
21
/2

01
9

13
. 1

1.
 2

01
9

Ve slavnostní a přitom velmi příjem-
né a pohodové atmosféře proběhl kon-
cert k 101. výročí vzniku Českosloven-
ské republiky a 30. výročí listopadových 
událostí roku 1989, který na den státního 
svátku, pondělí 28. října, připravil kulturní 
dům ve spolupráci s městem. 

Slavnostní večer před zcela zaplněným 
sálem zahájily zdravice starosty města 
Františka Johna a viceprimátora družeb-
ního města Handlová Radoslava Iždin-
ského.

Poté už pódium patřilo skupině Spiri-
tuál kvintet. První česká folková skupina 
letos vstupuje do šedesáté sezóny a záro-
veň ohlásila ukončení své činnosti. Ale 
nejen proto byl koncert výjimečný. Volba 

Spirituál kvintetu pro tento slavnostní ve-
čer byla velmi povedená, písně jako Až se 
k nám právo vrátí, Za svou pravdou stát 
nebo Jednou budem dál se spolu s jejich 
interprety staly symbolem Sametové re-
voluce a 28. října také z pódia kulturního 
domu zazněly.

Spirituál kvintet pod taktovkou Jiřího 
Tichoty přinesl celou řadu svých songů, 
z nichž mnohé již zlidověly. A kapela toho 
plně využila, navázala úzký kontakt s na-
těšeným publikem, které se nedalo příliš 
pobízet k tomu, aby se zpěvem přidalo. 
Kulturák tak propojila úžasná atmosféra, 
kterou si viditelně užívali i účinkující, ty 
nadšení diváci v závěru odměnili potles-
kem ve stoje.  (red)

Spirituál kvintet prozářil oslavy výročí 
republiky a Sametové revoluce 

Muzeum čekají úpravy a rozšíření  
expozice o Welzlovi

Před sedmdesáti lety, 5. listopadu 
1949, byl popraven Květoslav Prokeš, 
důstojník věrný demokratickému odka-
zu první republiky, který nedokázal žít 
v komunistické nesvobodě. Organizá-
tor nejdále dotaženého pokusu o proti-
komunistický převrat v Československu 
je připomínkou, že hodnoty demokracie 
a lidských práv je třeba bránit.

Květoslav Prokeš se narodil 2. června 
1897 na Rudolfově. V období první re-
publiky studoval vojenství v Hranicích 
a ve Francii, během okupace se zapojil 
do odboje a zpravodajství, po zatčení a 
věznění v Budapešti se mu dokonce po-
dařilo uprchnout, následně bojoval pro-
ti nacistickému režimu v českosloven-
ských a francouzských jednotkách. Po 
komunistickém převratu v roce 1948 
byl jako důstojník západního smýšlení 
v nemilosti. 

V květnu 1949 byl zatčen a obviněn 

z přípravy ozbrojeného protistátního 
puče, který měl připravovat s dalšími 
vojenskými i civilními osobami. Cílem 
takzvaného Prokešova puče byla obno-
va demokratických poměrů, do příprav 
převratu se zapojila řada důstojníků i 
členů Sokola, Orla či Junáka. Po dvou-
měsíčním vyšetřování bylo odsouzeno 
42 lidí, z toho padlo šest rozsudků smr-
ti provazem. Major Květoslav Prokeš 
byl 5. listopadu s dalšími odsouzený-
mi v Praze na Pankráci popraven. Plně 
rehabilitován mohl být až po listopadu 
1989 rozkazem ministra národní obrany 
z 1. září 1991 a současně byl povýšen na 
plukovníka in memoriam.

V dubnu 2017 bylo Květoslavu Pro-
kešovi zastupitelstvem města u příle-
žitosti 120. výročí narození uděleno 
čestné občanství města Zábřehu in me-
moriam, a to především za zásluhy o de-
mokracii a lidská práva.  (red)

Uzavírka Sokolské potrvá až do jara

Městské muzeum se letos dočká roz-
šíření expozice věnované Janu Esky-
mo Welzlovi. Současná miniexpozi-
ce vznikla na podestě prvního patra 
v době rekonstrukce muzea v roce 1998 
a vzhledem k rozšíření povědomí o We-
lzlovi už přestávala dostačovat.

Pro účely nové expozice budou pro-
vedeny stavební úpravy budovy. Vyu-
žitý bude především půdní prostor, ten 
je dnes volný a slouží jako provizorní 
sklad. Tato část muzea ale není tepel-
ně izolovaná a nevyhovuje účelům vý-
stavnictví z požárního hlediska. Staveb-
ní úpravy proto zahrnují zateplení stře-
chy, instalace podhledů a kroky vedoucí 
k zajištění požární bezpečnosti.

„Adaptací podkroví se výrazně zvýší 
prostory muzea zpřístupněné návštěvní-
kům, nová expozice představí Jana Es-
kymo Welzla v celé šíři jeho osobnosti 
– jako cestovatele, zlatokopa, eskymác-
kého náčelníka či vynálezce. Od inter-
aktivní expozice, ve které bude zmíněna 
také problematika ochrany přírody po-
lárních krajin či Welzlův literární odkaz, 
si slibujeme zvýšení povědomí o slav-
ném rodákovi či zatraktivnění města pro 

turisty,“ odůvodnil investici města sta-
rosta František John.

Stavební úpravy jsou financované z 
vlastních zdrojů města a probíhají od 
října do prosince. Investice si z rozpočtu 
města vyžádá částku 2,5 milionu korun. 
V soutěži zvítězila nabídka šumperské 
společnosti Obchodní centrum SAN. Na 
investici města naváže vytvoření nové 
expozice v režii Vlastivědného muzea 
v Šumperku, jehož zřizovatelem je Olo-
moucký kraj. Ten poskytl Vlastivědné-
mu muzeu Šumperk finanční prostředky 
ve výši 5 milionů korun.

Autory studie nové muzejní expozice 
jsou Martin Rusina, Martin Frei a Mi-
lada Vorzová z pražského studia Rusi-
na Frei.

V souvislosti s pracemi spojenými s 
budováním nové expozice je změněna 
otevírací doba muzea. To bude otevře-
no od úterý do soboty vždy od 9 do 17 
hodin (polední přestávka od 12.00 do 
12.30 hodin). V neděli bude muzeum 
uzavřeno, a to od 1. 11. minimálně do 
konce listopadu. Stávající miniexpozice 
J. E. Welzla je v současné době nepří-
stupná.  (red) 

V neděli 17. listopadu v 15 hodin 
se na Masarykově náměstí uskuteční 
vzpomínkové setkání k výročí 30 let od 
Sametové revoluce. Na místě promluví 
pamětníci a účastníci tehdejšího dění. V 
následné diskusi bude možnost společ-
ně bilancovat, kam jsme se za posled-
ních třicet let posunuli, kam chceme 

vývoj země směřovat nebo jak prohlu-
bovat demokratickou občanskou spo-
lečnost, za niž se v roce 1989 demon-
strovalo. 

Akci pořádá místní skupina Okres 
Zábřeh ve spolupráci s celostátním 
spolkem Milion chvilek pro demokra-
cii.  (red)

Vzpomínkové připomenutí Listopadu '89

Na Sokolské ulici probíhá úplná uzavír-
ka provozu z důvodu rekonstrukce vodo-
vodu a kanalizace. V úseku od křižovat-
ky s Jiráskovou ulicí po dům Sokolská 27 
proběhne uzavírka ve dvou etapách, a to 
od 4. do 22. listopadu a od 23. listopadu 
do 31. března příštího roku.

V 1. etapě bude vedena objízdná trasa 
po ulicích Sokolská, Sušilova, Dvorská, 
Valová, Havlíčkova, Nemilská, K Vápení-
kám, Na Výsluní a Jiráskova. 

Ve 2. etapě budou moci vozidla do     
3,5 t objíždět po Smetanově ulici, vozidla 
nad 3,5 t pak ulicemi Sokolská, Sušilova, 
Dvorská, Valová, Havlíčkova, Nemilská, 
K Vápeníkám, Na Výsluní a Jiráskova. 

Výjimku po celou dobu budou mít vo-
zidla zimní údržby Správy silnic Olo-
mouckého kraje se speciální objízdnou 
trasou.

Omezený bude silniční provoz i pro au-
tobusovou dopravu. Uvedeným úsekem 
nebude umožněn průjezd spojům linky 

932276, které budou vedeny po objízd-
ných trasách následovně: V úseku Zábřeh 
– Nemile/Hněvkov povede po jednosměr-
né objízdné trase z Valové po ulicích Ha-
vlíčkově, Nemilské, K Vápeníkám, Na 
Výsluní s odbočením na Jiráskovu, kde 
obslouží náhradní zastávku Zábřeh, ne-
mocnice a dále ve své trase. Autobusová 
zastávka Zábřeh, nemocnice směr Nemi-
le/Hněvkov nebude touto linkou obsluho-
vána s náhradou u přenosného označníku 
umístěného o asi 400 m vpřed k domu Ji-
ráskova 40.

Ostatní autobusové zastávky budou ob-
slouženy dle platného jízdního řádu.

Autobusová zastávka Zábřeh, rozcestí 
Kouty nebude obsluhována bez náhrady, 
zastávka Zábřeh, B. Němcové nebude ob-
sluhována s náhradou v zastávce Masary-
kovo náměstí. Na obě linky MHD budou 
vydány výlukové jízdní řády, ve kterých 
budou upřesněny časové polohy spojů a 
obslužnost jednotlivých zastávek.  (red)

Od tragické smrti Květoslava Prokeše uplynulo 70 let

Firma SEKLAR s.r.o. RYCHLÉ OBČERSTVENÍ U SENFTŮ 
v Zábřehu, Žižkova 265/27 (u ČSOB) Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
18.-22. listopad 2019 

Těšit se můžete na zvěřinové speciality
točené pivo • domácí slivovici

  Otevřeno: PO – PÁ / 7.00 – 14.30 hod.   
   Info na tel.: 737 961 658                    Těšíme se na Vás!



Práce na další etapě založení nového 
unikátního parku Knížecí sady poblíž his-
torického centra města byly koncem října 
dokončeny. Na louce u Oborníku byla vy-
budována dráha pro dětská kola, odrážed-
la a in-line, parkové cesty a nové veřejné 
osvětlení. Prostor je nyní připraven k roz-
dělení do pěti tematických celků, které bu-
dou propojeny sítí cest a pěšin.  

Součástí projektu navazujícího na alej 
na hrázi je komplexní řešení areálu tak, 
aby mohl být využíván všemi věkovými 
skupinami k rekreaci, pobytu v přírodě i 
sportu. Letošní stavební práce by v návaz-
nosti na přidělení dotace měly pokračo-
vat výsadbou zeleně. Záměrem navržené 
koncepce je pobídka pro uživatele, aby si 
nový park užili všemi smysly: chutí, zra-
kem, čichem, sluchem a hmatem. 

„Název Knížecí sady vychází z historic-

kého názvu městské čtvrti v 
podzámčí. Ve starých ma-
pách je zaznamenán ně-
mecký ekvivalent Knížecích 
sadů, tedy Fürstengrund. 
Původní extenzivní louka 
založená na místě bývalých 
sádek přitom nabízela ob-
rovský potenciál pro zalo-
žení parku, letošní investi-
ce vybudování cest je další 
etapou,“ vysvětlil starosta 
František John.

První etapa spočívala ve 
vytvoření tří kopců, které 
vznikly navážkou zeminy 
při rekonstrukci kanalizace. 

Zajímavý krajinářsko-architektonický pr-
vek inspiračně čerpá z historické krajinář-
ské architektury. Na Moravě se lze s tím-
to prvkem v podobě jahodových kopečků 
setkat například v Květné zahradě v Kro-
měříži. Poblíž centra města, v dostupnosti 
mateřských škol, bude zároveň vytvořeno 
místo, kde mohou děti v zimě bezpečně 
bobovat a sáňkovat. 

„Ve své poslední etapě záměr počítá 
vedle výsadby dřevin také s uplatněním 
vody, které se v blízkosti rybníků a stře-
dověkého náhonu nabízí, a to prostřednic-
tvím tůně a rybničního vodotrysku. Počí-
táme i s mobiliářem a uměleckými díly,“ 
doplnil John. 

Zrealizované dvě etapy investice si 
z rozpočtu města vyžádaly 5,5 milionu 
korun.  (red)
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Unikátní park Knížecí sady má 
vybudované cesty

Radnice připomněla 
památku osobností

Komunitní centrum Postřelmovská 14 
zve zájemce o cestování a poznávání ne-
známých míst na cestopisné vyprávění 
o Etiopii. Skupina tří baťůžkářů proži-
la v severní části této země letos v září tři 
týdny. Navštívili Simienské hory, součást 
světového dědictví UNESCO. V primitiv-
ním obydlí zdejších obyvatel zažili rituál 
přípravy kávy, která má v Etiopii svůj do-
mov. Podnikli výstup na druhou nejvyšší 
horu tohoto afrického státu, dosáhli i ak-
tivní sopky Erta Ali či nejteplejšího místa 

světa v Danakilské proláklině. 
Nejzajímavější byly návštěvy klášterů, 

do kterých se někdy dostávali díky horo-
lezeckým lanům nebo lanům z oslí kůže, 
s možností prohlížet si přes tisíc let staré 
části bible psané na kůži. 

O tom všem, ale i o tom, co ho vnitřně 
nejvíc na této cestě obohatilo, bude v ko-
munitním centru Postřelmovská 14 v so-
botu 30. listopadu od 15 hodin vyprávět a 
promítat obrázky jeden z trojice cestova-
telů – Vítězslav Vurst.  (red)

Spolek Metoděj a místní pobočka 
Moravsko-slezské křesťanské akade-
mie zvou na čtvrtek 28. listopadu do 
Katolického domu na přednášku Oldři-
cha Seluckého, při které tento spisova-
tel a scenárista poutavým způsobem při-
blíží okouzlující příběh Anežky z rodu 
Přemyslovců – nejchudší, ale také nej-
podivuhodnější české princezny. Před-
náška je připomínkou svatořečení Anež-
ky České v listopadu roku 1989, které 
předznamenalo počátek Sametové revo-
luce.

Oldřich Selucký vystudoval Karlo-
vu univerzitu v Praze, v Rakousku a 
ve Francii poté studoval klasické jazy-
ky, filozofii a teologii. Za knihu Pavel – 
dobrodruh víry získal cenu od Sdružení 
katolických nakladatelů USA a Kanady. 
Z mnoha dokumentárních filmů, ke kte-
rým psal scénáře, se největšího ocenění 
dostalo filmu Jáhnové – služba pro tře-
tí tisíciletí.

Začátek v 18 hodin, vstupné dobro-
volné, na závěr autogramiáda s možnos-
tí zakoupení autorových knih.  (red)

Přednáška přiblíží sv. Anežku Českou

Postřelmovská 14 nabízí výlet do Etiopie 

Rada města na svém zasedání 22. říj-
na projednala mj. následující materiály:

• Schválila poskytnutí dotace 40.000 
Kč místní organizaci Svazu tělesně po-
stižených ČR, která je určena na krytí 
nákladů provozu střediska Svazu tělesně 
postižených v Zábřehu.

• Jmenovala s účinností od 1. 11. 
2019 vedoucí I. pracovní skupiny (Se-
nioři) Komunitního plánování sociálních 
služeb Bc. Lenku Střelcovou.

• Schválila Technickým službám Zá-
břeh navýšení odpisů pro rok 2019 o 
částku 170.470 Kč a souhlasila s navýše-
ním fondu investic o tuto částku. Z fondu 
jsou financovány měsíční splátky úvěru 
a nově pořízený majetek Technických 
služeb.

• Uložila Mateřské škole Strejcova 
odvod z fondu investic ve výši 469.452 
Kč do rozpočtu města z důvodu předfi-
nancování projektu Voda pro EKOráj. 

• Schválila ukončení výpůjčky pro-
stor galerie v budově staré radnice se Zá-
kladní uměleckou školou Zábřeh.

• Schválila pronájem parkovací-
ho stání č. 26 v budově Nerudova 7 za 
cenu 630 Kč + DPH v platné sazbě/mě-
síc s valorizací.

• Souhlasila se zveřejněním záměru 
výpůjčky pozemků o výměře cca 4.660 
m2 spolku Utopia za účelem provozo-
vání sportovního areálu pro alternativní 
cyklistické disciplíny.

• Souhlasila se zveřejněním zámě-
ru výpůjčky budovy na pozemku p. č. 
5277/1 spolku Vodní sporty Zábřeh na 
Moravě a spolku Utopia Bikes za úče-
lem zajištění sportovní činnosti.

• Souhlasila s podáním žádosti o re-
klamní partnerství s ČEZ, a. s. na finan-
cování projektu Rozsvícení vánočního 
stromu částkou 30.000 Kč.

• Schválila uzavření dodatku ke 
smlouvě mezi městem a společností 
AŽD Praha na nové dopravní hřiště u ZŠ 
a DDM Krasohled. Dodatek upravuje 
původní cenu díla o dodatečné práce a o 
práce, které nebudou realizovány. Nová 
cena činí 5.265.454 Kč bez DPH. 

• Schválila zamítavou odpověď na 
žádost Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje ve věci prodloužení 
doby pro vyúčtování investiční dotace na 
pořízení záchranářské čtyřkolky pro po-
žární stanici Šumperk poskytnuté Měs-
tem Zábřeh.

• Schválila Plán zimní údržby míst-
ních a účelových komunikací a chodní-
ků pro město Zábřeh a jeho místní části 
pro zimní období 2019 – 2020.   (red)

KRÁTCE Z RADY

V říjnu strážníci městské policie zasa-
hovali u jedenácti krádeží v obchodech, 
odchytili čtyři volně pobíhající psy, řešili 
416 událostí. V sedmi případech hlídka 
zasahovala u podnapilých osob ležících 
na veřejných prostranstvích. Dále řešili 
mj. následující případy:

• Ve středu 2. října vyrazili strážníci 
ke kruhovému objezdu na Leštinské, kde 
kamení vysypané na silnici bránilo bez-
pečnému a plynulému silničního provo-
zu. Hlídka zjistila firmu, která věc způ-
sobila, a zahájila úklid komunikace. O 
čtyři dny později pomáhali strážníci ha-
sičům v Růžovém údolí, kde tři stromy 
spadlé přes vozovku blokovaly silnici na 
Kosov.

• V pondělí 14. října hlídka při pra-
videlné kontrole v Postřelmově zjistila 
vozidlo zaparkované v zákazu zastave-
ní. U automobilu proto počkala na řidi-
če, který sem přišel s nákupem z blízké 
prodejny. Vyzvala jej, aby předložil po-
třebné doklady, jenže se dočkala pouze 
občanského průkazu. Na dotaz, kde má 
řidičský průkaz, muž odpověděl, že mu 
jej odebrala Policie ČR a tato věc má být 
řešena následující den u soudu. O situaci 
byla vyrozuměna Policie ČR, která roz-
hodla, že případ má hlídka zadokumen-
tovat a předat do správního řízení.

• Na Severovýchod vyrazili strážní-
ci 26. října, aby asistovali jednotce HZS 
u otevření bytu. Na místě se nacházel 
oznamovatel, který uvedl, že známá, 
která se vrátila z nemocnice, mu neotví-
rá a slyší sténání, proto byla přivolána i 
záchranka. Hasiči poté do bytu v prvním 
patře vnikli přes otevřený balkon. V bytě 
na zemi ležela žena, zasahující záchraná-
ři rozhodli o jejím převozu do šumperské 
nemocnice.  (red)

Z ČINNOSTI  
MĚSTSKÉ POLICIE

V rámci programu prevence kriminali-
ty připravil Olomoucký kraj ve spolupráci 
s olomouckým divadlem Tramtarie a Kraj-
ským ředitelstvím policie Olomouckého 
kraje komentované divadelní představení 
pro seniory Víš, kdo volá?. Inscenace, kte-
rá se uskuteční ve čtvrtek 21. listopadu od 
10 hodin v šumperském kině Oko, přiblíží 
nástrahy, rizika a vhodné reakce na pod-
vodné telefonáty a falešné zprostředkova-
tele služeb. V rámci programu vystoupí 
také policista z Krajského ředitelství poli-
cie Olomouckého kraje, který bude divá-
ky informovat o zásadách preventivního 
chování. Každý účastník obdrží preven-
tivní propagační předměty. Místa je nut-
né si rezervovat prostřednictvím telefonu 
585 508 604 (v pracovní dny) nebo na e-
mailu: m.polacek@olkraj.cz.  (red)

Divadlo seniory pobaví  
i poučí 

Společnost Podané ruce, konkrétně 
služba Terénní programy na Šumpersku, 
provede ve čtvrtek 21. listopadu bezplatné 
anonymní orientační testování na HIV, he-
patitidu typu C a syfilis. Testování na tyto 
infekční nemoci nabízí veřejnosti v rám-
ci Evropského testovacího týdne. Testo-
vat budou vyškolení pracovníci Terénních 
programů na Šumpersku, a to zdarma, 
anonymně a diskrétně, je tedy možné ne-
chat se přijít otestovat bez nutnosti objed-
nání se a sdělování osobních údajů. 

Celé testování zabere 20 až 30 minut 
včetně předání informací o jednotlivých 
nemocech a sdělení výsledku. V Zábře-
hu proběhne testování 21. listopadu od 16 
do 18 hodin v prostorách Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež, Postřelmovská 
1a (skleněné dveře vedle pošty, 2. patro) 
nebo je možné se s terénními pracovní-
ky domluvit na jiném místě, mohou přijít 
i domů. Více informací tel: 777 720 227,  
www.podaneruce.cz a www.prevencehiv.
cz.  (red)

Proběhne anonymní testování na
 HIV, žloutenku a syfilis

V neděli 17. listopadu se uskuteční tra-
diční Den díkůvzdání a dobročinný ba-
zar. Program v zábřežském Křesťanském 
centru (28. října 4) začne v 15 hodin dě-
kovnou bohoslužbou a v 17 hodin bude 
zahájen dobročinný bazar. Výtěžek ba-
zaru bude tentokrát věnován na podpo-
ru vzdělání chudých dětí v městě Malyu-
Su v Kyrgyzstánu. Každý účastník se tak 
skrze svůj příspěvek může stát součástí 
jejich příběhu. Bližší informace jsou do-
stupné na tel: 603 868 438.

Dobročinný bazar může být také příle-
žitostí dobře se najíst nebo pořídit pěkný 
dárek na Vánoce.  (red)

Den díkůvzdání s 
dobročinným bazarem

U příležitosti Památky zesnulých umís-
tili zaměstnanci městského úřadu dušičko-
vé vazby na hrobech významných osob-
ností města. Vzpomenut takto byl na zá-
břežském hřbitově první ředitel gymnázia 
František Kahlik, kronikář a čestný občan 
města Zábřeha Leopold Falz, historik a ře-
ditel gymnázia Rudolf Dvořák, partyzáni 
Jan Háječek a Jaroslav Tůma či oběti 1. 
světové války. V místní části Hněvkov a 
Ráječek i před budovou městského úřadu 
na náměstí Osvobození byla květinová vý-
zdoba věnována obětem 2. světové války. 

Z důvodu probíhající rekonstrukce smu-
teční síně dále zajistilo město od 1. listopa-
du pro návštěvníky hřbitova mobilní WC, 
které bude umístěno v horní části hřbitova 
až do ukončení rekonstrukce.  (red)
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WWW.AGENTURA-KRYSTOF.CZ
608 33 11 00

POVINNÉ RUČENÍ

do 1 000 ccm 1 482 Kč / rok

Cena již od:Osobní automobil

Tahač

1 001 - 1 350 ccm 1 587 Kč / rok

1 351 - 1 750 ccm 1 786 Kč / rok

1 751 - 2 000 ccm 2 181 Kč / rok

2 001 - 2 500 ccm 2 244 Kč / rok

nad 2 500 ccm 2 244 Kč / rok

8 548 Kč / rok

49 440 Kč / rok

Nákladní automobil 3,5 - 12 t

ZASTUPUJEME

SJEDNÁVÁME VŠECHNY TYPY POJISTEK

VŠECHNY POJIŠŤOVNY

PŘEPISY VOZIDEL
VEŠKERÉ ÚKONY NA ODBORU DOPRAVY:

 - Registrace vozidla
 - Dovoz vozidla ze zahraničí
 - Zánik vozidla
 - Vyřazení vozidla
 - Zápis tažného zařízení
 - Zápis LPG
 - Veškeré změny  - jméno
  - adresa
  - barva
   ... atd.

BUĎTE

CHYTŘÍ...

VYŘÍDÍME ZA VÁS:

Jesenická 3071, 787 01 Šumperk

PŘIJME SERVISNÍHO TECHNIKA
MOŽNÉ I NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

MANUÁLNÍ ZRUČNOST PODMÍNKOU 

INFORMACE NA PRODEJNĚ

www.konirnazabreh.cz

JEDNORÁZOVÉ PRONÁJMY
PROSTOR NA KONÁNÍ

OSLAV - VEČÍRKŮ - SVATEB - ŠKOLENÍ
POHŘEBNÍCH HOSTIN

KAPACITA 50 MÍST - 3 SALONKY

NOVĚ NABÍZÍME PRODEJ
DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

ČSA 9, ZÁBŘEH
TEL. 603 268 989
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Zábřeh, Valová 8 
www.optomedic.cz
Tel: 774 959 533  

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%

MĚŘENÍ ZRAKU
OPTIKA

Gen. Svobody 19A, Šumperk
tel: 774 959 531

OPTIKA
Hlavní třída 10, Šumperk

tel: 724 479 800

 www.optomedic.cz, www.varilux.cz

AMBULANCE
MUDr. Jana Dvořáková

tel: 773 670 680

Brýle   pro každou příležitost  
AKCE 1+1 ZDARMA

Chcete mít přehled o VŠEM Multifokální brýlové čočky

 

PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY 
VZDÁLENOSTI

MĚŘENÍ ZRAKU přímo v OPTICE 
pro Váš ZRAK vše na jednom místě



  strana 5 Zábřeh 21/2019



  strana 6 Zábřeh 21/2019



 INZERCE strana 7 Zábřeh 21/2019



 INFORMACE / INZERCE strana 8 Zábřeh 21/2019

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Výroba a montáž moderních i rustikálních kuchyní 
- Prodej, montáž vestavných elektrospotřebičů 
  (Bosch, Beko, MORA) 
- Vestavěné skříně 
- Prodej, montáž dveří Solodoor, Carman, Sapeli 
- Palubky, rohové lišty, OSB desky 
- Montáž vámi zakoupeného nábytku

Truhlářství Polách Martin

15 let
na trhu 

   732 256 720

NABÍZÍME K PRONÁJMU SKLEPNÍ PROSTORY

pod budovou Stavebního bytového družstva Zábřeh
na ul. Havlíčkova 523/20 v Zábřehu

(vhodné k provozování vinného sklípku nebo pivnice)

Tel. kontakt: 583 411 584, 737 266 015, 602 746 333



V pátek 15. listopadu startuje ve Václa-
vově už třináctý ročník přehlídky ochot-
nického divadla O Václava z Václavova. 
Až do neděle 24. listopadu je pro návštěv-
níky připraveno každý den nejméně jedno 
představení. Boj o divadelní sošku Václa-
va bude zajímavý a urputný. Soutěžit bude 
devatenáct inscenací různých žánrů – dra-
mat i komedií, her se zpěvy, zpracování 
klasických děl, pohádek či dobrodružných 
příběhů pro malé diváky a mládež.

Pořadatelé přehlídky vybrali zajímavé 
kousky. Letošní program potěší příznivce 
komediálních her, v nabídce jsou hudební 
komedie (Sokl), satirické komedie (Drak), 
absurdní (Kde je Andrius, Prasklá hřídel u 
sifonu) i hořké komedie (Na útěku, Ha-
ppy New Year…). Diváci se mohou při-
jít zasmát třeba na inscenaci Vávra aneb 
Všechno co jste chtěli vědět o Maryše a 
báli jste se Mrštíků zeptat Divadélka na 
dlani z Mladé Boleslavi či Jak jsem vyhrál 
válku Divadla SemTamFór Slavičín. 

Na vážnější téma je skvěle zpracovaná 
inscenace Bohumila Hrabala Ostře sledo-
vané vlaky v podání Divadla Radar Praha 
nebo Její pastorkyně Divadla Máj Praha. 

Život v minulém režimu přiblíží hra 
Převýchova v díře souboru Na štaci 
Němčice nad Hanou. Z oblasti fantasy 
her zaujme skvělá technika příběhu Mort 
ochotníků z Lázní Toušeň. Region bude 
zastoupen Divadlem Blud v tyátru Bludov 
s hrou Ať žije Pušón! a domácím soubo-
rem Václav s pohádkou Šašulda a Sluníč-
ko, pro malé diváky budou připraveny i 
hry Hrnečku vař nebo Kufr plný pohádek. 

Po celou dobu přehlídky bude v sute-
rénních prostorách kulturního domu ote-
vřena recesistická výstava Co sme našle 
na huře, která zaznamenala velký ohlas již 
během zářijové divadelní pouti.  (red)

Za velkého počtu zájemců a v poho-
dové atmosféře proběhla vernisáž výsta-
vy zábřežského fotografa Radomíra Grilla 
v úterý 5. listopadu. Výstava Fotografika v 
kině Retro představuje průřez tvorbou au-
tora, který začínal u krajinářské fotografie, 
jíž vévodí snímky Zábřeha a okolí. V gale-
rii je k vidění ale také řada snímků, které 
Radomír Grill nazývá jako „pouliční foto-
grafie“, v současné době k tomu ale přidal 
také studiové snímky, abstrakce a koláže, 
jak prozradil návštěvníkům, v budoucnu 
by chtěl vyzkoušet také portréty. 

Jeho záběr je široký, navíc se nevěnu-
je jen fotografii, ale je také amatérským 
hudebníkem, skladatelem a textařem. 
Vernisáž výstavy tak doprovodilo vy-
stoupení folkrockové skupiny Wilsne!, 

jejíž je Radomír Grill členem. Vystou-
pení kapely doprovázela projekce fo-
tografií, příchozí tak měli možnost vi-
dět mnohem víc, než snímky vystavené 
v galerii kina, které zde lze zhlédnout až 
do začátku ledna.  (red)
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Nabitý týden přinesl oslavy státnosti, 
divadlo, Vandráky či Čechomor

Neuvěřitelně nabitý týden připravila na 
přelomu října a listopadu Zábřežská kul-
turní. Start v pondělí 28. října patřil slav-
nostnímu večeru a koncertu skupiny Spi-
rituál kvintet (více na straně 1). Hned ve 
středu se kulturní dům opět zaplnil do po-
sledního místa. Ti, kdo se na představení 
Chvála bláznovství dostali, rozhodně ne-
litovali, šlo o jeden z nejkvalitnějších titu-
lů, které byly v Zábřeze v posledních le-
tech k vidění.

Příběh dvou přátel, kteří přicházejí z 
ústavu pro duševně choré, aby se nauči-
li žít mimo stěny léčebny, je označován 
jako komedie. Střetávání se s každodenní 
realitou je pro inteligentního, ale napros-
to nepraktického Ellinga (Martin Hof-
mann) a jednoduchého Kjella Bjarna (Fi-
lip Blažek) zdrojem celé řady situací. Hu-
morných? Snad. Diváci se rozhodně baví, 
nejde ale o výbuchy bezuzdného smíchu. 
Představení se totiž skvěle pohybuje mezi 
humorem a dojetím, umožňuje diváko-
vi vcítit se do postav, které žijí ve svém 
vlastním světě. I přes odlehčenou formu 
spojenou s přesvědčivými výkony obou 
hlavních protagonistů tak hra provokova-
la k zamyšlení a vedla k porozumění, což 
dokázaly i závěrečné ovace v závěru této 
smutné komedie.

Do třetice stovky zájemců přilákal ve 
čtvrtek 31. října cestopisný večer s Van-
dráky Pavlem Liškou a Honzou Révai-

em. A ti na setkání sku-
tečně jako vandráci dora-
zili – s batohy a termos-
kami. Stejně neformálně 
probíhalo i dění na pódiu, 
v němž oba herci přiblíži-
li, jak se spolu s kamera-
manem Hynkem Bernar-
dem vydali na tříměsíční 
vandr na motorkách po 
Střední Americe. Stand up 
show probíhala ve sviž-
ném duchu s Révaiovými 
postřehy o místní kultu-
ře, indiánech či chudobě a 
odlehčenými vtípky Pavla 
Lišky. Oba protagonisté 
pak v závěru nabídli auto-

gramiádu a společné focení, takže se akce 
ještě tak trochu ve foyer protáhla.

Pátek 1. listopadu patřil vystoupení Če-
chomoru. Že byl kulturák během týdne 
vyprodaný už počtvrté, asi nepřekvapilo, 
folkrocková stálice má spoustu příznivců 
i v Zábřeze. Kapela představila některé ze 
svých novinek, ale také řadu z repertoá-
ru českých, moravských a slezských lido-
vých písní. Parta kolem Františka Černé-
ho a Karla Holase dokázala překvapit, její 
projev je výrazně rockovější než v minu-
losti, výtečně jej oživila zpěvačka Marti-
na Pártlová. Ani po třiceti letech na scéně 
tak Čechomor nestagnuje a dokáže přiná-
šet stále něco nového.

Ani tím hektický týden nekončil, teprve 
v neděli 3. listopadu jej uzavřelo vystou-
pení dechové hudby Záhořané.  (red)

Václavov znovu ožije 
divadly z celé republiky

Zábavu na plný Koule 
slibuje nový festival

Kulturní podzimní nabídku v Zábře-
ze letos oživí zbrusu nový festival Kou-
le fest, který se chystá na 22. listopadu. 
Hosty prvního ročníku budou Děda Mlá-
dek Illegal Band, David Stypka & Band-
jeez, Jakub Děkan & Band a chybět ne-
budou ani domácí Vlny a O5 a Radeček. 
Celou akci v kulturním domě odstartu-
je kapela Vlny v 19 hodin. Večer uzavře 
energická muzika hlavní hvězdy Děda 
Mládek Illegal Band. V průběhu veče-
ra organizátoři slibují působení i na další 
smysly, prozrazovat však chtějí postup-
ně.

Kapelami převážně z řad mladších 
umělců cílí organizátoři spíše na mla-
dou generaci. To však neubírá atraktivitě 
ani pro starší publikum, které umí ocenit 
kvalitu hudby. Pořadatelé chtějí rozvíjet 
zejména rockovou a populární scénu, při-
tom ale festival nezaškatulkovat do jed-
noho hudebního žánru. „Naopak chce-
me s žánry experimentovat a poslucha-
čům připravit širokou škálu žánrů tak, 
aby festival oslovil více návštěvníků,“ 
uvedl jeden z členů organizačního týmu 
Dan Kašpar. Snahou je také zajistit přá-
telskou a příjemnou atmosféru spojenou 
s poskytnutím kvalitní služby tak, aby se 
návštěvníci cítili dobře, odcházeli spoko-
jení a odnesli si s sebou pozitivní zážitek.

Vzhledem k tomu, že jde o první roč-
ník festivalu, pořadatelé se snaží dostat 
do podvědomí veřejnosti skrze různé za-
jímavé akce a soutěže. „Na Koule fest se 
tak můžete dostat levněji než ostatní nebo 
třeba úplně grátis, sledujte naše sociální 
sítě,“ dodal Dan Kašpar.

Program festivalu a bližší informace o 
účinkujících letošního ročníku jsou uve-
deny na webu koulefest.cz. Vstupenky v 
předprodeji jsou k dostání on-line na tic-
ketLive.cz nebo na prodejních místech 
Zábřežské kulturní. K dispozici budou i 
na místě. Více na www.koulefest.cz, In-
stagramu a Facebooku: /koulefest/.  (red)

Na speciální narozeninový koncert k ži-
votnímu jubileu Jakuba Smolíka se mo-
hou těšit jeho příznivci také v Zábřehu. 
„Věčný romantik" sem v pondělí 18. listo-
padu přiveze nejen největší hity své boha-
té kariéry, ale i jako hosta stálici naší po-
pulární scény – zpěvačku Ilonu Csákovou.

Smolík se na svém narozeninovém kon-
certu ohlédne za uplynulými léty a kromě 
muziky připomene i historky ze svého hu-
debního života. Na programu budou nej-
větší evergreeny jeho kariéry, kterými osl-
ňuje zejména něžnou část publika. „Kon-
cert nabídne klasické hity tohoto umělce, 
jakými jsou Až se ti jednou bude zdát, Prý 

chlapi nebrečí či Ave Maria, ale i některé 
jeho starší písničky, které pravidelný ná-
vštěvník jeho vystoupení v posledních le-
tech možná trochu postrádal,“ uvedl pro-
dukční Vratislav Jarmar.

Ilona Csáková spolu s Jakubem Smolí-
kem zazpívají duety, diváci se ale dočkají 
i jejích vlastních písní. „Hudební spojení 
obou zpěváků bude určitě patřit k origi-
nálním zážitkům, které na českých pódiích 
nevídáme každý den,“ zdůraznil výjimeč-
nost koncertu Jarmar. Akce startuje v 19 
hodin, prodejní místa Zábřežské kulturní 
nabízejí poslední volné vstupenky v ceně 
už od 390 Kč.  (red)

Jakub Smolík oslaví šedesátiny také v Zábřehu

Radomír Grill představil své fotografie i hrál
Zábřeh prohrál na hřišti 

posledních Opatovic
Zápas v Opatovicích Zábřehu vůbec 

nevyšel, hosté darovali body doposud po-
slednímu týmu tabulky. 

„Jakmile hrajeme proti slabšímu sou-
peři, tak se prostě přizpůsobíme jeho hře, 
nestalo se nám to poprvé. Tento zápas po-
strádal z naší strany úplně všechno, nasa-
zení, bojovnost, herní kvalitu, nebyla tam 
jediná přihrávka a vypracovali jsme si jen 
minimum šancí,“ vypočítával příčiny ne-
dělní porážky zklamaný trenér Zábřeha 
Jaroslav Rolinek.

Utkání rozhodla jediná gólová situace 
ze 70. minuty, kdy si hosté ze Zábřehu po 
rohovém kopu nepohlídali volného hráče 
v šestnáctce, který hlavou zajistil Opatovi-
cím všechny tři body.

TJ Sokol Opatovice – SK Sulko Zá-
břeh 1:0 (0:0). Branka: 70. Janásek.  (red)

Další humorné a napínavé příhody 
dvou malých Včelích medvídků – čme-
láčků Čmeldy a Brumdy – nabídne kultur-
ní dům v neděli 24. listopadu. 

Děti se setkají nejen se známými hrdiny 
večerníčkového seriálu Čmeldou a Brum-
dou, ale i jejich maminkou, Pavoukem, 
Beruškou, Pučmeloudem, Koníkem a dal-
šími postavičkami. A co všechno se děti 
v pohádce dozví? Třeba to, jak se Čmeláč-
ci chystají na zimu, co dělají o Vánocích, 
kdo je to bílé strašidlo s pometlem nebo čí 
jsou stopy ve sněhu. Výpravnou pohádku 
plnou překvapivých kostýmů protkanou 
písničkami Zdeňka Svěráka a Petra Skou-
mala připravilo Divadlo Krapet. 

Představení vhodné pro děti od 3 let, o 
zhruba hodinové délce, má začátek v 16 
hodin. Vstupenky jsou na místa, pokladna 
kulturního domu je nabízí za 90 Kč.  (red)

Zimní příhody Včelích 
medvídků

V Katolickém domě 
zahrají dechovky

Příznivci dechové a lidové hudby prav-
děpodobně s netrpělivostí vyhlížejí 17. lis-
topad. Již po dvaadvacáté bude totiž ten-
to den v Katolickém domě patřit festiva-
lu dechovek. Akci pořádanou za podpory 
města Zábřeh a Olomouckého kraje zahájí 
prvními tóny již v 10 hodin Jistebnická 13 
a na ni ve festivalovém programu naváží 
Moravští muzikanti. Domácí region bude 
na festivalu reprezentovat Postřelmov-
ská muzika a folklorní soubor Markovi-
ce. Akce vyvrcholí vystoupením sloven-
ské dechové hudby Kolárovičanka. Slo-
sovatelné vstupné činí 150 Kč. Vstupen-
ky možno rezervovat na tel. 731 465 717. 
Tombola a občerstvení zajištěny.  (red)

Václav Hudeček vystoupí 
na slavnostním koncertu
Po velmi úspěšném účinkování v letech 

2013 a 2015 se do zábřežského kostela sv. 
Barbory vrací světoznámý houslový vir-
tuóz Václav Hudeček, aby zde vystoupil v 
rámci slavnostního koncertu v den státní-
ho svátku 17. listopadu.

Houslová legenda zahraje společně s 
předním českým cembalistou Martinem 
Hrochem, který se tentokrát představí rov-
něž jako hráč na varhany. V programu 
koncertu zazní skladby českých a evrop-
ských skladatelů hlásících se svým dílem 
k ideálům svobody – Antonia Vivaldiho, 
J. S. Bacha, Giuseppe Tartiniho, Františka 
Bendy a dalších. 

Poslední volné vstupenky nabízí po-
kladna kulturního domu za předprodej-
ní cenu 200 Kč, držitelé karty Bravo mají 
slevu 50 Kč, děti zaplatí za vstup symbo-
lickou padesátikorunu. Sváteční koncert, 
který se koná pod záštitou starosty města 
Františka Johna, začíná v 16 hodin.  (red)



Úterý 19. listopadu

 KALENDÁŘ AKCÍ strana 10  Zábřeh 21/2019

ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, periodický tisk územního samosprávného celku, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh. Vydavatel: Město 
Zábřeh, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh,  IČ: 00303640. Místo vydávání: Město Zábřeh. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo 12891. Šéfredaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel: 
731 109 406, e-mail: kratochvil@zabreh.cz. Příjem inzerce: Iva Kovářová, mobil: 603 984 313, e-mail: info@ic.zabreh.cz. U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování 
a tisk: Trifox Šumperk. Náklad 6.400 kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 20. listopadu, číslo 22 vyjde 27. listopadu 2019.

O VÁCLAVA: SOKL – SPURNÍKŮV OCHOTNICKÝ SOUBOR SOKOLA LITOVEL (19:00)        
 KD Václavov

VLASTNÍCI
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 96 min.                   Kino Retro, 20:00, 130 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3 D
Animovaný, muzikál, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019.           Kino Retro, 17:30, 140 Kč

O VÁCLAVA: MORT – DIVADELNÍ SPOLEK LÁZNĚ TOUŠEŇ (18:00), AUTÍČKO – DS PRAŠKEBLE 
LANŠKROUN (21:00)   KD Václavov, prodej vstupenek na místě

KOULE FEST
Vystoupí: Děda Mládek, Illegal Band, O5 a Radeček, Jakub Děkan & Band, David Stypka & Bandjeez, Vlny. 
Více informací na www.koulefest.cz. Kulturní dům, velký sál, 19:00, předprodej 250 Kč, v den akce 300 Kč

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantický, komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 105 min.             Kino Retro, 20:00, 130 Kč

O VÁCLAVA: KUFR PLNÝ POHÁDEK – DIVADLO NA CESTÁCH PODĚBRADY (10:30), HAPPY 
NEW YEAR – DIVADLO POPUD BRNO (15:00), OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY – DIVADLO RADAR/
HROBESO PRAHA (18:00), SVĚTLOJED – DIVADLO LŮZA HRADEC KRÁLOVÉ (20:30), TRAGÉDIE 
– DIVADLO RADAR/NAČERNO PRAHA (21:30), ZADLUŽENÁ PRINCEZNA – DIVADLO LŮZA 
HRADEC KRÁLOVÉ (22:00).                                                                    KD Václavov, prodej vstupenek na místě

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný, muzikál, fantasy, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019.      Kino Retro, 15:00, 120 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D
Animovaný, muzikál, fantasy, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019.      Kino Retro, 17:30, 140 Kč

VLASTNÍCI
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 96 min.               Kino Retro, 20:00, 130 Kč

THE SLOBS, LIQUID JESUS, WE ARE HERE
Punk – rock.                                                                                                                            Klub ve Zdi, 21:00, 80 Kč

PERNÍČKOVÁNÍ S MEIS ZÁBŘEH
Zdobení perníčků (od 13.00), za odměnu volná vstupenka na pohádku ČERTÍ BRKO (od 15:00). Koledy 
v podání zábřežských Koledníků, punč a palačinky. Konírna, nádvoří vedle kina a kino Retro, 13:00 – 18:00   
O VÁCLAVA: ŠAŠULDA A SLUNÍČKO (14:30)     KD Václavov, prodej vstupenek na místě

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Další napínavé příhody čmeláčků Čmeldy a Brumdy a jejich přátel.    Kulturní dům, velký sál, 16:00, 90 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný, muzikál, fantasy, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019.    Kino Retro, 17:30, 120 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 110 min.                         Kino Retro, 20:00, 120 Kč

POKOJNÝ ADVENT V NEKLIDNÉ DOBĚ
Beseda s Mgr. Marií Hojgrovou.                                                                               Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU A TANCEM
Taneční melodie nejen pro seniory hraje skupina Albatros. Občerstvení zajištěno.  Katolický dům, 14:00, 50 Kč

TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ
Představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele.  Kulturní dům, velký sál, 17:00 – 20:30, 50 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D
Animovaný, muzikál, fantasy, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019.      Kino Retro, 17:30, 140 Kč

AMNESTIE
Thriller, nepřístupno do 15 let, české znění, Slovensko/Česko 2019, 127 min.    Kino Retro, 20:00, 120 Kč

TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
S sebou korpus věnce.                                                                      Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 a 15:30

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný, muzikál, fantasy, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019.       Kino Retro, 17:30, 120 Kč

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantický, komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 105 min.        Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ZAKONČENÍ TURISTICKÉ SEZONY – POLOVODÍ, NAUČNÁ STEZKA
Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.                        Sraz u kostela u bývalých kasáren, 9:00

VÁNOČNÍ VÝSTAVA                                                              Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

PRVNÍ ADVENTNÍ ČTVRTEK A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Rozsvícení proběhne v 18:00 hodin.                                   Před Levandulovou kavárnou, 15:00 – 19:00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný, muzikál, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019             Kino Retro, 17:30, 120 Kč

NARUŠITEL SYSTÉMU – FILMOVÉ VEČERY
Drama, nevhodné do 12 let, titulky, Německo 2019, 118 min.                                Kino Retro, 20:00, 110 Kč

HRANICE – MĚSTO, GALERIE M + M
Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.                                                                         Odjezd ČD, 9:23

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D
Animovaný, muzikál, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019.          Kino Retro, 17:30, 140 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 110 min.                                   Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Sobota 16. listopadu

ADDAMSOVA RODINA
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 87 min.               Kino Retro, 17:30, 120 Kč

O VÁCLAVA: JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU – SEM TAM FÓR SLAVIČÍN (18:00), KDE JE ANDRIUS, 
MÝDLO ŠPINÍ CHARAKTER, PRASKLÁ HŘÍDEL U SIFONU – DIVADLO TŘÍ PARDUBICE (21:00)        
               KD Václavov, prodej vstupenek na místě

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantický, komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 105 min.              Kino Retro, 20:00, 130 Kč

PERSONAL SIGNET, SNAEFELL
Progressive – metal, heavy – metal.                                                                  Klub ve Zdi, 21:00, 80 Kč

ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM – OLOMOUC 
Vedoucí p. Schwarzová, 737 712 453.                                                 Odjezd ČD, 7:44/7:48

GRAND PRIX ŠSOK V RAPID ŠACHU MLÁDEŽE                                 Katolický dům, 9:00

DUCHOVNÍ OBNOVA – SETKÁNÍ S BIBLÍ TVOŘIVÝM ZPŮSOBEM
Beseda s Angelikou Pintířovou. Přihlášky na kontaktu 605 917 519.   Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:15

O VÁCLAVA: AŤ ŽIJE PUŠÓN! – DIVADLO BLUD V TYÁTRU BLUDOV (15:00), JEJÍ PASTORKYŇA 
– DIVADLO MÁJ PRAHA (18:00), VÁVRA ANEB VŠECHNO, CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O MARYŠE A 
BÁLI JSTE SE MRŠTÍKŮ ZEPTAT – DIVADÝLKO NA DLANI MLADÁ BOLESLAV (20:30)    KD Václavov

SNOW FILM FEST
Filmy o zimních sportech a cestování. Exkluzivní host: extrémní sportovec Jan Francke. Divácká anketa, 
slosování anketních lístků, originální občerstvení.        Kino Retro, 16:00 – 21:30, 90 Kč, děti do 15 let 40 Kč

NEIGHBORHOOD CONSPIRACY 2
Free – tekno.                                                                                                       Klub ve Zdi, 21:00, vstupné dobrovolné

SETKÁNÍ DECHOVEK
Účinkují: Jistebnická 13, Moravští muzikanti, Markovice, Postřelmovská muzika a Kolárovičanka. 
Občerstvení zajištěno. Slosovatelné vstupné. Rezervace ne tel. 731 465 717.   Katolický dům, 10:00, 150 Kč

O VÁCLAVA: HRNEČKU VAŘ – DIVADLO STROM BRNO (14:30)       
 KD Václavov, prodej vstupenek na místě

SNĚŽNÝ KLUK 
Animovaný, dobrodružný, bez omezení, dabing, USA 2019, 97 min.                 Kino Retro, 15:00, 120 Kč

DEN DÍKŮVZDÁNÍ S DOBROČINNÝM BAZAREM          
    Křesťanské centrum 28. října 4, bohoslužba 15:00, bazar 17:00

VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ – 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE                          
 Masarykovo náměstí, 15:00

VÁCLAV HUDEČEK – HOUSLE, MARTIN HROCH – CEMBALO, VARHANY
Slavnostní koncert ke státnímu svátku. Koncert se koná pod záštitou starosty města.  
Kostel sv. Barbory, 16:00, předprodej 200 Kč (na kartu Bravo 150 Kč), v den akce 250 Kč (200 Kč), děti 50 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 110 min.                                  Kino Retro, 17:30, 120 Kč

JOKER
Krimi, drama, thriller, nepřístupné do 15 let, dabing, USA 2019, 122 min.          Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ZVĚŘINOVÉ HODY (18. – 22. 11.)
Speciality, točené, pivo, domácí slivovice.   Rychlé občerstvení u Senftů, Žižkova 27, po – pá 7:00 – 14:30

PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY
Divadlo Kapsa Andělská Hora. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, i veřejnost. Kulturní dům, 8:30 a 10:00, 45 Kč

JAKUB SMOLÍK „60“ A HOST ILONA CSÁKOVÁ
Speciální narozeninový koncert „věčného romantika“.   Kulturní dům, velký sál, 19:00, 390, 440 a 540 Kč

O VÁCLAVA: NA ÚTĚKU – DS KROMĚŘÍŽ (19:00) KD Václavov, prodej vstupenek na místě

PSYCHOHYGIENA A RELAXACE
Přednáší Mgr. Markéta Pavelková.                                 Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

O VÁCLAVA: PŘEVÝCHOVA V DÍŘE – DS NA ŠTACI NĚMČICE NAD HANOU (19:00)               
 KD Václavov, prodej vstupenek na místě

ALENA KOCÁBOVÁ – GRAFIKA A MALBA NA HEDVÁBÍ                                    
 Muzeum Zábřeh, minigalerie

PODZIMNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ                                   ZUŠ Zábřeh, koncertní sál, 17:00

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
Animovaný, dabing, bez omezení, Velká Británie/USA/Francie 2019, 87 min.    Kino Retro, 17:30, 110 Kč

VLASTENECTVÍ A KŘESŤANSKÉ HODNOTY ČESKÉ KULTURY
Přednáší Pavel Hošek.  Farní sbor Českobratrské církve evangelické, U Vodárny 2, 18:00, vstupné dobrovolné

O VÁCLAVA: DRAK – DS ŠKEBLE LANŠKROUN (19:00)                      
 KD Václavov, prodej vstupenek na místě

AMNESTIE
Thriller, nepřístupno do 15 let, české znění, Slovensko/Česko 2019, 127 min.    Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ZAHÁJENÍ PUNČOVÉ SEZONY
Různé druhy punčů, regionální dobroty, hudební doprovod.   Před Levandulovou kavárnou, 15:00 – 19:00

ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ PARTNERŮ A PŘÍZNIVCŮ GALERIE TUNKLŮV DVOREC
Spojené s výstavou obrazů Josefa Macka a Rostislava Knápka Macka.             Galerie Tunklův dvorec, 17:00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný, muzikál, fantasy, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019.      Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Neděle 17. listopadu

Pondělí 18. listopadu

Pátek 15. listopadu

Neděle 24. listopadu

Středa 20. listopadu

Skupina Okres 
Zábřeh

Sobota 23. listopadu

Dne 28. října jsme vzpomněli  
nedožitých 69 let

pana Pavla Hoška.
15. listopadu uplyne 8 let od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomínají manželka  

a dcery s rodinami.

Dne  18. listopadu 2019  
by se dožil 100 let pan 

František Tomášek. 
Za tichou vzpomínku děkují synové 

František, Honza, Standa s rodinami.

DS Václav

Muzika, z. s.

Úterý 26. listopadu

Středa 27. listopadu

Dne 9. října 2019 oslavila 90 let  

paní Eva Popelková. 
Do dalších let hlavně zdraví, štěstí  

a spokojenost
přejí děti a celá velká rodina.

ŠK 1921
Zábřeh

DS Václav

DS Václav

Seklar

DS Václav

DS Václav

DS Václav

Čtvrtek 21. listopadu

DS Václav

Pátek 22. listopadu

DS Václav

DS Václav

MEIS

DS Václav

Čtvrtek 28. listopadu
KČT O ZdP

Zábřeh

Pátek 29. listopadu

Veselá kapela, 
z. s.


