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Občané již mohou připomínkovat ná-
vrh nových jízdních řádů na železnici 
pro období 2018/2019. Správa železniční 
dopravní cesty jej zveřejnila 7. června na 
webových stránkách krajského koordi-
nátora dopravy KIDSOK v sekci Jízdní 
řády.

Návrh jízdních řádů pro příští období 
je pracovním materiálem, který bude na 
základě obdržených připomínek, podně-
tů a výše finančních prostředků na po-
krytí prokazatelné ztráty dopravci upra-
vován.

Připomínky k návrhu jízdních řádů  
je možné zasílat Tomáši Hedrichovi na 
e-mail: tomas.hedrich@muzabreh.cz do 

11. července. Město Zábřeh je následně 
odešle provozovateli železničních do-
pravních cest. 

Vždy je nutné uvést, z jakého důvo-
du se žádá o úpravu navrhovaného času 
nebo zavedení spoje, např. odvoz ze 
zaměstnání – je třeba konkrétně uvést 
místo nebo firmu, pracovní dobu či po-
čet dojíždějících a další náležitosti, které 
se vztahují k požadovaným úpravám.  
V případě zajištění návaznosti na veřej-
nou linkovou dopravu je třeba uvést číslo 
linky a spoje a požadovaný čas. Před-
mětem připomínek jsou vlaky, jejichž 
objednatelem je Olomoucký kraj, tedy 
vlaky kategorií Os a Sp.  (red)

Perfektní nálada a počasí, náměstí za-
plněné nadšenými diváky a ovace vesto-
je – co víc si mohli přát organizátoři akce 
Notování Zábřehem. Nabitý program 
pod širým nebem začal v sobotu 9. červ-
na už v 15 hodin, kdy na pódiu na Ma-
sarykově náměstí vystoupila olomoucká 
Mladá krev, zábřežský Junior big band, 
Dechový orchestr Prostějov ZUŠ V. 
Ambrose, smyčcový orchestr zábřežské 
ZUŠ, ale také sbory Taptýda z Loučné 
nad Desnou a šumperský Oculos meos. 
Před hlavním vystoupením ještě zpříjem-
nily kapely The Shookies a Fluguit nála-
du hostům Levandulové kavárny a Café 
Carré.

V osm hodin večer odstartoval zlatý 
hřeb večera, koncert filmové hudby v po-
dání Dechového orchestru Zábřeh se só-

listkami Eliškou Bröc-
klovou (na smínku)  
a Ivou Svobodovou. Vy-
stoupení působivě dopl-
nil také čtyřicetičlen-
ný vokální sbor vzniklý 
spojením sborů Taptýda 
a Oculos meos.

Dechový orchestr si 
pro posluchače, kte-
ří zaplnili celé náměstí, 
připravil dvouapůlho-
dinový program slo-
žený z filmové hudby  
a doprovázený projekcí,  
v níž záběry na vystupu-
jící střídaly ukázky z fil-
mů. Po zahájení staros-
tou Františkem Johnem 

zazněla pod taktovkou Lubomíra Vepřka 
celá řada známých melodií například 
z filmů Star Wars, Duch, Kmotr, Pearl 
Harbor, Jurský park, Poklad na Stříbr-
ném jezeře nebo Tři oříšky pro Popelku. 
Závěr patřil působivému Gladiátorovi  
a Tenkrát na Západě. 

Skvělé aranžmá, výkony orchestru, 
sboru i sólistek početné diváky skuteč-
ně nadchly, povedenou práci organizá-
torů také náležitě dokázali ocenit. „Ani 
ve snu by nás nenapadlo, že vás přijde 
tolik! Vlna emocí, které v nás vyvolalo 
vaše nadšení a aplaus, nejednomu z nás 
doslova vehnala slzy do očí,“ zareagova-
li na lavinu uznání nesoucí se nejen ná-
městím, ale vzápětí i na sociálních sítích 
příjemně zaskočení organizátoři.  (mk)

Těsně před prázdninami ve středu 20. 
června se sešli zastupitelé na 24. zasedá-
ní. Na programu měli mj. příspěvky města 
jednotlivým organizacím. 

Schválili tak navýšení prostředků na le-
tošní provoz Technických služeb Zábřeh  
o 200.000 Kč, ty budou sloužit k financo-
vání nákladů spojených s provozem Stře-
diska sociálních služeb. V sociální oblasti 
zastupitelé přispěli dotací 380.000 Kč In-
terně Zábřeh, 900.000 Kč Charitě Zábřeh 
na činnost při poskytování registrovaných 
sociálních a návazných služeb a dalších 
200.000 Kč na provoz veřejných toalet 
na Valové. Čtvrtmilionovou dotaci obdrží 
také společnosti Podané ruce.

Nemalý objem financí putuje před 
prázdninami do školství – 400.000 pro ZŠ 
a DDM Krasohled na schodišťovou plo-
šinu a 100.000 Kč na výměnu přepážky.

Zastupitelé odsouhlasili také navrhnu-
té transfery, a to 71.009 Kč ZŠ a DDM 
Krasohled na předfinancování projek-
tu přírodní zahrady spolufinancovaného 
Státním fondem životního prostředí. Dále 
schválili 450.000 Kč ZŠ Školská na re-
konstrukci cvičné kuchyně, ZŠ B. Němco-
vé 200.000 Kč na opravu tzv. anglických 
dvorků, 180.000 Kč na opravu narušené 
statiky budovy a 500.000 Kč na odbornou 
učebnu přírodopisu či 300.000 Kč MŠ Se-
veráček na opravu sociálního zařízení. 

Radovat se mohou skauti, zastupitel-
stvo přiřklo 700.000 Kč středisku Skalič-
ka na částečnou úhradu nákladů na odkou-
pení základny Olšanské hory, kromě měs-
ta se na jejím pořízení budou podílet další 
obce a sponzoři. 

Významný příspěvek 3,5 milionu ko-
run směřuje Sportovním klubům, částka 
je určena na rekonstrukci atletického ová-
lu a sportovišť pro technické disciplíny  
v areálu městského stadionu. „Rekon-
strukcí mětského stadionu vznikne koneč-
ně zázemí pro atletiku. Olomoucký kraj 
poskytl částku 5 milionů korun a z minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy je 
připraveno přes 10 milionů korun, spolu 
s příspěvkem města tak bude zajištěno fi-
nancování investice,“ vysvětlil ve svém 
komentáři starosta František John.

V rozsáhlé majetkoprávní oblasti město 
mj. vložilo splaškovou kanalizaci a vodo-
vodní řad v ulicích Nemilská a Pod Račicí 
v ceně asi 2,3 milionu korun do základ-
ního kapitálu společnosti Vodohospodář-
ská zařízení Šumperk, v souvislosti s ře-
šením komplexních pozemkových úprav 
dojde ke směně pozemků o celkové vý-
měře 1,7 ha mezi městem a Agrodruž-
stvem Zábřeh. 

Rozhodnutím zastupitelů také zůstane 
jejich počet zachován i v následujícím vo-
lebním období na jednadvaceti.  (mk)

Večer filmové hudby slavil skvělý úspěch Zastupitelé rozdělovali miliony, nejvíc na stadion 

Návrhy nových jízdních řádů už lze připomínkovat

Zábřeh opět přivítá na 130 mladých umělců 
Zábřežská základní umělecká škola 

se o prázdninách opět rozezní hudbou  
a zpěvem. Od 8. do 14. července pořádá 
již devátý ročník Mezinárodních inter-
pretačních kurzů. Záštitu nad projektem 
tentokrát převzal náměstek hejtmana 
Olomouckého kraje Ladislav Hynek, vý-
znamnými partnery jsou tradičně Olo-

moucký kraj, město, Nadace Život umělce  
a ministerstvo kultury. 

Letošní ročník nabízí stejně jako  
v minulých dvou letech výuku klasického  
a moderního tance, hudební obor tradič-
ně přivítá zájemce o studium zpěvu, hry 
na klavír, housle, violu, violoncello a ko-
morní hry.  (Pokračování na straně 2)

Další číslo zpravodaje vychází 25. července.
Welzlův kvadriatlon a Welzlovo kolo startují  

v ten samý víkend
Welzlův kvadriatlon a Welzlovo kolo 

se letos nově odehrají v jeden víkend 14.  
a 15. července. Pořadatele tímto reaguji 
na četné žádosti závodníků startujících na 
obou podujetích či těch, kteří na závody 
přijíždějí zdaleka.

Welzlův kvadriatlon, závod určený pro 
nejširší veřejnost i pro sportovní špičku, 
od standartních triatlonů odlišuje moder-
ní prvek – in-line trasa. To zvyšuje nejen 
jeho náročnost, ale i diváckou atraktivi-
tu. Welzlova kvadriatlonu se rok od roku 
účastní více závodníků, loni jich vyrazilo 
na start 220, a to nejen z celé ČR, ale i Pol-
ska, Velké Británie či Slovenska. 

Start kvadriatlonu proběhne tradičně  
v pravé poledne soboty 14. července  
z areálu bazénu. Pořadatelé zvýšili atrak-
tivnost pro diváky tím, že se disciplíny kolo  

a brusle střídají přímo na koupališti. Po 
loňském úspěchu je letos opět připraven 
start štafet a dětský kvadriatlon. 

Vstup pro diváky je volný, startující  
a jejich doprovod smějí využít zázemí 
koupaliště. Připraven je i dětský koutek  
s tvořivou dílnou, bohaté občerstvení  
a večer zdarma hudební program. 

MTB maraton Welzlovo kolo, jehož 
účastníci z areálu koupaliště odstartují  
o den později – opět v poledne – 15. čer-
vence, nabídne trasy 25 a 50 km, dětské 
trasy 7 km a závod pro benjamínky v are-
álu koupaliště. 

Pořadatelé akcí stále hledají dobro-
volníky na pomoc s přípravou závodu, 
kontakt tel: 739 419 072, e-mail@we-
lzl.cz. Více na www.welzluvkvadriat-
lon.cz.  (red)

Informace z města
• Svoz odpadu o svátcích. Tech-

nické služby města Zábřeh upozorňují 
občany, že svoz odpadu o svátcích 5.  

a 6. července bude prováděn, a to včet-
ně Pivonína, Růžového údolí, Václavo-
va a Hněvkova.  (red)

Město Zábřeh 
vyhlašuje personální výběrová řízení 

na obsazení pracovních pozic:  
 
 

 

 Referent Odboru finančního Městského úřadu 
Zábřeh – pozice účetní 

 Referent Odboru finančního Městského úřadu 
Zábřeh 

 Referent Odboru rozvoje a územního plánování  
Městského úřadu Zábřeh 

 
 

Více na www.zabreh.cz  

v sekci Město a úřad/Personální výběrová řízení 

Bližší informace podá také  

vedoucí Odboru finančního, tel.: 583 468 210 

vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování, tel.: 583 468 234 

 



V letních měsících často dochází  
k nárůstu vloupání do obydlí. Velká část 
lidí totiž odjíždí za rekreací. Policie ČR 
proto připomíná některá doporučení, jak 
snížit riziko vykradení domu či bytu. Na 
co by se tedy nemělo zapomínat?

• Řádné uzamykání objektu. Při 
každém odchodu z domu nebo bytu je 
nutné zavřít všechna okna a uzamknout 
dveře. Neschovávat klíče pod rohožku 
nebo třeba do květináče. 

• Zbytečně neupozorňovat na svou 
nepřítomnost. O odjezdu informo-
vat pouze nejužší okruh důvěryhodných 
lidí. Požádat důvěryhodnou osobu, aby  
v době nepřítomnosti dohlédla na obydlí. 
Na sociálních sítích nesdílet podrobnos-
ti o dovolené, neuvádět termín ani místo. 

• Přehledný prostor před objek-
tem. Důležité je dobré osvětlení před 
objektem. Zloděje odrazuje od pokusu 
vniknout do obydlí. 

• Uklízet na pozemku. Na zahradě 
by neměly volně ležet věci. Posekaný 
trávník a udržovaná zahrada ukazují na 
skutečnost, že je objekt obýván.

• Nedávat na odiv vlastnictví cen-
ných předmětů. Nechlubit se cennost-
mi. Ty nejdražší uložit do sejfu v bance. 
Večer zatahovat závěsy, aby případní ti-
paři neviděli do domu či bytu. 

• Označit cennosti, připravit jejich 
soupis a pojistit je. Poznamenat si sé-
riová čísla a zvláštní označení cenných 
předmětů, elektronických výrobků apod.

• Dobré vztahy se sousedy. Udr-
žovat dobré vztahy se sousedy, všímat 
si podezřelých osob. Do bytu nechat 
vstoupit jen osoby známé. Pozor, podo-
mní obchodníci mohou být tipaři.

• Co dělat, je-li byt nebo rodinný 
dům i přes tato opatření vykraden? Za-
chovat klid, nevstupovat do objektu, 
mohl by tam být ještě zloděj. Vloupání 
ihned ohlásit na Policii ČR a vyčkat je-
jího příjezdu. Nikdy neuklízet po zlodě-
jích – zničí se tak případné stopy.  (red)

„Tanec 21. století má rozhodně jinou 
podobu, než jsme zvyklí. Může například 
přinášet nehudební doprovod, který se za-
kládá jen na zvucích nebo jiné pohybové 
řeči těla, nebo má modernější využití tech-
niky či použití nepochopitelných rekvizit.“ 
Těmito slovy zahájil René Kuzník vystou-
pení, které připravil se svými svěřenci ze 
ZUŠ pro žáky základních a středních škol, 
ale i veřejnost v posledním květnovém  

týdnu v kulturním domě.
Diváci tak zjistili, že ve-

dle různých stylů tance 21. 
století vznikají jiné typy 
pohybu, jakým je napří-
klad floor work, který při-
náší nové způsoby využi-
tí podlahy. Publikum vi-
dělo i ukázku tance s pod-
lahou. Ve videoukázkách 
byla představena díla sou-
dobých choreografů, např. 
španělské Roser López 
Espinosy, Ohada Nahari-
na působícího v izraelské 
Batsheva Dance Company, 

zmíněn byl i nejlepší současný tanečník 
Alexander Polunin.

V rámci koncertů žáci ZUŠ předved-
li sedm náročných tanců. Při vystoupení 
bylo využito profesionální technické vy-
bavení školy. Mladí tanečníci také natočili 
dva videoklipy, které byly na vystoupení 
promítány, k výslednému efektu vystou-
pení přispěly i originální kulisy.  (red)
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Výchovné koncerty představily  
moderní tanec

Retro patří dílkům dětí z Krasohledu

Závěr školního roku patří v galerii kina 
Retro také letos dílkům dětí z výtvarných 
kroužků ZŠ a DDM Krasohled. Před-
prázdninová výstava Na niti v úterý 19. 

června nabídla příchozím seznáme-
ní s prací kroužku vedeného Roma-
nou Unzeitigovou (na snímku vle-
vo). Na vernisáži byla k vidění pře-
devším díla inspirovaná právě nití, 
která návštěvníky vedla do galerie 
už z ulice. Zářivé jarní barvy nabí-
dly obrazy luk a květin a nejvíc asi 
zaujal portrét malířky Fridy Kahlo, 
společná práce šesti malých výtvar-
níků a možná základ dalšího z řady 
projektů výtvarného kroužku.

Příchozí si měli možnost také 
prohlédnout zajímavé keramické 
kousky – portréty vlastní i malířů, 
džbány, sovy či abstrakce inspiro-
vané pohybem vody.

Výstavu, která bude v galerii Retra k vi-
dění do konce prázdnin, doprovodilo také 
vystoupení tanečnic z I-Dance.  (mk)

Cesta do trvalého bydliště pro nový  
řidičák je minulostí

Od 1. července přichází malá revolu-
ce pro řidiče. Nejen řidičský průkaz si to-
tiž nově vyřídí na libovolném úřadě obce 
s rozšířenou působností nebo na takovém, 
který lokalitou nejvíce vyhovuje. Celkově 
to bude na 206 místech v ČR. Nadále pla-
tí, že výměna dokladu, kterému končí plat-
nost, je zdarma a nově s sebou není potřeba 
nosit ani papírovou fotografii. 

Kromě vydání nového řidičského průka-
zu je možné si na zvoleném úřadě zajistit 
výpis z evidenční karty řidiče, stav bodo-
vého konta a záležitosti spojené s profesní 
způsobilostí řidiče. 

Existují situace, kdy je přesto nezbytné 
dojet na úřad obce s rozšířenou působnos-
tí v místě trvalého bydliště. Mezi ně patří 
odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, 
omezení oprávnění atd. 

Dosud bylo nutné na úřad přijít s papíro-
vou fotografií, kterou pracovník na přepáž-
ce umístil na žádost. Podle nové úpravy se 
už na úřad s fotografií nebude muset. Sys-
tém sám vyhledá, zda již existuje fotogra-
fie v jiné databázi (např. z občanského prů-
kazu), a pokud bude podoba stále aktuální, 
použije ji. V případ změny vizáže, kdy se 
podoba na první pohled neshoduje s foto-
grafií v existujících databázích, vyfotí ža-
datele úředník přímo při vyřizování žádos-

ti. Nově se také na každý doklad bude poři-
zovat digitalizovaný podpis žadatele. 

Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad 
bude potřeba donést papírovou fotografii, 
je vydání mezinárodního řidičského průka-
zu (formát malé knížky zatím tisk digitální 
fotografie neumožňuje).

Při změně trvalého bydliště platila po-
vinnost změnu hlásit na úřadě, který vydal 
nový řidičský průkaz. Nyní je tato povin-
nost již minulostí. Od července se budou 
vydávat řidičské průkazy, které údaj o mís-
tě trvalého bydliště neobsahují. To se vzta-
huje i na majitele již vydaných, ale stále 
platných průkazů.

Změna legislativy přinesla také úpravu 
výše správních poplatků. Za výměnu řidič-
ského průkazu za nový v případě, že končí 
doba jeho platnosti, se stále nebude nic pla-
tit. Při vydání nového průkazu zaplatí ža-
datel namísto původních 50 Kč nově 200 
Kč. Navýšení poplatku je kompenzováno 
tím, že již není potřeba pořizovat průkazo-
vou fotografii. Také se navýšil poplatek za 
zrychlené vydání průkazu do pěti pracov-
ních dnů z 500 Kč na 700 Kč. Částka za 
vystavení mezinárodního řidičského prů-
kazu zůstává 50 Kč, za vydání paměťové 
karty do digitálního tachografu se platí na-
dále 700 Kč.  (red)

KRÁTCE Z RADY
Rada města na svém 81. jednání ko-

naném v úterý 5. června mimo jiné pro-
jednala následující materiály:

• Vzala na vědomí informaci o vý-
sledcích konkurzů na ředitelky školních 
jídelen. Zároveň jmenovala Olgu Pa-
pouškovou ředitelkou příspěvkové or-
ganizace Školní jídelna Zábřeh, Severo-
východ a Petru Macháčkovou ředitelkou 
Školní jídelny Zábřeh, Boženy Němco-
vé.

• Vzala na vědomí stanoviska pří-
slušných odborů ve věci uvolněného 
penzionu v Hněvkově a uložila měst-
skému úřadu připravit variantu řešení 
výstavby nového společenského centra  
v této místní části. 

• Schválila smlouvu o poskytnutí do-
tace mezi Městem Zábřeh a Olomouc-
kým krajem, kterou kraj poskytuje měs-
tu dotaci ve výši 95.000 Kč na pořízení 
dýchacích přístrojů s příslušenstvím pro 
JSDH Zábřeh. 

• Schválila dodatek ke smlouvě  
o dílo na 2. etapu rekonstrukce kužel-
ny mezi Městem Zábřeh a společnos-
tí POHL INVEST. Dodatek upravuje ter-
mín dokončení díla na 17. 9. 2018 a dále 
upravuje cenu díla o dodatečné práce  
a o práce, které nebudou realizovány. Nová 
cena díla činí 5.987.011 Kč bez DPH. 

• K 1. září schválila poskytování slev 
na jízdném v tarifním systému městské 
hromadné dopravy zapojeném do in-
tegrovaného dopravního systému Olo-
mouckého kraje, vyplývajících z roz-
hodnutí vlády z 23. dubna 2018. 

• Schválila hodnotící komisí dopo-
ručené pořadí nabídek pro provede-
ní veřejné zakázky na stavební práce 
při budování bezbariérového přechodu  
a chodníků na ulici ČSA. V soutěži zví-
tězila nabídka společnosti EKO servis 
Zábřeh s celkovou cenou 3.748.216 Kč 
bez DPH. 

• Schválila hodnotící komisí doporu-
čené pořadí nabídek pro provedení ve-
řejné zakázky na stavební úpravy ulice 
17. listopadu. V soutěži zvítězila nabíd-
ka společnosti STRABAG s celkovou 
cenou 5.848.899 Kč bez DPH. 

• Schválila zásady inzerce politic-
kých subjektů ve zpravodaji Zábřeh 
před volbami do zastupitelstev obcí ko-
naných v roce 2018. (red)

Policie radí, jak se chránit 
před nevítanou návštěvou

Za přítomnosti starosty města Františka 
Johna a vedoucí odboru školství, kultury  
a tělovýchovy Blanky Sedlačíkové, sou-
časných i bývalých zaměstnanců, dětí, 
hostů a přátel školy oslavila Mateřská 
škola Pohádka své padesáté narozeniny.

Slavnostní odpoledne se konalo v so-
botu 16. června. Ředitelka Hana Zajíč-
ková přítomné přivítala a provedla pro-
storami mateřské školy, připravené byly 
prezentace činnosti mateřinky prostřed-
nictvím fotoalb, kronik a elektronických 
médií. O kulturní zážitek se postaral sbo-
reček Pampelišky a mažoretky. Při po-
sezení na školní zahradě došlo na vzpo-
mínky, které umocňoval poslech zpěvač-
ky Maki – Markétky Stejskalové, která je 
rovněž absolventkou školky. (red)

Do Pohádky chodí děti  
už 50 let

(Dokončení ze strany 1)
 Kurzy probíhají v budově ZUŠ a v pro-

storách zámku Skalička, jehož majitelé 
tuto akci dlouhodobě podporují a vytváře-
jí lektorům i studentům inspirující prostře-
dí. Koncerty, na které je veřejnost srdeč-
ně zvána, se konají v  kostele sv. Barbory  
a koncertním sále ZUŠ. Prvním v řadě 
bude vystoupení známého komorního 
souboru Petrof piano trio při slavnostním 
zahájení v neděli 8. července od 19 hodin 
v kostele sv. Barbory.

Mezi lektory jsou opět významné umě-
lecké a pedagogické osobnosti z České re-
publiky i zahraničí, které se představí na 
prestižním koncertě lektorů v pondělí 9. 
července od 18 hodin v koncertním sále 
ZUŠ. V úterý v 19 hodin rozezní koncert-
ní sál klavírista Martin Kasík, vítěz soutě-
že Young Artists New York 1999. Další tři 
koncerty budou v rukou samotných účast-
níků kurzů. Podrobný program a další in-
formace jsou k dispozici na www.kurzy-
zabreh.cz.  (red)

Zábřeh opět přivítá na 
130 mladých umělců 
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Spánkové studio 
Tomáš Komárek - Olomoucká 10, Zábřeh

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

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

Lukavice - Lukavice 21, 789 01 Zábřeh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V současné době nabízíme následující pracovní pozice:

Strojvedoucí papírenského stroje - 2x muž

Dělník v papírenské výrobě - 5x muž

Seřizovač sáčkových strojů, tiskař - 5x muž

Obsluha sáčkových strojů,balení - 8x žena

Rozvodný, vedoucí směny - 2x muž

Manipulačí dělník (oddělení dopravy) - 1x muž

Provozní zámečník (oddělení údržby) - 1x muž

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace na 800 109 209 nebo e-mail: katerina.hyblova@balsac.cz 

P R O D E J C E / P R O D E J K Y N Ě

Jsi pozitivní, komunikativní a baví tě práce s lidmi? 
Rád prodáváš a spokojenost zákazníků je u tebe na 
prvním místě? Vyhovuje ti dynamika a různorodost 

práce? Máš středoškolské vzdělání?  
Pak možná hledáme právě tebe!

Zaměstnání na plný úvazek v příjemném 
kolektivu. Firemní benefity.

Místo výkonu práce:  Zábřeh na Moravě.

Kontakt: Ing. Věra Urbanová | urbanova@elektrourbanek.cz | 778 409 848

Zašli nám krátký motivační dopis  
+ životopis.

Elektro Urbánek s.r.o.

ENCO group,s.r.o, Smluvní partner ČEZ
přijme do pracovního poměru

pro pracoviště 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

Autoservis AUTO KELLY 
Zábřeh, Postřelmovská 33 

v areálu čerpací stanice NORD OIL 

Objednávky a info na tel. 604 273 215

AUTOSERVIS - PNEUSERVIS - GEOMETRIE 
DIAGNOSTIKA - NÁHRADNÍ DÍLY - AUTODOPLŇKY

VÝMĚNA AUTOSKEL - ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACE 
Příprava a provedení STK + Emisí. 
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Olomoucká 2232/8,  Zábřeh
Technik centrum - 583 450 362

Steel centrum - 583 450 363 

ŽELEZÁŘSTVÍ

NOVĚ PRODEJ elektromateriálu

Pracovní oděvy a ochranné pomůcky

Nářadí pro profesionály i kutily

Vybavení dílen

HUTNÍ MATERIÁLY

www.zjp.cz



Opuštěný strážce majáku a manželka 
britského velvyslance. Co mohou mít spo-
lečného? To se dověděli návštěvníci úvod-
ní akce cyklu Hvězdy na hradě, který od-
startoval ve středu 20. června za podpory 

Olomouckého kraje a Nadace Život 
umělce. 

Hra Ani za milion! nabídla  
v hlavních rolích lukrativní jména – 
Michaelu Kuklovou a Lukáše Lang-
majera. V areálu Talormu předsta-
vili povedenou letní komedii o Ja-
cquelin, která si objedná na svého 
muže, velvyslance, nájemného vra-
ha. Když má ale předat peníze, se-
tká se místo zabijáka s trochu nechá-
pavým strážcem majáku… Záměna 
(nebo ne?) spouští řadu groteskních 
situací, ve kterých se oba protago-
nisté pohybovali jako ryba ve vodě. 

Vtipné dialogy i herecké výkony bavily 
diváky až do poslední chvíle představení, 
které povedeně zahájilo bohatou letní na-
bídku Zábřežské kulturní.  (red)

Tragikomický příběh stárnoucí ženy ži-
jící v atmosféře komunistického Maďar-
ska nabídla ve čtvrtek 14. června Kočičí 
hra v hlavní roli s Pavlou Tomicovou. Její 
Erža žije dvě desetiletí v budapešťském 
činžovním domě a jedinou přítelkyní jí je 
sousedka Myška, s níž se na vzájemných 
návštěvách domlouvá kočičím mňouká-
ním přes světlík. Uzavřená Eržika se ješ-

tě stýká s Viktorem, ně-
kdejším operním pěvcem, 
a telefonicky s ochrnu-
tou sestrou Gizelou žijící  
u syna v Západním Ně-
mecku. Její vlastní dcera 
si s ní ale příliš nerozumí.

Když jí bývalá přítel-
kyně Pavla přebere Vik-
tora, rozhodne se Eržika 
pro sebevraždu i proto, že 
dcera ji v její zoufalé situ-
aci nechá samotnou. Se-
bevražda se ale nepodaří, 
Eržika se naopak setkává 
se sestrou, která jí pomá-
há se z krize dostat.

Hra, tvořená do značné 
míry monology Eržiky, 

dala velký prostor především Pavle Tomi-
cové. Představitelka jadrných žen v Koči-
čí hře s úspěchem předvedla roli tragičtěj-
ší a niternější, i když nepostrádající vášeň 
a živelnost. Skvěle jí navíc sekundovala 
jak Zora Valchařová Poulová v roli Gi-
zely, tak Petra Výtvarová Krausová jako 
sousedka Myška.  (mk)

Ve čtvrtek 7. června se v Galerii Tunk-
lův dvorec otevřela vernisáží výstava Jose-
fa Balka a Hany Mňukové Krajina klidu.

Jihočeský malíř Josef Balek, zakladatel 
Volného sdružení umělců Čech, Moravy  
a Slovenska, i jeho spoluvystavující Hana 
Mňuková představili skutečně především 
díla vyzařující klid a pohodu – přírodní 
scenérie. Balkovy strohé až minimalis-
tické malby připomínající občas japonské 
kaligrafické umění nutí k zamyšlení, ne-
chybí díla s dramatickou atmosférou, ale 
i poklidná zátiší. Oproti tomu díla Hany 
Mňukové oslovují návštěvníky hravostí  
a barevností, jejich klid není zadumaný, 
ale plný pohody a veselí. 

Výstava uvedená vystoupením Allegro 
bandu a vystoupením dětí ze ZŠ Školská, 
která vystavuje díla svých žáků v miniga-
lerii, je v Galerii Tunklův dvorec k vidění 
do 29. června.  (mk)
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Pavla Tomicová excelovala v Kočičí hře Tunklův dvorec se  
ponořil do klidu

Povedená letní komedie odstartovala 
 Hvězdy na hradě

Výjimečnou možnost kochat se zpě-
vem Evy Pilarové nabídla v neděli 10. 
června Zábřežská kulturní. Legenda 
české pop music totiž koncertuje už 
pouze výjimečně.

O to skvělejší byl zážitek z recitá-
lu, v němž se Eva Pilarová nescho-
vávala za velký orchestr a vokalisty. 
Naopak, před zábřežské diváky před-
stoupila pouze za doprovodu basy  
a klavíru, v duetech pak zpívala s mla-
dým Tomášem Ringelem. A zpěvačka 
s neuvěřitelným hlasem dokázala, že 
si podobnou „parádičku“ může dovo-
lit i po skoro šesti desítkách let na pó-
diu. Písně jako Hello, Dolly, Co je to 
láska nebo Hrom aby do tebe se dosta-
ly do zlatého fondu české pop music. 
Jejich podání z úst Evy Pilarové léta 
neublížila. Krom výkonu, za nějž by 
se nemusely stydět zpěvačky o gene-
race mladší, oslovila potěšené zábřež-
ské publikum i grácií a pohodou. Jed-
noduše shrnuto: na pódiu stála skuteč-
ná dáma.  (mk)

Na pódiu kralovala 
dáma – Eva Pilarová

Léto u zámku nabídne lákavou muziku  
a úspěšné filmy

Boj fotbalistů o záchranu 
skončil šťastně

Zábřeh zůstává v krajském přeboru. 
Fotbalisté Sulka tak zúročili dobrou for-
mu posledních týdnů. V neděli 10. červ-
na vyškolili Dubicko výsledkem 6:0 a 
získali tak jistotu záchrany. 

V souboji s Dubickem gólový účet ote-
vřel Tomáš Sládek, ten samý hráč zajis-
til ve 35. minutě další radostný okamžik. 
Doslova o pár vteřin později udeřil ještě 
Ondřej Král, aby Sládek těsně před kon-
cem první půle zkompletoval hattrick. 
Dubicko marně hledalo odpověď na tak-
tiku rozjetého Sulka.

Zábřežské vítězství pečetili ve druhém 
poločase přesnými zásahy Ondřej Král  
a Jiří Maistryzsin. 

V posledním zápase sezóny přivítal 
Zábřeh Dolany. Domácí šli do trháku v 
11. minutě, kdy tribuny rozjásal Martin 
Lepka. Jenže za okamžik bylo vyrovnáno  
a před odchodem na přestávku Dolany 
dokonce vedly. Ve druhé půli ale domá-
cí soupeře tlačili a chvíli před koncem 
zápasu vysunuli stopera Martina Lepku, 
i díky němu se František Čulík dostal k 
odraženému míči a vyrovnal.

Penaltový rozstřel byl třešničkou na 
dortu, jednu z nich prováděl i zábřež-
ský gólman Lukáš Toman, který si zahrál  
v poli, do branky šel naopak netradič-
ně Tomáš Kulíšek. Zábřežští svěřenci 
ovládli pokutové kopy 6:5 a díky pěti ví-
tězstvím v řadě zakotvili na konečném 
devátém místě. 

Posledním zápasem Sulko zároveň 
přišlo o současného trenéra. „Trénoval 
jsem tři roky a sedím jako předseda klu-
bu na dvou židlích, je to vyčerpávající a 
příležitost dám někomu jinému,“ vysvět-
lil Jaroslav Appl.

FC Dubicko – SK Sulko Zábřeh 0:6 
(0:4). Branky: 10., 35. a 43. Sládek, 36.  
a 59. Král, 73. Maistryzsin. 

SK Sulko Zábřeh – FC Dolany 3:2 
po penaltách (1:2), penalty 6:5. Bran-
ky: 11. Lepka, 87. Čulík – 17. Smíta, 45. 
Hrabálek.  (red)

Pouť v Ráječku
Čtvrtek 5. července bude opět ve 

znamení oslav památky zakladate-
lů českého písemnictví sv. Cyrila  
a Metoděje. Kaple v Ráječku je zasvě-
cená právě těmto apoštolům slovan-
ských národů. Poutní slavnost začne  
v 11 hodin liturgií, kterou bude celeb-
rovat někdejší zábřežský kaplan – pro-
fesor liturgiky v Olomouci P. Franti-
šek Kunetka. Slavnost pořádaná za 
podpory města pak bude pokračovat 
tradičním Sousedským posezením. 
Pro děti budou připraveny skákací 
atrakce a bohatý program v režii Diva-
délka s radostí. Malí, ale i velcí se tak 
mohou těšit na klauniádu, balónkovou 
show či autorské divadelní představe-
ní. Sváteční odpoledne svým vystou-
pením zpestří populární dvojice Vašek 
a Pepa. Slavnost pak ve večerních ho-
dinách vyvrcholí Oldies párty.  (red)

Pochod Podhůřím 
Jeseníků

Orel jednota Zábřeh zve v sobotu 14. 
července na 20. ročník turistického a dál-
kového pochodu Podhůřím Jeseníků. Pro 
dálkoplazy začíná pochod noční padesáti-
kilometrovou trasou již v pátek 13. června 
ve 20 hodin. 

Denní trasy 50, 36, 25 a 11 km mají 
start stanoven na 14. červenec mezi 6 až 
10 hodinou, pro cykloturistiky jsou připra-
veny trasy 35 a 70 km. Start i cíl všech tras 
je v Katolickém domě. 

Bližší informace lze získat na tel: 605 
536 270 a  e-mailu: kubicek.jana@se-
znam.cz. (red)

Také o letošních prázdninách ožije am-
fiteátr před zámkem na Masarykově ná-
městí pohodovou muzikou a několikrát se 
promění i v letní filmovou scénu. Akce pod 
otevřeným nebem se budou konat od polo-
viny července až do konce srpna vždy ve 
čtvrtek ve večerních hodinách. „Příchozím 
nabídneme tři pohodové koncerty a čtyři 
filmy, které získaly nejvíc hlasů v divácké 
anketě,“ uvedl Zdeněk David z kulturní-
ho domu.

Zábřežské kulturní léto odstartuje ve 
čtvrtek 12. července projekcí dobrodruž-
ného filmu Jumanji: Vítejte v džungli!, 
který volně navazuje na dvě dekády sta-
ré Jumanji s oscarovým hercem Robinem 
Williamsem. O týden později rozezní ná-
městí největší hity populární anglické sku-
piny Smokie, která na přelomu šedesátých 
a sedmdesátých let ovládala diskotéky. 

Její prostějovský revival zazpívá všechny 
největší a zejména střední generaci dobře 
známé „pecky“ zpěváka a kytaristy Chri-
se Normana. Poslední červencový čtvrtek 
promítne „kino pod hvězdami“ divácky 
úspěšnou českou komedii Věčně tvá nevěr-
ná v hlavních rolích s Lenkou Vlasákovou, 
Vilmou Cibulkovou a Sašou Rašilovem.

V srpnu nabídne festival Léto u zámku 
večer plný blues a jižanského rocku v po-
dání litovelského revivalu vousáčů z Texa-
su ZZ Top, koncertní set tvořený legendár-
ními hity Věry Špinarové a také další dvě 
filmové projekce pod širým nebem.

Koncerty odstartují vždy ve 20 hodin, 
letní kino bude začínat po setmění, v čer-
venci tedy přibližně v 21 hodin. V přípa-
dě nepřízně počasí se filmová představení 
přesunou do kina Retro. Více informací na 
webových stránkách kulturak.info.  (red)

Mladí atleti závodili na krajském přeboru
V úterý 29. května se přípravka Atle-

tiky Zábřeh zúčastnila 2. kola krajského 
přeboru družstev v Prostějově. Šlo o prv-
ní závod deseti a jedenáctiletých atletů 
od otevření přípravky v září 2017. Účast  
v přeboru byla dohodnuta narychlo a díky 
Krajskému atletickému svazu ostatní zú-
častněná družstva přijala Atletiku Zábřeh 
mezi sebe.

Zábřeh zaznamenal nečekaný úspěch 
díky dvěma zlatým medailím Pavla Hýbla 
ve skoku dalekém a běhu na 800 m. Pře-
devším díky němu není nováček soutěže 
už po své premiéře na posledním místě.

V pondělí 4. června se konalo v Olo-
mouci finále Zlaté ligy. Přestože šlo  
o poslední kolo a zábřežská minipříprav-
ka osmi a devítiletých dětí se neúčastni-
la předchozích závodů, bojovalo třináct 
malých atletů statečně. Nakonec přivezli 
i medaili, stříbro Vojtěcha Vrablice. Potě-
šilo i 13. místo Matyáše Rýznara, 15. mís-
to Alexandra Suchánka a 17. místo Dani-
ela Rataje. Ze 47 děvčat se nejlépe umís-
tila Eva Čvančarová na 20. místě, Elin 
Weinlichová na 24. místě zároveň získala 
1. místo za nejlepší výkony mezi dívkami 
narozenými v roce 2011.  (red)

Tábory NoMa zvou na 
výlety, in-line či vědu

Rodiče, kteří přemýšlí, co podniknout  
s dětmi o prázdninách, mohou využít po-
sledních volných míst na příměstských let-
ních táborech pořádaných Tábory NoMa. 
„Letos jsou pro děti připraveny dva in-li-
ne tábory pro začátečníky i pokročilé, dále 
výtvarně-vědecký a také výletový tábor, kte-
rým otevřeme letní sezónu hned v prvních 
červencových dnech,“ uvedla Marie No-
votná. Na pobytový tábor s názvem Jsme 
jeden svět se táborníci v poslední prázdni-
nový týden vydají do Štědrákovy Lhoty, 
kde na ně čeká spousta her, zábavy a dobro-
družství včetně výletů a koupání. Na žádný 
z táborů není třeba posudek od lékaře. Více 
informací na tel: 601 168 900, e-mailu: ta-
borynoma@seznam.cz či na facebookové 
stránce Tábory NoMa.  (red)



HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2018, 87 min.          Kino Retro, 17:30, 120 Kč

MANŽEL NA ZKOUŠKU
Komedie, romantický, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2018, 110 min.              Kino Retro, 20:00, 120 Kč

PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: MŠENO – CINIBULKOVA STEZKA
Kontakt: p. Hedrichová, 732 552 732.                                                  Sraz na nádraží ČD 5:20, návrat 20:22

PODHŮŘÍM JESENÍKŮ – XX. ROČNÍK
Turistický a dálkový pochod. Kontakt: kubicek.jana@seznam.cz, 605 536 270.  Start z Katolického domu 

WELZLŮV KVADRIATLON
Otevřené mezinárodní mistrovství ČR v extrémním kvadriatlonu. Závod jednotlivců, smíšených štafet a 
dětský kvadriatlon. Více na www.welzluvkvadriatlon.cz.      Plavecký areál Zábřeh, start 12:00

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 3D
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2018, 87 min.          Kino Retro, 17:30, 140 Kč

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 92 min.              Kino Retro, 20:00, 120 Kč

WELZLŮV MTB MARATON  – 7. ROČNÍK
Závod horských kol na 25 a 50 km, dětská trasa 7 km. Bohaté občerstvení, doprovodný program. Bližší info 
a registrace na www.welzluvkvadriatlon.cz.  Plavecký areál Zábřeh, start 12:00

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2018, 87 min.          Kino Retro, 15:00, 120 Kč

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 92 min.              Kino Retro, 17:30, 120 Kč

ANT-MAN A WASP
Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 109 min.     Kino Retro, 20:00, 120 Kč

PŘÍMĚSTSKÝ VOLEJBALOVÝ KEMP ZÁBŘEH (16. – 20. 7.)
 Informace na vsk.zabreh@seznam.cz.       Kurty městského stadionu Zábřeh

SCHŮZE KČT, ODBORU ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH   Restaurace Bořiny, 14:00

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: PRAHA – LETIŠTĚ
Kontakt: p. Hedrichová, 732 552 732.                                                  Sraz na nádraží ČD 6:20, návrat 21:22

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO LAICKÉ PEČOVATELE V DOMÁCNOSTI
Načerpání podpory, sdílení v této nelehké činnosti.                       Sídlo pečovatelské služby, Valová 9, 16:00

FARMÁŘSKÉ TRHY ZÁBŘEH       Náměstí Osvobození (před Elektrem Kalous), 8:00 – 16:00

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA PRO POZŮSTALÉ                                  Charita Zábřeh, 16:00

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Muzikál, bez omezení, titulky, USA 2018, 114 min.                                                  Kino Retro, 17:30, 130 Kč

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 92 min.            Kino Retro, 20:00, 120 Kč

LÉTO U ZÁMKU: SMOKIE REVIVAL
Nejúspěšnější hity legendární skupiny v podání úspěšné revivalové kapely. Občerstvení zajištěno. 
      Amfiteátr před zámkem, Masarykovo náměstí, areál otevřen 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 3D
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2018, 87 min.           Kino Retro, 17:30, 140 Kč

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Muzikál, bez omezení, titulky, USA 2018, 114 min.                                                  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM:  JIHLAVA – ZOO
Kontakt: p. Hedrichová, 732 552 732.                                                   Sraz na nádraží ČD 5:20, návrat 20:22

BRNÍČKO – MARKOVICE – LESNICE
Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.                                                                        Odjezd ATB Valová, 8:55

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D
Akční, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, USA /Španělsko 2018, 130 min.        Kino Retro, 17:00, 140 Kč

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Muzikál, bez omezení, titulky, USA 2018, 114 min.                                                  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2018, 87 min.          Kino Retro, 15:00, 120 Kč

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Muzikál, bez omezení, titulky, USA 2018, 114 min.                                                 Kino Retro, 17:30, 130 Kč

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 92 min.             Kino Retro, 20:00, 120 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S FIT KLUB MAMI – TÝDEN S MÍČEM (23. – 27. 7.)
Kontakt: radicova@ahopfun.cz, 777 231 534.         Fit klub mami, Oborník 39, 8:00 – 16:00, 1.300 Kč

LÉTO U ZÁMKU/KINO POD HVĚZDAMI: VEČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Komedie, nevhodné do 12 let, Česko 2018, 92 min. V případě nepříznivého počasí se představení 
přesune do kina Retro.  Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 20:30, promítání 21:00, 70 Kč

SENIORSKÉ CESTOVÁNÍ: JIŘÍKOV – ŠTERNBERK
Cestování s Klubem důchodců města Zábřeh.                 Odjezd z Bezručovy ulice (supermarket Albert), 7:45

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Dobrodružný, rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, Německo 2018, 110 min.   Kino Retro, 17:30, 120 Kč

RUDÁ VOLAVKA
Thriller, mysteriózní, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2018, 139 min.                  Kino Retro, 20:00, 90 Kč

HVĚZDY NA HRADĚ: ZRNÍ
Občerstvení zajištěno. V případě deštivého počasí se program přesouvá do kulturního domu se začátkem o 
15 minut později.  Hradní nádvoří (areál společnosti Talorm), otevřeno 19:00, začátek 20:00, 250 Kč

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D
Dobrodružný, nevhodné do 12 let, dabing, USA /Španělsko 2018, 130 min. Kino Retro, 17:00, 150 Kč

SICARIO 2: SOLDADO
Mysteriózní, akční, krimi, drama, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2015, 121 min.  Kino Retro, 20:00, 110 Kč

HVĚZDY NA HRADĚ: PAVEL DOBEŠ
V případě deštivého počasí se akce přesouvá do kulturního domu se začátkem o 15 minut později.
Hradní nádvoří (areál spol. Talorm), otevřeno 19:00, začátek 20:00, předprodej 190 Kč, v den akce 250 Kč

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN S ČOCHTANEM
Zábavné odpoledne pro celou rodinu: hry a soutěže, výtvarná dílna, dráteník, malování na obličej, Caruso 
show a dětská diskotéka, africké bubnování.          Sport & Relax areál Bozeňov, dětské hřiště, 13:00 – 18:00

VÍTÁNÍ LÉTA A DĚTSKÝ DEN
Diskotéka s DJ Čadou 17:00 – 24:00. Areál hřiště u tělocvičny Skalička, 15:00, vstupné dobrovolné 

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Dobrodružný, rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, Německo 2018, 110 min.    Kino Retro, 17:30, 120 Kč

SICARIO 2: SOLDADO
Mysteriózní, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2015, 121 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D
Dobrodružný, nevhodné do 12 let, dabing, USA /Španělsko 2018, 130 min. Kino Retro, 17:00, 150 Kč

SICARIO 2: SOLDADO
Mysteriózní, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2015, 121 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč

PAVEL ALEXANDER TAŤOUN: VÝBĚR Z DÍLA 
Vernisáž výstavy obrazů.                                                                                        Galerie Tunklův dvorec, 17:00

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ A SLAVNOST CYRILA A METODĚJE
11:00 mše svatá, od 13:00 bohatý program, občerstvení.                                                   Hasičský areál Ráječek

BEZDĚKOVSKÝ LEVANDULOVÝ FESTIVAL 2018 (5. – 6. 7.)
Více na www.levandulovystatek.cz. Předprodej v Levandulové kavárně. Levandulový statek Bezděkov, 11:00 – 18:00                       

X. STŘEDOVĚKÉ ODPOLEDNE
Více na www.brnicko.estranky.cz.     Hrad Brníčko, zahájení 13:30, vstupné 100 Kč, děti do 15 let zdarma

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 
Dobrodružný, nevhodné do 12 let, dabing, USA /Španělsko 2018, 130 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč

ANT-MAN A WASP
Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 109 min.        Kino Retro, 20:00, 120 Kč

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Dobrodružný, rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, Německo 2018, 110 min.    Kino Retro, 17:30, 110 Kč

MUŽ, KTERÝ ZABIL DONA QUIJOTA
Dobrodružný, sci-fi, titulky, nevhodné do 12 let, 2018, 132 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

TURNAJ ŽEN V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU           Kurt na městského stadionu Zábřeh, 9:00

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D
Dobrodružný, nevhodné do 12 let, dabing, USA /Španělsko 2018, 130 min. Kino Retro, 17:00, 150 Kč

ANT-MAN A WASP 3D
Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 109 min.        Kino Retro, 20:00, 140 Kč

ANT-MAN A WASP 3D
Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 109 min.        Kino Retro, 17:30, 140 Kč

JÁ, SIMON
Drama, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2018, 110 min.                                          Kino Retro, 20:00, 110 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S FIT KLUB MAMI – BAREVNÉ PRÁZDNINY (9. – 13. 7.)
Kontakt: radicova@ahopfun.cz, 777 231 534.   Fit klub mami, Oborník 39, 8:00 – 16:00, 1.300 Kč

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: KRNOV – CVILÍN
Kontakt: p. Hedrichová, 732 552 732.                                                   Sraz na nádraží ČD 6:15, návrat 21:22

VANDR PŘES BOZEŇOV         Vedoucí p. Jašek, 737 763 204.  Odjezd ATB Valová 8:15

LÉTO U ZÁMKU/KINO POD HVĚZDAMI: JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
Dobrodružný, bez omezení, USA 2017, 111 min. V případě nepříznivého počasí se představení přesune do 
kina Retro. Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 20:30, promítání 21:00, 70 Kč
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Sobota 30. června

Pátek 29. června

Neděle 1. července

Čtvrtek 28. června

Středa 4. července

Čtvrtek 5. července

Sobota 14. července

Dne 12. června 2018 by se dožil 70 let

pan Karel Špička.

Za tichou vzpomínku děkují a s láskou  
vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Pátek 6. července

Pátek 13. července

Dne 11. července 2018 se dožije 90 let

paní Anna Kršková  
ze Zábřeha.

K tomuto významnému životnímu jubileu 
blahopřeje celá rodina.

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za ruce, 
které nám tolik pomáhaly. Děkujeme za to,  
že jsi byl, za každý den, který jsi s námi žil. 
Dne 10. 7. vzpomeneme na 10. výročí úmrtí 

manžela, tatínka a dědečka, 

pana Jana Janíčka  
ze Zábřeha. 

 
S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn  

s rodinami a ostatní příbuzní.

VSK Zábřeh

TJ LOKO  
a Naplaveniny

SDH Ráječek

Obec Brníčko

Sobota 7. července

Neděle 8. července

OS Břeh

Neděle 15. července

OS Břeh

Pondělí 16. července

VSK Zábřeh

KČT O ZdP 
Zábřeh

Středa 18. července

Čtvrtek 19. července

Pátek 20. července

Pondělí 9. července

Středa 11. července

Fit klub mami

Čtvrtek 12. července
KČT O ZdP 

Zábřeh

Sobota 21. července

Neděle 22. července

Pondělí 23. července

Fit klub mami

Čtvrtek 26. července


