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Rada města se na svém červnovém 
jednání zabývala také situací na ploše 
za kulturním domem z hlediska posky-
tování městských pozemků pro konání 
cirkusů a lunaparků. Radní se seznámili 
s četností konání cirkusů a lunaparků 
na těchto pozemcích v loňském roce  
i problémy s tím spojenými – především 
s omezením parkování. Na základě těch-

to podkladů dojde k vyloučení umístění 
cirkusů na veřejných prostranstvích 
města. Tento krok nepochybně potěší 
desítky diskutujících na sociálních sí-
tích, ti před časem kritizovali konání 
cirkusů ve městě kvůli metodám použí-
vaným při výcviku zvířat. Pro lunapar-
ky budou městské pozemky k dispozici 
nadále v době konání jarmarků.  (red)

Welzlův kvadriatlon a Welzlovo kolo 
poprvé proběhly v jediný víkend, a to 14. 
a 15. července. Obě akce nabídly strhují-
cí boj, ale i pestrý doprovodný program.

Welzlův kvadriatlon, otevřené meziná-
rodní mistrovství ČR, v sobotu v poled-
ne nejdříve vyslal peloton závodníků na 
běžeckou etapu vedoucí k Nemilce (na 
snímku). Do jejích vod se jako první po-
nořil loňský vítěz Vojtěch Bednarský, mo-
hutně doháněný mladším bratrem Václa-
vem. Ten po šestisetmetrové trati vyra-
zil na desetikilometrový okruh na in-li-
ne bruslích s malým náskokem, který ale 
posléze ztratil. Do závěrečné etapy tak na 
horské kolo jako první nasedl opět Voj-
těch Bednarský se smečkou pronásledo-
vatelů v zádech. Vítězství nakonec obhá-
jil s tříminutovým náskokem před teprve 
sedmnáctiletým bratrem Václavem a Fi-
lipem Lužným. Vyzvednout je třeba i vý-
kon čtvrtého Pavla Jindry startujícího už 
v kategorii nad 40 let. Fantastický souboj 
předvedly medailistky předchozích roční-
ků Zuzana Skalická a Martina Kukulová, 
když Skalická projela cílem o pouhých 
41 setin vteřiny dřív. Třetí skončila Anna 
Brychtová. Do první desítky se tentokrát 
žádný ze zábřežských zástupců neprobo-
joval, nejlepší z nich, Petr Švorčík, skon-
čil jedenáctý.

Velký ohlas zaznamenala soutěž štafet, 
vítězství mezi šestnácti týmy vybojoval 

ZDOMI Team ve složení Janků, Pur, Hr-
dina, Stryk. 

Vstřícné počasí i bohatý program při-
pravený organizátory z občanského sdru-
žení Břeh i letos přilákaly na bazén davy 
diváků. Pro nejmladší zde byl přichystán 
dětský kvadriatlon, k dispozici bylo i zá-
zemí koupaliště, večer patřil afterpárty. 

Následnující den vyrazilo přes 170 cyk-
listů z celé republiky na náročný pětadva-
cetikilometrový okruh různorodým teré-
nem Zábřežské vrchoviny. Organizáto-
ři připravili trasy 25 a 50 km pro dospělé  
a sedmikilometrový okruh pro žáky. 

Na padesátikilometrové trati se rozpou-
tal další z ohromujících soubojů, v němž 
Pavel Boudný skončil na cílové pásce  
o pouhou jednu desetitisícinu vteřiny před 
druhým Markem Rauchfussem, třetí mís-
to obsadil Dominik Buksa. Mezi ženami 
dominovala vítězka loňské pětadvacítky 
Sabina Macháňová, druhá skončila Ivana 
Doležalová a třetí Eva Komárková. 

Na trati 25 km obhájil loňské vítězství 
Jan Zatloukal, který dojel před Brunem 
Stočkem a třetím Jakubem Zemene. Mezi 
ženami na stejné trati zvítězila vítězka so-
botního kvadriatlonu Zuzana Skalická 
před Miroslavou Plchovou a Michaelou 
Kotorovou.

Mezi cyklistickými nadějemi si na sed-
mikilometrové trati nejlépe vedl Adam 
Hrdlička.  (mk) 

Zásadní krok ke zkvalitnění zázemí 
kultury ve městě učinili na svém zasedání 
26. června zastupitelé, když schválili zá-
měr rekonstrukce kulturního domu. Její 
návrh na základě konzultací s provozova-
telem i odborníky zpracovala společnost 
D-CINEMA, s. r. o.

„Zábřežský kulturní dům je významným 
centrem kultury nejen pro nejbližší, ale  
i vzdálenější region, zásadní rekonstruk-
ci si nepochybně zaslouží,“ uvedl materiál 
zastupitelům starosta František John. Re-
konstrukce objektu je již nutností, byl to-
tiž vybudován před takřka padesáti lety. 
Za tu dobu došlo pouze k částečné ob-
nově technického vybavení, před dvace-
ti roky k částečným stavebním úpravám 
provozu v suterénu a v posledních letech 
k výměně oken, opravě šatny i sociálního 
zařízení pro návštěvníky sálu a zateplení 
provaziště. Především se ale nezasaho-
valo do instalací zdravotechniky, elektra 
a ústředního vytápění, původní je i vzdu-
chotechnika velkého sálu – ta je tak hluč-
ná, že v době divadelních představení ji 
nelze používat, což se odráží na komfortu 
návštěvníků.

Zastupiteli schválený návrh proto po-

čítá s takřka padesátimilionovou inves-
ticí. Vzhledem ke složitosti řešení rekon-
strukce dotýkající se celé řady jednotli-
vých částí kulturního domu a požadavku 
zachování dobrého jména u návštěvníků  
i agentur zprostředkujících kulturní akce 
by se mělo jednat o provedení rekonstruk-
ce postupně. Zachována by tak měla zůstat 
například pravidelná divadelní sezóna.

Práce jsou proto rozděleny do tří etap,  
z nichž první by mohla odstartovat už pří-
ští rok v květnu. Ta má mj. spočívat přede-
vším v kompletním odstrojení veškerého 
vybavení a povrchů v sále, provedení no-
vých akustických obkladů stěn, osvětlení 
sálu, osvětlovací techniky jeviště, zvučení 
atd., k tomu bude nutné provést rekon-
strukci elektroinstalace sálu i jeho tech-
nického zázemí. Dojde i na novou vzdu-
chotechniku sálu s rekuperací a klimati-
zací. Upraveny by měly být šatny účin-
kujících.

Druhá etapa počítá s přístavbou 
foyer s novým sociálním zařízením, 
šatnovým zázemím a infocentrem a zá-
věrečná třetí předpokládá dokončení 
úprav interiéru foyer či zateplení vněj-
šího pláště budovy.  (mk)

Welzlův kvadriatlon i Welzlovo kolo  
nabídly strhující souboje

Kulturák čeká rozsáhlá rekonstrukce

Na ploše u stadionu už cirkusy nezaparkují

Přípravy cyklostezky jsou v plném proudu
Přípravy na budování zábřežské části 

cyklostezky do Leštiny se naplno rozjely. 
Radní nejdříve schválili smlouvu o poskyt-
nutí dotace mezi městem a Olomouckým 
krajem, kterou kraj poskytuje Zábřehu 930 
tisíc korun na financování zábřežské části 
cyklostezky. Vzali také na vědomí rozhod-
nutí o poskytnutí prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury pro 
rok 2018, kterým byl městu přidělen pří-
spěvek ve výši 5,476 milionu Kč. 

Rada také schválila podmínky zadáva-

cího řízení veřejné zakázky na cyklostez-
ku a na propoj před průmyslovými areály 
a veřejné osvětlení. Samotnou stezku na 
základě pořadí navrženého komisí bude 
budovat společnost Eurovia CS s nabídkou 
4.872.647 Kč bez DPH. Radní v červenci 
rovněž schválili pořadí nabídek na prove-
dení veřejné zakázky propoje před prů-
myslovými areály a veřejného osvětlení.  
V soutěži zvítězila nabídka společnosti IDS 
– Inženýrské a dopravní stavby Olomouc s 
cenou 1.787.078 Kč bez DPH.  (red)

Další číslo zpravodaje vychází 22. srpna.

Další přechod na frekventované ulici  
se dočká úprav

Zábřežská radnice rozjíždí rekonstruk-
ci přechodu pro chodce na frekventované 
ulici Československé armády poblíž kři-
žovatek s ulicemi Tunklova a Křížkov-
ského. 

„Investice je dalším krokem v dlouho-
dobém záměru zvyšování bezpečnosti pro 
chodce a bezbariérovosti ve městě a byla 
podpořena dotací Státního fondu doprav-
ní infrastruktury,“ představil záměr sta-
rosta Zábřeha František John. Ze stejného 
dotačního programu byl podpořen napří-
klad nedaleký přechod pro chodce před 
kulturním domem. 

Rekonstrukce přechodů řešívají jejich 

nasvětlení, šířku či rozhledové poměry. 
Celková výše investice, jejíž součástí je 
rekonstrukce chodníku po pravé straně 
od zmiňovaného přechodu k železnič-
nímu přejezdu, činí 4,5 milionu korun,  
z toho je dotace Státního fondu doprav-
ní infrastruktury 3,436 milionu Kč. 

Veřejnou zakázku na dodavatele 
stavby vyhrál zábřežský EKO servis, 
rekonstrukce bude probíhat od srp-
na do října. EKO servis v červenci 
úspěšně už dokončil další z letošních 
investic města směřující ke zvýšení 
bezpečnosti chodců, a to přechod před 
gymnáziem.  (red)

“hledáme kolegy 
do našeho týmu“
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V červnu strážníci městské policie za-
sahovali u sedmi krádeží v obchodech, 
devětkrát u podnapilých osob ležících 
na veřejných prostranstvích, odchyti-
li jedenáct volně pobíhajících psů, kte-
ré převezli na místní útulek, ale jen šest 
majitelů si následně psa z útulku převza-
lo. Rovněž zaznamenali 417 přestupků. 
Dále řešili mj. následující případy:

• V sobotu 2. června vyrazili strážníci 
do restaurace U Jacka, kde problematic-
ký host nejen, že odmítal zaplatit útratu, 
ale začal hlídce nadávat a odmítal se jak-
koliv domluvit. Nakonec mu musela být 
nasazena pouta a byl převezen na služeb-
nu Policie ČR ke zjištění totožnosti. Tam 
přichvátali rovněž rodiče agresora, kteří 
útratu za nezdárného synka zaplatili.

• Týž den v noci přispěchala hlíd-
ka na Havlíčkovu ulici, kde se automo-
bil naboural do plotu rodinného domu  
a poté skončil na střeše. Řidič se na mís-
tě nenalézal, nepodařilo se ho nalézt ani 
hlídce Policie ČR. Během šetření neho-
dy strážníci zahlédli muže odpovídající-
ho popisu řidiče, navíc s krvavě zraně-
nými nohami. Byl zajištěn a předán Poli-
cii ČR, která zjistila, že třicetiletý Ukra-
jinec měl 2,35 promile alkoholu. 

• Nad ránem 12. června hlídka zamí-
řila na křižovatku ulic Valová – Moráv-
kova, kde se při bouřce ulomila velká 
větev, která spadla na zaparkované vo-
zidlo a výrazně ho poškodila. Hlídce se 
podařilo zjistit majitele vozu, toho oka-
mžitě vyrozuměla. Na místo byli rovněž 
přivoláni hasiči, kteří pomohli s odstra-
něním větve. 

• O tři dny později strážníci zasaho-
vali na nádraží, kde se nacházel podna-
pilý mladík, který skákal do kolejiště. 
Ten na jednoho ze strážníků zaútočil. 
Strážník se úderu vyhnul, ale vzhledem 
k tomu, že v daný okamžik projížděl ko-
lem nástupiště rychlík a hrozilo, že mla-
dík spadne do kolejiště, mladíka strhl na 
zem. Následovaly hmaty a chvaty s při-
ložením pout, přivolání záchranky a pře-
voz na záchytku. 

• Na základě informací od matky se 
podařilo hlídce nalézt hledanou osobu, 
její dceru, která utekla z diagnostického 
ústavu, kam byla umístěna. Oznamova-
telka hlídce sdělila, že má informace, že 
se dcera pohybuje v okolí Krumpachu  
a strážníkům se skutečně podařilo po 
třech hodinách dívku zadržet a předat Po-
licii ČR, která ji převezla zpět do ústavu.

• Divoké ráno měl šestadvacetiletý 
muž z Bohutína, kterého krátce po sed-
mé hodině zadržela hlídka městské poli-
cie. Ten stačil na záchodě napadnout zá-
kazníka Kauflandu a fyzicky zaútočit na 
pracovníka ostrahy, který se snažil kon-
flikt vyřešit. Jak se ale ukázalo, už před-
tím bezdůvodně napadl na nádraží dva 
mladíky a několik dalších osob. Muže, 
pravděpodobně pod vlivem návykových 
látek, hlídka zadržela na vlakovém ná-
draží a předala Polici ČR.  (red)

Brzy ráno v pondělí 9. července byl za-
hájen převoz zrenovovaného vagonu ze 
zábřežského vlakového nádraží do želez-
ničního skanzenu. Dvanáct a půl tuny vá-
žící vagon, služební dvounápravový vůz 
určený pro nákladní vlaky, zamířil k Lu-
pěnému přes Ráječek a Jestřebí. V že-
lezničním skanzenu byl následně usazen 
za parní lokomotivu. Celý čtyřhodinový 
proces proběhl bez komplikací. 

Vagon, který město získalo od ČD 
CARGO a. s., byl z Českých Budějo-

vic převezen do Zábře-
ha na jaře letošního roku. 
Jeho renovaci provádě-
li v rámci praxe studen-
ti Vyšší odborné školy  
a Střední školy automo-
bilní Zábřeh. 

„V části vagonu plá-
nujeme menší expozici 
k historii železnice. Vy-
staveny by zde mohly 
být například uniformy, 
plácačky, čepice, signál-
ní trumpety, odbavova-
cí terče či mapa zábřež-

ského nádraží v době jeho vzniku,“ uve-
dl místostarosta města Karel Crhonek. 
Jak dodal,  jedná se i o osvětlení vagonu  
a využití druhé poloviny vozu pro drob-
né občerstvení pro návštěvníky cyklo-
stezky a skanzenu. „Plný provoz by se 
zde měl rozjet od začátku příští sezóny,“ 
dodal místostarosta, podle kterého by 
měla být lépe zajištěna i bezpečnost are-
álu před vandaly, a to prostřednictvím 
fotopasti.  (red)
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Železniční skanzen doplnil  
zrenovovaný vagon

Před stadionem zasahovala policie a hasiči

Akci Den Policie ČR aneb Integrovaný 
záchranný systém v akci uspřádal v úterý 
26. června pro veřejnost a hlavně žáky zá-
břežských škol a školek šumperský odbor 
Krajského ředitelství policie Olomouc-
kého kraje ve spolupráci s dalšími složka-
mi integrovaného záchranného systému.

 K vidění byla spousta zajímavostí, 
návštěvníci se mohli zastavit u static-

kých stanovišť představujících 
složky IZS: Policii ČR, Měst-
skou policii Zábřeh, Vojenskou 
policii, Český červený kříž, Jed-
notku dobrovolných hasičů 
města Zábřeh, Zdravotní pojiš-
ťovnu MV, Generali pojišťov-
nu a další. 

Největší ohlas mělo pásmo 
dynamických ukázek zásahů 
Policie ČR, Vězeňské služby 
ČR – Věznice Mírov a Ha-
sičského záchranného sboru. 
Ty předvedly vypořádání se 
s ozbrojeným útokem na ko-

lonu převážející nebezpečného vězně 
nebo zadržení pachatelů v budově, ke 
slovu přišli i služební psi. Zajímavou 
ukázku předvedli také hasiči. 

Kromě toho návštěvníci mohli used-
nout do simulátoru nárazu, poučit se  
o bezpečnosti v silničním provozu nebo 
si sáhnout na skutečné zbraně.  (mk)

Tým pro mládež stanovil hlavní  
oblasti své činnosti

Koncem června se na půdě Městské-
ho úřadu Šumperk poprvé setkali členo-
vé Týmu pro mládež v rámci projektu 
Na správnou cestu! II. Mapování aktu-
ální situace rizikového chování na ško-
lách, zaměstnávání mladistvých či trá-
vení volného času, i to jsou témata, kte-
rým se bude Tým věnovat. 

„Šumperský region byl letos začleněn 
mezi deset soudních okresů v republice, 
ve kterých se realizuje tento projekt Pro-
bační a mediační služby. V jeho rámci 
je mimo jiné podporován vznik a rozvoj 
Týmů pro mládež, které si kladou za cíl 
v rámci koordinované činnosti vytvářet 
aktivity zaměřené na posílení prevence 
kriminality mládeže s přímým dopadem 
na každodenní praxi. Díky zastoupení 
místních orgánů činných v trestním ří-
zení, stejně jako organizací pracujících  
s ohroženou mládeží, můžeme klást 
důraz na konkrétní potřeby a specifi-
ka našeho regionu,“ vysvětluje Jana 
Kirschner Kostelniková, koordinátorka 
Týmu pro mládež Šumperk.

Projekt, do kterého se po letech sna-
žení podařilo začlenit soudní okres 

Šumperk, především umožnil získat vy-
hrazené místo koordinátora, který se ak-
tivitám a vedení Týmu bude věnovat na 
plný úvazek po dobu dvou let. Tým pro 
mládež zde působil už dřív, zastoupené 
subjekty se pravidelně scházely, ale či-
nily tak nad rámec svých pracovních po-
vinností, realizace opatření nebyla z dů-
vodů personálních či časových možná. 

Hlavním cílem červnového setká-
ní bylo projednání plánu činností a ak-
tivit Týmu pro mládež pro letošní rok.  
„V každém regionu si Týmy stanovují 
vlastní prioritní témata z oblasti riziko-
vého chování dětí a kriminality mláde-
že. Na zvolená témata pak reagují kon-
krétními návrhy a zaváděním preventiv-
ních opatření.“ doplnila šumperská ko-
ordinátorka.

Projekt Na správnou cestu! II nava-
zuje na úspěšný pilotní projekt Probač-
ní a mediační služby realizovaný v le-
tech 2012 – 2015. Stejně jako první běh 
i tento je financovaný z Evropského so-
ciálního fondu prostřednictvím operač-
ního programu Zaměstnanost a státního 
rozpočtu.  (red)

KRÁTCE Z RADY
Rada města na svém 82. jednání ko-

naném v úterý 27. června mimo jiné pro-
jednala následující materiály:

• Udělila souhlas MŠ Strejcova  
s realizací projektu Šablony II v rámci 
operačního programu Výzkum, vývoj  
a vzdělávání.

• Schválila plán žánrových okruhů 
pro období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 Zá-
břežské kulturní, s. r. o.

• Schválila pronájem pozemků  
o celkové výměře 1.600 m2 Společenství 
vlastníků Na Výsluní 11.

• Souhlasila s vypsáním volného na-
bídkového řízení na prodej služebního 
automobilu Škoda Fabia hatchback.

• Schválila hodnotící komisí doporu-
čené pořadí nabídek pro provedení tech-
nického dozoru stavby bezbariérového 
přechodu a chodníku podél ulice ČSA. 
V soutěži zvítězila nabídka společnosti 
SAFETY PRO.

• Schválila dodatek smlouvy se spo-
lečností HTS spol. s r. o., týkající se lik-
vidace nebezpečného (biologického) od-
padu.

• Uložila odboru rozvoje v součin-
nosti s oddělením životního prostředí 
připravit projekt na výsadbu ovocných 
stromů v lokalitě Humenec včetně mo-
biliáře a dále uložila odboru rozvoje jed-
nat se společností BILLA, spol. s r. o.  
o způsobu financování a realizace toho-
to projektu.

• Schválila knihovní řád, ceník slu-
žeb a poplatků a přihlášku do knihovny 
platné od 1. 7. 2018.  (red)

Z ČINNOSTI 
MĚSTSKÉ POLICIE

Žáci základních škol se zúčastnili již 
čtvrtého ročníku soutěže technické tvoři-
vosti. Záštitu nad soutěží převzali hejtman 
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, 
primátor Olomouce Antonín Staněk, rek-
tor UP Olomouc Jaroslav Miller a děkan 
Pedagogické fakulty UP Čestmír Serafín. 

Tři žáci ze ZŠ Školská se zúčastnili  
soutěže, kterou vyhlásila katedra technic-
ké výchovy Univerzity Palackého. Jeden 
z nich, Michal Dzurik, se pod vedením 
učitele Radka Kozáka probojoval se svým 
výrobkem, karnevalovou maskou, do fi-
nálového kola. V něm se Michal umístil 
na druhém místě, když na téma Most přes 
řeku vyrobil zvedací most v kombinaci 
různých materiálů.  (red)

Zlaté české ručičky ze 
Školské znovu uspěly

Počátkem června proběhla v pražském 
Ruském středisku vědy a kultury celostát-
ní přehlídka 52. ročníku festivalu Ars Poe-
tica – Puškinův památník, které se zúčast-
nila i vítězka regionálního kola Barbo-
ra Urbánková, žákyně zábřežské Střední 
školy sociální péče a služeb.

Ta soutěžila v kategorii sólového zpěvu 
s písněmi Mama a Kukuška. Na úspěchu 
vystoupení měly nemalý podíl i učitelka 
Jitka Smékalová doprovázející první pí-
seň hrou na klavír, a také Veronika Veli-
kovská a Veronika Zemanová, které zpes-
třily interpretaci Kukušky scénickým tan-
cem, jehož choreografii a nácvik připravi-
la Barbora Fňukalová. 

O tom, že vystoupení zaujalo, svědčí 
mimořádné ocenění poroty, jejíž předsed-
kyně ocenila nejen výborný zpěv, ale pře-
devším bezprostřední projev, schopnost 
navázat kontakt s publikem a celkový vi-
zuální dojem Barbory Urbánkové.  (red)

Puškinův památník 
přinesl Zábřehu úspěch

Mateřská škola Pohádka dosáhla dal-
šího ocenění. V rámci Programu podpory 
environmentálního vzdělávání, výchovy  
a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018 
jí 18. června udělila Rada Olomouckého 
kraje za školní projekt Příroda – naše uči-
telka dotační příspěvek 20.000 Kč. Částka 
pomůže dětem v dalším poznávání příro-
dy a čerpání poznatků z ní.  (red)

Pohádka bodovala  
s projektem



Město Zábřeh 
vyhlašuje personální výběrová řízení 

na obsazení pracovních pozic:  
 

 

 Referent Odboru sociálních věcí  
Městského úřadu Zábřeh 

 Referent Odboru informatiky Městského  
úřadu Zábřeh – správce informačních  

a komunikačních technologií 
 

 

 

Více na www.zabreh.cz  
v sekci Město a úřad/Volná pracovní místa 
Bližší informace podají také:  
Vedoucí Odboru sociálních věcí, tel.: 583 468 120 
Vedoucí Odboru informatiky, tel.: 583 468 208 
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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 

 

Nabízíme k okamžitému  
PRONÁJMU SKLEPNÍ PROSTORY

pod budovou Stavebního bytového družstva Zábřeh
na ul. Havlíčkova 523/20 v Zábřehu (vinný sklípek). 

Tel. kontakt: 583 411 584 (správa družstva)  
nebo 602 746 333 (p. Žouželka)

Hasiči z Nemile pořádají na hřišti u KD 

18. srpna, od 1400 

VepřoVé  hody  V Nemili 
hraje  DJ SEVEN  DJSTUDIO.cz Praha-Pardubice 

vepřové speciality, vystoupení mažoretek,  
dětský kolotoč ZDARMA, ohnivá šou, aj. 

 

Srdečně Vás zvou pořadatelé. Bližší informace na sdh.nemile.cz
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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
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Ve dnech 8. až 14. července uspořá-
dala Základní umělecká škola Zábřeh již 
IX. ročník Mezinárodních interpretačních 
kurzů, nad nimiž převzal záštitu náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje Ladislav 
Hynek. Hlavním mediálním partnerem 
se stal i pro tento rok Český rozhlas Olo-
mouc a významnými partnery byly mini-
sterstvo kultury, Olomoucký kraj a město 
Zábřeh. 

Budova ZUŠ na Školské ulici se dru-
hý prázdninový týden rozezněla zpěvem, 
hrou na klavír, housle, violu a violoncello. 
Potřetí se podařilo uskutečnit výuku ta-
nečního oboru. Studenti si vybírali z bloků 
klasického tance, moderního a jazzového 
tance, taneční improvizace, contemporary 

a floor-work. Zámek Ska-
lička opět hostil pěveckou 
třídu Maestra Antonia Ca-
rangela. Pro bezmála 140 
účastníků byl připraven 
bohatý program. Zahajo-
vací koncert se odehrál  
v režii vynikajícího ko-
morního tělesa Petrof Pi-
ano Trio a jeho hostů, 
lektorů pěveckých tříd. 
Strhující pondělní kon-
cert lektorů potvrdil kva-
litu působících pedagogů  
a posunul hranice očeká-
vání za další mez. V úte-
rý se splnil sen nejednoho 

mladého klavíristy – nabitý koncertní sál 
ZUŠ Zábřeh naplnil bouřlivou hrou kla-
vírní virtuos Martin Kasík. Hudební od-
lehčení nabídly ve středu dvě mladé hu-
dební skupiny Blackbird´s Music a Flugu-
it. Samotní frekventanti ukázali výsledky 
své práce během tří koncertů. 

Atmosféra kurzů byla více než příjem-
ná, přátelská, nabitá energií a zájmem 
všech účastníků. Mladá generace hudeb-
níků se nejen pilně připravovala, ale také 
se inspirovala náslechy v hodinách ostat-
ních účastníků. Opět se potvrdilo, že Me-
zinárodní interpretační kurzy mají vý-
znam nejen pro samotné účastníky, ale 
také pro město, o čemž svědčí návštěvnost 
koncertů a ohlasy veřejnosti.  (red)

Rovněž v srpnu nabídnou čtvrteční ve-
čery v amfiteátru na Masarykově náměs-
tí pohodovou muziku a také dvě filmové 
projekce pod širým nebem.

Ve čtvrtek 2. srpna rozezní náměstí nej-
větší hity americké hard rockové kapely 
ZZ Top, jejíž členové jsou pověstní svými 
dlouhými vousy. Litovelský revival, vy-
stupující ve stylových kostýmech a se sty-
lovými rekvizitami, zahraje průřez tvor-
bou této texaské hudební legendy. „Loni 
jsme museli tento koncert pro nepřízeň 
počasí zrušit, doufáme, že letos nám bude 
počasí nakloněno a legendárních hitů ZZ 
Top se dočkáme,“ poznamenal Zdeněk 
David z kulturního domu.

O týden později, 9. srpna, nabídne pro-
gram festivalu Léto u zámku koncertní set 
tvořený legendárními hity Věry Špinaro-
vé. „Kapela Věra Špinarová Tribute Rock 
Band se věnuje odkazu české hudební le-
gendy na vysoké muzikantské úrovni, má 
v repertoáru několik desítek jejích písni-
ček a především disponuje skvělým voká-
lem v podání zpěvačky Jiřiny Švecové,“ 
pochválil hudebníky ředitel zábřežského 
kulturáku.

Kino pod otevřeným nebem se před zá-
mek vrátí 16. srpna, aby promítlo napína-
vou a zábavnou jízdu režiséra Jiřího Ve-
jdělka Tátova volha se skvělými herec-
kými výkony Elišky Balzerové, Tatiany 
Vilhelmové, Evy Holubové a dalších po-
pulárních herců. Léto u zámku uzavře 23. 
srpna projekce německé komedie Fakjů 
pane učiteli 3, která naváže na u diváků 
veleúspěšné předchozí díly série. Ve „troj-
ce“ přichází na řadu další novátorské pe-
dagogické postupy Zekiho Müllera zahr-
nující i nelegální podkožní čipování stu-
dentů, aby se mu netoulali za školou.

Všechny akce před zámkem odstartu-
jí ve 20 hodin, areál ale bude otevřen už  
o půl hodiny dříve. V případě nepřízně po-
časí se filmová představení přesunou do 
kina Retro. Více informací lze získat na 
webových stránkách kulturak.info. (red)
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Zábřeh opět rozezněla klasická hudba Před zámkem zahrají  
dvě skvělé kapely

Kvůli státním svátkům se prázdninová 
vernisáž v Galerii Tunklův dvorec usku-
tečnila už ve středu 4. července. Své prá-
ce, které budou v galerii k vidění až do 
září, zde vystavuje loštický výtvarník Pa-
vel Alexander Taťoun (na snímku vle-
vo). Ten není zábřežské veřejnosti vůbec 
neznámý, tentokrát představená výstava 
nese vypovídající název Výběr z díla – 
převážně z cest planetou.

I když Taťoun vystavuje i jiné práce, 
díla z cest jednoznačně převažují. Výtvar-
níkův rukopis je nepřehlédnutelný. Rea-
listický motiv je inspirovaný vzdálený-
mi zeměmi – lidmi, přírodou, zvířaty, ale 
třeba i obchodními stánky. V Zábřeze do-
minují obrazy Asie, především Indočíny  
a Indie. Tomu odpovídá i pestrá až křikla-
vá barevnost doslova sálající vůněmi tro-
pů a koření. Právě barevnost a zasazení 
obrazů jim vdechuje surreálného ducha.

Pavel A. Taťoun je osobitý umělec, je-
hož obrazy z cest by zcela jistě ocenili češ-
tí poetisté na počátku dvacátého století. 
Nechybí v nich hravost, tajemství, exotika 
– a to vše mohou návštěvníci v Tunklově 
dvorci obdivovat do konce prázdnin.  (mk)

Tunklův dvorec nabízí 
práce loštického 

výtvarníka

Hvězdy na hradě přinesly pestrý program 

Závěr června patřil v Zábřeze dalšímu 
ročníku multižánrového festivalu Hvězdy 
na hradě. Po úvodním divadelním předsta-
vení Ani za milion! se v sobotu 23. červ-
na rozezněl kostel sv. Barbory závěrečným 
koncertem letošního cyklu Bravo Zábřeh, 
na němž se publiku představila světově 
proslulá harfistka Jana Boušková a Martin 
Hroch – přední český cembalista a spoluor-
ganizátor cyklu Bravo (foto 1). 

Koncert nabídl ne příliš běžné spojení 
harfy a cembala už v úvodním Duu B dur 
L. Ch. Raguého, zazněla i Dvořákova Sui-
ta A dur „Americká" dokazující také aran-
žérské schopnosti Jany Bouškové, Martin 
Hroch pak uvedl sonátu G. Paisiella a ná-
sledovalo společné Duetto D dur pro cem-
balo a harfu J. Ch. Bacha. „Vrcholem kon-
certu se stalo provedení Vltavy ze symfo-
nické básně Má vlast B. Smetany. Bouško-
vá prokázala své zkušenosti z pozice prv-
ní harfistky České filharmonie. Mistrovsky 
přednesené dílo evokovalo hru celého or-
chestru a brilance provedení dokazovala 
její mimořádné technické a interpretační 
schopnosti,“ uvedl ve svém hodnocení 
koncertu muzikolog David Jelínek. Svou 
spokojenost vyjádřilo publikum po závě-
rečném přídavku ovacemi ve stoje. 

Ani další z akcí se neuskutečnila na 
nádvoří původního zábřežského hradu. 
Komedie Kšanda se musela kvůli nepří-
zni počasí přestěhovat v úterý 26. června 
do kulturního domu. Své diváky si našla i 
tady. Není divu, odpočinková letní kome-
die o lidské chamtivosti prošpikovaná de-
sítkami vtipů přivedla na scénu řadu zná-

mých osobností českého showbyznysu – 
Miluši Bittnerovou, Petra Jančaříka, Mar-
tina Maxu či Michaelu Kuklovou (foto 2). 

Závěr festivalu podpořeného Olomouc-
kým krajem a Nadací Život umělce patřil 
hudbě. Nejdřív, ve čtvrtek 28. června, to 
na nádvoří rozjela kladenská kapela Zrní 
(foto 3). Jeden z nejviditelnějších před-
stavitelů současné alternativní muziky to 
rozjel ve velkém stylu. Až na dřeň jdou-
cí texty, chytlavá a mnohovrstevná hudba  
a přehršel energie valící se z pódia nene-
chala diváky chladnými, takže tahle akce 
se ukázala být i vůči dešti imunní.

Následující den patřil legendě folko-
vé muziky. Pavel Dobeš (foto 4) spolu s 
kytaristou Tomášem Kotrbou do Zábřeha 
přivezl řadu osvědčených fláků, z nichž 

některé už tak-
řka zlidově-
ly. Jednoduchá 
hudební linie, 
zato úderné 
texty plné nará-
žek a vtipů jsou 
pro Dobeše ty-
pické od jeho 
hudebních po-
čátků a osvěd-
čená receptura 
zjevně zabrala 
i u zábřežských 
diváků.  (mk)

Bravo zve již nyní na 
podzimní koncerty

Kulturní dům zahájil prodej slevo-
vých karet na koncerty cyklu Bravo 
Zábřeh pořádané v sezoně 2018/2019. 
Cena jedné karty na celou sezonu činí 
100 korun, pořadatelé nabízejí také 
možnost zakoupit si zvýhodněnou sle-
vovou kartu pro dvě osoby v hodno-
tě 150 Kč. „Držitelé abonentek budou 
moci využívat slevu na vstupném ve výši 
30 až 50 korun. Navíc jim budou pra-
videlně zasílány pozvánky na jednotlivé 
koncerty, kterých v příští sezoně uspořá-
dáme deset," informoval Zdeněk David 
ze Zábřežské kulturní. 

Novou sezonu Bravo zahájí v neděli 
23. září galakoncert jedné z nejznáměj-
ších českých operních pěvkyň Evy Ur-
banové, která pravidelně vystupuje na 
největších světových operních scénách 
včetně milánské La Scaly či Metropolit-
ní opery v New Yorku. Urbanová zazpí-
vá v doprovodu renomovaného Morav-
ského klavírního tria to nejlepší z oper 
českého repertoáru. Vstupenky na tento 
koncert jsou již v prodeji.

V neděli 14. října se v kostele sv. Bar-
bory představí trio ANSemble Duettino 
tvořené dvěma sopranistkami, Rakušan-
kou Nicolou Proksch a Simonou Mrázo-
vou, a jejich dvorním pianistou Alexan-
drem Starým. V polovině listopadu vy-
stoupí v „Barborce“ úspěšná česká vio-
listka Kristina Fialová a přední český 
violoncellista Petr Nouzovský. Letošní 
programovou nabídku hudebního cyklu 
Bravo uzavře v prosinci pořad Adventní 
rozjímání v podání originální cimbálové 
muziky Cyril. (red)

Galakoncert představil 
široký záběr ZUŠ

Jednou z vrcholných událostí programu 
závěru školního roku zábřežské ZUŠ je 
již několik let pořádání slavnostního kon-
certu, letos nazvaného nově Galakoncert 
ZUŠ Zábřeh. 

Koncert moderovaný Ivou Martykáno-
vou a Františkem Kolčavou byl ukázkou 
pestrosti a široké nabídky uměleckého 
vzdělávání. Tentokrát přinesl přesvědčivý 
výkon dechového orchestru, vyrovnaný  
a podmanivý projev klavíristů, kytarový  
a smyčcový orchestr, nechyběly ani zpě-
vy, keyboard či sólové dechové nástroje. 

Žáci literárně-dramatického oboru 
přednesli čtení z knihy Lois Lowryové 
Spočítej hvězdy, se kterým se v celostát-
ní soutěži Čtenář na jevišti umístili v prv-
ní pětici. Závěr koncertu patřil tanečnímu 
oddělení s vysokou úrovní taneční tech-
niky. Ve foyer kulturního domu se kres-
bou a malbou v duchu své letošní výstavy  
s názvem Černobílá prezentovalo výtvar-
né oddělení.  (red)

Volejbalový turnaj 
opanoval Šumperk

V sobotu 23. června proběhl na volej-
balových kurtech Městského stadionu 
již 59. ročník turnaje města Zábřeha ve 
volejbale smíšených družstev. Toho se 
zúčastnilo devět týmů nejen z regionu, 
o vavříny bojovala i tři družstva z Pra-
hy. Mezi účastníky nechyběla řada ligo-
vých hráčů, což výrazně zkvalitnilo úro-
veň zápasů.

V turnaji nepotvrdila roli favorita 
pražská Kopýtka, která si neporadila se 
složitými povětrnostními podmínkami 
a po loňském vítězství skončila letos až 
třetí. Turnaj vyhrál tým složený z hrá-
čů ze Šumperska pod názvem Lachta-
ni. Příjemným překvapením se pak sta-
lo druhé místo domácího družstva VSK 
Zábřeh.  (red)

foto 3

foto 2

foto 4

foto 1



LÉTO U ZÁMKU / VĚRA ŠPINAROVÁ TRIBUTE ROCK BAND
Občerstvení zajištěno. Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Muzikál, bez omezení, titulky, USA 2018, 114 min.                                                  Kino Retro, 17:30, 120 Kč

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 92 min.              Kino Retro, 20:00, 110 Kč

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: JIMRAMOV – SVOJANOV
Kontakt p. Hedrichová, 732 552 732.                                             Sraz u kulturního domu, 6:00, návrat 20:00

PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA, KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI
Komedie, titulky, nevhodné do 12 let, Francie/USA 2018, 92 min.                        Kino Retro, 17:30, 120 Kč

ŽIVÁ KAPELA V KEMPU: ATOM                   Sport & Relax areál Bozeňov, 19:30, vstup volný

MISS HANOI
Krimi, drama, nevhodné do 12 let, titulky, Česko/Slovensko 2018, 90 min.         Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ÚŽASŇÁKOVI 2 3D + PŘEDFILM BAO
Animovaný, bez omezení, dabing, USA 2018, 118 min. + 8 min předfilm.          Kino Retro, 15:00, 140 Kč

MISS HANOI
Krimi, drama, nevhodné do 12 let, titulky, Česko/Slovensko 2018, 90 min.         Kino Retro, 17:30, 120 Kč

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Muzikál, bez omezení, titulky, USA 2018, 114 min.                                                  Kino Retro, 20:00, 120 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S FIT KLUB MAMI – ROZMARNÉ LÉTO (13. – 17. 8.)
Kontakt: radicova@ahopfun.cz, 777 231 534.                 Fit klub mami, Oborník 39, 8:00 – 16:00, 1300 Kč

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: NOVÁ PAKA – PECKA
Kontakt: p. Hedrichová, 732 552 732.                                                  Sraz na nádraží ČD 6:20, návrat 20:20

TOULKY HANOU – BRODEK U PŘEROVA  A OKOLÍ
Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.                                                                                    Odjezd ČD, 7:48

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

LÉTO U ZÁMKU / KINO POD HVĚZDAMI: TÁTOVA VOLHA
Komedie, bez omezení, 90 min. Promítání po setmění. V případě nepříznivého počasí se představení 
přesune do kina Retro.                    Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, promítání 20:00, 70 Kč

MISS HANOI
Krimi, drama, nevhodné do 12 let, titulky, Česko/Slovensko 2018, 90 min.        Kino Retro, 17:30, 120 Kč

EQUALIZER 2
Akční, krimi, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2018.                                              Kino Retro, 20:00, 120 Kč

VEPŘOVÉ HODY V NEMILI
Speciality, mažoretky, dětský kolotoč zdarma, ohnivá šou , DJ Seven. Hřiště u kulturního domu v Nemili, 14:00

ÚŽASŇÁKOVI 2 + PŘEDFILM BAO
Animovaný, bez omezení, dabing, USA 2018, 118 min. + 8 min předfilm.          Kino Retro, 17:30, 120 Kč

ŽIVÁ KAPELA V KEMPU: THE REASON Sport & Relax areál Bozeňov, 19:30, vstup volný

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Muzikál, bez omezení, titulky, USA 2018, 114 min.                                                  Kino Retro, 20:00, 120 Kč

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2018, 87 min.          Kino Retro, 15:00, 100 Kč

MISS HANOI
Krimi, drama, nevhodné do 12 let, titulky, Česko/Slovensko 2018, 90 min.        Kino Retro, 17:30, 120 Kč

BLACKkKLANSMAN
Krimi, drama, komedie, životopisný, nevhodné do 12 let, USA 2018, 128 min.  
 Kino Retro, 20:00, 110 Kč

SENIORSKÉ CESTOVÁNÍ S KLUBEM DŮCHODCŮ: ZLÍN – BAŤŮV KANÁL
 Odjezd z Bezručovy ulice, 7:00

50 LET OD OKUPACE
Setkání u příležitosti výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Vystoupí řečníci, 
pamětníci, písničkáři, ukončení akce před Lípou svobody v parku 3. ZŠ. Akci pořádá nestranná 
neformální skupina.   Masarykovo náměstí, 18:00

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

Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA
Výstava zachycuje cestu z Čech do anglického Land´s End. Kresby: profesor Rudolf Malec, fotografie: 
Zdeněk Malec a Evžen Malý.            Muzeum Zábřeh, minigalerie, 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

LÉTO U ZÁMKU / KINO POD HVĚZDAMI: FAKJŮ PANE UČITELI 3
Komedie, nevhodné do 12 let, dabing, 120 min. Promítání po setmění. V případě nepříznivého počasí se 
představení přesune do kina Retro.  
 Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, promítání 20:00, 70 Kč

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

HNĚVKOV – FEST  
Hrají Atom, 4WD, WiFiTch, 2KU1, DJ Wentoline.                                           Hřiště v Hněvkově, 17:00

CHATA NA PRODEJ
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2018, 77 min.                                          Kino Retro, 17:30, 120 Kč

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

ŠVAGROV – LOUČNÁ NAD DESNOU
Vedoucí p. Malá, 732 572 629.                                                                                                  Odjezd ČD, 7:09

BOZEŇOVSKÁ NOHEJBALOVÁ SÉRIE – TURNAJ Č. 2
Registrace: hrubanova@bozenov.cz.                                                     Antukové kurty Kempu Bozeňov, od 8:30

21. PIVNÍ SLAVNOSTI
Soutěže, tombola, skákací hrad, slosovatelné vstupenky. Od 15:00 kapela Ticho Buď, od 20:00 Noa. Akce 
se koná za každého počasí. Hlídané parkoviště kol.                           Areál sokolovny v Chromči, 14:00, 50 Kč

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

CHATA NA PRODEJ
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2018, 77 min.                                          Kino Retro, 20:00, 120 Kč

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, Německo/Dánsko 2018, 90 min. Kino Retro, 15:00, 110 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

BEZDĚKOV – LEVANDULOVÁ VYCHÁZKA
Vedoucí p. Jašek, 737 763 204.                                                                                     Odjezd ATB Valová, 10:45

ÚŽASŇÁKOVI 2 3D + PŘEDFILM BAO
Animovaný, bez omezení, dabing, USA 2018, 118 min. + 8 min předfilm.              Kino Retro, 17:30, 140 Kč

CHATA NA PRODEJ
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2018, 77 min.                                          Kino Retro, 20:00, 120 Kč

LÉTO U ZÁMKU / ZZ TOP CZECH REVIVAL BAND
Občerstvení zajištěno.     Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

WHITNEY
Dokumentární, hudební, životopisný, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie/USA 2018, 120 min.
 Kino Retro, 17:30, 110 Kč 
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT 3D
Akční, dobrodružný thriller, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2018, 147 min.       Kino Retro, 20:00, 150 Kč

JANOVICE – ŽĎÁRSKÝ POTOK – SKŘÍTEK
Vedoucí p. Baráková, 731 745 709.                                                                                            Odjezd ČD, 7:09

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ MO SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ZÁBŘEZE  
 Kulturní dům Nemile, 14:00

ÚŽASŇÁKOVI 2 3D + PŘEDFILM BAO
Animovaný, bez omezení, dabing, USA 2018, 118 min.. + 8 min předfilm.            Kino Retro, 17:30, 140 Kč

CHATA NA PRODEJ
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2018, 77 min.                                          Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ÚŽASŇÁKOVI 2 + PŘEDFILM BAO
Animovaný, bez omezení, dabing, USA 2018, 118 min. + 8 min předfilm.             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

MAMA BRASIL
Drama, titulky, nevhodné do 12 let, Brazílie/Uruquay/Německo 2018, 95 min.        Kino Retro, 20:00, 80 Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S FIT KLUB MAMI – ATLETICKÝ KEMP (6. – 10. 8.)
Kontakt: radicova@ahopfun.cz, 777 231 534.                    Fit klub mami, Oborník 39, 8:00 – 16:00, 1300 Kč

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

KRÁLICKO – VYCHÁZKA
Vedoucí p. Malá, 732 572 629.                                                                                      Odjezd ATB Valová, 6:13

ÚŽASŇÁKOVI 2 + PŘEDFILM BAO
Animovaný, bez omezení, dabing, USA 2018, 118 min. + 8 min předfilm.             Kino Retro, 17:30, 120 Kč

PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA, KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI
Komedie, titulky, nevhodné do 12 let, Francie/USA 2018, 92 min.                           Kino Retro, 20:00, 120 Kč
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Sobota 28. července

Pátek 27. července

Neděle 29. července

Čtvrtek 26. července

Čtvrtek 2. srpna

Sobota 11. srpna

Dne 6. července jsme si připomněli  
5. výročí úmrtí

 
pana Iva Kubíčka.

S láskou a úctou vzpomíná  
manželka s rodinou.

Pátek 10. srpna

Dne 23. července by se dožil 80 let

pan Jaroslav Roček  
ze Zábřeha.

Vzpomínají manželka, děti s rodinami  
a sestra s rodinou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 28. července 2018 oslaví životní  
jubileum 70 let  

 

pan Václav Kupka.   
 

Hodně štěstí, zdraví a životního elánu  
do dalších let přeje dcera Slavěna s rodinou.

KČT O ZdP 
Zábřeh

Sobota 4. srpna

Neděle 5. srpna

Neděle 12. srpna

Pondělí 13. srpna

KČT O ZdP 
Zábřeh

Středa 15. srpna

Čtvrtek 16. srpna

Pátek 17. srpna

Pondělí 6. srpna

Fit klub mami

KČT O ZdP 
Zábřeh

Sobota 18. srpna

Neděle 19. srpna

Pondělí 20. srpna

Zábřeh pro 
demokracii

Úterý 21. srpna

SDH Hněvkov

TJ Sokol 
Chromeč

KČT O ZdP 
Zábřeh

Pátek 3. srpna

Středa 8. srpna

Čtvrtek 9. srpna

Fit klub mami

SDH Nemile

Středa 22. srpna

Čtvrtek 23. srpna
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