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Připomínkou třicátého výročí pádu ko-
munismu se stal v neděli 17. listopadu 
také slavnostní koncert, na němž vystou-
pil světoznámý houslový virtuóz Václav 
Hudeček a přední český cembalista Mar-
tin Hroch. Ten je také spolutvůrcem cyk-
lu Bravo, v jehož rámci se koncert usku-
tečnil.

Co spojuje barokní autory s revolucí 
v roce 1989? Především skladby skladate-
lů hlásících se svým dílem k ideálům svo-
body. Po úvodním slovu starosty Františ-
ka Johna následovala skladba Antonia Vi-
valdiho či čtyři díla J. S. Bacha. Českou 
tvorbu zastupoval František Benda, zá-
věr patřil dílu Giuseppe Tartiniho. Poté se 
Martin Hroch přesunul na kúr, aby před-
vedl své varhanní umění v díle Jeremiáše 
Clarka a u Charpentierova Te Deum.

Přesně v 17 hodin a 11 minut se hudba 
odmlčela, aby nechala znít zvony sv. Bar-
bory. Ty se stejně jako na kostele sv. Bar-

toloměje i v dalších desítkách měst a obcí 
Olomouckého kraje rozezněly, aby připo-
mněly oběti komunismu a tisíce lidí, kte-
ří se totalitnímu režimu postavili. „V Zá-
březe se k výročí nabytí svobody rozezně-
ly všechny čtyři zvony kostela sv. Bartolo-
měje. Tři z nich bylo možné obnovit až po 
roce 1989, protože obnovu v období tota-
lity komunistický režim nepovolil, byť na 
nové zvony měla farnost vybrané finan-
ce. Součástí zvonového souboru je zvon 
sv. Josefa z roku 1957, který byl jediným 
v období totality po válce obnoveným zvo-
nem. Tento zvon se v roce 1989 svým hla-
sem přidával ke stávkujícím a radostně 
hlásal nabytí svobody. Zvon sv. Josefa se 
tak stal zábřežským ´Zvonem svobody´,“ 
uvedl starosta František John, který se na 
sv. Barboře ujal role jednoho ze zvoníků. 
Do doznívajících zvonů se pak rozeznělo 
Ave Maria, závěrečný přídavek Václava 
Hudečka a Martina Hrocha.  (red)

Koncert i zvony oslavily třicet let svobodyPovinné čipování psů startuje už v lednu

Koncem října zavítala do Zábřeha ná-
vštěva z partnerského města Handlová. 
Zástupce primátorky Radoslav Iždinský, 
poslankyně tamního zastupitelstva Iveta 
Jurkovičová a referent městských projek-
tů Jozef Pavelka přijali pozvání na slav-
nostní koncert při příležitosti 101. výročí 
vzniku Československé republiky a 30. 
výročí Sametové revoluce. Záměrem opě-
tovného setkání bylo potvrzení vzájemné 
sounáležitosti a utvrzení nadstandardních 
vazeb. 

„Zábřežáci mají se slovenskou Handlo-
vou historické vztahy a mnozí na partner-
skou spolupráci a své přátele rádi vzpo-

mínají. Výměnu zkušeností a pláno-
vání další spolupráce považuji za 
velký přínos pro obě strany,“ uvedl 
k návštěvě starosta František John, 
který spolu s místostarostou Josefem 
Klimkem, vedoucí odboru školství, 
kultury a tělovýchovy Blankou Sed-
lačíkovou a tajemnicí městského úřa-
du Janou Krasulovou delegaci prová-
zeli. Ve společné debatě se věnovali 
zejména školství a postavení ředitelů, 
novému způsobu komunikace s ob-
čany či strategii a zvýšení atraktivi-
ty města Handlová, které čeká v brz-

kém období útlum hutnictví. 
Před koncertem stihli zástupci obou 

měst procházku městem, při které na-
vštívili Knížecí sady, zrekonstruova-
ný atletický areál a kuželnu, Bezručo-
vy sady a sv. Barboru, budovu základ-
ní umělecké školy i železniční skanzen. 
Spolupráce byla stvrzena sázením lípy u 
ZŠ a DDM Krasohled, do kterého se za-
pojily děti z MŠ Severáček (na snímku). 

Poslední zastávkou před odjezdem 
byla rodinná konzervárna Via Delicia, 
kde se hosté seznámili nejen s výrobou 
domácích paštik, džemů i sirupů.  (red)

Adventní zpívání podpoří Šanci

Od 1. ledna vstupuje v účinnost povin-
nost označovat psy na území České repub-
liky mikročipem. Povinně by se měli či-
povat všichni psi, nejdříve však ve věku 
kolem půl roku, v době prvního očková-
ní proti vzteklině. Povinné očkování proti 
vzteklině bude platné, pouze pokud bude 
zvíře takto označeno. Pokud k tomu ma-
jitel psa nepřikročí, vystaví se od příštího 
roku hrozbě správního řízení s možným 
uložením pokuty. Výjimkou bude pouze 
pes, který je označen čitelným tetováním 
provedeným před 3. červencem 2011.

Výhodami čipování jsou snadnější vy-
cestování se zvířetem do zahraničí (ve vět-

šině evropských států již povinné označe-
ní psů platí), rychlejší vrácení zaběhnuté-
ho psa, při odcizení se snáze prokáže jeho 
vlastnictví, výhodou je i lepší průkaznost 
identity psa, snadnější monitoring jejich 
chovu, lepší dohledatelnost majitele v pří-
padě postihu za týrání zvířat nebo umož-
nění kontroly psů při prodeji. 

Po označení mikročipem doporučuje 
městský úřad majitelům psů zaregistrovat 
se v Národním registru majitelů zvířat na 
stránkách www.narodniregistr.cz. Tepr-
ve po zaregistrování plní mikročip funkci 
prostředku k vyhledávání a nalezení zví-
řete v případě zaběhnutí.  (red)

Poslední letošní zasedání zastupitelstva města  
se uskuteční ve středu 11. prosince  

od 16 hodin v kině Retro. 

Již poosmnácté přivítají děti ze zá-
břežských mateřských a základních škol 
vánoční období dobročinným koncer-
tem. 

Letos poprvé prostřednictvím výtěž-
ku z dobrovolného vstupného podpoří 
spolu s organizátory ze Zábřežské kul-
turní činnost obecně prospěšné společ-
nosti Šance Olomouc, která pomáhá dě-
tem s hematologickým a onkologickým 
onemocněním a jejich rodinám. Pásma 
vánočních koled zazpívají v pondělí 9. 

prosince děti z mateřských škol Pohád-
ka, Strejcova a Zahradní a sbory ze zá-
kladních škol Boženy Němcové, Severo-
východ a Školská. „Těší nás, že patronát 
nad akcí převzal profesor Vladimír Mi-
hál, významná osobnost dětské pediat-
rie v oblasti onkologie, bývalý přednosta 
dětské kliniky a zakladatel Šance,“ uvedl 
Zdeněk David z kulturního domu.

Koncert pod tradičním názvem Ad-
ventní zpívání začíná v 16 hodin v sále 
kulturního domu.  (red)

Hosté z Handlové zamířili na koncert i zasadili lípu 

Město Zábřeh, Spolek Metoděj a Skaut-
ské středisko Skalička zvou na tradiční 
Setkání s Mikulášem, při kterém se roz-
září vánoční strom a světelná výzdoba 
města. Kulturní program startuje v neděli 
1. prosince na Masarykově náměstí v 15 
hodin. Pro děti a rodiče bude připravena 
výtvarná dílna, vánoční tradice i nebeská 
pošta s dopisy pro Ježíška. Dobrou náladu 
navodí kapela Špunt. 

Bohatá bude i nabídka občerstvení. Ná-
městí provoní punč, svařák, palačinky 
nebo ochutnávka zabijačky. Vyvrchole-
ním bude příchod svatého Mikuláše a jeho 
družiny. Po setmění zapálí starosta Franti-
šek John první svíčku na adventním věnci. 
Společně s Mikulášem pak rozsvítí vánoč-
ní strom a otevřou adventní období v Zá-
březe. Následovat bude oblíbená nadílka v 
podloubí zámku.  (red)

Mikuláš zahájí adventní období 

• Pondělí 23. prosince: 8:00 – 14:00 hod.
• Úterý 24. prosince: Štědrý den – uzavřeno.
• Středa 25. prosince: 1. svátek vánoční – uzavřeno.
• Čtvrtek 26. prosince: 2. svátek vánoční – uzavřeno.
• Pátek 27. prosince: uzavřeno (včetně Úřadu práce*).
• Pondělí 30. prosince: uzavřeno (včetně Úřadu práce*).
• Úterý 31. prosince: uzavřeno (včetně Úřadu práce*). 
• Středa 1. ledna: Nový rok – uzavřeno.
*Úřad práce bude v provozu na ulici Spojovací 2.

Provoz městského úřadu v době vánočních svátků

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz
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Také Zábřeh si připomněl výročí Sa-
metové revoluce. Návštěvníky v úte-
rý 12. listopadu a o den později žáky a 
studenty zábřežských škol naladil pořad 
scénického čtení LiStOVáNí. Ten na je-
višti kina Retro nabídl několik příběhů 
z knihy Jána Simkaniče Mé dětství v so-
cialismu. Pavel Oubram a Věra Hollá 
formou zdramatizovaných vzpomínek 
známých osobností české kultury přiblí-
žili vtipně a plasticky období socialismu 
pohledem tehdejších dětí a adolescentů.

V pátek 15. listopadu si pak Same-
tovou revoluci připomněli žáci ZŠ B. 
Němcové formou povedeného happe-
ningu s připomínkou brutálního zásahu 
policie vůči demonstrantům, na němž 

zněla hesla, 
cinkalo se 
klíči a zpí-
vali Jaro-
slav Hut-
ka a Plastic 
People of 
the Univer-
se. Četl se 
také první 
prezident-
ský projev 
V á c l a v a 
Havla. 

Týž den 
s t u d e n t i 
třetího roč-
níku vyšší-
ho gymná-
zia připra-
vili pro své 

mladší spolužáky řadu kvízů a soutěží 
přibližujících reálie socialistického Čes-
koslovenska i pád režimu. Součástí Dne 
studentů pak byla také beseda o průbě-
hu listopadových dnů přímo v Zábřeze.

V neděli 17. listopadu se pak sešlo 
na 250 lidí před zámkem na Masaryko-
vě náměstí, aby si tady připomenuli tři-
cet let od pádu komunismu. Nechyběly 
dobové záznamy, na dny plné napětí a 
euforie zavzpomínali tři z jejich účast-
níků, zazněly písně Karla Kryla a Jaro-
slava Hutky. Neformální setkání plné 
vzpomínek a pohody doplnilo také vtip-
né vystoupení se zásahem „esenbáků“. 
 (red)
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Řada akcí připomínala pád komunismu

Konec roku se blíží a s ním i bilanco-
vání uplynulého období. Zhodnocení jej 
čeká také na poli sportovním, již poosm-
nácté budou vyhlášeni nejlepší sportovci 
města a mikroregionu Zábřežsko. 

Organizátoři ankety proto žádají spor-
tovce a sportovní příznivce, aby posíla-
li návrhy jmen sportovců, kteří závodí za 
Zábřeh nebo z města a okolí pochází a 
kteří v roce 2019 dosáhli výborných vý-
sledků. 

Návrhy je možné zaslat na adresu Petr 
Hošek, Stanislava Lolka 24, 789 01 Zá-
břeh, popřípadě na mailovou adresu ing.
hosek@seznam.cz. Do návrhu je potře-
ba uvést jméno a příjmení závodníka, rok 
narození, druh sportu a dosažené výsled-
ky, a to nejpozději do 30. listopadu. Nej-
lepších deset sportovců bude vyhlášeno 
na 18. mezinárodním sportovním plese, 
který se uskuteční 17. ledna v Katolic-
kém domě.  (red)

Chystá se vyhlášení nejlepších sportovců

Vánoční hvězda je květina, která se sta-
la symbolem nejen nejkrásnějších svátků, 
ale pro těžce nemocné děti i symbolem 
mnohem důležitějším, protože jim pomá-
há na cestě za zdravím. 

Charitativní sbírka, kterou organizuje 
Šance Olomouc, již přes dvacet let prode-
jem Vánoční hvězdy pomáhá dětem, které 
se léčí na hemato-onkologickém oddělení 
Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olo-
mouci. Letošní výtěžek, který zůstává jako 
předešlé peníze v regionu, bude využitý na 
humanizaci oddělení, sociální pomoc rodi-
nám a na financování rekondičních pobytů 
pro malé pacienty po léčbě.

Cena květiny je stejná jako v loni, tj. 50 
a 100 Kč, sbírka má i své stránky www.
vanocnihvezda.eu. Letos si lze Vánoční 
hvězdu koupit v neděli 1. prosince v kos-
telích a od pondělí 2. prosince i ve Stylu u 
Kylarů a na dalších místech v Zábřehu a 
okolí.  (red)

Vánoční hvězda pomůže 
nemocným dětem i letos

V týdnu před Dušičkami se v mateř-
ské škole Pohádka objevily tajuplné zprá-
vy, že se v mateřince chystají usadit stra-
šidla. Pomoci dětem měly na radu učite-
lek vlastnoručně vyrobená dýňová straši-
dla, která sem konkurenci nevpustí.

A tak s pomocí rodičů vytvořily děti 

Dýňáky, kteří pak několik dní hlídkovali 
u školky. A úspěšně, Pohádku neobydleli 
strašidelní soupeři a školka byla okrášlena 
dýněmi roztodivných tvarů, které oranžově 
zářily do pošmourných podzimních dnů.

Navzdory deštivému počasí se v úterý 
12. listopadu vydala skupina dětí, rodičů a 
přátel mateřské školy Strejcova za legen-
dou o sv. Martinovi. Učitelky převlečené 
za skřítky Podzimníčky pomohly na za-
hradě rozsvítit lucerničky. S nimi děti pu-
tovaly až na hřiště za Katolickým domem. 

Zde zhlédly příběh žebráka, souboj šer-
mířů a písničkou přivolaly svatého Marti-
na na koni – nebyl skoupý, přivezl trochu 
sněhu, žebrákovi podaroval teplý plášť a 
dětem zlaťáky. S legendou prožily děti ve 
školce celý týden, nechyběly ani svato-
martinské rohlíky.  (red)

Podzim na školkách nabídl dýňování  
i svatomartinské putování

Ve čtvrtek 7. listopadu se sešlo v zá-
břežském muzeu rekordních dvanáct 
týmů mladých dějepisných nadšenců z 
místních i okolních škol k již 8. ročníku 
soutěže Toulky zábřežskou historií. Autor 
soutěže Jaroslav Vít ze ZŠ Boženy Něm-
cové připravil pro osmáky náročné histo-
rické klání, které odstartoval fiktivní roz-
hovor Jana Welzla s Bedřichem Golomb-
kem. Úkoly byly plněny formou vyplňo-
vání protokolů, ale také aktivitami přímo 
v muzeu. Organizátoři nezapomněli ani 
na dobu nedávnou, připomněli také výro-
čí 17. listopadu či osud plukovníka Karla 
Lukase umučeného komunisty. 

Soutěžící se tradičně vypravili i do te-
rénu, kde na ně čekala městská hra, ale 
také prověření znalosti okolí města. Ces-
tou k úspěchu tak nebyly jen znalosti 
z učebnic, ale především postřeh, dobrá 
paměť a týmová spolupráce. Soutěž byla 
napínavá až do úplného konce, když na-
konec o stříbru rozhodly pouhopouhé 
dva body, o které předčil tým B ze ZŠ B. 
Němcové své soupeře z nižšího gymná-
zia. Jednoznačným vítězem 8. ročníku 
Toulek se pak stal A tým z Boženky ve 
složení Klára Indrová, Anežka Vítová a 
Dan Frydrych.  (red)

Osmáci se opět vydali na 
Toulky zábřežskou historií

Městská knihovna ve spolupráci s Knih-
kupectvím Patka zve malé i velké na zá-
bavně-tvořivé dopoledne pro celou rodinu. 
Již třetí ročník této oblíbené akce se usku-
teční tradičně den před začátkem adventu, 
v sobotu 30. listopadu od 8 do 12 hodin. 
Vstup zdarma, na všechny účastníky čeká 
odměna.  (red)

Pozvánka na Den pro 
dětskou knihu

Městská knihovna nabízí tip (nejen) na 
nadcházející Vánoce v podobě dárkového 
poukazu do knihovny. Poukaz v hodnotě 
roční registrace (100/50 Kč) lze zakoupit 
u výpůjčního pultu. 

Tip na dárek z knihovny

Vánoční kavárna s prodejní výstavou se 
otevře zájemcům v pátek 29. listopadu od 
10 do 16 hodin v Oáze – centru denních 
služeb (Charita Zábřeh, Žižkova 15). Šálek 
kávy, voňavý punč, lahodný čaj, ale i něco 
sladkého k zakousnutí zde nabídnou sami 
uživatelé služby. Z jejich rukou vzešly také 
originální výrobky, jejichž koupí lze před 
Vánocemi potěšit sebe i své blízké.  (red)

Oáza zve do vánoční 
kavárny 

Letos už podruhé proběhne charitativní 
akce Strom splněných přání, jejímž cílem 
je získání vánočních dárků pro děti z azy-
lového domu Domov pro matky s dětmi. 
Vánoce zde bude trávit dvacet dětí ve věku 
od 6 měsíců do 18 let. Azylový dům po-
skytuje pobytovou službu osamělým rodi-
čům s dětmi, případně těhotným ženám v 
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrá-
tou bydlení.

Děti si namalovaly a napsaly vánoční 
přání. Každý, kdo by chtěl děti obdarovat, 
případně finančně přispět, může přijít od 
2. prosince do podchodu budovy městské-
ho úřadu na Masarykově náměstí, kde na-
jde obálkami ověšený vánoční stromeček. 
Dárek je poté potřeba dodat na podatelnu 
městského úřadu v úředních hodinách či 
přímo do azylového domu (Tunklova 1) 
nejpozději do pátku 20. prosince. Dárky 
budou dětem slavnostně předány v azylo-
vém domě.  (red)

Strom splněných přání 
pomůže dětem v azylovém 

domě

Zajímavou přednášku spojenou s ob-
razovou projekcí z dílny mladého zá-
břežského architekta Ondřeje Pchálka 
připravilo kino Retro na úterý 3. prosin-
ce. Nadějný architekt zde představí svou 
vizi Zábřeha, jak by mohl vypadat v bu-
doucnosti. Ve své dlouhodobé urbanistic-
ké vizi navrhuje, jak by bylo možné roz-
vinout historickou městskou architektu-
ru, jak pracovat se zelení, jak do města 
zapojit zapomenutá místa na periferii či 
bývalé tovární areály. Akce má začátek 
v 18 hodin, vstupné dobrovolné.  (red)

Ideální Zábřeh očima 
architekta

Výstava nabídne moderní 
vazby i staročeský jarmark 

Adventní čas je v Zábřehu spjat s vá-
noční výstavou připravenou zdejší Střed-
ní školou sociální péče a služeb. Výsta-
va bude veřejnosti přístupná ve čtvrtek 
12. prosince od 9 do 17 hodin a ve dnech 
13. až 15. prosince vždy od 8 do 17 hodin 
v dolní budově školy na náměstí 8. května. 

V letošním roce je výstava rozdělena do 
dvou částí. První představí moderní tren-
dy vánočních vazby a aranžmá, které při-
pravují žáci zahradnických oborů. Další ze 
školních tříd se promění na staročeskou 
náves. Příchozím nabídne vánoční trhy, 
kde u jednotlivých stánků bude možné za-
koupit vánoční vazby a svícny, cukroví, 
drobné dárky atd. Chybět nebude občerst-
vení či ukázky svátečně prostřených stolů. 
Ve čtvrtek a pátek bude v prostorách školy 
umístěna také výstava drobného domácí-
ho zvířectva, organizátoři nezapomněli ani 
na nejmenší, kteří si budou moci vyrobit 
jmenovky na dárky, drobné vazby a dárky. 

Zejména rodičům a žákům posledních 
ročníků základní školy je určen den ote-
vřených dveří, který se na škole uskuteční 
v pátek 13. prosince od 8 do 17 hodin. Zá-
jemci mohou navštívit obě budovy školy 
(na nám. 8. května i na ulici Petra Bezru-
če), kde na ně čekají prezentace učebních 
a studijních oborů, ukázky práce studentů 
a doprovodný kulturní program. Prohléd-
nout si mohou učebny, pracoviště odbor-
ného výcviku a rovněž domov mládeže 
na Komenského ulici. Pro zájemce, kteří 
si školu nemohou prohlédnout v prosinci, 
je připraven další den otevřených dveří na 
sobotu 11. ledna 2020. V tomto termínu 
budou prostory školy přístupny od 9 do 12 
hodin.  (red)

Původně se slovem hygiena vyznačo-
val obor, který se zabýval všemi faktory 
ovlivňujícími duševní pohodu člověka i 
tělesné zdraví. Dnes se tyto pojmy spíše 
rozlišují. Osobní hygiena je péče o sebe, 
díky ní si lidé udržují zdraví. Duševní hy-
giena neboli psychohygiena je důležitá 
pro udržení dobrého duševního zdraví i 
jako prevence psychických a somatických 
nemocí, ale i pro společenskou vyrovna-

nost, dobrou pracovní výkonnost a celko-
vou spokojenost a vyrovnanost člověka.

V rámci Klubu o páté, který pořádá So-
reha – sociální rehabilitace Charity Zá-
břeh, bude na otázky k tomuto tématu od-
povídat odbornice z oboru psychiatrie Pe-
tra Tošnerová. Klub o páté se bude konat 
v úterý 3. prosince od 15 hodin v zaseda-
cí místnosti Charity Zábřeh (Žižkova 15). 
 (red) 

Klub o páté – Duševní hygiena versus tělesná
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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

www.konirnazabreh.cz

JEDNORÁZOVÉ PRONÁJMY
PROSTOR NA KONÁNÍ

OSLAV - VEČÍRKŮ - SVATEB - ŠKOLENÍ
POHŘEBNÍCH HOSTIN

KAPACITA 50 MÍST - 3 SALONKY

NOVĚ NABÍZÍME PRODEJ
DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 

                 PRODEJNÍ MÍSTA VE DNECH 20-23.12.2019 

 

                                   (PĚŠÍ ZÓNA U BILLY) 
 

 

OBORNÍK 2127/31D (BÝVALÝ ZÁVOD HEDVA) 

 
TEL. 736 251 711  
E-MAIL. RYBARSTVIVHEDVE@SEZNAM.CZ 
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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

ZAPLATÍME TI KAPESNÉ,
UBYTOVÁNÍ A STRAVU.

OBOR:
ELEKTROMECHANIK

MECHANIK OPRAVÁŘ

Pars nova a.s. Šumperk
www.parsnova.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ,
TECHNICKÁ A SLUŽEB, ŠUMPERK

STUDUJ S NÁMI
A BUĎ NEZÁVISLÝ

NA RODIČÍCH.

+420

www.re-max.cz/komfort

Ing. Adéla Vaňková
Realitní makléřka

adela.vankova@re-max.cz
731 305 955

Komfort

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 pohodové atmosféře se v zaplně-
ném sále kina Retro odehrával i letošní 
Snow Film Fest – festival filmů o sněhu, 
horách a lidech. 

Přehlídka odstartovala v sobotu 16. 
listopadu portrétem surfera Dana, který 
nepotřebuje oceán, písek ani slunce. Pro 
surfování nachází vše potřebné v ledo-
vých vlnách Hořejšího jezera v Michi-
ganu. Další film, Onekotan, popisuje os-
trov v Tichém oceánu, jedno z nejizolo-
vanějších míst na planetě, a snahu sjet 
na lyžích vrchol sopky v podmínkách ne 
nevhodných, ale přímo nebezpečných. 
Odvaha a zarputilost protagonistů vy-
nesla v divácké soutěži snímku bronz.

Pauzy mezi jednotlivými bloky jsou 
vymezeny pro zajímavé hosty – tento-
krát sem zavítal Jan Venca Francke (na 
snímku), který vyprávěl o jednom z ne-
jextrémnějších ultramaratonů na světě 
vedoucím 600 km zimní Aljaškou. Na 
poutavou diashow extrémního sportov-
ce navázal snímek Můj svět představují-
cí svět a život tohoto dobrodruha, který 
okouzlil diváky a dosáhl v jejich anketě 
na druhou pozici.

Další ze snímků Queen Maud land za-
vedl do Antarktidy, kam se vydala sku-
pina elitních horolezců zdolat monu-
mentální skalní věže vystupující z této 
nehostinné zmrzlé pustiny. Poslední (a 
vítězný) film Ice and palms ukázal, že 
velká dobrodružství může člověk zažít 
i na vlastním prahu. Dvojice lyžařů se 
vydává na 1.800 km dlouhou expedici 
přes Alpy s cílem sjet ty nejvíce ikonic-
ké svahy.

Závěr oblíbeného festivalu nabíze-
jícího také nevšední občerstvení patřil 
vyhodnocení divácké ankety a předání 
odměn vylosovaným soutěžícím. Ješ-
tě předtím ale potěšil diváky Jiří Baják. 
Specialista na vytváření časosběrných 
videí se tentokrát vydal do Norska. (red)

Až do února příštího roku je v zábřež-
ském muzeu k vidění výstava Šperkovnice 
muzea. Přestože v budově probíhají práce 
na přípravě nové expozice Jana Eskymo 
Welzla, přízemí se ve středu 13. listopa-
du otevřelo výstavě plné náhrdelníků, ná-
ušnic, přívěsků a řady dalších ozdob z ar-
cheologických a historických sbírek Vlas-
tivědného muzea v Šumperku. Vystavené 
šperky mapují touhu lidí se zdobit od doby 
bronzové až po dnešek. Převážná část vy-
stavených exponátů byla nalezena při ar-
cheologických výzkumech nebo je muze-
um získalo darem. 

Zajímavá je koncepce výstavy. Ačkoliv 
vybrané předměty zastupují široký časo-
vý úsek, je hlavní snahou přiblížit obměny 
šperků podle jejich typu – tedy porovnat 
módní prvky třeba u náhrdelníků, korálků, 
prstenů či náramků. Návštěvník tak může 

zjistit, že mnohé aktuální trendy jsou ve 
skutečnosti jen opakováním již vynaleze-
ného.

Výstava nepochybně zaujme přede-
vším ženy, potěší i ukázkou šperkovnic, 
do kterých byly cennosti ukládány, či pra-
věkých pokladů – tzv. depotů, v nichž 
byly klenoty ukrývány do země.  (red)
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Věčného romantika doprovodila 
 Ilona Csáková

Vyprodaný sál přivítal v pondělí 18. lis-
topadu „věčného romantika“, zpěváka Ja-
kuba Smolíka. Ten po dvou letech do Zá-
břeha zamířil se speciálním narozenino-
vým koncertem ke svému životnímu ju-
bileu.

Oslava to byla parádní. Hlediště plné 
příznivců citlivě reagovalo nejen na Smo-
líkovy písně, k nimž se občas spontánně 
přidávalo, ale i na průvodní slovo s his-

torkami z hudebního 
života a vlastně celou 
propracovanou jevišt-
ní show. Romantické 
texty spojené se světo-
vě známými melodie-
mi znovu zafungovaly 
i v Zábřeze. Diváci se 
dočkali celé řady hitů, 
ale i oblíbených starší 
písní.

Smolík navíc s se-
bou do Zábřeha dove-
zl exkluzivního hosta 
– přední českou zpě-
vačku s nezaměnitel-
ným hlasem, interpret-

ku hitů Proč mě nikdo nemá rád nebo Tor-
nero a v současnosti především žádanou 
muzikálovou herečku Ilonu Csákovou. Ta 
zazpívala řadu ze svých šlágrů i muziká-
lových písní. Třešničkou na dortu se pak 
staly duety tohoto originálního pěveckého 
spojení a závěrečná autogramiáda, při níž 
se Jakub Smolík ocitl doslova v obležení 
svých nadšených fanynek.  (red)

Host Snow film festu 
zavedl na Aljašku

Hybš přijede do Zábřehu 
naposledy

Před více než čtyřiceti lety vznikla 
v Zábřehu obdivuhodná tradice vánočních 
koncertů orchestru, který je na naší hudeb-
ní scéně šedesát let a který úspěšně vede 
po celá leta bez přestávky dirigent a aran-
žér Václav Hybš. 

„Za těch několik desítek let objel Or-
chestr Václava Hybše republiku mnoho-
krát a na kontě má téměř dva tisíce vá-
nočních koncertů. Každý začátek má však 
i svůj konec, a tak jeho letošní vánoční tur-
né bude bohužel to poslední,“ sdělil Zde-
něk David ze Zábřežské kulturní. Hlav-
ním hostem rozlučkového koncertu bude 
jedna z nejvyhledávanějších hereček naší 
divadelní a muzikálové scény Kateřina 
Brožová, její vystoupení doplní čtveřice 
mladých zpěváků a zpěvaček.

Poslední koncert světoznámého hudeb-
ního tělesa připravil kulturní dům na pon-
dělí 2. prosince. „Rovněž tento koncert 
Hybšova orchestru, stejně jako ty v před-
chozích letech, je v Zábřehu beznadějně 
vyprodaný, a to už několik týdnů,“ infor-
moval David.  (red)

Po loňském turné, které kapela Jelen 
podnikla s Míšou Tučnou a které bylo za-
svěceno písním zpěváka spojovaného pře-
devším s českou country, přišli „Jeleni“ 
v polovině roku letošního s albem Půlnoč-
ní vlak Michala Tučného. 

„Pod vlivem pozitivních ohlasů na jed-
notlivé koncerty se nám nechtělo spolu-
práci jen tak utnout. A tak jsme dospěli 
k závěru, že by bylo hezké nahrát Micha-
lovy písně na desku,“ říká zpěvák kapely 
Jindra Polák. Album prezentuje skupina 
Jelen na turné, které bude mít v pátek 6. 

prosince jednu ze zastávek také v Zábře-
hu. Na očekávaném koncertu zazní kromě 
největších „jeleních“ hitů právě i několik 
písní Michala Tučného. Speciálními hosty 
koncertního setu budou Míša Tučná a Ka-
teřina Marie Tichá, v roli „předskokanů“ 
se představí písničkářka Tereza Balonová 
a zbrusu nová kapela Martyho banda.

Kulturní dům se pro návštěvníky akce, 
která má začátek ve 20 hodin, otevře již o 
hodinu dříve. Vstupné v předprodeji činí 
440 Kč, vstupenky lze zakoupit také onli-
ne v síti smsticket.  (red)

Jeleni přivezou i písně Michala Tučného

Muzeum patří šperkům

Letošní divadelní sezonu v kultur-
ním domě zakončí v neděli 8. prosin-
ce situační komedie Plnou parou, kte-
rá zaujme především neokoukanou zá-
pletkou a hereckými výkony Lenky 
Vlasákové a Miroslava Etzlera.

Ti excelují v komedii, která je za-
ložená především na slovním humo-
ru. „Časté, ale současně všem divá-
kům blízké téma partnerských vztahů 
zde obsahuje řadu vtipných a chytrých 
komentářů ze života. Hra je i jakým-
si obecným zamyšlením nad partner-
ským životem,“ zhodnotil titul praž-
ského Divadla Palace produkční Vra-
tislav Jarmar.

Pořadatelé upozorňují, že předsta-
vení zařazené do divadelního před-
platného Hevos má tentokrát začá-
tek již v 18 hodin. Prodejní místa hlá-
sí pouze několik volných vstupenek.
 (red)

Sezonu zakončí komedie 
Plnou parou

Loštický betlém  
se otevře 1. prosince

Loštický betlém řezbáře Jaroslava Be-
neše se také letos rozšiřuje o další figurky: 
známého malíře Maxe Švabinského, chy-
bět nebudou ani místní: dlouholetý tajem-
ník městského úřadu Bruno Hauk a zubař 
Zdeněk Ambrož.

Betlém, který začal vznikat před třia-
dvaceti lety, se opět otevře veřejnosti, a 
to od 1. prosince až do Tří králů 6. ledna 
2020. Ke zhlédnutí bude od 14 do 18 ho-
din včetně sobot a nedělí v Benešově ate-
liéru na Moravičanské ulici 439 v Lošti-
cích.  (red)

Adventní koncerty 
s Domovinkou 

Hned dvě adventní hudební zastave-
ní připravili uživatelé a pracovníci den-
ního stacionáře Domovinka pro milov-
níky krásné hudby. První přichystali ve 
spolupráci se žáky a učiteli ZUŠ Zá-
břeh na pondělí 2. prosince od 10 hodin 
v koncertním sále ZUŠ. 

Páteční mikulášské dopoledne 6. pro-
since pak lze strávit poslechem skladeb 
starých mistrů, ale také filmových me-
lodií a adventních písní v podání Johan-
ky a Františka Kolčavových a Gabriely 
Horníčkové. Koncert se uskuteční v zá-
břežském kostele sv. Barbory od 10 hod. 
Vstupné na obě akce dobrovolné.  (red)

Na další „koncert mluveného slova" 
cestovatele Jiřího Kolbaby pozve kulturní 
dům ve čtvrtek 5. prosince. Tématem jeho 
diashow bude tentokrát Bhútán – králov-
ství, které vede osvícený a všemi obdivo-
vaný panovník. „Bhútánský král otevřel 
nádhernou zemi pro regulovaný turismus 
teprve nedávno. Zakázal používání igeli-
tových tašek, kouření a stanovil, kolik pro-
cent území musí pokrývat lesy. Království 
neměří úspěch pomocí HDP, ale sleduje 
velké národní štěstí,“ představil stát leží-
cí na východním konci himálajských hor 
Kolbaba. Jeho pořad startuje v 18 hodin, 
vstupenka stojí v předprodeji 150 Kč, děti 
zaplatí za vstup padesátikorunu.  (red)

Bhútán Jirky Kolbaby

Po třech porážkách v řadě zábřežští fot-
balisté zabrali, když v závěrečném utkání 
podzimu porazili na svém hřišti Jeseník. 

Sulko se ujalo vedení hned ve 3. mi-
nutě, kdy se trefil Martin Lepka. Potom 
ale převzal iniciativu Jeseník, jenž se do 
poločasu dočkal vyrovnání.

Druhý poločas začali domácí náporem 
a několika tutovkami – neproměněnými. 
Až v 65. minutě těžili ze standardky. Ka-
pitán Okleštěk rozehrál roh, na který si 
nejlépe naběhl Miroslav Žanda a hlavou 

zajistil Zábřehu opětovné vedení. Defini-
tivní pojistku přinesl samotný závěr, kdy 
Michal Sitta po rychlém brejku posunul 
přesnou kolmicí dopředu střídajícího Ho-
líka, jenž dal výsledku konečnou podobu. 
V 87. minutě pak hosté vyfasovali červe-
nou kartu, když jesenický Bajza fauloval 
Oklešťka, který již neměl v držení míč, a 
hosté dohrávali v oslabení.

SK Sulko Zábřeh – FK Jeseník 3:1 
(1:1). Branky: 3. Lepka, 66. Žanda, 
85. Holík – 33. Vavrač.  (red)

Sulko zakončilo podzim výhrou nad Jeseníkem
První adventní koncert

Začátek adventu v neděli 1. prosince 
bude patřit Adventnímu koncertu v kos-
tele sv. Barbory. Od 16 hodin zde pří-
chozí hudbou potěší Schola od sv. Jana 
Křtitele ze Šumperka s dirigentkou Ale-
nou Havlíčkovou. Zazní známé i méně 
známé adventní melodie od autorů Joh-
na Ruttera, Ola Gjeila, H. L. Hasslera, A. 
V. Michny, M. Garauje a dalších. Vstup-
né dobrovolné.  (red)

Kulturní dům zahájí v pondělí 2. pro-
since prodej dárkových poukazů na rok 
2020. Ty se mohou stát kromě jiného i 
zajímavým dárkem pro letošní Váno-
ce. Poukázky za 1.000, 1.500, 2.000 Kč 
nebo v hodnotě nastavené podle potřeb 
zákazníka budou pro zájemce připrave-
ny v infocentru kulturního domu. 

Držitel poukazu v hodnotě alespoň 

patnáct set korun bude moci při zakou-
pení vstupenky na pořad v kulturním 
domě nebo  filmové představení v kině 
Retro uplatňovat slevu ve výši deseti 
procent. Z hodnoty poukazu pak bude 
po celý rok 2020 hodnota  zakoupených 
vstupenek průběžně odečítána, a to až 
do úplného vyčerpání předplacené část-
ky.   (red)

Kulturák nabídne dárkové poukazy
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ADVENTNÍ KONCERT S DOMOVINKOU
Vystoupí Johanka a František Kolčavovi a Gabriela Horníčková.                                  Kostel sv. Barbory, 10:00

VÁNOČNÍ BOŽENKA
Vystoupení žáků školy, prodej výrobků, vánočního občerstvení. Pro širokou veřejnost.  
                                                                                                 Před ZŠ B. Němcové, 14:30 – 17:00

VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ
Fantasy, nevhodné do 12 let, dabing, Dánsko 2019, 100 min.                                         Kino Retro, 17:30, 120 Kč

JELEN: PŮLNOČNÍ VLAK MICHALA TUČNÉHO
Vstupenky také online v síti smsticket.         Kulturní dům, velký sál, 19:00, předprodej 440 Kč, v den 490 Kč

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantický, komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 105 min.              Kino Retro, 20:00, 120 Kč

WE ARE NOT CRIMINALS
Drum'n'bass.                                                                                                                   Klub ve Zdi, 21:00, 100 Kč

SOBOTA PRO ŽENY: Port De Bras (9:00 – 10:00), jóga, hatha jóga, power jóga, (10:00 – 11:30). 
Přihlášky na 775 915 400, 583 415 400, zikova@kulturak.info do 5. 12.               Kulturní dům, klubovny                                                                                         

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D
Animovaný, muzikál, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019.          Kino Retro, 15:00, 140 Kč

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 
Akční, dobrodružný, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2019, 123 min.           Kino Retro, 17:00, 120 Kč

ŠPINDL 2
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 107 min.                      Kino Retro, 20:00, 130 Kč

VÍTÁNÍ ZIMY S MIKULÁŠEM 
Příchod družiny v 15:00. Nadílka, diskotéka. Vítány jsou kostýmy čertů/andílků, občerstvení.    
  Tělocvična Skalička, 14:00, dospělí 30 Kč 

ADVENTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ                                                 Kostel sv. Barbory, 15:00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný, muzikál, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019.          Kino Retro, 15:00, 110 Kč

ŠPINDL 2
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 107 min.            Kino Retro, 17:30, 130 Kč

PLNOU PAROU (DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ HEVOS)
Hrají: Lenka Vlasáková, Miroslav Etzler, Jan Dolanský a další.        Kulturní dům, velký sál, 18:00, 380 a 420 Kč

RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Akční, thriller, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2019, 100 min.                   Kino Retro, 20:00, 100 Kč

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ – 18. ROČNÍK DOBROČINNÉHO KONCERTU
Výtěžek bude věnován na podporu činnosti o.p.s. Šance Olomouc.      Kulturní dům, 16:00, vstupné dobrovolné

EKOLOGICKY ŠETRNÝ ÚKLID DOMÁCNOSTI
Beseda s Šárkou Kubálkovou.                                                                              Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

MIKULÁŠ
Vystoupení dětí MŠ Severáček.                                                                         Klub důchodců, Nerudova 7, 10:00

JAK TO BYLO V BETLÉMĚ
Vánoční příběh s koledami.                                                                         Před MŠ Pohádka, 10:00

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY S DENÍKEM – 9. ROČNÍK
Na kytaru doprovodí Jarda Řoutil (Zakafy), zpěv skautský oddíl Shawnee.     
 Před Levandulovou kavárnou, 18:00

ADVENTNÍ TVOŘENÍ ŠPERKŮ A OZDOB 
Pro širokou veřejnost. Školní skupiny nutno objednat na: lenka.mullerova@muzeum-sumperk.cz.
                                                                                      Muzeum Zábřeh, 9:00 – 16:00, 40 Kč, děti do 3 let zdarma

VÁNOČNÍ VÝSTAVA (12. – 15. PROSINCE)
12. 12. otevřeno 9:00 – 17:00, 13. – 15. 12. otevřeno 8:00 – 17:00, den otevřených dveří 13. 12. (8:00 – 
17:00) otevřeny obě budovy školy.                                           SŠSP a S Zábřeh, nám. 8. května 2

TŘETÍ ADVENTNÍ ČTVRTEK S PUNČEM A KAPELOU WILSNE!   
Svařák, punče pro dospělé i děti, regionální dobroty.     Před Levandulovou kavárnou, 15:00 – 19:00

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantický, komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 105 min.             Kino Retro, 17:30, 120 Kč

PARDON, NEZASTIHLI JSME VÁS – FILMOVÉ VEČERY
Drama, nevhodné do 12 let, titulky, V. Británie/Francie, 2019, 100 min.              Kino Retro, 20:00, 110 Kč

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Občerstvení: punč, bramboráčky, klobásy.                                                                   Areál zámku Skalička, 17:00

ADVENTNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU SLAVICE                              
 Koncertní sál ZUŠ Zábřeh, 17:00

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 
Akční, dobrodružný, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2019, 123 min.          Kino Retro, 17:00, 120 Kč

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantický, komedie, bez omezení, české znění, Česko 2019, 105 min.          Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ARCHEONIC, TRIBE OF MISERY, F.O.B.
Metal, nu-metal, death-metalcore.                                                                                     Klub ve Zdi, 21:00, 80 Kč

Sobota 30. listopadu

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

VÁNOČNÍ KAVÁRNA S PRODEJNÍ VÝSTAVOU              Oáza, Žižkova 15, 10:00 – 16:00

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

ETIOPIE
Cestopisné vyprávění s Vítězslavem Vurstem.            Komunitní centrum, Postřelmovská 14, 15:00

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

VLASTNÍCI
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 96 min.         Kino Retro, 17:30, 130 Kč

VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ
Fantasy, nevhodné do 12 let, dabing, Dánsko 2019, 100 min.                                         Kino Retro, 20:00, 120 Kč

MUMRAJ DOBY STŘEDOVĚKÉ
Hrají: Mefisto a Turdus. Bohatá tombola, program i občerstvení zajištěno.       Katolický dům, 20:00, 140 Kč

DIVADLO MEANDRY
Improvizační show.                                                                                                   Klub ve Zdi, 21:00, dobrovolné

SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Nadílka s fotokoutkem, výtvarná dílna, nebeská pošta, kapela Špunt.           Masarykovo náměstí, 15:00

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II 3D
Animovaný, muzikál, fantasy, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019.       Kino Retro, 15:00, 140 Kč

ADVENTNÍ KONCERT
Vystoupí Schola od sv. Jana Křtitele Šumperk, dirigent Alena Havlíčková.               Kostel sv. Barbory, 16:00

LAST CHRISTMAS
Komedie, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie 2019, 103 min.              Kino Retro, 17:30, 130 Kč

DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
Horor, thriller, nepřístupné do 15let, titulky, USA 2019, 152 min.                                Kino Retro, 20:00, 130 Kč

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ PRO MALÉ I VELKÉ                                   Koncertní sál ZUŠ, 10:00

VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU VÁCLAVA HYBŠE
Host: Kateřina Brožová, jako druhý dirigent Václav Marek.      Kulturní dům, velký sál, 19:00, VYPRODÁNO

ASERTIVITA ANEB O ZDRAVÉM SEBEPROSAZOVÁNÍ
Přednáška s Mgr. Zuzanou Staroštíkovou.                                                           Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

KLUB O PÁTÉ: DUŠEVNÍ HYGIENA VERSUS TĚLESNÁ
Přednáší Mgr. Petra Tošnerová.                                                                          Charita Zábřeh, Žižkova 15, 15:00

IDEÁLNÍ ZÁBŘEH OČIMA ARCHITEKTA
Přednáška architekta Ondřeje Pchálka doplněná projekcí.                     Kino Retro, 18:00, vstupné dobrovolné

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Pro děti, rodiče i prarodiče. Část výtěžku: na konto Dobrý anděl.       ZŠ Školská 11, vestibul, 15:00 – 17:00

VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU MLADÝCH ZUŠ 
A JUNIOR BIG BANDU ZÁBŘEH         ZUŠ,17:00

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

LE MANS ́ 66
Drama, sportovní, akční, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 152 min.         Kino Retro, 20:00, 130 Kč

DRUHÝ ADVENTNÍ ČTVRTEK S MIKULÁŠEM          
Svařák, různé druhy punčů pro dospělé i děti, regionální dobroty.  
 Před Levandulovou kavárnou, 15:00 – 19:00

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL 3D
Akční, dobrodružný, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2019, 123 min.        
 Kino Retro, 17:00, 140 Kč

JIŘÍ KOLBABA: BHÚTÁN – ZEMĚ HŘMÍCÍHO DRAKA
                    Kulturní dům, velký sál, 18:00, předprodej 150 Kč, v den akce 200 Kč, děti do 15 let 50 Kč

ŠPINDL 2
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 107 min.                  
   Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Neděle 1. prosince

Pondělí 2. prosince

Čtvrtek 28. listopadu

Neděle 8. prosince

Středa 4. prosince

Oáza

Skautské 
 středisko Skalička

Sobota 7. prosince

Dne 23. listopadu 2019 by se dožil 90 let 
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,

pan Jan David.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

8. prosince tomu bude 7 smutných let, 
co nás navždy opustil můj milovaný syn

Josef Galek.  
Kdo jste ho měli rádi, věnujte mu prosím

s námi tichou vzpomínku. 
Děkuje maminka, Bob a kamarádi.

KČT O ZdP 
Zábřeh

Úterý 10. prosince

Středa 11. prosince

Dne 23. října 2019 by se dožil 100 let  

pan Jaroslav Koudelný 
ze Zábřehu – Skaličky.  

Byl to obětavý a milovaný člověk. 
Za tichou vzpomínku na něj všem děkuje 

dcera Ludmila a synové Jaroslav,  
Karel a Josef s rodinami.

Čtvrtek 5. prosince

ZŠ Boženy 
Němcové

Naplaveniny

Čtvrtek 12. prosince

Pátek 13. prosince

Koho milujeme, je stále s námi – jen kousek dál.

Pátek 29. listopadu

Pátek 6. prosince

Pondělí 9 prosince

SŠPS a S 
Zábřeh

SDH Skalička
ZŠ a MŠ 
Skalička

PS Slavice

Tunkl production

MŠ Pohádka


