
Veřejné představení generelu cyklistické dopravy města 
Zábřeh se uskuteční v pondělí 3. června od 16 hodin  

ve velké zasedací místností městského úřadu  
na Masarykově náměstí. 

CHCETE JEZDIT  V ÈISTÉM AUTÌ?
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Velká cena Eskymo Welzla, která v so-
botu 11. května odstartovala na Masary-
kově náměstí, opět nenechala fanoušky 
autoveteránů chladnými. K vidění toho 
byla spousta, na startu patnáctého ročníku 
soutěže se představila asi stovka historic-
kých vozidel.

1. dámský klub historických vozidel ve 
spolupráci se Zábřežskou kulturní do měs-
ta znovu přivedl obdivuhodnou sbírku au-
toveteránů. K vidění byly především mo-
tocykly a osobní automobily, ale také his-
torické vozy vojenské, policejní, sportov-
ní, na dolní straně náměstí obdivovali zá-
jemci protiletadlový kanon. Nejedno oko 
rolníkovo se pak zarosilo při pohledu na 
vystavenou starou zemědělskou techniku, 
především traktory, z nichž jeden odvážli-
vec vyrazil i na trať. 

Největší zájem byl hlavně o nejstarší, 
předválečné, vozy. Ty ale ze startu vyra-
zily až jako poslední. Odstartování všech 
posádek, kterého se už tradičně ujal sta-
rosta František John, zahájil jiný unikát, a 
to dakarský speciál Tatra, jehož posádka 
měla poté v cíli pro zájemce připravenou 
besedu. Předtím ale musely posádky ab-
solvovat trasu, na níž čekaly samoobsluž-
né i průjezdné kontroly. 

Nablýskané vozy, příjemné počasí i do-
provodný program obnášející atrakce pro 
děti, vystoupení mažoretek ze ZŠ a DDM 
Krasohled či country kapelu Slza přiláka-
ly na Masarykovo náměstí davy diváků. 
Ti, kteří vydrželi čekat, se odpoledne do-
čkali i příjezdu posádek, dekorování vítě-
zů či právě povídání o Rallye Dakar a také 
bezpečnosti silničního provozu.  (mk)

Ve středu 15. května proběhlo už po-
čtvrté slavnostní předávání ocenění Pří-
větivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou 
působností. Do soutěže ministerstva vni-
tra se jich přihlásilo 146. V rámci Olo-
mouckého kraje zábřežská radnice opět 
zabodovala a získala druhé místo. Poro-
ta hodnotila, jak je úřad dostupný, trans-
parentní, komunikující vůči občanům  
a jaké nadstandardní služby využívá.

Ocenění v Olomouci převzala tajemni-
ce městského úřadu Jana Krasulová, ve-
doucí odboru vnitřních věcí Jitka Seka-
ninová a mediální koordinátorka Lucie 
Mahdalová. „Postupu oproti loňsku ze 
třetího na druhé místo si velmi vážíme. 
Je to ocenění práce a přístupu našich za-
městnanců a služeb radnice, které se sna-
žíme neustále zkvalitňovat,“ uvedla Jana 
Krasulová. 

Základní hodnotící kategorií je po-
skytování nadstandardních služeb či 

běžných služeb v nadstandardní kvali-
tě – konkrétně například provozní doba 
úřadu, možnost občerstvení, dětský 
koutek či přebalovací pultík, komuni-
kace města na sociálních sítí nebo mož-
nost platby kartou na pokladnách. Cí-
lem soutěže je ocenit snahu představite-
lů měst a městských úřadů ve zvyšování 
přívětivosti úřadu. 

„Obce s rozšířenou působností a je-
jich úřady jsou jednou z nejvýraznějších 
vizitek celé veřejné správy, která slou-
ží občanům. Tento výsledek je pro nás 
velkou motivací a důkazem, že postupu-
jeme správnou cestou,“ doplnila Kra-
sulová

Při příležitosti slavnostního předává-
ní byla křtěna nová publikace s dvaceti 
příklady dobré praxe. Do publikace vy-
bralo Ministerstvo vnitra ČR také Město 
Zábřeh, a to konkrétně za aktivní komu-
nikaci na sociálních sítích.  (red)

Náměstí zase hostilo krásné staré stroje Zábřeh má druhý nejpřívětivější úřad v kraji

Zábřeh se v dubnu letošního roku zapo-
jil do projektu, který má usnadnit řešení  
v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo ži-
vota místních seniorů. Jedná se o kartu, 
na které senioři (i za pomoci příbuzných 
nebo svého praktického lékaře) vyplní zá-
kladní údaje o svých alergiích, nemocech, 
lécích a kontakty na blízké osoby a prak-
tického lékaře. 

Seniorská obálka vznikla ve spolupráci 
ministerstva práce a sociálních věcí a kraj-
ských samospráv v rámci projektu Imple-
mentace politiky stárnutí na krajskou úro-
veň. Formulář vložený do průsvitné obál-
ky by měl být pomocí klipu (v Zábřeze oz-

dobeného logem města) umístěn na vidi-
telném místě, což je třeba lednička nebo 
vstupní dveře zevnitř tak, aby byl pro zá-
chranáře lehce a rychle dostupný. 

„Seniorská obálka je přínosný projekt, 
jak pomoci hlavně seniorům v případě 
jejich tísně a ohrožení života, a to pře-
vážně těm, kteří žijí v domácím prostře-
dí osamoceně,“ upřesnil starosta Franti-
šek John. 

Obálku si mohou senioři města vyzved-
nout na odboru sociálních věcí v budově 
městského úřadu na náměstí Osvobození. 
Tiskopis k potřebné aktualizaci je dostup-
ný i na webových stránkách města.  (red)

Seniorská obálka pomůže v tísni nebo 
ohrožení zdraví a života

Na obsazení dvou pracovních pozic 
vypsala zábřežská radnice výběrová ří-
zení. Na dobu neurčitou přijme úřad od 
ledna 2020 vedoucího odboru rozvoje 
a územního plánování. „Náplní pestré 
práce vedoucího zaměstnance bude ří-
zení, koordinace a kontrola daného od-
boru, zajišťování pořízení koncepčních 
materiálů, studií, projektů a dokumen-
tací potřebných pro rozvoj města, kom-
plexní koordinace zadávání veřejných 
zakázek či koordinace přípravy a reali-
zace investic,“ uvedla tajemnice měst-
ského úřadu Jana Krasulová. Od zájem-

ců se očekává praxe v oblasti realizace 
investic nebo územního plánování, ori-
entace v právních předpisech ve staveb-
nictví i zkušenost s vedením pracovní-
ho kolektivu. Přihlášky lze podávat do 
28. června. 

Do týmu městské policie hledá město 
nového strážníka s nástupem od července 
letošního roku. V tomto případě lze při-
hlášky zasílat do 12. června. „Bližší in-
formace a kontakty k jednotlivým výbě-
rovým řízení jsou zveřejněny na www.za-
breh.cz v sekci Město a úřad/Volná pra-
covní místa,“ doplnila Krasulová.  (red)

Radnice přijme nové zaměstnance

Mladí umělci zanotují na náměstí
V sobotu 8. června zazní Zábřehem  

a jeho ulicemi filmová hudba. Pod širým 
nebem v rámci akce Notování Zábřehem 
vystoupí nejen místní orchestr se svou 
velkolepou premiérou filmové hudby se 
sborem a videoprojekcí, ale i další zajíma-
ví umělci. „Na velkém podiu na náměstí 
vystoupí Big band Žerotín, Smyčcový or-
chestr ZUŠ Zábřeh nebo sbory TapTýda 
Loučná nad Desnou a Arietta ZUŠ Mohel-
nice. Pozvání přijal také Bielska Orkies-
tra Dęta z Polska. Podobně jako vloni je 

v plánu také program na předzahrádkách 
místních kaváren,” zvou organizátoři 
akce. V Levandulové kavárně a v Café 
Carré vystoupí od 19 hodin Hamanaca a 
Maki, kteří svou hudbou vyplní pauzu po-
třebnou k nazvučení večerního programu. 
Vrcholem večera totiž bude opět Koncert 
filmové hudby. Orchestr si pro letošní roč-
ník připravil zbrusu nový repertoár slože-
ný z nejlepších filmových trháků, na po-
diu v jednu chvíli vystoupí více než stovka 
umělců.  (red)

Věžní hodiny na staré radnici prošly 
generální rekonstrukcí. Jedním z po-
sledních kroků bylo ve středu 24. dub-
na sejmutí a natření hodinových ručiček 
za pomoci vysokozdvižné plošiny. Me-
chanický hodinový stroj byl mimo pro-
voz jeden a půl měsíce. „Mezi svátky se 
zastavilo bití, vznikl tam velký problém. 
Vše se muselo spravit, vyvařit kola, jsou 
tam nová ložiska. Hodiny byly komplet-
ně vyčištěny a byly spraveny všechny vy-
chozené části,“ nastínil hodinář Jiří Va-

lenta, který opravu prováděl. 
Stávající stroj společnosti Elekon Vy-

škov pochází z devadesátých let dvacá-
tého století. Nahradil svého předchůdce 
z roku 1927, kterého vyrobila firma Ru-
dolf Thöndel z Uničova. Historický pr-
vorepublikový kousek dnes zdobí pro-
stor před matriční síní v budově měst-
ského úřadu. V Zábřeze se nacházejí 
tři funkční věžní hodiny. Kromě radni-
ce také na budově gymnázia a kostela  
u Moravské Sázavy.  (red)

Radniční hodiny prošly generálkou



V jeden velký piknik se v sobotu 18. 
května proměnilo centrum města při již 
čtvrtém ročníku food festivalu Jídlo na 
ulici.

Už takřka letní počasí, tradičně vysoká 
kvalita nabízených jídel a skutečně pest-
rá kuchyně přilákaly opravdu davy zá-
jemců, na které čekaly stánky s občerst-
vením opět na Farní ulici, nádvoří zámku 
s kapří fontánou i na ploše před zámkem. 
Ani to ale nestačilo, před stánky se přede-
vším kolem poledne tvořily dlouhé fronty 
mlsounů, pro které byla připravena velmi 
bohatá škála chutí a vůní kuchyní z celé-

ho světa.
Stejně jako v minulých 

letech byla nejširší nabíd-
ka mezi burgery s různý-
mi druhy a úpravami mas, 
o dalších ingrediencích 
ani nemluvě. Kolemjdou-
cí lákala španělská ku-
chyně s paellou, japonské 
sushi, vietnamské rolky, 
celá řada patřičně ohni-
vých mexických specia-
lit či stánek s kuchyní ar-
gentinskou. Odvážlivci 
mohli vyzkoušet, jak chut-
ná červ, cvrček, saranče, 
žába, krokodýl a poprvé  

i had, nebo risknout hodně nezvyklé kom-
binace v mutant kuchyni. Na své si přišli  
i milovníci sladkého, pro které byla při-
pravena nabídka, z níž nebylo v lidských 
silách vše ochutnat. Nechyběly ani domá-
cí speciality, mezi nimi například kotlíko-
vý guláš, uzené maso, ovčí sýry nebo pivo 
Welzl. Na přítomné čekal i bohatý výběr 
nápojů, ať už piv, vín či domácích limo-
nád a řada drink barů. 

Především ale u zámku panovala až 
do podvečera perfektní nálada s hudbou  
a programem pro děti.  (mk)
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Festival jídla lákal na vůně  
a chutě z celého světa

Budoucí kuchaři, farmáři či zahradníci 
 vyrazili na praxi do Itálie

V březnu a v dubnu v rámci programu 
ERASMUS+, projekt Agroturistika a eko-
zemědělství – šance pro lepší budoucnost, 
vycestovali na čtrnáctidenní pracovní stáž 
do severní Itálie žáci zábřežské Střední 
školy sociální péče a služeb. Jednalo se  
o žáky učebních oborů Kuchař – číšník, 
Zemědělec – farmář a Zahradník.

Cílem projektu bylo mj. umožnit žá-
kům kvalitní praxi, zapojit školu do ev-
ropské spolupráce, upevnit kontakty se 
zahraničními partnery a vytvořit tak zá-
klad pro dlouhodobé partnerství.

Odborná praxe žáků oboru Kuchař – 
číšník byla zaměřena na obsluhu hostů  
v horských hotelech, komunikaci v ang-
ličtině a němčině či na přípravu pokrmů 

typických pro region Trentino. Budoucí 
zemědělci se v Itálii zaměřili na rozšíření 
odborných znalostí a dovedností v oblas-
ti chovu skotu a chovu koz včetně zpra-
cování mléka (výroba sýrů) a masa. Žáci 
učebního oboru Zahradník se během pra-
xe seznámili s ekologickým přístupem  
v péči o vinnou révu, jabloně, zeleninu, 
byliny a květiny. 

Účastníci obdrželi Certifikát o absolvo-
vání mobility v českém a anglickém jazy-
ce a Europass mobility o absolvování stá-
že v zahraničí, součástí jejich pobytu byly 
také odborné exkurze do italských podni-
ků a turisticky zajímavých míst s cílem se-
známit účastníky se zdejší historií, kultu-
rou a mentalitou.  (red) Automobilní škola 

na prestižní soutěži 
zabodovala 

Ministerstvo školství a Svaz prodejců  
a autoopravářů motorových vozidel ČR 
vyhlašují každý rok pro žáky třetích roční-
ků oborů vzdělání a čtvrtých ročníků stu-
dijního oboru Autotronik odbornou soutěž 
Autoopravář – junior v kategoriích auto-
mechanik, karosář, autolakýrník a autotro-
nik. Pětadvacátý ročník prestižní soutěže 
hostila 15. – 17. dubna Mladá Boleslav za 
účasti významných odborných autoopra-
vářských firem. Cílem soutěže je mimo 
jiné porovnat úroveň výuky a znalosti 
žáků škol z celé republiky. 

V moderních tréninkových učebnách 
Škoda Auto soutěžící prokázali své teo-
retické znalosti v písemných testech, dru-
há, poznávací část soutěže byla zaměřena 
na určení strojních součástek, nářadí, mě-
řidel a dílů automobilů. Vše pak finalisté 
zúročili v praktické části, v úkolech přímo 
na osobních vozidlech Škoda a nákladním 
Scania. Pro soutěžící i pedagogický do-
provod byl připraven zajímavý doprovod-
ný program, Škoda Auto odměnila vítěze 
kategorií projížďkou se závodním jezd-
cem Janem Kopeckým. 

V soutěži měla zastoupení také zábřež-
ská automobilní škola, v kategorii Autot-
ronik její student David Mokroš vybojo-
val skvělé 2. místo.  (red)

Rada města na svém desátém jednání 
v úterý 7. května mj. projednala následu-
jící materiály:

• Schválila pronájem restaurace Ku-
želna v budově Třešňová 2133/4 na 
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 
dobou za cenu 16.000 Kč/měsíc + DPH 
s valorizací.

• Souhlasila se stavbou autobusové 
zastávky na Sokolské ulici na pozem-
ku ve vlastnictví Olomouckého kraje, 
schválila nájem tohoto pozemku a zříze-
ní služebnosti ve prospěch města.

• Souhlasila s předložením žádosti  
o poskytnutí podpory pro ZŠ B. Něm-
cové v rámci 15. výzvy k předkládání 
žádostí o podporu z Integrovaného re-
gionálního operačního programu, která 
se týká modernizace odborných učeben 
chemie, fyziky, jazyků a dílen.

• Souhlasila se změnou organiza-
ce školního roku 2018/19 spočívající  
v uzavření ZŠ B. Němcové v termínu 
24. – 28. června pro výuku, a to z důvo-
du realizace projektu snížení energetické 
náročnosti a zlepšení kvality vnitřního 
prostředí školy.

• Schválila uzavření dodatku ke 
smlouvě na zbudování Cyklostezky Zá-
břeh – Leština, část Zábřeh se společ-
ností Eurovia CS, a. s., jímž upravuje 
cenu díla o dodatečné práce a o práce, 
které nebudou realizovány. Nová cena 
díla činí 4.542.899,71 Kč bez DPH.

• Schválila pořadí nabídek pro prove-
dení veřejné zakázky na stavební práce 
na 3. etapě rekonstrukce kuželny. V sou-
těži zvítězila nabídka společnosti Pohl 
Invest s. r. o. v ceně 1.465.950,71 Kč bez 
DPH. 

• Schválila uzavření smlouvy o dílo 
na opravu střešní krytiny budov ZŠ B. 
Němcové se zhotovitelem Nová krytina 
s. r. o. v ceně díla 1.199.616,50 Kč vč. 
DPH s termínem zhotovení díla od 13. 
května do 16. srpna. 

• Schválila poskytnutí dotace 15.000 
Kč Sboru dobrovolných hasičů Hněv-
kov, která bude určena na celoroční čin-
nost sboru.  (red)

KRÁTCE Z RADY

V dubnu strážníci městské policie za-
sahovali u šesti krádeží v obchodech, od-
chytili sedmnáct volně pobíhajících psů, 
řešili 427 událostí. U podnapilých osob 
ležících na veřejných prostranstvích za-
sahovali osmkrát. Dále řešili mj. násle-
dující případy:

• Alkohol hrál hlavní roli v pátek 12. 
dubna, kdy se v noci v prostorách kole-
jiště nádraží ČD pohyboval muž. Poté, 
co jej hlídka nalezla, zjistila, že jde  
o podnapilého občana Slovenské repub-
liky. Vzhledem k tomu, že vlak do Pra-
hy, kam mířil, jel až za pět hodin, byl  
z nádraží vykázán. Podobně museli 
strážníci zasahovat 27. dubna v domě 
na ulici Československé armády, kde se 
opilý muž snažil dostat do bytu bývalé 
přítelkyně, a o den později opět na ná-
draží ČD. Opilý muž se ani neudržel na 
nohou, po dohodě s matkou ho taxi od-
vezlo domů.

• Téhož dne odpoledne zamíři-
li strážníci na ulici 28. října, kde došlo  
k hádce ženy a jejím bývalým přítelem, 
který ženu shodil na zem. Hlídka vyzva-
la oba přítomné k prokázání totožnosti, 
což mladík odmítl a snažil se utéct, poté 
ale uposlechl. Byl zjevně pod vlivem al-
koholu a jeho jednání bylo velmi podiv-
né. Přivolané hlídce Policie ČR uvedl, že 
bere antidepresiva. Nakonec došlo k do-
hodě o vyřešení problému mezi oběma 
protagonisty a odchodu muže.

• Dvakrát pomáhali v dubnu strážní-
ci nemocným osobám. Poprvé ve středu 
17. dubna na Bezručově ulici, kde na-
lezli dezorientovanou ženu. Hlídce se 
podařilo zjistit jméno a adresu ženy po 
mozkové mrtvici a vzhledem k jejímu 
zdravotnímu stavu ji převezla do místa 
trvalého bydliště. Čtyři dny nato je při-
volala na nádraží osoba trpící oční a slu-
chovou vadou, která byla dezorientova-
ná a nemohla se dostat do Katolického 
domu, kam byla pozvána na kulturní 
akci. Hlídka ji na uvedené místo odvez-
la, tam už se o ni postarali organizátoři 
akce.  (red)

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ 
POLICIE

V úterý 7. května se uskutečnila v zá-
břežském Klubu důchodců beseda na 
téma Volby do Evropského parlamentu, 
které v Česku proběhly o víkendu 24. – 
25. května. Beseda měla za cíl zdůraznit 
důležitost účasti u těchto voleb. Senio-
rům byla promítnuta prezentace, díky kte-
ré se dozvěděli základní informace o Ev-
ropském parlamentu, o volbách a o důvo-
dech, proč jít volit. „Velký zájem projevi-
li posluchači o brožury týkající se voleb 

a Evropského parlamentu a hlavně o se-
znam všech kandidujících stran včetně vo-
lebních programů. Předány byly také tiš-
těné informace dostupné na internetu, aby 
se k nim dostali i ti senioři, kteří s inter-
netem neumí nebo nemají možnost praco-
vat,“ uvedla přednášející Vendula Švábo-
vá z Městského evropského informačního 
střediska Zábřeh. Akce byla součástí le-
tošního projektu MEIS Zábřeh, jehož té-
matem je 15 let s Evropou.  (red)

Mladí gymnazisté uvedli vlastní pohádkový muzikál

Nejen studenti nižšího gymnázia, ale  
i děti ze zábřežských mateřských škol 
měly ve čtvrtek a pátek 16. a 17. května 
možnost zhlédnout studentské představe-

ní Pohádka o růži aneb Tak to, děti, tenkrát 
bylo. To si pro ně připravili v rámci výu-
ky českého jazyka žáci posledního roční-
ku nižšího gymnázia. 

Příběh o princezně, které loupežníci 
unesli ženicha, i cestě k jeho vysvobození 
ale žáci nikde nepřevzali. Pohádkový mu-
zikál s řadou písní textově i hudebně při-
pravili sami, v jejich režii byl také hudební 
doprovod a zpěv. Příběh, v němž nechyběl 
vtip, bohaté vlastnoručně vyrobené kuli-
sy či kvalitní herecké i pěvecké výkony, 
příjemně překvapil vyzrálými texty, nad-
šením protagonistů i faktem, že se do jeho 
nastudování zapojila celá třída.  (mk)

V Klubu důchodců proběhla beseda  
k evropským volbám

Operátorky call centra 
vybraly půl tuny oblečení
Operátorky zábřežského call cent-

ra společnosti ČEZ Distribuce vybraly  
v rámci charitativní akce Průvan v šatní-
ku 528 kilogramů oblečení, a navíc ještě 
několik sad nádobí a talířů i dětské hrač-
ky. Darované věci, kterých bylo o třetinu 
více než před rokem, bude Charita Zábřeh 
postupně rozdělovat těm nepotřebnějším.

„Potěšilo nás hlavně velké množství 
dětského oblečení, obuvi a hraček. S čás-
tí jsme se ihned po převzetí rozdělili s do-
movem pro osamělé rodiče s dětmi a také 
s terénní službou SOS Kompas,“ vysvětlil 
ředitel zábřežské Charity Jiří Karger.

Přehled darů je opravdu pestrý. Energe-
tici přinesli například bednu stolního ná-
dobí, sedm souprav talířů, dvě sady hrn-
ků, dvě bedny hraček, dětské přesnídávky  
a pleny. A samozřejmě oblečení, které bude 
uschováno v sociálním šatníku provozova-
ném Charitou a odtud celoročně vydává-
no potřebným. „Na vytipování těch, kteří 
pomoc nejvíce potřebují, spolupracujeme 
s obcemi, úřady práce, sociálními odbory 
měst a regionálními poskytovateli sociál-
ních služeb,“ dodal Jiří Karger.

Sbírky probíhaly také v dalších lokali-
tách, kde ČEZ působí, například v pražské 
centrále, v ostravském Domě energetiky, 
v Jaderné elektrárně Dukovany či v Plzni 
a Hradci Králové.  (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% 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

MáMe volná Místa
pro brigádníky na léto

ChCeš praCovat
a je ti víC než 18?
přijď si vydělat k nám
do nepřetržitého provozu
2 dny 6:00 - 18:00, 2 dny 18:00 - 6:00
a 4 dny volno

Zavolej na číslo

800 777 000
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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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V Barborce hrála světová špička, 
Smetanovo trio

Hned dvakrát se dočkalo ovací ve sto-
je Smetanovo trio, které vystoupilo v kos-
tele sv. Barbory v neděli 5. května. Další  
z koncertů cyklu Bravo podpořeného Olo-
mouckým krajem a Nadací Život uměl-
ce nabídl skutečně exkluzivní vystoupení 
klavíristky Jitky Čechové, houslisty Radi-
ma Kresty a violoncellisty Jana Páleníč-
ka. Soubor, u něhož odborná kritika oce-
ňuje brilantní techniku, dynamičnost hry 

či perfektní souhru, 
představil díla tří auto-
rů: Johannessa Brahm-
se, Bohuslava Martinů 
a Antona Arenského. 
Právě dílo zapomenu-
tého ruského roman-
tického autora, učitele 
Sergeje Rachmanino-
va, oslovila zábřežské 
posluchače stejně jako 
všude jinde ve světě. 
Nahrávka Smetanova 
tria s jeho skladbami 
totiž zvítězila i v ce-
losvětovém hlasování  
o nejlepší komorní CD 
roku a získala tak pres-

tižní BBC Music Magazine Award 2018. 
Rok předtím získal soubor stejné ocenění 
za nahrávku trií Bohuslava Martinů.

Zábřežští posluchači se tak dočkali vy-
stoupení souboru světové úrovně, kte-
rý hraje na těch nejprestižnějších pódiích 
a jejich nadšená reakce dokazovala, že si 
výjimečný zážitek dokázali skutečně vy-
chutnat.  (red)

Po letech působení na zahradě Katolic-
kého domu se Moravský vrabec přestě-
hoval do interiéru, kam jej zahnala nepří-
zeň počasí. Čtyřiadvacátému ročníku hu-
dební soutěže to ale nijak neuškodilo. Ve 
velkém sále Katolického domu se první 
květnovou sobotu představilo jedenáct 
kapel ve dvou blocích, aby nemalému 
množství diváků přiblížily svou muziku  
s folk – country – trampskými prvky. 
Mezi nimi potěšily dvě místní skupiny 
Zakafy a Richard Baksevanidis & Band. 
Cenu poroty získala po roční pauze opět 
brněnská formace Kupodivu (na snímku).  
V karvinském finále ji doplní kapely 
Šansonika, Dominika, šumperská Sho-
dou okolností i vítěz ceny diváků Já ne-
vím. 

O diváky i muzikanty bylo tradičně 
postaráno připraveným bohatým občer-
stvením. Pohodové odpoledne pro ve-
řejnost na zahradě i s programem vzalo 
kvůli počasí za své, diváci se ale i tak 
dočkali vystoupení šumperské taneční 
skupiny Old country dance a ukázek 
westernových disciplín v podání Bles-
kového Jacka.  (mk)

Na Moravském vrabci 
vystoupily i místní 

kapely

Mladým umělcům pocházejícím z re-
gionu patřilo zahájení letošní výstavní 
sezóny v zámku na Skaličce. V sobotu 
18. května se zde na vernisáží výstavy 
ART 44 představili Nela Pairleitner (na 
snímku) a František Stejskal.

Práce páru dnes tvořícího v Rakousku 
rozhodně zaujmou. Portréty Nely Pair-
leitner se vyznačují výraznou barevnos-
tí a dramatičností výrazu, drobnější díla 
Františka Stejskala překypují řadou sym-
bolů. Jak zaznělo v úvodním slovu, dá 
se u děl obou výtvarníků v jistém slova 
smyslu bavit o mužském a ženském prin-
cipu. Pozorný návštěvník najde několik 
obrazů, které si jsou na první pohled po-
dobné. Při podrobnějším zkoumání si ale 
povšimne rozdílů tvořených ať už kom-
binací barev, dynamikou a nakonec i cel-
kovým vyzněním.

Výstava představující mladé, nápadi-
té a svižné umění plné emocí i intuitivní 
tvorby je na Skaličce k vidění každou ne-
děli do konce června.  (red)

Skaličce vévodí mladé umění

Klavírní skladby v podání Ivo 
Kahánka, který je označován za 
nejlepšího českého pianistu sou-
časnosti, rozezní chrámovou klen-
bu kostela sv. Barbory v neděli  
9. června.

Návštěvníci koncertu se mohou 
těšit na atraktivní program, při-
praveny jsou skladby J. S. Bacha, 
dvou významných českých skla-
datelů 20. století – Leoše Janáčka 
a Miloslava Kabeláče – a na zá-
věr sonáta Patetická Ludwiga van 
Beethovena. „Zatímco hudební 
kritika oceňuje u Kahánka zejmé-
na mimořádnou techniku a výraz-
ně emocionální projev, u publika se 
těší výjimečné pozici – posluchači 
totiž od něj rádi slyší v podstatě co-
koli, protože vždycky to stojí za to,“ 
okomentoval kvality interpreta dra-
maturg cyklu Bravo Martin Hroch.

Koncert světoznámého českého 
pianisty a nositele prestižních oce-
nění za interpretaci se koná za pod-
pory Olomouckého kraje a Nadace 
Život umělce. Vstupenku lze poří-
dit již nyní za příznivých 130 Kč, 
držitelé karty Bravo mají slevu 40 
Kč, děti vstup zdarma.  (red)

V Barborce vystoupí 
pianista Ivo Kahánek

Pro zpříjemnění nedělního odpo-
ledne 2. června zahraje k tanci i po-
slechu v sále zábřežského kulturní-
ho domu oblíbené duo Vašek a Pepa. 
Taneční odpoledne má začátek ve 14 
hodin, občerstvení pro návštěvníky je 
zajištěno, vstupné činí obvyklou pade-
sátikorunu. Další taneční pořady při-
pravila Zábřežská kulturní až na pod-
zimní měsíce, v říjnu zavítá do Zábře-
hu hvězda TV Šlágr Marcel Zmožek  
s kapelou a začátkem listopadu výbor-
ná valašská dechovka Záhořané. Na 
všechny uvedené pořady již lze zakou-
pit vstupenky.  (red)

Taneční odpoledne  
s Vaškem a Pepou

Na zábřežský hrad zamíří Liška, Vilhelmová, 
Pavlásek nebo Pavlíček

Divadelní představení s exkluzivním 
hereckým obsazením, show známého 
komika, vystoupení nejuznávanějšího 
českého pianisty současnosti, recitál pr-
votřídního instrumentálního uskupení či 
koncert kapely, jejíž písničky vévodí čes-
kému hudebnímu éteru, to vše nabídne 
zábřežský multižánrový festival Hvězdy 
na hradě. 

Čtvrtý ročník oblíbené akce se letos 
bude konat od středy 5. června do čtvrtku 
13. června. Zatímco divadla a koncerty 
pop hudby se uskuteční pod otevřeným 
nebem na nádvoří bývalého hradu, kla-
vír Ivo Kahánka zazní v kostele sv. Bar-
bory. V areálu hradního nádvoří čeká na 
návštěvníky volné pokračování komedie 
dell'arte, kterou zde mohli vidět už v roce 
2016. „V představení, které pracuje s vy-
hraněnými charaktery postav, dějovým 
spádem, ale také jeho absolutní nepřed-
vídatelností, by se měl vedle Marka Da-
niela objevit také Pavel Liška spolu s Ta-

tianou Vilhelmovou,“ zve na největší fes-
tivalový tahák Zdeněk David z pořádající 
Zábřežské kulturní. 

Vedle výrazných hereckých osobnos-
tí na „Hradě“ vystoupí se svou stand up 
comedy speciál také komik Lukáš Pavlá-
sek. Druhý festivalový týden bude pat-
řit kvalitní muzice, tu do Zábřehu přive-
ze se svou kapelou kytarový mág Michal 
Pavlíček a také šumperská skupina O5  
a Radeček.

Vstupenky na uvedené akce nabí-
zejí prodejní místa Zábřežské kulturní  
v předprodeji za příznivých 200 nebo 250 
Kč. „Není třeba se obávat ani deštivého 
počasí, pro tento případ bude vždy při-
praven sál kulturního domu, a akce se tak 
uskuteční za každého počasí,“ upozornil 
šéf kulturního domu. Festival Hvězdy na 
hradě se koná za podpory Olomouckého 
kraje a Nadace Život umělce. Více infor-
mací lze získat na webových stránkách 
kulturak.info.  (red)

Tunklův dvorec zve na 
malby Anny Vršecké

Od čtvrtka 6. června nabídne Galerie 
Tunklův dvorec další výstavu, na níž 
představí především své malby akry-
lem Anna Vršecká. Rodačka z Prahy 
se výtvarnou činností začala zabývat 
intenzivněji v roce 2009, svou tvor-
bu rozvíjela mj. díky soukromým lek-
cím od přední české ilustrátorky Věry 
Krumphanzlové. Prošla několika kur-
zy kresby a malby, absolvovala i kurz 
sumi-e. 

Ve své tvorbě ráda experimentuje  
s různými barvami i materiály a kom-
binuje jejich použití. Preferuje akrylo-
vé a akvarelové barvy. Zobrazuje nejen 
krajiny a přírodu, ale i figurální motivy. 
Nechává se též inspirovat různými za-
hraničními kulturami. Náměty čerpá ve 
svém nejbližším okolí a také na svých 
cestách po světě.

Výstavu, která bude v galerii k vidě-
ní do 28. června, doplní v minigalerii 
práce dětí z MŠ Pohádka.  (red)

S hercem Janem 
Potměšilem O životě

V sobotu 15. června bude od 17 
hodin hostem pravidelných setkání  
v Komunitním centru Postřelmovská 
14 herec Jan Potměšil. 

V první části setkání nazvaného  
O životě se v moderovaném rozhovo-
ru podělí o svůj pohled na témata tý-
kající se nejen osobního života a jeho 
hodnot, ale i společnosti. Jan Potměšil 
byl jedním ze studentů, kteří se výraz-
ně angažovali v událostech před třice-
ti lety, které nakonec vedly ke změně 
politického systému. Při jedné z teh-
dejších cest došlo k autonehodě, po 
které zůstal ochrnutý. Jak dnes hodno-
tí tehdejší dění a stálo to – navzdory 
následnému životu na vozíčku – za to? 

Ve druhé části setkání se s poslucha-
či podělí o své neoblíbenější texty jak 
z divadelních her, tak z knih a od au-
torů, od kterých čerpá sílu a energii ve 
svém životě.  (red)

V sobotu 4. května se na ZŠ B. Něm-
cové uskutečnily 2. oddílové závody 
atletické přípravky a mladšího žactva 
Atletiky Zábřeh. Závodu se zúčastnilo 
35 dětí, které předvedly výborné výko-
ny. Mezi nejúspěšnější patřil skok dale-
ký 385 cm Veroniky Šípové, hod míč-
kem 31,5 m Jaromíra Jedelského či 400 
m Vojtěcha Vrablice v čase 1:24. 

O dva dny později se přípravka At-
letiky zúčastnila v Olomouci 1. kola 
Zlaté ligy. I v chladném počasí se děti 
dokázaly měřit se závodníky velkých 
oddílů. Mezi dívkami ročníků 2010 
– 2012 skončila Nela Brzobohatá na  
5. místě a Markéta Hrubá na 7. místě, 
Markéta ve své kategorii dokonce vy-
hrála dvě disciplíny. Mezi dívkami roč-
níků 2008 – 2009 se dařilo i Veronice 
Šípové, která v běhu na 60 m obsadila 
8. místo a celkově skončila na 14. mís-
tě. Z hochů se nejvíc dařilo Vojtěchu 
Vrablicovi, který obsadil 8. místo mezi 
hochy ročníků 2008 – 2009. Dařilo se 
mu hlavně v bězích na 600 m a 60 m, 
kde obsadil 7. a 8. místo.  (red)

Atletika Zábřeh 
odstartovala závodní 

sezónu

V rámci polytechnického vzdělává-
ní na ZŠ a DDM Krasohled si letošní 
školní rok odbývá svou premiéru krou-
žek RC (rádiem řízených) modelů aut. 
V případě zábřežského DDM se jedná  
o auta série Mini-Z japonské firmy Kyo-
sho, což jsou auta v měřítku 1:28, tedy 
dlouhé asi jen 14 centimetrů.

Přes svou malou velikost však jde  
o sofistikované zařízení, kde lze na stan-
dardizovaném šasi měnit celou řadu dílu 
a zlepšovat tak vlastnosti modelu. Ten 

se jízdními vlastnosti blíží opravdovým 
automobilům. Model v základním pro-
vedení zvládne jezdit rychlostí kolem 
20 km/h, tuningové speciály až 50 km/h.

Díky sponzorským darům jezdí  
v RC kroužku šest takovýchto aut, kte-
ré se mohou prohánět po speciální dráze 
z měkké pěnové hmoty, která je snad-
no přestavitelná na řadu variant závod-
ních tratí. Kroužek probíhá každé úterý 
a ve dvou skupinách jej navštěvuje deset 
dětí.  (red)

V Krasohledu sviští rádiem řízené modely aut



X-MEN: DARK PHOENIX 3D
Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 114 min.    Kino Retro, 17:30, 150 Kč

AVENGERS: ENDGAME   
Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, dabing, bez omezení, USA 2019, 182 min.    Kino Retro, 20:00, 120 Kč

COCONUT                                                                                     Klub ve Zdi, 21:00, zdarma

SOBOTA PRO ŽENY
Aerobic na trampolínách (9:00 – 10:30), jóga, hatha jóga, power jóga, jóga pro zdravá záda, dechové 
techniky a relaxace (10:00 – 11:30). Pro ženy bez rozdílu věku. Přihlášky na kontaktech: 775 915 400, 583 
415 400, zikova@kulturak.info do 6. června.                                 Kulturní dům, malý sál a klubovna, od 9:00

NOTOVÁNÍ ZÁBŘEHEM POD ŠIRÝM NEBEM
Od 16:00 vystoupení Dechového orchestru a hostů: Big Band Žerotín Olomouc, Smyčcový orchestr ZUŠ 
Zábřeh, Bielska Orkiestra (PL), sbor TapTýda Loučná nad Desnou a Arieta ZUŠ Mohelnice, Maki (Café 
Carré, 19:00), Hamanaca (Levandulová kavárna, 19:00). Od 20:00 koncert filmové hudby s videoprojekcí, 
se sólisty a sborem. Více na www.notovanizabrehem.cz.         Masarykovo náměstí, od 16:00, vstup zdarma     

UGLY DOLLS
Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, fantasy, bez omezení, USA 2019, 88 min   Kino Retro, 17:30, 100 Kč

X-MEN: DARK PHOENIX 3D
Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 114 min.     Kino Retro, 20:00, 150 Kč

TVMINIUNI: ZLODĚJ: OTÁZEK
Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, Česko 2019, 80 min.                 Kino Retro, 15:00, 120 Kč

IVO KAHÁNEK – KLAVÍR
Unikátní koncertní vystoupení výjimečného virtuóza. 9. koncert hudebního cyklu Bravo Zábřeh v sezoně 
2018/2019.         Kostel sv. Barbory, 16:00, 130 Kč, na kartu Bravo 90 Kč, děti do 15 let zdarma

PSÍ POSLÁNÍ 2
Rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 108 min.                                                    Kino Retro, 17:30, 120 Kč

ROCKETMAN
Životopisný, drama, hudební, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie/USA 2019, 120 min.
                                                                                                                        Kino Retro, 20:00, 130 Kč

MIND FULNESS ANEB JAK ŽÍT PŘÍTOMNOSTÍ
Přednáška s Mgr. Kateřinou Paclíkovou.                                   Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

EGYPT A BIBLICKÉ UDÁLOSTI
Beseda s Jitkou Václavíkovou.                                                Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

HVĚZDY NA HRADĚ: MICHAL PAVLÍČEK A TRIO
Koncert fenomenálního kytaristy a kapely: Milly Honsová – zpěv, Martin Ivan – basová kytara, Michal 
Daněk – bicí, Michal Nejtek – klávesy. Občerstvení zejištěno. V případě deštivého počasí se program 
přesouvá do kulturního domu se začátkem o 15 minut později. Vstupenky na místa. 
Hradní nádvoří (areál společnosti Talorm), open 19:00, začátek 20:00, předprodej 250 Kč, v den akce 300 Kč

TVMINIUNI: ZLODĚJ: OTÁZEK
Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, Česko 2019, 80 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, 120 Kč

SETKÁNÍ V LANŠKROUNĚ – 10. ROČNÍK 
Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.                                                         Odjezd ČD, 9:17

MIA A BÍLÝ LEV
Rodinný, dobrodružný, bez omezení, dabing, Francie/Německo/Jihoafrická republika 2018, 98 min.
                                                                                                                          Kino Retro, 17:30, 110 Kč

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Komedie, sci-fi, akční, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 107 min.          Kino Retro, 20:00, 130 Kč

HVĚZDY NA HRADĚ: O5 & RADEČEK
Koncert šumperské kapely, jako předskokan vystoupí Richard Baksevanidis s kapelou. 
Hradní nádvoří (areál společnosti Talorm), open 19:00, začátek 20:00, předprodej 200 Kč, v den akce 250 Kč

ALADIN
Dobrodružný, fantasy, muzikál, bez omezení, dabing, USA 2019, 120 min.            Kino Retro, 17:30, 110 Kč

THE BEACH BUM
Komedie, titulky, USA/Francie/Velká Británie/Švýcarsko 2019, 95 min.      Kino Retro, 20:00, 110 Kč

VEČER S JANEM POTMĚŠILEM: O ŽIVOTĚ    
 Komunitní centrum, Postřelmovská 14:00, 17:00

POHÁDKOVÝ LES ANEB POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU                  
  Wolkerovy sady, start 15:00 – 15:30

TERORISTKA
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.                   Kino Retro, 17:30, 110 Kč

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 3D
Komedie, sci-fi, akční, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 107 min.          Kino Retro, 20:00, 150 Kč

TVMINIUNI: ZLODĚJ: OTÁZEK
Animovaný, rodinný, bez omezení, dabing, Česko 2019, 80 min.                 Kino Retro, 15:00, 120 Kč

PSÍ POSLÁNÍ 2
Rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 108 min.                                                    Kino Retro, 17:30, 120 Kč

X-MEN: DARK PHOENIX 3D
Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 114 min.     Kino Retro, 20:00, 150 Kč

Pátek 31. května

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
Dobrodružný, 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, drama, hudební, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie/USA 2019, 120 min.
 Kino Retro, 17:30, 120 Kč

1. MUZEJNÍ NOC V MUZEU ZÁBŘEH – V DUCHU ELEGANCE 20. STOLETÍ
Program: 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

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ NEMILE VE VAŘENÍ KOTLÍKOVÝCH GULÁŠŮ
Vaření od 9:00, ochutnávky od 13:00. Spojeno s kácením májky a dětským dnem.        Nemile, kulturní dům

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

TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJE
Bohaté občerstvení.                                               Areál zámku Skalička, 15:00, kácení cca 17:30

UGLY DOLLS
Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný, fantasy, 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. Občerstvení zajištěno.
                                                                                                          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, dobrodružný, thriller, sci-fi, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 132 min.  
 Kino Retro, 20:00, 150 Kč

VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ GENERELU CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA 
ZÁBŘEH
Přednáší Ing. Jaroslav Martínek, Fakulta dopravní ČVUT v Praze. Určeno pro širokou veřejnost.
                                      Městský úřad Zábřeh, Masarykovo nám. 6, velká zasedací místnost, 16:00

LETNÍ NÁSTRAHY A ÚRAZY – PRVNÍ POMOC
Interaktivní beseda se zdravotníkem.                                                    Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

PRÁVA SPOTŘEBITELŮ
Beseda se Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.         Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

HVĚZDY NA HRADĚ: LUKÁŠ PAVLÁSEK
Stand up comedy speciál Kdo nepláče, není Čech, one man show komika Lukáše Pavláska. Občerstvení 
zajištěno. V případě deštivého počasí se program přesouvá do kulturního domu se začátkem o 15 minut 
později. Vstupenky na místa.  
Hradní nádvoří (areál společnosti Talorm), open 19:00, začátek 20:00, předprodej 200 Kč, v den akce 250 Kč

SETKÁNÍ BAREV
Vernisáž výstavy Anny Vršecké – akrylové malby. Minigalerie: práce dětí MŠ Pohádka, kulturní program 
ZUŠ Zábřeh.                                                                       Galerie Tunklův dvorec, 17:00

PSÍ POSLÁNÍ
Rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 108 min.                                                 
     Kino Retro, 17:30, 120 Kč

HVĚZDY NA HRADĚ: MECHANICKÁ ŽENA aneb KRIZE IDENTITY aneb 
NÁVRAT DO DĚTSTVÍ/ COMMEDIA DELL´ARTE II.
Hrají: Marek Daniel, Tatiana Vilhelmová/Gabriela Štefanová, Pavel Liška/Michal Dalecký, Andrea 
Marečková/Gabriela Štefanová, Tomáš Milostný, Saša Stankov a Roman Slovák. V případě deštivého 
počasí se program přesouvá do kulturního domu se začátkem o 15 minut později. Vstupenky na místa.
Hradní nádvoří (areál společnosti Talorm), open 19:00, začátek 20:00, předprodej 250 Kč, v den akce 300 Kč

X-MEN: DARK PHOENIX
Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 114 min.    
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč
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Sobota 1. června

Neděle 2. června

Pátek 14. června

Čtvrtek 30. května

Neděle 9. června

Sobota 15. června

Čtvrtek 6. června

Úterý 11. června

Středa 12. června

Čtvrtek 13. června

Středa 5. června

Dne 4. června 2019 to bude 12 let,  
kdy nás opustil

pan Vlastimil Chromý. 
 

Za tichou vzpomínku všem známým děkuji. 
Manželka, dcery Marie a Lenka s rodinou  

a Vlastimil s rodinou.

Dne 16. června oslaví 95. narozeniny

pan Jiří Fochler. 
Hodně zdraví a lásky přejí dcery  

a syn s rodinami.

V uplynulých dnech se dožil 90 let  

Doc. Ing. Jan Jílek, CSc.   ze Skaličky.     
Další spokojená léta přeje manželka a synové  

s rodinami a pět jeho sourozenců. 

Úterý 4. června

KČT O ZdP

Dechový  
orchestr Zábřeh

Neděle 16. června

ZŠ B. Němcové

Obec Nemile 
a NELUPP

Utopia Bikes 
Zábřeh

SDH Skalička

Utopia Bikes 
Zábřeh

Pondělí 3. června

Pátek 7. června

Sobota 8. června


