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Stoleté výročí Československé repub-
liky si Zábřeh připomene o posledním 
říjnovém víkendu několika událostmi. 
V pátek 26. října se v kulturním domě 
uskuteční slavnostní koncert. 

V neděli 28. října v 8.30 hodin bude 
při slavnostní bohoslužbě v zábřežském 
farním kostele sv. Bartoloměje požehná-
na vlajka České republiky. Nová vlajka, 
kterou nechalo Město Zábřeh při příle-
žitosti výročí zhotovit, ale nebude jedi-
nou památkou na kulaté výročí důležité-
ho okamžiku naší státnosti. Před třemi 

základními školami 
budou nainstalová-
ny stožáry, na kte-
rých budou národní 
vlajky umístěny na-
stálo. 

Do oslav se mo-
hou aktivně zapo-
jit také občané, a 
svým dílem tak při-
spět k obnově měs-
ta a státu. Na sídli-
šti Severovýchod 
budou v den výročí 
vysázeny lípy. Vý-
sadba se uskuteč-
ní ve 14 hodin na 
prostranství před 
základní školou  

a je krokem k revitalizaci největšího 
zábřežského sídliště. „Cílem je připo-
menout stoleté výročí důležitého oka-
mžiku naší státnosti a přispět k rozvo-
ji zeleně v našem městě. Státní vlajka  
i lípa jsou pro náš národ důležitými 
symboly,“ sdělil k oslavě výročí starosta 
Zábřeha František John. 

Při příležitosti jubilea byla 28. září 
založena také alej na Humenci, do 
které se aktivně zapojili skauti a další 
spoluobčané (na snímku). (red)

Letošní volby do zastupitelstva města 
nejen že potvrdily jasnou hegemonii KDU
-ČSL na zábřežské politické scéně, lidov-
ci si navíc oproti minulým volbám ještě o 
jeden mandát polepšili. O hlasy voličů se 
tentokrát ucházelo jen sedm uskupení, pě-
tiprocentní hranici nutnou pro vstup do za-
stupitelstva nakonec překročila všechna. 

Z jedenadvaceti míst v zastupitelstvu 
deset připadne lidovcům, kteří z 88.342 
platných hlasů získali 41,69% hlasů (tj. 
ještě o osm procent víc než v roce 2014)  
a nebyli daleko ani od šance získat v za-
stupitelstvu nadpoloviční většinu.

Druhý v pořadí, hnutí ANO 2011, si 
oproti minulým volbám výrazně polepšil 
o sedm procent (na 15,34%) a rozšířil po-
čet svých mandátů ze dvou na tři. Nová-
ček letošních voleb, kandidátka Starostů 
a nezávislých, slavil úspěch, když získal 
10,37% hlasů a s tím i dva mandáty. Po 
dvou mandátech získala i Nezávislá vol-
ba (9,83% hlasů oproti 6,74% v roce 2014 
znamená zisk jednoho mandátu navíc)  
a KSČM (8,3% znamená dvouprocentní 
pokles, počet mandátů zůstává nezměně-
ný). 

Šestá ODS si s 8,22% hlasů polepšila  
(v roce 2014 to bylo jen 5,32%), zůstává 
ale u jednoho zastupitele, od zisku komu-
nistů a tím dvou mandátů ji dělilo jen se-
dmdesát hlasů.

Jen těsně do zastupitelstva prošla 
ČSSD s 5,24%, před sečtením výsledků z 
posledního okrsku dokonce klesla pod pě-
tiprocentní hranici zajišťující vstup do za-
stupitelstva. I tak je to pro minule druhou 
stranu pokles o téměř sedm procent hlasů 
a ztráta dvou ze tří mandátů.

Nejvíce hlasů získali letos kandidáti 
KDU-ČSL František John (2.802), Lubo-
mír Pek (2.097), Pavel Doubrava (2.055), 
přes dvoutisícovou hranici se přehoupl  
i Josef Klimek (2.049). O jednoznačném 
vítězství KDU-ČSL vypovídá i skuteč-
nost, že i jedenadvacátý z lidoveckých 
kandidátů obdržel téměř čtrnáct set hlasů, 
z ostatních stran se přitom víc než tisíce 
hlasů dočkal pouze Zdeněk David (Nezá-
vislá volba).

Letošní volby nepřinesly žádné velké 
změny ve složení zastupitelstva, v zastu-
pitelských lavicích usedne poprvé osm 
nováčků.  (mk)

Město si připomíná výročí republikyKDU-ČSL potvrdila svou hegemonii,  
získala deset mandátů z jednadvaceti

V případě, že nebude podána žaloba na výsledek voleb, uskuteční 
se ustavující zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ve čtvrtek  

1. listopadu od 16 hodin ve velkém sále kulturního domu.
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Zvolení zastupitelé                   Počet hlasů
František John         (KDU-ČSL)  2.802
Lubomír Pek            (KDU-ČSL) 2.097
Pavel Doubrava       (KDU-ČSL) 2.055
Josef Klimek            (KDU-ČSL) 2.049
Josef Kroul               (KDU-ČSL) 1.862 
Lukáš Běhal             (KDU-ČSL) 1.832
Karol Ozorovský     (KDU-ČSL) 1.798
Ludmila Macáková (KDU-ČSL) 1.793
Milan Ryšavý          (KDU-ČSL) 1.655
Tomáš Appl             (KDU-ČSL) 1.623

Zdeněk David      (Nezávislá volba) 1.085
Vít Komárek (Starostové a nezávislí) 959
Petr Krmela              (ANO 2011)  958
Martin Paclík        (Nezávislá volba)  896
Miloš Unzeitig         (ANO 2011)  812
Ivona Pisková          (ANO 2011)  774
Lubomír Vepřek (Starostové a nezávislí) 656
Jiří Černý           (KSČM a nezávislí)  635
Miloš Lachnit               (ODS)  519
Zdena Marcinková  (KSČM a nezávislí) 505
Karel Crhonek             (ČSSD)  455

František John zabodoval
Jednoznačně nejvyšší podporou mezi 

kandidáty se může chlubit současný sta-
rosta František John, který obdržel 2.802 
hlasů, což znamená, že ho zakřížkovalo 
na šedesát procent všech voličů, kteří se 
dostavili k urnám (odevzdáno bylo 4.701 
obálek). 

Postoupila většina lídrů
Šest ze sedmi lídrů kandidátek postou-

pilo do zastupitelstva, pouze barvy ODS 
bude hájit čtvrtý v pořadí, Miloš Lachnit. 
Největšími „skokany“ těchto komunál-
ních voleb ale byli Lubomír Vepřek (Sta-
rostové a nezávislí), který se do zastupitel-
stva dostal z jedenáctého místa své kandi-
dátky, a Miloš Unzeitig (ANO 2011), kte-
rý byl nominován na sedmém místě. 

Volební účast vzrostla
Volební účast se letos zvedla, k voleb-

ním urnám se dostavilo 4.701 z 11.142 
oprávněných voličů, tj. 42,19% účast 
(před čtyřmi lety jen 37,33%). 

Nejvyšší volební účast (76,36%) nahlá-
sili tradičně v okrsku číslo 14 – Pivoníně. 
Nejnižší (28,87%) opět zaznamenal okr-
sek č. 2 – Masarykovo náměstí a okolí.

Výrazné vítězství KDU-ČSL se pro-
jevilo i v jednotlivých okrscích. Lidovci  

s jistotou zvítězili ve všech patnácti okrs-
cích. Nejtěsnější souboj přinesly výsled-
ky v okrsku č. 14 (Pivonín) kde KDU- 
ČSL dělilo od druhé Nezávislé volby de-
vět procent. Z velkých městských okrsků 
pak bylo lidovcům nejblíže (kolem 16% 
rozdílu) ANO 2011 v okrscích 10 (ČSA) a 
7 (Severovýchod). Hnutí na druhém místě 
skončilo ve dvanácti okrscích, jednou se 
ze stříbra radovala Nezávislá volba a dva-
krát Starostové a nezávislí. Největší roz-
díl naopak zaznamenali v okrsku č. 15 
(Václavov), kde mezi vítěznou KDU-ČSL  
a druhým (ANO 2011) zela propast 
třiačtyřiceti procent.

Zastupitelstvo omládlo
Průměrný věk zastupitelů po letošních 

volbách klesl pod padesát let (48,5 roku 
oproti jednapadesáti letům po volbách 
v roce 2014). Nejstarším zastupitelem 
bude s 69 lety Karel Crhonek, nejmlad-
ším zůstává Lukáš Běhal (33 let). 

Ženy zůstanou tři
Počet příslušnic něžného pohlaví zů-

stane beze změn, mezi jedenadvaceti 
zastupiteli jsou tři ženy – Ludmila Ma-
cáková (KDU-ČSL), Zdena Marcinko-
vá (KSČM a nezávislí) a Ivona Pisková 
(ANO 2011).  (mk)

Volební zajímavosti

Koncert k výročí republiky nabídne  
i unikátní módní přehlídku

Na slavnostní koncert pořádaný u pří-
ležitosti 100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky pozve Město Zábřeh  
v pátek 26. října do kulturního domu. Na 
setkání evokujícím atmosféru hudebních 

večírků první poloviny minulého století 
vystoupí spolu s orchestrem dámské vo-
kální trio Sestry Havelkovy, jehož reper-
toár tvoří výhradně šlágry z období První 
republiky.  (Pokračování na straně 2)



Festival Den architektury se v Zábřeze 
konal poprvé. Stejně jako v šestaosmdesá-
ti dalších českých i slovenských městech 
jej provázelo téma 100 let republiky. 

Festival zahájili organizátoři netradič-
ně: Na rozlehlé ploše zbourané textilky 
Perla proběhl poslední zářijovou sobo-
tu fotbalový turnaj za účasti pěti týmů, 
do areálu zavítalo na dvě stě lidí. Divá-
ci si mohli prohlédnout výstavu historic-
kých snímků areálu a při sledování zápa-
su si natočit pivo či opéct špekáček. Vítě-
zem turnaje se stal tým mladých fotbalis-
tů PAY DAY, kterému byl na dalších 100 
let symbolicky propůjčen pohár v podobě 
okované dlažební kostky opatřené pamět-
ním nápisem. Ten bude zadlážděn v blíz-

kosti náměstí. 
V neděli se něko-

lik nadšenců sešlo před 
kostelem sv. Bartolomě-
je, aby si prošli starou 
zapomenutou barokní 
cestu. Ta vedla po zce-
la rovné přímce od ba-
rokní niky pod kostelem  
a opatřena alejí vedla 
až k dnešní kapličce sv. 
Františka za obchvatem. 
Odpoledne se pak v kině 
Retro konalo promítání 
filmů s architektonickou 
tematikou.

V pondělním podveče-
ru festival zakončila pro-

cházka po Zábřeze v jeho prvorepubliko-
vých stopách. I přes déšť a vítr se zájemců se-
šlo na třicet. Cesta za provázení historickými 
fotografiemi vedla na místo bývalé plovár-
ny, u Oborníku proběhla diskuze o industri-
ální historii města a na Masarykově náměstí 
o jeho původní podobě. Procházku završilo 
představení rekonstrukce základní umělecké 
školy jejím autorem Lukášem Blažkem. 
„Rozloučili jsme se na náměstí 8. května, 
kde jsme nevěřícně porovnávali senzační 
prvorepublikový a soudobý vzhled fasá-
dy nemocenské pojišťovny navržené vý-
znamným architektem Jindřichem Kum-
poštou,“ uzavřel Ondřej Pchálek, jeden  
z organizátorů festivalu.  (red)
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Den architektury nabídl fotbal,  
filmy i procházky

Z ČINNOSTI  
MĚSTKÉ POLICIE

V září strážníci městské policie zasa-
hovali u osmi krádeží v obchodech, se-
dmkrát u podnapilých osob ležících na 
veřejných prostranstvích, odchytili de-
set volně pobíhajících psů. Rovněž za-
znamenali 413 přestupků. Dále řešili mj. 
následující případy:

• Odpoledne v úterý 11. září zasaho-
vali na základě telefonního oznámení 
v ulici Na Hrázi, kde ležela žena a dva 
bezdomovci, kteří si hráli s její pětiletou 
dcerou. Muži odmítli dechovou zkouš-
ku, zjevně ale byli podnapilí. Žena při-
znala, že pila víno a na chvíli se prospa-
la, ale dítě měli hlídat právě přítomní 
muži. Provedená dechová zkouška u ní 
ukázala 0,83 promile alkoholu. O věci 
byl vyrozuměn orgán sociálně právní 
ochrany dětí.

• Plné ruce práce měli strážníci před 
půlnocí 18. září, kdy na žádost Policie 
ČR spolupracovali na vykázání cestují-
cích z vlaku. Pomoc i účast hlídek Poli-
cie ČR a psovoda byly na místě, z vlaku 
bylo nutno vykázat patnáct opilců.

• Doslova o život šlo o dva dny poz-
ději muži, který ležel opilý a neschopný 
pohybu u železničního přejezdu, odkud 
jej strážníci přesunuli, začali s první po-
mocí, rovněž byla přivolána záchranka. 
Ta muže upadajícího do bezvědomí od-
vezla do nemocnice, dechová zkouška 
totiž prokázala hrozivých 3,9 promile.

• V pátek 28. září pomáhali strážní-
ci nevidomému muži z Vikýřovic, který 
se potřeboval dostat z Valové na nádra-
ží ČD. Osoba, která jej měla doprovodit 
domů, se ale na místo nedostavila, stráž-
níci proto muže převezli na nádraží, kde 
si koupil lístek, a pomohli mu nastoupit 
do správného vlaku.  (red)

Městský ples je tradičně spjatý s předá-
váním prestižního ocenění významným 
osobnostem či institucím. Zábřežští obča-
né, právnické osoby či kolektivy osob pů-
sobící na území města mohou do 31. října 
zasílat nominace na Cenu města Zábřeh.

Ta je každoročně udělována zastupitel-
stvem města jako ocenění dlouhodobých 
mimořádných aktivit pro město a jeho ob-
čany, ocenění mimořádného počinu, kte-
rý významně přispěl k rozvoji města nebo 
šíření jeho dobrého jména, a ocenění mi-
mořádných projevů statečnosti při zá-
chraně lidského života, zdraví či majetku. 
Oceněny mohou být nejen fyzické osoby, 
právnické osoby, ale i kolektivy osob, kte-
ré v Zábřeze sídlí či působí. 

 „Písemné nominace na Cenu měs-
ta Zábřeh přijímá odbor školství, kultury  
a tělovýchovy městského úřadu. Formu-
lář a pravidla pro podávání nominací lze 
nalézt na internetových stránkách města  
v sekci Zábřeh/Cena města,“ informovala 
vedoucí odboru Blanka Sedlačíková.  (red)

Radnice přijímá 
nominace na Cenu města 

Koncert k výročí republiky nabídne  
i unikátní módní přehlídku

(Dokončení ze strany 1)
Hudební produkci doplní unikátní mód-

ní přehlídka originálního dobového oble-
čení. „Jedinečná kolekce prvorepubliko-
vých rób, doplňků a šperků pocházející z 
unikátní sbírky Vlaďky Dobiášové vzni-
kala desítky let a dnes má nevyčíslitelnou 
historickou hodnotu,“ uvedl Zdeněk Da-
vid z kulturního domu. „Některé modely 
mají i zajímavou historii spojenou s jejich 
původními majiteli, pocházejí totiž ze šat-
níků slavných osobností té doby,“ zdůraz-
nil. Na mole tak návštěvníci uvidí napří-
klad autentický oblek Svatopluka Beneše, 
šaty Adiny Mandlové nebo doplňky Na-
taši Gollové. Přehlídku doprovodí hudba 
z příslušného období, rovněž v původních 
nahrávkách. 

Originálními předměty, dekoracemi  
a prvorepublikovými módními doplňky 
v podobě klobouků, pléd nebo rukaviček 
bude vybaven také stylový fotokoutek, 
který bude možné před koncertem, ale  
i po něm navštívit ve vestibulu kulturního 
domu. „Na návštěvníky, kteří se na kon-
cert dostaví ve společenském oděvu s re-
tro doplňkem, čeká welcome drink a na 
všechny potom ochutnávka ručně vyrá-
běného prvorepublikového pečiva z Gol-
dova pekařství v Příboru,“ popisuje další  
z lákadel akce Zdeněk David.

Vstupenky na slavnostní koncert, na kte-
rý je zvána široká veřejnost, lze zakoupit 
v pokladně kulturního domu za příznivou 
cenu od 200 Kč. Akce se koná za podpory 
Města Zábřeh a Olomouckého kraje.  (red)

Zábřeh se připojil ke kampani NEPETUJ
Město Zábřeh se zapojilo do kampaně 

pod názvem NEPETUJ, jejímž cílem je 
měnit myšlení lidí ve vztahu k zodpověd-
nosti za vyprodukovaný odpad, snížit pro-
dukci jednorázových PET lahví a zároveň 
jít ostatním příkladem.

K tomuto počinu přivedli úřad obča-
né poté, co Zábřeh prezentoval na soci-
álních sítích, že radnice nepoužívá obaly. 
To znamená, že na všechna jednání včet-
ně zastupitelstva a návštěvám je podává-
na voda ve skleněných džbánech. Sme-

tánky v plastových kelímcích a balený 
cukr vystřídala porcelánová cukřenka  
s mléčenkou. 

„Zrušení používání balené vody byl 
jedním z mých prvních počinů na zábřež-
ské radnici, kupovala se např. na jednání 
zastupitelstva, rady, komisí i výborů. Jsem 
rád, že jde environmentální povědomí do-
předu. Každý z nás může ovlivnit to, co po 
něm zůstane dalším generacím. Nejekolo-
gičtější obal je žádný obal,“ uvedl starosta 
František John.  (red)

Panorama Zábřeha z Humence a z cen-
tra města, Welzlova socha na nádraží, Be-
zručovy sady či Oborník – nejen tyto po-
hlednice nabízí stolní kalendář města na 
rok 2019 pohledem vnímavého fotografa 
a patriota Radomíra Grilla. 

Slavnostní křest nového pohlednicové-
ho kalendáře se uskutečnil v pátek 14. září 
na Radniční noci. 

Kromě pohlednic najdou lidé v ka-
lendáři důležitá telefonní čísla, prostor 
pro poznámky i plánovací kalendář. K 
dostání je v turistickém informačním 
centru.  (red)

Kalendář města na rok 
2019 je k již dostání 

Město připravuje na říjen až prosinec 
pokračování pokládky městské optické 
sítě v ulicích Tunklova, Na Křtaltě a ČSA 
směrem k vlakovému nádraží. Tento krok 
umožní v budoucnosti realizovat po tra-
se optických kabelů umístění kamer pro 
městskou policii, platební terminály pro 
parkovací pokladny, vysoké datové spo-
jení mezi příspěvkovými organizacemi či 
zvažované zřizování WiFi a info pointů. 
Využití chrániček bude možné i pro kon-
cept chytrého města, tzv. smart city. 

Optická síť bude sloužit především 
potřebám města, které tak získá i vyso-
korychlostní datové připojení, které je v 
současné době pro sídlo velikosti Zábřeha 
nutností.  (red)

Pokračuje pokládka 
optické sítě 

Od 10. října až do 10. prosince je kraj-
ským úřadem povolena částečná uzavírka 
provozu na silnici I/44 v Zábřeze. V úse-
ku mostu mezi čerpacími stanicemi Shell  
a Moll bude probíhat jako střídavá uzavír-
ka pravého a levého jízdního pruhu, kdy 
budou oba jízdní pruhy v minimální šíři 
2,75 m. Důvodem částečné uzavírky je 
výměna mostního uzávěru.  (red)

Částečná uzavírka 
provozu na obchvatu 

Další ročník dopravně bezpečnostní 
akce pro předškolní děti Bezpečná ces-
ta připravila na čtvrtek 27. září Mateř-
ská škola Severáček. Desítky malých 
předškoláků i školáků doprovázeli rodiče  
i prarodiče, kteří se v nemalé míře také 
do hry zapojili.

Po zahájení starostou Františkem 
Johnem se děti vydaly na soutěžní tra-
su ulicemi sídliště. Zde si malí účastníci 
vyzkoušeli své znalosti dopravních před-
pisů, na jednotlivých stanovištích plnili 
úkoly s dopravní tematikou, které se ka-
ždý rok obměňují, seznámili se u oprav-
dového semaforu se světelnou signaliza-
cí a základními dopravními značkami. 
Na dopravním hřišti v zahradě mateřské 
školy poutalo pozornost povedené vy-
stoupení dramaťáčku KIX ze ZŠ a DDM 
Krasohled. 

„Věříme, že ceny pro všechny děti, re-
flexní batůžky, jim nejen udělaly radost, 
ale pomohou i pro zvýšení jejich bezpeč-
nosti na ulicích,“ uvedla ředitelka škol-
ky Jana Kratochvílová.  (red) 

Ulice Severovýchodu 
ožily Bezpečnou cestou

V sobotu 29. září se konalo ve sloven-
ské Levoči 2. mistrovství Evropy mysli-
veckých trubačů. Soutěže se zúčastnily 
soubory ze sedmi zemí, z nichž každá no-
minovala své nejlepší hudebníky. 

V kategorii Es ladění hájili barvy Čes-
ké republiky spolu s Trubači Zábřeh také 
Jihočeští trubači. Oběma českým soubo-
rům se podařilo probojovat se do finále 
mezi tři nejlepší soutěžící. Lépe se daři-
lo zástupcům Zábřeha, kteří získali druhé 
místo za vítězným německým souborem 
Thüringer Jagdhornbläser e.V.  (red)

Trubači dovezli stříbro  
z mistrovství Evropy

Na Zahradní proběhlo Jablkobraní
Ve čtvrtek 20. září provoněla MŠ Za-

hradní sladká vůně podzimu. při tradič-
ním Jablkobraní.

Děti i rodiče plnili společně zábavné 
úkoly: házeli jablka do koše, lovili je ve 
vodě, trefovali se na cíl, zdolávali slalom. 
Maminky a babičky dětí připravily slad-
kosti napečené z jablek.

Školka pravidelně spolupracuje s ha-
siči. Děti je pozorují při výjezdech, mají 

možnost nahlédnout do prostor stanice, 
seznamují se s výstrojí a s jejich činností. 

Vzhledem k nedávné tragické události 
u HZS Zábřeh se zaměstnanci školky spo-
lečně s rodiči rozhodli, že pomohou. Vr-
cholem letošního setkání tak byla Plyšá-
ková tombola, která udělala radost hned 
dvakrát. Žádné dítě neodcházelo s prázd-
nou a získaná suma 6.000 Kč byla zaslána 
na transparentní účet HZS Zábřeh.  (red)



strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 15/2015   INZERCE   strana 3 Zábřeh 20/2018

Přijďte se k nám 
nezávazně podívat.

      800 777 000 
      nabory@epcos.com

Volejte 
pište

EPCOS s.r.o. Šumperk

OPERÁTORY
SEŘIZOVAČE

Hledáme

Bosch Car Service ... kompletně, odborně, výhodně

Buďte připraveni na zimu
a přezujte včas!

Tel.: 602 704 665

PAS Zábřeh na Moravě a. s.
U Dráhy 828/8, Zábřeh

Připravte své auto na zimu
v našem Bosch Car Service!

Tel.: 602 704 665
PAS Zábřeh na Moravě a. s., U Dráhy 828/8, Zábřeh

* Test stavu autobaterie
* Kontrola provozních kapalin, brzdového 
  systému a osvětlení vč. jeho seřízení
* Vizuální kontrola podvozku a karoserie
* Test tlumičů
* Výměna a přezutí pneu

HLEDÁME KUCHAŘE / KUCHAŘKU DO MOHELNICE
Informace o pozici: 

-práce na HPP
- výroba a výdej teplých jídel

 - PO - PÁ, pouze ranní směny
- práce o víkendu 1 x za měsíc Nabízíme:  

 - výplatu formou garantované smluvní mzdy
- výhodné závodní stravování 

- mzda od 22 000 Kč
- mobilní tarif 

Kontakt: 724 437 141, kariera@gthcatering.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. 

REZERVACE na tel. 605 402 639, 603 265 824 | nosalkova@seznam.cz

KONÍRNA - 100% SOUKROMÍ
Restaurace Kaštan NABÍZÍ k jednorázovému pronájmu nově zre-
konstruované stylové prostory na Farní ulici 16, Zábřeh na konání: 
– oslav – svateb – srazů – fIremních večírků  
– školení – pohřebních hostin  
3 salonky s celkovou kapacitou 50 míst + venkovní terasa
k dispozici – výčepní zařízení, kuchyňka, stolovací servis,  
kávovar, lednice, venkovní gril 
Možnost využití mexické kuchyně restaurace Castaňa.

P R A C O V N Í K  L O G I S T I K Y  /  R O Z VO Z  Z B O Ž Í

Jsi spolehlivý, komunikativní a flexibilní?  
Máš dobrou fyzičku a ŘP skupiny B?  

Chceš manipulovat se zbožím v našich skladech 
 a rozvážet zboží zákazníkům? 

Pak hledáme právě tebe!

Nabízíme zaměstnání na DPP nebo HPP  
v příjemném kolektivu. Firemní benefity.

Místo výkonu práce: Zábřeh 

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

Zašli nám krátký  
motivační dopis  

+ životopis.

Elektro Urbánek s.r.o.
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HŘÍŠNĚ CHUTNÁ VÍDEŇ 

Zveme Vás do nově otevřeného salónu Noella&Ketty 
v ulici 17. listopadu 1a (za bývalou pekárnou U Kylarů). 

Nabízené služby: kosmetika, masáže, pedikůra, manikůra a další.   
Těšíme se na Vás!

Tel.: 704 590 559   |   775 646 968 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Nalep etiketu #Nepetuj na opakovaně 
plněnou lahev! 
Nalepením etikety dáváš svému okolí jasně najevo, že se nebojíš jít 
příkladem a že ti není lhostejné životní prostředí. 

 
Naplňuj svoji lahev opakovaně! 
Opakovaným plněním lahve netvoříš zbytečný odpad v podobě 
PET lahví a jsi dobrým příkladem toho, jak alespoň trochu pomoci 
přírodě a minimalizovat tvorbu odpadu. 

 
Zaregistruj etiketu a zapoj se do soutěže! 
Naplňuj svoji lahev opakovaně, zaregistruj svoji etiketu do soutěže 
na www.nepetuj.cz a vyhraj věcné ceny od sponzorů kampaně. 
 
 

Vyfoť a sdílej fotku s hashtagem #Nepetuj 
na instagramu či facebooku, ať o tobě 
víme! 

 

 
Děkujeme všem, kteří se nebojí jít příkladem svému okolí a prostřednictvím 

etikety #Nepetuj šíří dobrou myšlenku! 

 

JE ČAS SE ZAMYSLET! 

www.nepetuj.cz 

Město Zábřeh 
vyhlašuje personální výběrové řízení 

na obsazení pracovní pozice:  
 

 

 Referent Odboru vnitřních věcí  
Městského úřadu Zábřeh 

 

 

Více na www.zabreh.cz  
v sekci Město a úřad/Volná pracovní místa 

 
Bližší informace podá také 

vedoucí Odboru vnitřních věcí  
Mgr. Jitka Sekaninová, tel.: 583 468 261 

Výstava jablíček

Srdečně zve  
a těší se na Vás 
 Štěpán Brablec!

eC služby, s.r.o., smluvní partner ČeZ

PROJEKTANT ELEKTRO 
elekTroMonTÉr

přijme do pracovního poměru kolegy na pozice

požadujeme: vzdělání elektro, spolehlivost, zodpovědnost 
nabízíme: benefity, zvyšování odborné kvalifikace, moderní pracovní 

prostředí, práci ve stabilní společnosti a další 
Pracoviště Zábřeh.

e-mail: ecsluzby@seznam.cz | Mobil: 720 520 193 | www.ecsluzby.cz



Bez prvoplánového humoru a vulga-
rit, ale zato s dávkou ironie a především 
uvěřitelnosti oslovili ve čtvrtek 4. října 
zábřežské diváky protagonisté komedie 
Chvilková slabost. V díle z pera Donal-
da Churchilla exceluje herecké duo David 
Matásek a Petra Špalková. 

Ti se v roli bývalých manželů dva roky 
po rozvodu setkávají na společné chalupě. 

Ta se má prodávat, a tak je nutné se podě-
lit o majetek. Setkávají se na první pohled 
vyrovnaní: Tony je ženatý s výrazně mlad-
ší dívkou, Audrey má těsně před sňatkem.

V průběhu dělení majetku se jen utvrzu-
jí, že rozvod byl tím nejlepším, co mohli 
provést, vždyť se nesnášejí, věčně se há-
dají… a nakonec si uvědomují, že jejich 
současné životy ale ve skutečnosti nejsou 
v nejlepším pořádku. Místo domu tak dě-
lají pořádek ve svých vztazích, do toho na-
víc vpadne potrhlá osmnáctiletá dcera.

Chvilková slabost kromě vynikajících 
hereckých výkonů záletného Tonyho a do-
minantní Audrey a dávky mírně uštěpač-
ného humoru nabídla také ne příliš běž-
nou opravdovost a uvěřitelnost příběhu, 
v němž oba hlavní protagonisté nakonec 
zjišťují, že přes všechny rozpory vlastně 
neumí žít jeden bez druhého.  (mk)

Hráči Sulka měli v neděli 30. září slib-
ně rozehraný duel na trávníku silné Sig-
my Lutín. Od 18. minuty sice prohrávali  
o gól, usilovali ale o vyrovnání. Jenže na 
začátku druhého poločasu je srazila ke 
dnu nepovedená desetiminutovka, během 
které třikrát inkasovali.

Nejprve ve 48. minutě udeřil Tomáš 
Los, pár okamžiků poté se prosadil Tomáš 
Körner. A když v 57. minutě využil naří-
zený pokutový kop a vstřelil svou druhou 
branku Los, vedl Lutín rázem 4:0.

O jediný gól hostů se paradoxně posta-
ral zábřežský brankář. Ten se totiž na zá-
věr střetnutí postavil k pokutovému kopu 
a nezaváhal. Sulku to ale nebylo nic plat-
né, na body ani tak nedosáhlo.

Zábřeh kvůli rekonstrukci domácího 
stadionu pokračuje v sérii venkovních 
utkání, v dalším zápase  zavítal na hři-
ště předposledního Hněvotína. Ani zde 
ale nedostalo Sulko nic zadarmo. Hosté 
šli sice do vedení již v 6. minutě gólem 
Filipa Šincla, jenže po pár vteřinách za-
řídil vyrovnání hněvotínský David Hor-
nich. Zábřeh byl nicméně častěji na míči, 
hlavně ve druhé půli diktoval tempo hry. 
Přesto na tabuli dlouho svítilo vyrovna-
né skóre. Bojovný výkon nakonec v 69. 
minutě pečetil brankou Jakub Hymr, jenž 
skóroval a zařídil Sulku důležité vítěz-
ství 2:1.

TJ Sigma Lutín – SK Sulko Zábřeh 
4:1 (1:0). Branky: 18. Skopalík, 48. a 57. 
Los, 54. Körner – 81. Toman. 

FC Hněvotín – SK Sulko Zábřeh 1:2 
(1:1). Branky: 7. Hornich – 6. Šincl, 69. 
Hymr.  (red)

Patnáctý ročník festivalu Jazz in Hall 
v sobotu 6. října opět nastěhoval do haly 
Sokola skvělou muziku, zvučná jména či 
pohodovou atmosféru, to vše doprováze-
né i dobrou diváckou návštěvou. 

Festival pořádaný za podpory Olo-
mouckého kraje a Města Zábřeh tvoři-
la nově tři místo čtyř vystoupení. Dal-
ší kapela, brněnská The Shookies, hrála  
v téměř letním večeru ve stanu před halou  
a její svižná muzika si našla řadu přízniv-
ců využívajících rovněž tradičně bohaté 
nabídky občerstvení. 

Hlavní část festivalu ale přece jen pro-

bíhala v tenisové hale, kde 
úvod patřil pořádajícímu 
Moravia Big Bandu. Ten 
se svými sólisty a zpěvá-
ky kromě oblíbených ever-
greenů připravil pro své 
fanoušky také novinky 
popové i jazzové. Tradi-
ce přizvání známého hosta 
nebyla přerušena ani letos, 
Band si zahrál s Leonou 
Machálkovou (na sním-
ku). Pěvecká a muzikálová 
stálice české hudební scé-
ny se představila zábřež-
skému publiku především 
s vynikajícím pěveckým 

výkonem, velkým nasazením, souhrou  
s Moravia Big Bandem i radostí, se kte-
rou si koncert užívala.

Druhý blok festivalu patřil projektu 
Ondřej Kabrna & Flying Hammond. Trio 
hudebníků zaujalo především bohatou 
technickou výbavou umožňující skuteč-
ně neobvyklé zvukové koláže a výraznou 
dynamičnost vystoupení.

Závěr patřil kapele minus123minut. 
Opět trio hudebníků přineslo mix jazzu, 
blues, funky a world music, jemuž nechy-
běla bezprostřednost a improvizace. (mk)
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Letošní Jazz in Hall: pestrá hudební paleta

Několik zajímavých akcí připravili 
skauti na říjen a listopad ve své klubov-
ně na Sušilově ulici 65. První se koná se  
v neděli 21. října od 13 do 17 hodin a při-
blíží světové srazy Jamboree, na světové 
setkání WFIS v Anglii vyrazili dva čle-
nové oddílu, takže akce bude obohacena  
o výstavu fotografií.

Výročí 100 let republiky si skauti při-
pomenou hned dvakrát – ve středu 24. říj-
na od 17 hodin fotoprezentací a přednáš-
kou o dějinách regionálního skautingu za 
první republiky a 28. října výstavou Skau-
ti vlastní rukou představující osobní dení-
ky zábřežských skautů a skautek od kon-
ce druhé světové války až po současnost. 
Výstava bude k vidění od 13 do 17 hodin.

Listopad zahájí 2. 11. Skautské dušičky 
na klubovně v 17 hodin, kde bude předsta-
ven sborník Skautský Slavín zábřežských 
skautů. Akce je určena především pro star-
ší generaci a zájemce o historii. Více na 
www.shawnee.cz.  (red)

Skauti chystají sérii akcí

Sérii několika velkých koncertu připra-
vil kulturní dům na přelom října a listo-
padu letošního roku. Kromě slavnostního 
koncertu k 100. výročí vzniku republiky, 
na němž vystoupí Sestry Havelkovy s or-
chestrem a který ozdobí módní přehlídka 
dobového oblečení, dorazí do zábřežské-
ho kulturáku během několika málo dní 
legenda českého hudebního světa David 
Koller, vokální uskupení 4TET a první lis-
topadovou sobotu také jedna z nejúspěš-
nějších slovenských kapel Horkýže Slíže.

V pondělí 29. října přijede do Zábře-
hu poprvé zahrát jeden z nejrespektova-
nějších českých muzikantů současnosti 
David Koller, aby zde představil v akus-
tických aranžích největší hity své bohaté 
hudební kariéry. „Návštěvníci koncertu se 
mohou těšit na legendární hitovky, ale pro 
mnohé bude překvapení, že song třeba ne-
poznají podle prvních tónů, ale odtajní se 
jim až díky zpěvu,“ nechal se slyšet zpě-
vák, který se nejvíce proslavil jako lídr 
skupiny Lucie.

Už dva dny po Davidu Kollerovi do-

razí do Zábřehu, a také premiérově, další 
hudební legenda – 4TET v čele s nepře-
hlédnutelným Jiřím Kornem. Gentlemani  
v cylindrech představí návštěvníkům 
zbrusu novou verzi svého koncertního 
programu, která opět nabídne precizní pě-
vecké, ale i taneční výkony. 

V sobotu 3. listopadu se dočkají po-
řádného nášupu příznivci rockové muzi-
ky, do domu kultury totiž zavítá sloven-
ská partička Horkýže Slíže. „Tahle kapela 
si za čtvrtstoletí své existence vybudova-
la pevnou pozici na slovenské i české klu-
bové scéně. V aktuální anketě Slavík byla 
oceněna jako třetí nejoblíbenější sloven-
ská skupina,“ uvedl produkční Vratislav 
Jarmar. Jako předkapela vystoupí pražští 
hard-rockoví The Agony.

Pořadatelé upozorňují, že zatímco na 
vystoupení Davida Kollera a vokálního 
seskupení 4TET jsou vstupenky téměř vy-
prodány, na koncert kapely Horkýže Slíže 
lze lístky stále zakoupit v infocentru nebo 
online na smsticket.cz. Více informací  
o koncertech na kulturak.info.  (red)

Kulturák čeká nabitý koncertní program

Zábřeh ztratil zápas 
s Lutínem v deseti 

minutách

V dnešní době se prohlubuje určitá ne-
důvěra k tradičně pojaté rodině a dochází 
k mnoha experimentům v rodinném živo-
tě. S tím jsou spojeny i další jevy, např. 
lidé žijící v dospělosti bez partnera doma  
s rodiči, od kterých se odmítají (ať už vě-
domě či nevědomě) separovat.

Specifika výchovy mužů a žen i extré-
my, se kterými je možno se setkat, přiblíží 
v úterý 23. října P. Lukáš Engelmann. Za-
čátek v 17.30 hodin v Katolickém domě. 
Vstupné dobrovolné.  (red)

Specifika mužské  
a ženské výchovy 

Od čtvrtka 18. října bude v minigalerii 
městského muzea k vidění výstava Pradě-
dova zahrádka aneb Jeseníky mýma oči-
ma. Petra Kozáková v ní představí foto-
grafie z hor, které přes svou blízkost doká-
ží být stále tajemné a plné překvapivých 
pohledů. Výstava bude v muzeu až do  
4. ledna. Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let 
(jednotlivě) zdarma.  (red)

Pradědova zahrádka

Obrazy a keramika Ludmily Vyslouži-
lové původně v Galerii Tunklův dvorec  
v říjnu k vidění být neměly. Výpadek plá-
novaného výtvarníka a záskok v podobě 
díla této umělkyně se ale ukázaly šťastnou 
volbou.

Na vernisáži zahájené ve čtvrtek 4. říj-
na pěveckým vystoupením Lenky Ha-
dové měli příchozí možnost pokochat se 
křehkostí obrazů i keramiky výtvarnice. 
Témata obrazů prozrazují ženský výběr – 
krajiny, zátiší, dívky a ženy, přírodní mo-
tivy. Obrazy a keramika připomínající ro-
kokové panenky se až nečekaně podoba-
jí. Typická je pro ně především jemnost, 
ladnost, něha a až filigránské zpracování.

Ženám na jejích obrazech i těm ztvárně-
ným v keramice také nechybí elegance od-
kazující na „staré dobré časy“, výstava pří-
stupná až do 27. října tak nenápadně tema-
ticky navazuje i na sto let republiky.  (mk)

Tunklův dvorec prostoupila 
křehkost a něha

Taneční odpoledne se slováckou de-
chovou hudbou Miločanka připravila pro 
milovníky dechovky Zábřežská kultur-
ní na neděli 21. října. Kapelu pocházející  
z Milotic u Kyjova mohli za dobu její více 
než třicetileté existence slyšet příznivci 
dechovky nejen v Česku, ale i po celé zá-

padní Evropě. Miločanka rovněž nahrává 
pro Český rozhlas a natáčí pořady v Čes-
ké televizi. Odpolednem, které má začá-
tek ve 14 hodin, provede moderátor Vla-
dimír Hrabal, pro návštěvníky jsou připra-
veny taneční soutěže a losování vstupenek 
o ceny.  (red)

Kulturní dům roztančí Miločanka

Národní parky, přeplněná města, ces-
tování na střeše auta i na velbloudech 
nebo tradiční slavnosti masek jsou ná-
mětem přednášky cestovatele, fotografa 
a novináře Tomáše Kubeše.

Ten představí svoje svědectví o afric-
kém kontinentu v kině Retro ve středu 
24. října. Strhující dobrodružná cesta za-
vede návštěvníky přednášky do devíti zá-
padoafrických zemí od Senegalu po Be-
nin, kde známý dobrodruh strávil něko-
lik let. „Západní Afrika je jedním krokem 
v civilizaci, ale druhým ve světě dávných 
zvyků a rituálů,“ shrnul svoje zážitky  
z putování po této části černého konti-
nentu Kubeš. Jeho vyprávění oživí zá-
padoafrickými rytmy skupina bubení-
ků Watu Watu. Akce nabízející pořád-
nou porci exotiky má začátek v 17 hodin, 
vstupné je dobrovolné.  (red)

Západní Afrika slovem, 
obrazem i rytmy bubeníků

Téměř každý má mezi svými předky 
někoho, kdo musel narukovat na bojiš-
tě světových válek, a mnozí i ty, kteří se  
z fronty nevrátili domů. I proto jsou snad  
v každé obci na Zábřežsku vybudovány 
památníky, které tyto padlé připomínají.

Vlastivědný klub při Spolku Metoděj 
jako svůj příspěvek k 100. výročí vzni-
ku Československé republiky připravil 
přednášku Jana Bendy, spoluautora pu-
blikace mapující tato pietní místa. Před-
náška se uskuteční ve čtvrtek 25. října od 
17 hodin v Katolickém domě. Vstupné 
dobrovolné.  (red)

Přednáška přiblíží 
památníky obětem válek

V sobotu a v neděli 27. a 28. října pro-
běhne na Zámku Skalička tradiční výstava 
ovoce. K vidění budou jak nové, tak gene-
racemi osvědčené odrůdy jablíček. Výsta-
va bude přístupna od 14 do 17 hodin sou-
běžně s kavárnou zámku.  (red)

Výstava ovoce  
na Skaličce

Chvilková slabost? 
 Až nečekaně pravdivá komedie



JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Akční, komedie, bez omezení, dabing, Velká Británie/Francie/USA 2018, 88 min.               
 Kino Retro, 17:30, 130 Kč

SESTRY HAVELKOVY A ORCHESTR
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA DOBOVÉHO OBLEČENÍ
Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československé republiky doplněný o módní přehlídku 
originálního dobového oblečení. Fotokoutek s dobovými doplňky. Společenský oděv podmínkou. 
Welcome drink pro návštěvníky, kteří přijdou v oděvu s retro doplňkem.                   
 Kulturní dům, velký sál, 19:00, 200 a 250 Kč

ZLATÝ PODRAZ
Drama, romantický, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 106 min.      Kino Retro, 20:00, 120 Kč

VÝSTAVA JABLÍČEK (27. – 28. 10.)
Výstava různých odrůd jablek.                                                            Zámek Skalička, 14:00 – 17:00

VILÍK: RYCHLE A VESELE
Animovaný, bez omezení, dabing, Malajsie 2018.                                           Kino Retro, 15:00, 110 Kč

ZLATÝ PODRAZ
Drama, romantický, české znění, nevhodné do 12 let, Česko 2018, 106 min.       Kino Retro, 17:30, 120 Kč

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
Akční, komedie, bez omezení, dabing, Velká Británie/Francie/USA 2018, 88 min. 
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

MIXED EMOTIONS
Rock´n´ roll.                                                                          Klub ve Zdi, 21:00, vstupné dobrovolné

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA K VÝROČÍ REPUBLIKY  
 Kostel sv. Bartoloměje, 8:30

SKAUTI VLASTNÍ RUKOU
Výstava osobních deníků zahrnující období 1946 – 2018.  Skautská klubovna, Sušilova 65, 13:00 – 17:00

VÝSADBA STROMŮ REPUBLIKY           Sraz u ZŠ a DDM Krasohled, Severovýchod, 14:00

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka, bez omezení, české znění, Česko/Slovensko 2018.            Kino Retro, 15:00, 120 Kč

ZLATÝ PODRAZ
Drama, romantický, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 106 min.       Kino Retro, 17:30, 120 Kč

JACK STAVÍ DŮM
Horor, nepříst. do 18 let, titulky, Dánsko/Francie/Německo/Švédsko 2018, 155 min.  Kino Retro, 20:00, 80 Kč

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka, bez omezení, české znění, Česko/Slovensko 2018.                  Kino Retro, 14:00, 120 Kč

DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2018
Koncert s repertoárem největších hitů v akustickém aranžmá. Kulturní dům, velký sál, 19:00, 450, 490 a 550 Kč

VÝLET DO PRAHY
Výstava obrazů Františka Kupky s animačním programem + plavba lodí Pražskými Benátkami. Přihlášky 
v ZŠ a DDM Krasohled u p. Unzeitigové, 737 622 193.Sraz na nádraží ČD, 6:35, příjezd 18:40, 390 Kč

DĚTSKÉ EMOCE A PLÁČ
Přednáška s Ing. Markétou Horákovou.                                              Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

ČARODĚJOVY HODINY
Fantasy, mysteriózní, thriller, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2018, 105 min. Kino Retro, 14:00, 110 Kč

TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ
Veřejné představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup 
pouze ve společenském oděvu.                                           Kulturní dům, velký sál, 17:00 – 20:30, 50 Kč

SVATOJAKUBSKÁ CESTA ANEB JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA
Cestopisná beseda s promítáním a komentářem Jana Votavy o pěší pouti do Santiaga de Compostela.
 Městská knihovna Zábřeh, 16:00, vstup zdarma

4TET
Unikátní koncertní vystoupení vokálního seskupení v podání Jiřího Korna, Davida Uličníka, Jiřího 
Škorpíka a Dušana Kollára. Poprvé v Zábřehu!                Kulturní dům, velký sál, 19:00, 490, 590 a 690 Kč

JAN KNITL – OBRAZY
Vernisáž výstavy. Minigalerie: chodba – II. stupeň ZŠ B. Němcové.            Galerie Tunklův dvorec, 17:00

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE 3D
Dobrodružný, rodinný, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2018, 100 min.   Kino Retro, 17:30, 140 Kč

ZRODILA SE HVĚZDA
Drama, romantický, hudební, titulky, nevhodné do 12 let.              Kino Retro, 20:00, 110 Kč

SKAUTSKÉ DUŠIČKY
Přestavení sborníku zábřežských skautů Skautský Slavín.          Skautská klubovna, Sušilova 65, 17:00

VENOM 3D
Akční, sci-fi, thriller, horor, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018.               Kino Retro, 20:00, 140 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, drama, hudební, titulky, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 105 min.     
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

GOOFY COW / JIRKA DRTIL                                     
 Klub ve Zdi, 21:00, vstupné dobrovolné

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

PRADĚDOVA ZAHRÁDKA ANEB JESENÍKY MÝMA OČIMA
Fotografie Petry Kozákové.            Muzeum Zábřeh, minigalerie, od 9:00, 10 Kč, děti (jednotlivě) zdarma

ČARODĚJOVY HODINY
Fantasy, mysteriózní, thriller, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2018, 105 min.  Kino Retro, 17:30, 110 Kč

ZDENĚK IZER – NA PLNÝ COOLE
Scénky, parodie, vtipy a imitování populárních českých i zahraničních zpěváků, videoprojekce, kostýmy, 
převleky a světelné efekty.                                              Kulturní dům, velký sál, 19:00, 240 a 270 Kč

PRVNÍ ČLOVĚK
Drama, životopisný, historický, titulky, nevhodné do 12 let, USA 2018, 138 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE
Program pro rodiny s dětmi, školy, školky i širokou veřejnost a komentované prohlídky aktuální 
archeologické výstavy.            Muzeum Zábřeh, 9:00 – 16:00, 40 Kč jednotné, děti do 3 let zdarma 

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 3D
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2018, 96 min.   Kino Retro, 17:30, 120 Kč

HALLOWEEN
Horor, thriller, nepřístupno do 15 let, titulky, USA 2018, 109 min.         Kino Retro, 20:00, 120 Kč

KOUTY NAD DESNOU – PŘEMYSLOV – LOUČNÁ NAD DESNOU
Vedoucí p. Baráková, 731 745 709.                                                                     Odjezd ČD, 8:09

SOBOTA PRO ŽENY
Aerobic na trampolínách a další cvičební aktivity pro ženy a dívky.     Kulturní dům, malý sál, 9:00 – 10:30

ZAMYKÁNÍ STUDÁNEK A LESA
Špekáček a dobrou náladu s sebou. Kontakt: F. Kubíček, 602 564 946.               Sraz u Rafandy, 9:00

ČARODĚJOVY HODINY
Fantasy, mysteriózní, thriller, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2018, 105 min.    Kino Retro, 15:00, 110 Kč

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama, komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 92 min.           Kino Retro, 17:30, 100 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2018, 95 min.                            Kino Retro, 20:00, 120 Kč

RAP IN WALL 2
Hip hop session.                                                                                                          Klub ve Zdi, 20:30, 60 Kč

POVÍDÁNÍ O SVĚTOVÉM SETKÁNÍ WFIS V ANGLII
Setkání se členy Trojka Shawnee, výstava fotografií a materiálů ze světového srazu Jamboree skautů.
 Skautská klubovna, Sušilova 65, 13:00 – 17:00

MILOČANKA
Taneční odpoledne se slováckou dechovou hudbou. Odpolednem provází Vladimír Hrabal. Losování 
vstupenek a soutěže o ceny. Občerstvení zajištěno.                  Kulturní dům, velký sál, 14:00 – 18:00, 150 Kč

VÍLÍK: RYCHLE A VESELE
Animovaný, bez omezení, dabing, Malajsie 2018.                        Kino Retro, 15:00, 110 Kč

TOMAN
Drama, historický, nevhodné do 12 let, české znění, Česko/Slovensko 2018, 145 min. Kino Retro, 17:00, 120 Kč

VENOM
Akční, sci-fi, thriller, horor, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018.           Kino Retro, 20:00, 120 Kč

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
Klasickou pohádku na motivy Boženy Němcové připravilo Liduščino Divadlo. Určeno pro MŠ, I. stupeň 
ZŠ i veřejnost.                                                                                Kulturní dům, velký sál, 8:30 a 10:00, 45 Kč

ANOREXIE A BULIMIE
Příčiny, následky, léčby. Přednáška s Mgr. Janou Stejskalovou.          Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

SPECIFIKA MUŽSKÉ A ŽENSKÉ VÝCHOVY
Přednáška P. Lukáše Engelmanna.          Katolický dům, 17:30, vstupné dobrovolné

ZÁPADNÍ AFRIKA
Zážitky z cest představí Tomáš Kubeš, bubenická show.   Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

REGIONÁLNÍ SKAUTING V LETECH 1918 – 1939
Přednáška a fotoprezentace  historie skautingu.  Skautská klubovna, Sušilova 65, 17:00 – 19:00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2018, 95 min.                            Kino Retro, 20:00, 120 Kč

OKOLO ZÁBŘEHA
Vedoucí p. Jašek, 737 763 204.                                                                         Sraz u Plaveckého areálu, 9:00

VÝSTAVA PERNÍČKŮ                                                                   Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

PAMÁTNÍKY OBĚTEM 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY NA ZÁBŘEŽSKU
Přednáška Jana Bendy.                                                                         Katolický dům, 17:00, vstupné dobrovolné

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka, bez omezení, české znění, Česko/Slovensko 2018.                            Kino Retro, 17:30, 120 Kč

ODBORNÝ DOHLED NAD VÝKLADEM SNU – FILMOVÉ VEČERY
Komedie, drama, ČB, nepřístupný do 15 let, české znění, Česko 2018, 79 min. Úvodní slovo Miroslav 
Macek. Kino Retro, 20:00, 110 Kč
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Sobota 20. října

Pátek 19. října

Neděle 21. října

Čtvrtek 18. října

Stonožka

Pondělí 22. října

Neděle 28. října

Pondělí 29. října

V úterý 23. října 2018 by se dožila 45 let 
naše dcera, 

paní Milada Morávková 
ze Zábřehu.  

Stále vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Rodiče Milada a Karel Staňkovi ze Zábřehu.

Dne 12. října 2018 oslavila své životní 
jubileum 80 roků

paní Marie Rýznarová.
Všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně 
pohody a lásky přejí děti a sourozenci  

s rodinami.

Úterý 23. října

Úterý 30. října

Středa 31. října

Středa 24. října

KČT O ZdP 
Zábřeh

Trojka  
Shawnee

Dne 28. října oslaví krásné životní  
jubileum 80 roků naše maminka

Anna Pospíšilová.
Přejeme, co za peníze není k mání, hodně 

štěstí, zdraví a splněná přání.
Velkou pusu posílají manžel, děti  

s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Trojka  
Shawnee

Trojka  
Shawnee

Čtvrtek 25. října

Pátek 26. října

Sobota 27. října

Trojka  
Shawnee

Čtvrtek 1. listopadu

Pátek 2. listopadu


