékání. V cíli pohádka Divadélka s radostí.

Start od evangelického kostela, 15:00 – 15:30

Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

Beseda s Jitkou Václavíkovou.

JOSEF BALEK, HANA MŇUKOVÁ – OBRAZY

I-DANCE SHOW

Závěrečné vystoupení dětí z taneční skupiny I-Dance.

Kulturní dům, velký sál, 16:00 – 18:00, vstupné dobrovolné

Galerie Tunklův dvorec, 17:00

Vernisáž výstavy. Minigalerie: ZŠ Školská.

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY

Krimi, komedie, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2018, 110 min.

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY

Akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2018, 135 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Pátek 8. června

AVENGERS: INFINITY WAR 3D

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Akční, sci-fi, fantasy, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 155 min.

Neděle 17. června

Domovinka Charity Zábřeh, Leštinská 16, 14:00

SK SULKO

Taneční, romantický, hudební, bez omezení, české znění, Slovensko/Česko 2018, 90 min.

Kino Retro, 17:30, 120 Kč
Drama, horor, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie 2017, 98 min. 

Kino Retro, 17:30, 110 Kč

Krimi, komedie, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2018, 110 min.

Kino Retro, 17:30, 110 Kč

SOLO: STAR WARS STORY 3D

Ferdinand Škrott.

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

KOČIČÍ HRA

DĚLÁME TO VE TŘECH!

Městský stadion Zábřeh, 17:00

ATB Valová, 9:45

Vedoucí p. Kajnar, 602 512 188.

Drama, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2018, 110 min.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Akční, sci-fi, fantasy, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 155 min. 

SETKÁNÍ NA HRADĚ BRNÍČKO
JÁ, SIMON

Kino Retro, 17:30, 100 Kč

Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 90 min.

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

Beseda.

Středa 13. června

SOBOTA PRO ŽENY

S láskou a úctou vzpomínají dcera Marcela,
synové Miloš a Milan s rodinami..

Kino Retro, 20:00, 100 Kč

Akční, sci-fi, fantasy, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 155 min.

Úterý 12. června

TDK BIKEMARATON BOZEŇOV 2018 – 10. ROČNÍK

SK SULKO ZÁBŘEH – FC KRALICE NA HANÉ
PLANETA ČESKO

Kino Retro, 15:00, 120 Kč

Animovaný, rodinný, bez omezení, české znění, Česko 2018, 75 min.

Drama, horor, thriller, psychologický, titulky, nevhodné do 12 let, USA 2018, 90 min.

Kino Retro, 20:00, 110 Kč

Dne 1. června 2018 uplyne 30 let, kdy nás
navždy opustil
náš drahý, milovaný tatínek, dědeček,
pradědeček, strýc, pan

Klub ve Zdi, 21:00, 80 Kč

Hip Hop Session.

Akční, komedie, dobrodružný, sci-fi, nepřístupno do 15 let, titulky, USA 2018, 120 min.

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

GHOST STORIES

Kino Retro, 17:30, 110 Kč

Krimi, komedie, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2018, 110 min.

DEN DĚTÍ – O POKLAD DIVOKÉHO ZÁPADU

POSEZENÍ V DOMOVINCE
BACKSTAGE

Koncert filmové hudby Dechového orchestru Zábřeh se sólisty, sborem a tematickou videoprojekcí (od
20:00). Dále: The Shookies – Levandulová kavárna (od 19:00), Fluguit – Café Carré (od 19:00). Bližší
informace na plakátech.		
Masarykovo náměstí, od 15:00, vstup zdarma

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY

Pátek 1. června

SK SULKO

NOTOVÁNÍ ZÁBŘEHEM POD ŠIRÝM NEBEM

Kino Retro, 20:00, 110 Kč

Dne 2. června 2018 by se dožil
90 let pan

František Diblík.
V květnu uplynulo 6 let od jeho úmrtí.
Vzpomíná manželka, děti s rodinami a všichni,
kteří jej měli rádi.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

SK SULKO ZÁBŘEH – FC DOLANY
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

Městský stadion Zábřeh, 17:30

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, Německo/Lucembursko/Dánsko 2018, 90 min.

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

DEADPOOL 2

Akční, komedie, dobrodružný, sci-fi, nepřístupno do 15 let, titulky, USA 2018, 120 min.

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Dne 13. prosince 2018 uplyne 10 let, kdy
nás navždy opustila naše drahá, milovaná
maminka, babička, prababička, teta,
paní

Ludmila Škrottová.
S láskou a úctou vzpomínají dcera Marcela,
synové Miloš a Milan s rodinami.
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