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Májový jarmark pořádaný Zábřežskou 
kulturní, letos až téměř do samotného zá-
věru provázený příznivým počasím, zno-
vu přilákal ke kulturnímu domu davy ti-
síců návštěvníků z města i okolí. Ti měli 
možnost koupit si u stánků, které zaplnily 
všechna volná místa, jarmareční drobnost 
či občerstvení. 

Kromě stánkařů ale akce už tradičně 
táhne hlavně na kulturní program. Dopo-
ledne na pódiu vyhrával Dechový orchestr 
ZUŠ Zábřeh, před obědem se představila 
revivalová The Kredenc. Odpoledne pa-
třilo folku, nejdříve v podání The Ad-
dams sisters, které vystřídal moravičan-
ský A.M.Úlet. Večerní hodiny rozezněl již 
tradičně rock místních Atomů.

Hudební produkci střídala pestrá ple-
jáda tanečních a mažoretkových skupin  
a formací. Diváci se mohli bavit u vystou-
pení Dance Club, flamenca, dále I-Dance 
a souboru Moraváček, působících při ZŠ  

a DDM Krasohled, nebo dětí z mateř-
ských škol. Velký ohlas měla také show 
mladých závodníků BMX ze zábřežské-
ho týmu Utopia bikes přímo na schodech 
kulturního domu.

Pro nejmenší byl opět připraven bo-
hatý program obnášející stanoviště ZŠ  
a DDM Krasohled, 41. přední hlídky Royal 
Rangers i skautskou osadu s řadou soutěží  
a možností zábavy. Plno bylo také kolem 
ohrady s mini shetlandskými poníky, kte-
ré si děti mohly i povodit. 

Od rána poutala pozornost také EKO 
scéna Technických služeb nabízející kro-
mě poučení a zábavy pro děti i prezentaci 
nejrůznější provozní techniky a vyhledá-
vanou možnost nabrat si zdarma kompost. 
Toho se nakonec rozdaly tři čtvrtě tuny.

Zajímavé vyžití pro všechny věko-
vé kategorie nabízel i lunapark, zaujalo 
také stanoviště městské policie či výstava 
drobného hospodářského zvířectva.  (mk)

Centrum Zábřehu čeká rekonstruk-
ce dolního náměstí. Vítězný architekto-
nický návrh ze soutěže, která proběhla 
v roce 2016, nechalo město dopracovat 
podle připomínek obyvatel a živnostní-
ků. Díky kompromisní variantě tak zmi-
zí nebezpečná místa, doprava bude jed-
nosměrná, na náměstí se objeví více la-
viček a v oblasti přibude třiatřicet stro-
mů, osm parkovacích míst a vodní pr-
vek.

Bezbariérové úpravy zase ocení ze-
jména mladé rodiny s dětmi a senioři. 
Přestavba má podpořit také místní pod-
nikatele, protože zde vznikne atraktiv-
ní veřejný prostor s místy pro poseze-
ní a klidné trávení volného času poten-
ciálních zákazníků. „Přestavbu náměs-
tí chápeme jako výsledek široké diskuze, 
do vítězného návrhu byly zapracovány 
podněty obyvatel i živnostníků. Zábřeh 
má možnost proměnit potenciál místa 
a získat atraktivní a bezpečný veřejný 
prostor, kde se budeme moci potkávat 
a na který budeme hrdí. Náměstí vstříc-
né k lidem je srdcem každého dobrého 
města,“ zdůrazňuje starosta František 
John. Upravený návrh projektu, který 
byl představen v úterý 30. dubna v ZUŠ 

podnikatelům z náměstí Osvobození, již 
obsahuje náměty živnostníků a někte-
rých občanů města. 

Na náměstí bude vytvořena pěší zóna, 
přitom jej však bude možné při jeho se-
verním okraji projet autem. Upravený 
návrh architekta Radka Novotného za-
jišťuje, že na náměstí i po rekonstrukci 
zůstanou parkovací místa pro krátkodo-
bé stání a zásobování, parkovacích míst 
dokonce osm přibyde. 

Po přestavbě na náměstí zůstanou 
všechny současné stromy a v řešené ob-
lasti se navíc vysadí 33 nových. To při-
spěje k tomu, aby zde bylo příjemné mi-
kroklima i během letních veder. Kromě 
nezbytného stínu totiž stromy také zvlh-
čují a ochlazují vzduch. „Na stromech 
opravdu šetřit nebudeme. Chceme vysa-
dit vzrostlejší stromy, které budou brzy 
sloužit svému účelu a náměstí dodají  
i v letních dnech dostatek stínu,“ dodává 
starosta John.

K možnosti seznámení se s návrhem 
a vzájemné diskuzi bude sloužit před-
stavení návrhu veřejnosti, které se usku-
teční v pondělí 27. května od 16 hodin v 
koncertním sále základní umělecké ško-
ly na Školské ulici.  (red)

Na jarmark dorazily tisíce návštěvníkůNáměstí Osvobození prokoukne. Radnice 
reaguje na připomínky obyvatel

Od 29. dubna do 20. května a od 17. 
do 23. června proběhne úplná uzavír-
ka provozu v ulici U Vodárny. Od 20. 
května do 7. června a následně od 17. 
do 23. června dále proběhne úplná uza-
vírka provozu v ulici Oborník. Dů-
vodem je rekonstrukce plynovodu na 
Oborníku. Stavební práce na rekon-
strukci plynovodu a domovních přípo-
jek za částečných omezení zde budou 
pokračovat až do konce září.

V termínu od 2. do 23. května pro-
bíhá úplná uzavírka provozu na silni-
ci III/31530 v přibližně kilometrovém 
úseku od křižovatky Růžového údo-

lí do Pivonína. Obyvatelům Pivonína 
bude do zavřeného úseku vjezd povo-
len, mimo přibližně dvou pracovních 
dnů (v době 8 do 17 hodin), o kterých 
zhotovitel bude občany dostatečně do-
předu informovat.

Úplné uzavírky provozu na pozem-
ních komunikacích proběhnou v rám-
ci stavebních úprav kanalizace také  
v ulicích Na Hejtmance a Mánesova,  
a to od 9. května do 14. července v uli-
ci Na Hejtmance. V červnu či červenci 
bude přibližně na tři dny uzavřena ulice 
Mánesova, termín bude dopředu upřes-
něn.  (red)

Uzavírky místních komunikací
Celý balík žádostí o dotace projed-

návalo na svém zasedání ve středu 
24. dubna zábřežské zastupitelstvo. 
To v oblasti kultury podpořilo částkou 
11.300 Kč spolek Kultura Ve Zdi, kte-
rá je určena na jeho celoroční činnost. 
Dotace 13.300 Kč podpoří cyklus akcí 
Rodina v pohybu pořádaný Hnízdem, 
Mateřským a rodinným centrem Zá-
břeh, 8.200 Kč z rozpočtu města obdr-
ží na svou celoroční činnost šachisté ze 
spolku ŠK 1921 Zábřeh. Sedmdesát ti-
síc Kč je pak určeno pro Dechový or-
chestr Zábřeh na podporu akce Noto-
vání Zábřehem 2019.

V oblasti sportu uvolnili zastupite-
lé 11 tisíc korun na celoroční činnost 
spolku Enduro Zábřeh a 36.900 Kč ku-
želkářskému klubu.

Významné podpory se dostalo i or-
ganizacím působícím v sociální oblas-
ti. Hnízdo, Mateřské a rodinné cent-
rum Zábřeh dostalo na svou činnost 
při poskytování projektů určených  
k posílení funkce rodiny ve společnos-
ti 80 tisíc Kč. Čtvrt milionu korun je 
určeno na poskytování registrovaných 
sociálních služeb na území města pro 
Společnost Podané ruce.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města bylo Charitě 
Zábřeh na její žádost upraveno polož-
kové čerpání přiznané investiční dotace 
ve výši 900 tisíc Kč určené na pořízení 
automobilu v rámci služby SeniorTaxi 
a rekonstrukci zázemí příručního skla-
du potravinové a materiální pomoci v 
objektu na Valové.  (red)

Zastupitelé rozdělovali dotace

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Inzerce_Zábřežský zpravodaj_217x47mm_tisk.pdf   1   22.03.2018   12:19:05

Město připravuje generel cyklistické dopravy
Město Zábřeh připravilo generel 

cyklistické dopravy obsahující návr-
hy projektů a opatření, která by město 
mělo v budoucnu na svém území reali-
zovat. Představení dokumentu přízniv-
cům cyklistické dopravy i veřejnosti je 
naplánováno na pondělí 3. června od 16 
hodin ve velké zasedací místnosti měst-

ského úřadu na Masarykově náměstí 6. 
Přednášejícím bude Jaroslav Marti-

nek, který působí na Fakultě dopravní 
ČVUT v Praze a je také cyklokoordiná-
torem Olomouckého kraje. Dokument 
je již nyní zveřejněn na www.zabreh.cz 
v sekci Rozvoj města/Aktuální projek-
ty.  (red)

Městský úřad Zábřeh bude v pátek 17. května  
z provozních důvodů uzavřen. 



U příležitosti státního svátku Dne ví-
tězství, který 8. května připomíná ukon-
čení 2. světové války v Evropě, položi-
li starosta František John a místostaros-

ta Josef Klimek květiny 
u válečných památníků 
v Zábřeze a jeho okolí. 
Pietními místy spojený-
mi s koncem 2. světové 
války jsou hrob odbojářů 
Jana Háječka a Jarosla-
va Tůmy na zábřežském 
hřbitově (na snímku), 
pamětní deska věnova-
ná zábřežským občanům 
umístěná na dolní bu-
dově městského úřadu, 
pomník padlých vojáků 
Rudé armády na náměstí 

8. května, hrob obětí vězeňského transpor-
tu v Hněvkově a pamětní desky v Ráječku 
a Pivoníně.  (red)
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Vedení města uctilo památku obětí  
druhé světové války

Informace k volbám do Evropského parlamentu
Oznámení o počtu a sídle volebních 

okrsků ve městě Zábřeh na volby do Ev-
ropského parlamentu konaných ve dnech 
24. a 25. května 2019.

Podle § 16 odst. 1. písm. a) a podle § 32 

odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách 
do Evropského parlamentu a o změně ně-
kterých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů se zveřejňuje toto oznámení o počtu 
a sídle volebních okrsků ve městě Zábřeh.

Volič je povinen při hlasování proká-
zat svoji totožnost a státní občanství ČR 
nebo státní občanství státu, jehož přísluš-
níci jsou oprávnění volit na území České 
republiky.

Svoji totožnost prokazuje platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestov-
ním pasem. 

V případě, že chce volič požádat  
o umožnění hlasování mimo hlasova-
cí místnost (použití přenosné hlasovací 
schránky), požádá MěÚ Zábřeh ( Bc. Da-
niel Gryc – dveře č. 113, tel: 583 468 246, 
mob. 733 535 795, e-mail daniel.gryc@
muzabreh.cz) nebo v den voleb příslušnou 
okrskovou volební komisi.  (red)

Okrsek 
č. Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulici Adresa sídla volebního 

okrsku

1

Dvořákova, Havlíčkova, Jílová, K Vápeníkám, Ladislava 
Fialy, Magdaleny Vizovské, Na Vyhlídce, Na Výsluní,  

Nemilská, Oborník, Stanislava Lolka, Slunná, U Vodárny,  
V Hliníku, Dolní Bušínov

Plavecký areál Zábřeh, 
Oborník 39,  

tel: 730 892 384

2

Farní, Indrova, Jiráskova, Jana Welzla, Komenského, 
Kopečná, Lidická, Malodvorská, Masarykovo náměstí, 

Na Farském, Radniční, Tůmova, Za Pivovarem, Ztracená, 
Žižkova, Na Klotzmance

SŠSPaS – internát,  
Komenského 15, 
 tel: 730 892 385

3 Boženy Němcové, Na Hrádku, Pod Račicí, Smetanova, 
Sokolská, Třebízského, Zahradní

ZŠ B. Němcové 15,  
tel: 730 892 386

4 Krumpach, Malá Strana, Morávkova, Nad Lihovarem, 
Sušilova, U Bořin, Valová, U Horního rybníka,

Katolický dům, Sušilova 38,  
tel: 730 892 387

5

Alšova, Bezručova, Dlouhá, Háječkova, Krátká, Lesnická, 
Luční, Mánesova, Na Hejtmance, náměstí 8. května, Polní, 

Postřelmovská, Příční, Třešňová, U Dráhy, Úzká, Závořická, 
Zelená

SŠSPaS, Bezručova 2a,
tel: 730 892 388

6 Severovýchod č. 1 – 22, Svobodov, Strejcova ZŠ Školská 11,  
tel: 734 157 460

7 Javorová, Severovýchod č. 23 – 53, Květinová
ZŠ a DDM Krasohled, 

Severovýchod 26, 
tel: 734 157 461

8 Kozinova, náměstí Osvobození, Nerudova, Školská,  
Žerotínov, Dvorská

Dům s pečovatelskou  
službou, Nerudova 7, 

tel: 734 157 462

9 Kosmonautů, Na Řádkách, Spojovací, 17. listopadu,  
28. října

Gymnázium, nám. Osvobození 
20, tel: 734 157 463

10 Československé armády, Křížkovského, Tunklova,  
V Opravě, Sadová, Na Křtaltě, Leštinská

Zábřežská kulturní s.r.o., 
ČSA 1, tel: 734 157 464

11
Cihlářská, Na Nové, Na Zábrančí, Obránců míru, 

 Olomoucká, Potoční, Ráječek, Rybářská, Říční, Sázavská,  
U Nádraží, Vodní

Mateřská škola, 
Ráječek 6, tel: 734 157 465

12
Humenec, Kahlikova, Ku Dráze, Na Drahách, Palackého, 

Pod Březinou, Pod Strání, Pod Zámečkem, Rudolfov,  
Rudolfa Pavlů, Skalička, U Sázavy, V Háječku

Klubovna SDH, Skalička 41, 
tel: 734 157 466

13 Hněvkov Místnost OV, Hněvkov 64, 
tel: 734 157 467

14 Pivonín Místnost OV, Pivonín 9,  
tel: 734 157 468

15 Václavov Kulturní dům, Václavov 6,  
tel: 734 157 469

Žáci z Boženky bojovali 
na Historiádě

Již 20. ročníku klání mladých histo-
riků z celé republiky Historiáda se letos 
opět zúčastnil tým ze ZŠ B. Němcové. Do 
Lomnice nad Popelkou ve dnech 24. až 
26. dubna vyrazil tým ve složení Veronika 
Balcárková, Matěj Hohn, Klára Indrová  
a Markéta Ryšavá.

Na čtyřiadvacet družstev z celé repub-
liky čekaly dva dny plné dějepisu, akce  
a týmové práce. Náročný protokol, ná-
vštěva hradu Pecka a mnoho jiných úkolů 
vyplnilo většinu prvního dne. Druhý den 
týmy čekala hra v historických kulisách 
města Lomnice či závěrečná zteč. 

Náročná akce plně prověřila schopnos-
ti týmu, který opět potvrdil svou vysokou 
kvalitu, když konečným 5. místem ještě 
vylepšil úspěšné vystoupení z předešlé-
ho roku. Před Boženkou skončily už jen 
týmy z nižších gymnázií, klání základních 
škol tedy zábřežský tým vyhrál.  (red)

Policie hledá svědky 
dopravní nehody

Policie ČR hledá případné svědky tra-
gické dopravní nehody, ke které došlo  
v pondělí 29. dubna na ulici Českoslo-
venské armády. Na místě došlo ke stře-
tu nákladního vozidla s chodkyní senior-
ského věku, která při nehodě utrpěla zra-
nění neslučitelná se životem. Z důvodu 
šetření okolností dopravní nehody byla 
silnice v místě nehody téměř celé do-
poledne uzavřena. Policie žádá případ-
né svědky, kteří mají jakýkoli poznatek 
k průběhu a okolnostem uvedené neho-
dy, případně řidiče, kteří disponují zázna-
movým zařízením a krátce po půl desá-
té projížděli ulicí ČSA, aby se policistům 
přihlásili na kterékoli policejní služebně 
nebo na bezplatné lince 158.  (red)

Májový turnaj  
ve volejbale

Ve středu 1. května se na volejbalo-
vých kurtech městského stadionu ko-
nal tradiční Májový turnaj ve volejbale 
mužů a žen, kterého se zúčastnilo cel-
kem 24 volejbalových družstev. 

V mužské kategorii hrálo 14 druž-
stev a roli favorita turnaje potvrdil ex-
traligový tým z Brna, který ve finále 
porazil družstvo ze Šlapanic. V ženské 
kategorii se utkalo deset družstev, pal-
mu vítězství si odnesly šumperské Wi-
finy, které ve velmi vyrovnaném utkání 
porazily přerovské volejbalistky s ná-
zvem Našrot.  (red)

Půlmaraton se blíží 
Sedmý ročník oblíbeného závodu Půl-

maraton údolím Moravské Sázavy startuje 
poslední květnovou neděli 26. 5. v 10 ho-
din od plaveckého areálu. Více na strán-
kách (včetně registrace): http://pulmara-
ton-zabreh.cz/ a na facebooku Půlmaraton 
Zábřeh.  (red)

Beseda o misijním 
dobrovolnictví v Keni

V neděli 26. května se od 16 hodin  
v kostele sv. Barbory uskuteční beseda 
o misijním dobrovolnictví v Keni. Sou-
částí besedy s mottem „Kde láska chybí, 
lásku zasej a lásku také sklidíš...“ bude 
povídání Jany Jeklové o roční dobrovol-
nické službě v této africké zemi. Beseda 
nabídne odpovědi na význam misijního 
dobrovolnictví, přípravě na misie i ra-
dostech a strastech, které na Janu Jeklo-
vou čekaly.

Během akce navíc bude možné při-
spět budoucí zábřežské dobrovolnici 
Markétě Peichlové na výlohy spojené  
s cestou do Keni.  (red)

V lomu odstartují  
první velké závody

Areál BMX v lomu u Sázavy poprvé 
přivítá velké závody. Na nové dráze se od 
13 hodin soboty 1. června pojede Krajský 
přebor v BMX (prezence 10.30 – 11.45 
hodin). V neděli 2. června pak zve pořáda-
jící Utopia bikes na 5. závod Moravské bi-
krosové ligy, který startuje v 10.30 hodin 
(prezence 8.00 – 9.15 hodin). K vidění bu-
dou velké skoky, souboje v zatáčkách a na 
trati závodníci všech věkových kategorií. 
V sobotu v podvečer živě zahraje kapela 
Velvet Gang. Občerstvení zajištěno.  (red)

Přednáška o tradici  
a obnově

Na téma Tradice a obnova – je kon-
flikt nevyhnutelný? bude v rámci akcí 
zábřežské skupiny České křesťanské 
akademie přednášet Dan Drápal ve stře-
du 22. května, a to od 18 hodin ve Far-
ním sboru Českobratrské církve evange-
lické, U Vodárny 2.

Publicista a překladatel Dan Drápal 
byl do roku 2004 prvním seniorem Círk-
ve Křesťanská společenství. Sepsal řadu 
knih a publikuje články na církevních  
i sekulárních serverech.  (red)

Klub důchodců zve  
na výlet

I pro letošní rok je v rozpočtu města vy-
členěna finanční částka na podporu akti-
vit pro seniory města. Ty probíhají v rám-
ci činnosti Klubu důchodců města Zábřeh, 
Nerudova 7, který je otevřen pro všechny 
seniory města, a to každé úterý a čtvrtek 
od 13.30 do 16.30 hodin. Nedílnou sou-
částí činnosti klubu je i seniorské cestová-
ní. První výlet seniorů se uskuteční v úte-
rý 18. června, a to do Litovelského Pomo-
raví, zámku Náměšť na Hané a Arboreta 
Bílá Lhota. Vzhledem k tomu, že je ještě 
několik míst volných, mohou se případní 
zájemci z řad seniorů hlásit u Zdeny Mar-
cinkové, a to v provozní době klubu. (red)

Děti chodí dělat radost 
seniorům

Žáci ZŠ Školská pod vedením škol-
ního asistenta navštěvují pravidelně 
klienty Alzheimercentra v Zábřehu. 
Chodí za nimi s kulturními vystoupení-
mi (Vánoce, Velikonoce, Den matek), 
které jim zpříjemní pobyt. Kromě kul-
turních vystoupení zkrášlují žáci kli-
entům tematickou výzdobou prostředí 
společenských prostor na jaře či o Vá-
nocích. 

Jako novinku si letos žáci pro klienty 
centra připravili velikonoční dílnu, kde 
společně vyráběli velikonoční dekora-
ce. Odměnou jim byla radost seniorů, 
kteří si výrobky zkrášlili své byty. Za-
čátkem května vyrazily děti do Alzhei-
mercentra v rámci Dne matek.  (red)
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aquazorbing
podvodní skútry
skákací hrad

OČNÍ OPTIKA  Zábřeh, Valová 8 
Tel: 774 959 533  www.optomedic.cz 

na vybrané 
brýlové 
obruby

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o., Gen.Svobody 19a, 787 01 Šumperk,
OČNÍ OPTIKA, Tel.: 583 280 184
AMBULANCE, MUDr. Dvořáková, Tel.: 583 280 185

OPTOMEDIC DD s.r.o.  
Šumperk
Gen.Svobody 19a           Hlavní Třída 10,
Tel: 774 959 531 Tel: 724 479 800

Více informací na
www.optomedic.cz

SLEVA až 30%

AUTOKLÍČE ŠKOLSKÁ 8
ZÁBŘEH

Tel.: 605 410 442

     Příměstské tábory s angličtinou     V. ročník

          od 8,00 do 16,00 hod.                              ...“KAŽDÝ DEN JINAK“
               pro děti od 3 – 6 a 7 – 12 let 

            termíny: I. turnus 22. - 26.7. a II. turnus 5. - 9.8. 2019

✔kde: v Zábřeze, Kulturák - Československé armády 835/1 Zábřeh, klubovna I.

✔co: kromě zábavné formy výuky angličtiny máme připraveny: povídání o naší Zemi, 

povíme si něco o YouTube, „naše pohádky anglicky" výstup na

věž, ukázka pravé záchranářské sanitky…a spoustu dalšího,

✔cena: 2.600 Kč (cena včetně oběda a dopolední a odpolední

svačiny); více info na: 608 808 094, 

www.academy.717.cz záložka: Příměstské tábory s

angličtinou

PETR KOLČAVA
Realitní makléř

PRODEJ A NÁKUP 
DOMŮ, BYTŮ 
A POZEMKŮ
Mobil: +420 731 143 712, e-mail: petr.kolcava@re-max.cz

www.remax-czech.cz

PETR KOLČAVA
Realitní makléř

PRODEJ A NÁKUP 
DOMŮ, BYTŮ 
A POZEMKŮ
Mobil: +420 731 143 712, e-mail: petr.kolcava@re-max.cz

www.remax-czech.cz

Mgr. Bedřich Jurníček, advokát
pobočka Zábřeh, nám. Osvobození 2 (Beseda), II. poschodí

Úřední hodiny:
pondělí a pátek, 9.30-12.00, 13.30-16.00

Kontakty:
tel. 777 222 079, e-mail: advokat.jurnicek@haudit.cz

schůzku pro pohodlí klientů doporučuji objednat předem



Leštinská, Zábřeh
Retail park naproti Kauflandu WWW.VINOFOL.CZ

na celkový nákup

Platí do 31.5.2019
při předložení tohoto kupónuzábřeh

Májové vinobraní
SUDOVÁ VÍNA

59 Kč/l
Dále v nabídce: baginboxy, Champagne,

rumy, koňaky, whisky a mnoho dalšího

zábřeh
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Pátek 24.5.2019 
9:00-15:30

Kotevní
techniKa

Najdete nás: Olomoucká 2232/8, Zábřeh (budova železářství)

K nákupu malé občerstvení zdarma

V tento den na nákup nebo objednávku předváděného zboží  sleva 10 %

Přijďte K nám na



VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ GENERELU CYKLISTICKÉ 
DOPRAVY MĚSTA ZÁBŘEH  

03.06.2019 16:00 
Městský úřad Zábřeh, Masarykovo 
náměstí 6, velká zasedací místnost 

Přednáší Ing. Jaroslav Martinek, Fakulta dopravní ČVUT v Praze 

 Uvítáme všechny příznivce cyklistiky i širokou veřejnost. 

Těším se na setkání 

RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 
starosta 
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Jak se promění 
náměstí Osvobození?

Přijďte se seznámit s aktuální verzí 
revitalizace náměstí se zapracovanými 
podněty od obyvatel a obchodníků.

Kde:  koncertní sál ZUŠ Zábřeh, Školská 9
Kdy:  27. května 2019 od 16:00 hod.

Těším se na setkání

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta

Co rekonstrukce přinese?
• klidnější dopravu, více bezpečí pro pěší, více stromů, 
• více laviček a fontánu, více parkovacích míst.
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Zkáza Titaniku Vladyky a Blažka  
vyvolávala salvy smíchu

Když šel před 107 lety ke dnu po sráž-
ce s ledovcem parník Titanic, těžko by ně-
koho napadlo, že na téma této katastrofy 
vznikne jednou komedie. A vznikla, jak se 
mohli přesvědčit v pondělí 29. dubna ná-
vštěvníci zábřežského kulturního domu. 
Zkázu nejslavnější zaoceánské lodi jim 
zprostředkovali Filip Blažek a Miroslav 
Vladyka.

Dvojice spekulantů, protřelý Gilby Fili-
pa Blažka i popleta Sydney v podání Mi-

roslava Vladyky, předvá-
dějí katastrofu s napros-
tým minimem zázemí, 
jehož základ tvoří origi-
nálně pojaté pódium a pár 
rekvizit. Vše ostatní je jen 
na hercích, kteří před di-
váky roztáčejí neuvěři-
telný rej skečů od nepo-
vedeného křtu lodi až po 
scénu ze strážního koše. 
K vidění jsou v celé škále 
rolí – konstruktéři, cestu-
jící či posádka lodi. Mno-
hým návštěvníkům ale asi 
v paměti utkvěl okamžik, 
kde Vladyka oblečený do 
prostěradla taranoval Ti-

tanic ztvárněný Filipem Blažkem. Hra je 
navíc plná různých narážek, nechybí ani 
narážka na scénu z Cameronova úspěšné-
ho velkofilmu (na snímku).

Titanic oslovil především dvouhodino-
vým nasazením obou protagonistů, kteří 
na řadě míst dokázali úspěšně improvi-
zovat, neprvoplánovitým humorem a hra-
vostí osvěžující a bavící dobře naladěné 
diváky.  (mk)

Díla Romany Schmittové vystupující 
pod uměleckým jménem Rosch jsou od 
čtvrtka 2. května k vidění v Galerii Tun-
klův dvorec. Pražská výtvarnice zde na 
výstavě Metamorfózy představila průřez 
svou tvorbou označovanou jako abstrakt-
ní exprese. 

Díla vystavená v Tunklově dvorci za-
ujmou na první pohled energií, zajíma-
vou barevností i prolínáním reality a ab-
strakce. Plátna často větších rozměrů do-
plňují mnohdy efekty špachtlí, vrypy, 
akvarelové podmalby či grafické prv-
ky a struktury. „Inspiraci pro svoji tvor-
bu nachází nejen v běžném životě, v pří-
rodě a jejích proměnách, architektuře, ale  
i v nekonečném vesmíru, duchovním  
a nadpřirozeném světě,“ stojí v úvodu vý-
stavy, která bude v Tunklově dvorci k vi-
dění do 31. května stejně jako díla žáků 
ZŠ Školská vystavená v minigalerii.  (mk)

Tunklův dvorec ve 
znamení abstraktní 

exprese

Zábřežské muzeum se v letošním 
roce poprvé přidává k festivalu muzej-
ních nocí. V pátek 31. května tak budou 
mít návštěvníci možnost prohlédnout si 
muzeum mimo běžnou otevírací dobu. 
A k vidění toho bude opravdu hodně.

V prvé řadě se uskuteční módní pře-
hlídka společenských šatů, které dámy 
ze Zábřežska oblékaly v průběhu 20. 
století na plesy či do divadla. Oděvy 
byly v muzeu shromážděny na zákla-
dě nedávné výzvy k veřejnosti. Část  
z nich je již k vidění na aktuální výsta-
vě Dámy a pánové, do gala!, která bude 
pro návštěvníky otevřena i během mu-

zejní noci. Šatů se však sešlo v muzeu 
takové množství, že je nebylo možné  
z kapacitních důvodů vystavit všechny, 
a tak se další róby představí právě bě-
hem módní přehlídky. Tu bude mode-
rovat autorka výstavy, etnografka Má-
ria Kudelová.

Během muzejní noci budou rovněž 
zpřístupněny stálé expozice, které oživí 
poznávací soutěže, hry a tvoření. Pod-
večer v zábřežském muzeu si tak uži-
jí nejen dospělí, ale i děti. Akce začne  
v 18 hodin a potrvá do deváté hodiny 
večerní. Vstupné je 30 Kč, děti do 3 let 
mají vstup zdarma.  (red)

První muzejní noc láká i na dobovou  
módní přehlídku 

Co by to bylo za sezónu bez Tří ses-
ter. Ani letos koncert této oblíbené kapely  
v Zábřeze nechyběl, Tři sestry zde do-
konce v pátek 3. května zahájily letošní 
letní turné s názvem Gambrinus 11 tour. 

Natěšené publikum se mohlo bavit už 
od podvečera, kdy se na pódiu předsta-

vily kapely E!E a Pi-
rates of the Pubs, kte-
rá vzešla z konkurzu.  
A tah na branku jim 
rozhodně nechyběl, 
takže když došlo na 
Tři sestry, byl nabitý 
kulturák ve varu.

Skvěle se baví-
cí sál se dočkal vše-
ho, co se od Lou Fa-
nánka Hagena a jeho 
skvadry očekává: říz-
né muziky, světelné 
show, piva rozdáva-
ného divákům přímo 
z pódia, kalhotek Su-
pice a hlavně osvěd-

čených fláků i nových songů z čerstvého 
alba Svobodu ředkvičkám. Ani předsta-
veným novinkám nechybí tradiční ingre-
dience – vtipné texty, v nichž je nejčastěj-
ším tématem alkohol, a přímočará muzi-
ka, která roztančila také zábřežský kultu-
rák.  (mk)

Tři sestry rozparádily kulturák

Spolek divadelníků z Václavova, kte-
rý před nedávnem získal cenu Olomouc-
kého kraje v kategorii Výjimečný po-
čin roku v oblasti divadelního umění, se  
v neděli 19. května představí také v kul-
turním domě v Zábřehu, kde uvede ko-
medii Mandragora.

Nejslavnější komedie italské renesan-
ce z pera Niccoly Machiavelliho je skvě-
lým důkazem, že v renesanci to rozhod-
ně s lidmi a jejich morálkou nebylo o nic 
lepší než dnes. Zvláště, když účel svě-
til prostředky. Kallimach šílí po krásné 
Lukrécii. A udělá cokoli, aby s ní strávil 
alespoň jedinou vášnivou noc. Ta je však 
vdaná za pana Mikulu a k tomu navý-
sost počestná. Pan Mikula šílí po dětech. 
A udělá cokoli, aby měl vbrzku dědice. 
Ostatní šílí po penězích – a udělají kupo-
divu cokoli…

Nadčasové milostné dobrodružství 
v podání ochotníků ze spolku Divadlo 
Václav vzniklo za režijního vedení Jo-
sefa Kőniga. Představení ozvláštní kape-
la Bugr band. Pořadatelé upozorňují, že 
vstupenky za sympatickou stokorunu se 
prodávají na místa.  (red)

Ochotníci z Václavova 
sehrají milostné 
dobrodružství

Dámská i pánská společenská móda 
20. století na Zábřežsku je hlavním té-
matem výstavy zábřežského muzea 
Dámy a pánové, do gala!, která byla 
zahájena 25. dubna. 

Nedávná žádost o spolupráci na tvor-
bě výstavy se setkala u zábřežské ve-
řejnosti s velkým ohlasem, a přícho-
zí se tak mohou seznámit s tím, jak se 
vyvíjela móda v průběhu 20. století  
a v jakém oblečení pánové a hlavně 
dámy na Zábřežsku navštěvovali ple-
sy, divadla a jiné společenské událos-
ti. K vidění je přes 40 šatů a také vel-
ké množství módních doplňků či dobo-
vých fotografií.

Starší ročníky si mohou na výstavě, 
která je v muzeu otevřená do 29. červ-
na, připomenout, v jakých šatech kdy-
si kroužily po tanečním parketu a co 
všechno v nich prožily. Omladina po-
soudí, zda by v outfitech, v nichž cho-
dili do společnosti její rodiče, praro-
diče či praprarodiče, uspěla na plese  
i dnes, a zjistí, jakými cestami se móda 
ve 20. století ubírala a kolik vynalé-
zavosti často musely dámy prokázat.  
S výstavou souvisí také První muzejní 
noc v Muzeu Zábřeh (bližší informace 
v samostatném článku).  (red)

Muzeum zaplnila móda 
minulého století

V Retru zahraje fenomenální Deczi
Strhující atmosféru koncertu legendár-

ního jazzového trumpetisty Laca Dec-
ziho budou mít možnost zažít návštěvní-
ci kina Retro ve čtvrtek 23. května, kde 
vystoupí spolu s kapelou, s níž hraje již 
více než půlstoletí.

Americký jazzový trumpetista sloven-
ského původu, hudební skladatel, ama-
térský malíř a svérázný vypravěč, který 
loni na jaře oslavil stěží uvěřitelné 80. 
narozeniny, stále dokazuje, že s přibý-
vajícím věkem jen zraje a energii nebo 

hudební mistrovství ani trochu neztratil. 
„Člověk musí být se sebou neustále ne-
spokojen,“ prozradil fenomenální hudeb-
ník recept na stále vitální život. Deczi vy-
stoupí v Zábřehu s kapelou Celula New 
York, která aktuálně koncertuje ve slože-
ní Jan Uvira – klávesy, Michael Krásný – 
basová kytara a Vaico Deczi – bicí.

Vstupenka na koncert se začátkem 
v 19 hodin přijde v předprodeji na 290 
Kč, v den akce pak podraží o šedesát 
korun.  (red)

Pohádka se vrací  
po 17 letech

V úterý 21. května v 17 hodin uve-
de ZUŠ Zábřeh v koncertním sále ško-
ly hudební pohádku O princezně Jituš-
ce. Jedná se o obnovenou premiéru po 
sedmnácti letech. Pohádku připravilo 
pěvecké oddělení ve spolupráci s ta-
nečním a dechovým oddělením. Hu-
morná pohádka je určena věkové kate-
gorii 3 až 99 let. Jako čestní hosté jsou 
srdečně zváni všichni, kteří se před 
lety na pohádce podíleli, aby zavzpo-
mínali společně na své první pěvecké 
a herecké zkušenosti a přišli podpořit 
své nástupce.  (red)

Zámek Skalička 
zahajuje sezónu

V sobotu 18. května se vernisáží výsta-
vy ART 44 rozeběhne nová výstavní sezó-
na na Zámku Skalička. Od 16 hodin zde 
budou k vidění práce šumperské rodač-
ky Nely Pairleitner a zábřežského rodáka 
Františka Stejskala.

Mladí umělci dnes tvořící v Rakousku 
zde představí mladé umění. Nela Pairleit-
ner studovala art-terapii na Akademii ve 
Vídni. „Vždy jsem se zajímala o uměleckou 
terapii, a proto mé obrazy vypovídají o sta-
vu mé duše, o tom co vidím já a co jiní ne-
vidí. Nejčastěji maluji akrylovými barvami, 
používám ale také křídy a voskové pastely. 
Většina mých obrazů má spirituální témati-
ku a mé malby vznikají během meditace,“ 
uvádí autorka ke své tvorbě. 

František Stejskal se kromě malby na 
plátno začal věnovat i jiným technikám, 
jako jsou vodové barvy v kombinaci s dal-
šími technikami na papír. „Rád experimen-
tuji a nechávám malovat spíše své podvě-
domí,“ zve na výstavu, která bude na Ska-
ličce k vidění do neděle 30. června.  (red)

Zpěvák Radek Žalud, nevidomý pě-
vec s bohatým repertoárem, často ozna-
čovaný jako český Bocelli, vystoupí ve 
středu 22. května od 17 hodin v sále 
kina Retro. Jeho sytý tenor zde dopro-
vodí rovněž zrakově hendikepovaný 
umělec, kytarista Filip Moravec. 

„Písně Radka Žaluda z klasického, 
operního, popového či muzikálového 
repertoáru dokážou posluchače nadch-
nout hlavně díky jeho působivé inter-
pretaci. Přitom si snad každý uvědomí, 
že se jedná o člověka, který se dokázal 
vzepřít nepřízni osudu a svou životní 
vitalitou může být nám všem vzorem,“ 
míní Zdeněk David ze Zábřežské kul-
turní. Žalud dokázal rozvíjet svůj mu-
zikální talent již od dětství, vystudo-
val konzervatoř, získal řadu pěveckých 
ocenění, spoluúčinkoval např. s Anetou 
Langerovou, Evou Urbanovou nebo Pl-
zeňskou filharmonií. 

Koncert, který připravil kulturní 
dům ve spolupráci s šumperskou od-
bočkou Sjednocené organizace nevi-
domých a slabozrakých, se koná pod 
záštitou starosty města Františka Joh-
na v rámci festivalu Dny umění nevi-
domých na Moravě. Vstupné na akci je 
dobrovolné.  (red)

V Zábřehu zazpívá 
„český Bocelli“



SW RANCH PRO DĚTI – 6. ROČNÍK BENEFIČNÍ AKCE
Od 14:00 ukázka práce s koňmi, výcviku a psí obrany, atrakce a aktivity pro děti, fotokoutek, tombola 
a mnoho dalšího. Od 19:00 taneční zábava, bohaté občerstvení po celý den. Moderuje Martina Qítko 
Procházková. Více na www.swranch.cz.         
  SW Ranch, Svébohov, 14:00, vstupné dobrovolné ve prospěch handicapovaného dítěte

ALADIN
Dobrodružný, fantasy, muzikál, bez omezení, dabing, USA 2019, 120 min.       Kino Retro, 14:30, 120 Kč

ZÍTRA ZNOVU A JINAK
Lektor, kouč a vztahový poradce Mojmír Voráč.                   Komunitní centrum, Postřelmovská 14, 16:00

SHAZAM!
Akční, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2019, 132 min.                                Kino Retro, 17:00, 120 Kč

ŽENY V BĚHU
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 93 min.                     Kino Retro, 20:00, 110 Kč

PŮLMARATON ÚDOLÍM MORAVSKÉ SÁZAVY – 7. ROČNÍK
Závod na tradiční trati. Bližší info: www.pulmaraton-zabreh.cz.           Plavecký areál Zábřeh, start 10:00

ALADIN 3D
Dobrodružný, fantasy, muzikál, bez omezení, dabing, USA 2019, 120 min.       Kino Retro, 15:00, 140 Kč

VE VÍRU TANCE
Tradiční vystoupení taneční skupiny Dance Club Juniors, tentokrát ve světě pohádek Tisíce a jedné noci. 
Host: Dance Club.                                            Kulturní dům, velký sál, 17:00, 50 Kč, předškoláci zdarma

TERORISTKA 
Komedie, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.          Kino Retro, 17:30, 120 Kč

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Dokumentární, road movie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 120 min.    
 Kino Retro, 20:00, 100 Kč

O PRAČLOVÍČKOVI
Veselé představení připravilo Divadlo Tramtarie. Určeno pro MŠ, 1. stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují 
MŠ, i veřejnost. Kulturní dům, velký sál, 8:30 a 10:00, 50 Kč

JAK SE PROMĚNÍ NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ?
Seznámení s aktuální verzí revitalizace náměstí se zapracovanými podněty obyvatel a obchodníků.
                                                                                                              Koncertní sál ZUŠ Zábřeh, Školská 9, 16:00

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ANEB BESEDA NAD KNÍŽKOU DIGITÁLNÍ 
DEMENCE   Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

LÉTO S GENTLEMANEM
Komedie, romantický, bez omezení, české znění, Česko 2019, 98 min.              Kino Retro, 17:30, 100 Kč

JOHN WICK 3
Akční, krimi, thriller, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2019, 130 min.       Kino Retro, 20:00, 130 Kč

RAMZOVÁ – ČERVENOHORSKÉ SEDLO 
Vedoucí p. Jašek, 737 763 204.                                                                                                      Odjezd ČD, 7:31

UKRAJINA 
Beseda s ředitelem Charity Olomouc Václavem Keprtem.                      Klub důchodců, Nerudova 7, 15:00

PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
Rodinný, bez omezení, dabing, Francie /Finsko/Norsko 2018, 86 min.    Kino Retro, 17:30, 100 Kč

LOVEní
Komedie, romantický, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 100 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ZÁBŘEŽSKÉ HRY
Sportovní víceboj družstev pro žáky zábřežských a okolních základních škol. Více na www.bozenka.cz.
 ZŠ B. Němcové, od 8:00

ALADIN
Dobrodružný, fantasy, muzikál, bez omezení, dabing, USA 2019, 120 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč

ROCKETMAN
Životopisný, nevhodné do 12 let, titulky, V. Británie/USA 2019, 120 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč

1. MUZEJNÍ NOC V MUZEU ZÁBŘEH – V DUCHU ELEGANCE 20. STOLETÍ
Program: dobová módní přehlídka, otevřené expozice muzea, poznávací soutěže, hry a tvoření.                                            
 Muzeum Zábřeh, 18:00 – 21:00, 30 Kč, děti do 3 let zdarma

NEIGHBORHOOD CONSPIRACI 
Tekno.                                                                                                                   Klub ve Zdi, 21:00, vstup zdarma

PŘEBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE  BMX
Prezence 10:00 – 11:45, závod odrážedel pro veřejnost, živá kapela Velvet Gang od 18:30.  Občerstvení 
zajištěno.                                                                                                          BMX park, ul. U Sázavy, start 13:00

UGLY DOLLS
Animovaný, dobrodružný, komedie, bez omezení, USA 2019, 88 min.  Kino Retro, 17:30, 120 Kč

BOLEST A SLÁVA
Drama, nevhodné do 12 let, titulky, Španělsko 2019, 108 min.                    Kino Retro, 20:00, 110 Kč

5. ZÁVOD MORAVSKÉ BIKROSOVÉ LIGY     
Prezence 8:00 – 9:15. Občerstvení zajištěno.                       BMX park, ul. U Sázavy, start 10:30

VAŠEK A PEPA
Taneční i poslechové odpoledne s oblíbeným duem.                  Kulturní dům, velký sál, 14:00, 50 Kč

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU 
Akční, animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, USA/Japonsko 2019, 104 min.     Kino Retro, 17:30, 120 Kč

GODZILLA II KRÁL MONSTER 3D
Akční, thriller, sci-fi, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 132 min.   Kino Retro, 20:00, 150 Kč

PUTOVÁNÍ POD ŠERÁKEM: OSTRUŽNÁ – BRANNÁ 
Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.                                                                                             Odjezd ČD, 7:31

FARMÁŘSKÉ TRHY            Náměstí Osvobození (před prodejnou Elektro Kalous), 8:00 – 16:00

O POKLAD PANÍ MAGDALENY – 6. ROČNÍK VLASTIVĚDNÉ SOUTĚŽE
Pro týmy žáků 5. ročníků základních škol města a blízkého okolí. Pořádáno ve spolupráci se ZŠ B. 
Němcové.                                      Muzeum Zábřeh a památky města, 8:00 – 13:00

JESENÍKY: NEJVĚTŠÍ DIVOČINA NA MORAVĚ
Přednáška Ondřeje Bačíka. Jedinečné záběry a videa, netradiční pohled na zázraky přírody v našich 
horách. Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

TERORISTKA 
Komedie, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.             Kino Retro, 20:00, 120 Kč

JOHN WICK 3
Akční, krimi, thriller, nepřípustné do 15 let, titulky, USA 2019, 130 min.        Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ČELECHOVICE NA HANÉ – VELKÝ KOSÍŘ – SLATINICE
Vedoucí p. Baráková, 731 745 709.                                                                                                Odjezd ČD, 7:44

DEN MIKROREGIONU
Prezentace obcí mikroregionu Zábřežsko (9:00 – 12:00), odpoledne oslavy 670 let obce Postřelmov. Od 
14:00 bohatý kulturní program i občerstvení, atrakce a aktivity pro děti. Bližší informace na plakátech.
                                                                                                                     Obec Postřelmov, před sportovní halou

TURNAJ DĚTÍ V BAREVNÉM MINIVOLEJBALU 
 Volejbalové kurty městského stadionu Zábřeh, 9:00

JÍDLO NA ULICI – 4. ZÁBŘEŽSKÝ FOOD FESTIVAL 
Speciality z nejrůznějších koutů světa. Hudba, program pro děti. Farní ulice, 10:00 – 18:00, vstup zdarma

KOUZELNÝ PARK
Animovaný, komedie, bez omezení, dabing, USA/Španělsko 2019, 85 min.         Kino Retro, 15:00, 100 Kč

ART 44
Vernisáž výstavy Františka Stejskala a Nely Pairleitner. Slavnostní otevření sezony.  Zámek Skalička, 16:00                                     

AFTER: POLIBEK
Drama, romantický, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 106 min.       Kino Retro, 17:30, 120 Kč

LOVEní
Komedie, romantický, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 100 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

OLDIES DISCO 80. – 90. LÉTA
DJ Maxx.                                                                                                                            Klub ve Zdi, 21:00, 50 Kč

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU 
Akční, animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, USA/Japonsko 2019, 104 min.         
 Kino Retro, 15:00, 130 Kč

MANDRAGORA
Nejveselejší komedie italské renesance.  Režie Josef König. Hrají členové divadelního souboru Václav a 
kapela Bugr band.                                                    Kulturní dům, velký sál, 17:00, 100 Kč (vstupenky na místa)

SNĚŽÍ!
Poetický, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 74 min.         Kino Retro, 17:30, 120 Kč

AVENGERS: ENDGAME   
Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, dabing, bez omezení, USA 2019, 182 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

KRITICKÉ MYŠLENÍ
Přednáška s Mgr. Zuzanou Staroštíkovou.                                      Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

POSEZENÍ KE DNI MATEK                                     Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

O PRINCEZNĚ JITUŠCE
Pohádka v podání Komorního pěveckého sboru Evy Grúzové s hosty a sólisty. Koncertní sál ZUŠ, 17:00

„ČESKÝ BOCELLI“ RADEK ŽALUD
Koncertní vystoupení nevidomého zpěváka doprovodí slabozraký kytarista Filip Moravec. Skladby 
klasického repertoáru, ale i populární a muzikálové hity. Akce se koná v rámci festivalu Dny umění 
nevidomých na Moravě.                                  Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

TRADICE A OBNOVA – JE KONFLIKT NEVYHNUTELNÝ?
Přednáší Dan Drápal.      
 Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Vodárny 2, 18:00, vstupné dobrovolné

BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný, hudební, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie/USA 2018, 134 min. 
                                                                                                                                      Kino Retro, 20:00, 110 Kč

LACO DECZI & CELULA NEW YORK
Strhující koncert legendárního jazzového trumpetisty.
                                                                                     Kino Retro, 19:00, předprodej 290 Kč, v den akce 350 Kč

AFTER: POLIBEK
Drama, romantický, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 106 min.                   Kino Retro, 17:30, 120 Kč

LOVEní
Komedie, romantický, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 100 min.   
 Kino Retro, 20:00, 120 Kč

DIVADLO STŘÍDAVÁ PÉČE 
Improvizační show.                                                                                 
    Klub ve Zdi, 21:00, vstupné dobrovolné

BETON RACE – ZÁVOD BASIC
Extrémní překážkový závod. Bližší informace na www.betonrace.cz.                       Zábřeh, 7:00 – 18:00
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Sobota 18. května

Neděle 19. května

Pátek 31. května

Čtvrtek 16. května

Pátek 17. května Neděle 26. května

Sobota 1. června

Čtvrtek 23. května

Úterý 28. května

Středa 29. května

Čtvrtek 30. května

Středa 22. května

Letos 11. května tomu byly 3 dlouhé roky, co nás 
navždy opustila naše drahá maminka, babička, teta,

paní Marie Mazánková. 
 

S láskou vzpomíná syn Radek, bratr Olin,  
sestry Boža a Dana s rodinami.  

Kdo jste ji znali, uctěte její památku tichou 
vzpomínkou.

Dne 16. května by se dožil 65 let 

pan Miroslav Sroka 
a 17. února to bylo 10 let od jeho úmrtí.  

Stále vzpomíná manželka, dcera Mirka s rodinou, 
 syn Michal s rodinou, vnoučata Tomáš,  

Michalka, Amálka, Adélka a bratři.

Dne 15. května by se dožila 80 roků naše milovaná 
maminka, babička, prababička, sestra, švagrová a teta,  

paní Věra Sladká.       
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina a všichni  
příbuzní. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Úterý 21. května

Pátek 24. května

KČT O ZdP

Pondělí 27. května

Obec Postřelmov

VSK Zábřeh

Sobota 25. května

SW Ranch 
Svébohov

Atletika  
Zábřeh, z.s.

Na Talíři, z.s.

BETON RACE, 
z.s.

KČT O ZdP 
Zábřeh

Utopia Bikes 
Zábřeh

Neděle 2. června

Utopia Bikes 
Zábřeh


