
Od loňského podzimu vznikal na 
pozemku školní zahrady ZŠ B. Něm-
cové relaxační koutek. Na úpravách 
se podíleli žáci v rámci výuky pra-

covních činností. Vyrostly zde barev-
né záhony jarních květin, především 
tulipánů. 

Součástí prostoru je od čtvrtka 26. 
dubna také přírodní galerie. Aktuál-
ně zde lze zhlédnout výstavu výtvar-
ných objektů, jejichž tvůrci pomocí 
různých výtvarných technik pracovali 
s motivy pohádek Boženy Němcové. 

Rostlými květinami z cibulek daro-
vaných převážně rodiči a přáteli školy 
uctili žáci památku české spisovatel-
ky, po níž nese škola jméno, v pondělí 
30. dubna při své cestě na vyšehrad-
ský Slavín.  (red)

10
/2

01
8

16
. 5

. 2
01

8

Při zahájení oslav padesátiletého vý-
ročí své nepřetržité činnosti nazvaných 
Srdcem skaut se zábřežští skauti pokusí o 
zápis do české knihy rekordů akcí Lilium 
recordis. V pátek 1. června v osm hodin 
večer se sejdou na Masarykově náměstí a 
tam společně zapálí svíčky. Poté projdou 
městem přes hráz Oborníku na Humenec, 
kde lidé se svíčkami vytvoří velkou lilii. 

„Zveme všechny, kteří chtějí podpořit 
zábřežské skauty. Společně rozzáříme li-
lii pro Zábřeh a pokusíme se tak o zápis 
do České knihy rekordů. Můžeme městu 
ukázat, jak skauting umí lidi spojit a co 
všechno společně dokáží,“ říká organizá-
torka akce Jana Winigová. 

Akci zahájí starosta města František 
John a dohlédne na ni agentura Dobrý 
den, která eviduje české rekordy. Aby 
svíčky při přesunu na kopec nezhasly, 
doporučují organizátoři přenášet je na-
příklad v prázdných zavařovacích skle-
nicích.

Pokus o rekord odstartuje víkendové 
oslavy padesáti let skautingu v Zábřeze, 
jejichž součástí bude například i přehlíd-
ka talentů, country bál nebo skautská 
mše. Organizátoři uvítají každého, kdo se 
chce do chystání oslav zapojit. Informa-
ce najdou zájemci na Facebooku Skauti 
Zábřeh nebo mohou napsat na mailovou 
adresu skauti-zabreh@seznam.cz.  (red)

Tradiční nabídku Májového jarmarku 
letos obohatilo spojení se Dnem mikrore-
gionu Zábřežsko. Bohatý program a pří-
znivé počasí znovu přilákaly ke kultur-
nímu domu tisíce návštěvníků z města i 
okolí. Ti měli možnost koupit si u stán-
ků, jichž se tentokrát sešlo opravdu velké 
množství, jarmareční drobnost či občer-
stvení. Jarmark ale táhne hlavně na kul-
turní program, který byl nebývale pestrý.

Po zahájení Dne mikroregionu sta-
rostou města Františkem Johnem, mís-
tostarostou Karlem Crhonkem a senáto-
rem Zdeňkem Brožem za účasti řady dal-
ších starostů mikroregionu (na snímku), 
se rozběhl dopolední kolotoč vystoupe-
ní mažoretek, souborů či pěveckých a ta-
nečních vystoupení dětí i dospělých ze 
širokého okolí. 

Odpoledne pak patřilo zábřežskému 
dechovému orchestru, šumperská kape-

le Flexible a rockovým Atomům, to vše 
prokládané dalšími a dalšími vystoupe-
ními tanečních a mažoretkových skupin. 

Možnost zabavit se ale neskýtalo zda-
leka jen pódium před kulturním domem. 
Řada návštěvníků si nenechala ujít stán-
ky s prezentacemi obcí a jejich turistic-
kých lákadel, regionálních výrobků a 
místních specialit či prezentaci EKO ser-
visu. Pro nejmenší byl opět připraven bo-
hatý program obnášející dětskou scénu 
ZŠ a DDM Krasohled i skautskou osadu. 
Skauti podruhé obohatili jarmark o roz-
sáhlou výstavu připravenou ve velkém 
sále kulturního domu. Na 400 nástěn-
kách se prezentovala nejen skautská his-
torie, ale i nynější činnost s možností ko-
mentovaných prohlídek a hrou pro děti. 
Ty samozřejmě lákal také lunapark či vý-
stava drobného hospodářského a exotic-
kého zvířectva.  (mk)

Také v letošním roce se mohou občané 
Zábřeha těšit na další nově rekonstruova-
né chodníky. V jarních měsících již pro-
běhla například rekonstrukce chodníku a 
cyklotrasy spojující alej na hrázi a Wolke-
rovy sady podél kostela u kasáren. V le-
tošním roce plánuje město provést rekon-
strukce chodníků v parku mezi ulicemi 
Jiráskova a Smetanova, v ulici U Dráhy 
(pokračování III. etapou), Kozinova (před 
prodejnou Hruška), U Bořin (úsek u pro-
dejny COOP), Krumpach (před domem 
č. 23), V Opravě (prodloužení chodníku 
do parku), Bezručova (před domy č. 12 – 
14), Skalička (úsek Rudolfov – V Háječku 
a pravá strana ulice od kaple po hostinec), 
Kozinova (od Žerotínova po prodejnu cy-
klo), Kosmonautů (před domem č. 4), 17. 
listopadu (úsek od nám. Osvobození po 
Beami), ČSA (před domem č. 11), Neru-
dova (za domy č. 1 a 2), Dvorská, Ráje-
ček (zastávka), Na Nové (od přejezdu k 
NH). Největší položkou je oprava chodní-
ků v parčíku před ZŠ Školská a ZUŠ mezi 
Školskou a Bezručovou ulicí. 

V minulých letech investiční činnost 
města navazovala především na rozsáhlou 
rekonstrukci kanalizace a investice dal-
ších správců sítí, letos se daří v návaznosti 
na kapacity stavebních firem zohledňovat 
i další kritéria včetně potřebnosti oprav. 
Plánovaný rozpočet těchto rekonstrukcí 
činí 7,5 milionu Kč „Rozpočtem původ-
ně vyčleněné prostředky ve výši 2,5 mili-
onu korun mohli zastupitelé díky výrazné-
mu kladnému výsledku hospodaření měs-
ta v minulých letech zvýšit ještě o pět mi-
lionů,“ okomentoval zajištění financí na 
opravy starosta František John. 

Další rekonstrukce se chystají na pří-
ští roky v souvislosti s plánovanými re-
konstrukcemi plynu či vodovodu napří-
klad ve čtvrti Výsluní, na ulicích Sme-
tanova, B. Němcové či sídlišti Severo-
východ. Město uvažuje i nad výstavbou 
chodníků nových, z důvodu zvýšení 
bezpečnosti se projektuje například pro-
dloužení chodníku na Sokolské podél 
křižovatky v Koutech až k nové autobu-
sové zastávce.  (red)

Jarmark letos obohatil Den mikroregionuMěsto investuje do oprav chodníků

Skauti usilují o rekord: Rozsvítí obří lilii

Město Zábřeh
vyhlašuje personální výběrové řízení

na obsazení pracovní pozice: 

Zástupce vedoucí Městských sociálních zařízení  
města Zábřeh — sociální pracovník 

Více na www.zabreh.cz 
v sekci Město a úřad/Volná pracovní místa
Bližší informace podá také 
vedoucí Městských sociálních zařízení Mgr.  Gabriela Daříčková, tel.: 583 468 171, 
vedoucí Odboru sociálních věcí Mgr. Jana Kapplová, tel.: 583 468 120

Koncert filmové hudby rozezní náměstí
V sobotu 9. června zazní Zábřehem a 

jeho ulicemi filmová hudba. Pod širým 
nebem vystoupí v rámci akce Notování 
Zábřehem nejen místní orchestr s velko-
lepou premiérou filmové hudby s video-
projekcí, ale i další zajímavá umělecká 
uskupení.

Nabitý program open air akce pod 
taktovkou Dechového orchestru Zábřeh 
a podpořený Městem Zábřeh odstartuje 

od 15 hodin na Masarykově náměstí, 
kde vystoupí desítka hudebních těles – 
chybět nebudou orchestry, sbory a míst-
ní kapely. Na podiu se přitom vystřídají 
téměř dvě stovky umělců.

Zlatým hřebem večera pak bude Kon-
cert filmové hudby orchestru se sólisty, 
sborem a tematickou videoprojekcí, 
který organizátoři chystají na dvacátou 
hodinu.  (red)

Přechod před gymnáziem projde rekonstrukcí 

Pohádková Boženka rozkvetla

Začátkem června začnou stavební prá-
ce na rekonstrukci přechodu před budo-
vou gymnázia na náměstí Osvobození. 
Přechod projde stavební úpravou, protože 
jeho délka nevyhovuje současné platné le-
gislativě. Z tohoto důvodu dojde k zúžení 
přechodu a tím pádem k rozšíření chod-
níkové plochy, která bude předlážděna a 
doplněna bezbariérovou dlažbou. 

Dnes už nezbytnou součástí rekon-
strukce tohoto typu je nasvětlení přecho-
du. Tímto řešením zde bude usnadněn 

přístup také občanům se sníženou schop-
ností pohybu a orientace a umožněno 
bezpečnější přecházení ulice nejen žáků 
přilehlého gymnázia. Úplná uzavírka uli-
ce nebude po dobu prací, jejichž délka se 
odhaduje přibližně na dva měsíce, nutná. 
Dojde pouze ke snížení rychlosti v místě 
průjezdu stavbou z 50 na 30 kilometrů za 
hodinu. Vedení města proto žádá občany, 
aby po dobu provádění stavebních prací 
dbali v daném prostoru ve zvýšené míře o 
svoji osobní bezpečnost.  (red)

Firma SEKLAR s.r.o. (rychlé občerstvení „u Senftů“)  
Žižkova 265/27 (v Zábřehu u ČSOB) Vás srdečně zve na

ZVĚŘINOVÉ HODY
21.-25. května 2018 

Těšit se můžete na zvěřinové speciality
točené pivo • domácí slivovici

  Otevřeno: PO – PÁ / 7.00 – 14.30 hod.   
   Info na tel.: 739 753 809                    Těšíme se na Vás!

Městský úřad Zábřeh bude v pátek 25. května  
z provozních důvodů uzavřen.



V dubnu strážníci městské policie za-
sahovali u šesti krádeží v obchodech, 
devětkrát u podnapilých osob ležících 
na veřejných prostranstvích, odchytili 
šest volně pobíhajících psů, zaznamena-
li 374 přestupků. Dále řešili mj. následu-
jící případy:

• Na apríla zasahovali ve vestibulu 
nádraží ČD, kde opilý muž nadával a vy-
hrožoval, kopal a mlátil do skleněných 
výplní čekárny, vyvrátil umělé květiny v 
květináčích, do nichž prý i močil. Agre-
sor na dotaz hlídky tvrdil, že se vrátil z 
Austrálie, nebyl však schopný sdělit, 
kam cestuje. Protože se ani přes příchod 
hlídky nezklidnil, jeho agresivita naopak 
rostla, musela mu být nasazena pouta a 
na doporučení přivolané záchranky byl 
vyexpedován na záchytku. 

• Alkohol hrál hlavní roli také večer 
6. dubna, kdy hlídka při kontrole města 
ve Wolkerových sadech zastihla skupi-
nu asi patnácti mladých lidí s lahvemi 
piva a tvrdého alkoholu. Většina z nich 
se po příjezdu hlídky rozutekla. Kromě 
dvou střízlivějších mladíků byl na la-
vičce nalezen hoch, u něhož hlídka na-
měřila 1,22 promile alkoholu. Vedle něj 
ležela velmi podnapilá a dezorientova-
ná mladá dívka, která nebyla schopná 
komunikovat. Hlídka zjistila, že je jí te-
prve třináct let, vzhledem k věku a sta-
vu, v němž se nacházela, byla přivolána 
záchranná služba, jejíž lékařka rozhod-
la o okamžitém převozu dívky do ne-
mocnice s podezřením na akutní otravu 
alkoholem. Na místo byla rovněž při-
volána hlídka Policie ČR, která případ 
řeší jako podezření z trestného činu, al-
kohol měl totiž mladistvým podat již 
zletilý známý. 

• V sobotu 28. dubna zasahovali 
strážníci na popud ženy, jejíž syn trpící 
silnou cukrovkou při telefonátu s mat-
kou zkolaboval. Žena navedla telefonic-
ky hlídku až k domu, ta za pomoci ná-
hradního klíče vstoupila dovnitř, kde na-
lezla chlapce v silném záchvatu. Strážní-
ci ho uvedli do stabilizované polohy a až 
do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci 
o něj pečovali. Po příjezdu lékaře byla 
nemocnému poskytnuta pomoc a chla-
pec byl předán svému otci, který dorazil 
domů. 

• Kuriózní dopravní nehodu řešili 
strážníci v neděli 29. dubna na Masary-
kově náměstí. Na hlídku zde čekal ozna-
movatel, který uvedl, že po zaparková-
ní vozidla si šel nakoupit. Jeho přítelky-
ně si mezitím přesedla na stranu řidiče. 
Při snaze zapnout klimatizaci došlo k 
nechtěnému nastartování a následnému 
rozjetí vozidla, které narazilo do lampy 
veřejného osvětlení stojící přímo napro-
ti. Vyvrácenou lampu převzali pracovní-
ci EKO servisu, celý případ pak doprav-
ní policisté.  (red)

V pátek 27. dubna se v České Lípě 
uskutečnil 11. ročník celostátního kola 
soutěže Mladý moderátor 2018. Na něm 
Zábřeh reprezentovalo osm nejlepších 
žáků zdejších škol, vítězů městského 
kola pořádaného ZŠ a DDM Krasohled. 

V České Lípě soutěžící bojovali ve 
dvou kolech. Pro první kolo si museli 
připravit minutové vystoupení formou 
talk show. Nejúspěšnější postoupili do 
kola druhého, kde předvedli konverza-
ci s vylosovanými porotci na dané téma.

Zábřežským reprezentantům se nad-
míru dařilo. V kategorii 4. – 5. tříd obsa-

dili 1. místo Ondřej Psotka (ZŠ a DDM 
Krasohled) a Matylda Kašparová (ZŠ B. 
Němcové), která byla navíc vyhlášená 
celkovou vítězkou soutěže. V kategorii 
6. – 7. tříd vybojoval 1. místo Robin To-
mášek, 2. místo Ondřej Šembera a Taťá-
na Nesporá, všichni žáci Gymnázia Zá-
břeh. Neztratili se ale ani jejich kole-
gové Karolína Řeháková (ZŠ a DDM 
Krasohled), Jan Beneš a Daniela Šne-
iderová (oba z Gymnázia Zábřeh). I 
když nepostoupili do dalšího kola, je-
jich vystoupení se dočkalo pochvaly 
porotců.  (red)

Další výměnný pobyt studentů zábřež-
ského gymnázia proběhl 15. až 21. dub-
na v německém Marktbreitu. Do partner-
ského gymnázia se na týden vydala sku-
pina dvaceti žáků se dvěma pedagogy. 

Žáci podle osvědčeného scénáře navště-
vovali hodiny v gymnáziu, jazykovou 
zkušenost získávali i v rodinách, ve kte-
rých byli po celou dobu ubytováni. 

Pro prohloubení vztahu mezi zúčast-
něnými studenty byl také letos připra-
ven workshop nazvaný Přátelství je ba-
revné. Kromě výtvarné části se část stu-
dentů zúčastnila hodiny zpěvu, část diva-
dla. V obou si za pomocí učitelů připra-
vili malá představení – písničky, hudební 
pohybové hry a krátké divadlo Aschen-
puttel, která tvořila program na rozlučko-
vé párty. 

Bohatý program nabídl ale také sezná-
mení s městem a jeho okolím, například 
historickým centrem Marktbreitu, kde je 
na radnici přivítal starosta města, navští-
vili také nedaleký Würzburg či památky 
v Bambergu.

Pobyt, který byl znovu hodnotným pří-
spěvkem nejen po jazykové stránce, ale 
přispěl také k dalšímu prohlubování přá-
telských vztahů mezi studenty, se realizo-
val za pomoci Fondu budoucnosti.  (red)
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Pobyt gymnazistů v Německu  
patřil barvám a umění

Ultramaratonec Dvořák měl v Zábřeze  
doprovod při cestě napříč republikou

Mladí moderátoři opanovali celostátní kolo

Loni extrémní sportovec Štěpán Dvo-
řák překonal nejdelší vzdálenost napříč 
republikou na kole, letos už ji přeběhl. Ve 
čtvrtek 3. května se vydal z nejzápadnější 
hranice ČR u Aše na trasu, na které strá-
vil přes 124 hodin. Několikrát během ná-
ročné výzvy řešil krizi, za celou dobu spal 
pouze tři hodiny v doprovodném obytném 
voze. Po pěti dnech se dostal do cíle poté, 
co urazil trasu dlouhou 666 kilometrů. 

Zábřehem proběhl v neděli 6. května po 
poledni, to mu k nejvýchodnějšímu bodu 
u Jablunkova zbývalo ještě 200 km, měl 
za sebou tedy dvě třetiny z celkové dél-
ky trasy. Po cestě se ke Štěpánu Dvořá-
kovi průběžně připojovali další běžci, aby 
jej podpořili a povzbudili. Na trati údolím 
Moravské Sázavy to byla například velmi 
silná skupina běžců včetně starosty měs-
ta Františka Johna. Právě v Zábřeze se sti-

hl i osvěžit a podepsat se do pamětní kni-
hy města, poté ale pokračoval směrem na 
Leštinu. Jeho trasu a aktuální polohu sle-
dovala řada fanoušků na internetu. 

Dvořák se díky svému novému výkonu 
dotkl všech čtyř hraničních bodů České 
republiky, vloni totiž běžel z jihu na sever. 
Na svém kontě má mnoho dalších úspě-
chů.  (red)

Noc kostelů nabídne přednášky, hudbu i výstavu
V pátek 25. května se kostely sv. Bar-

toloměje a sv. Barbory i modlitebna Círk-
ve adventistů sedmého dne připojí k dal-
šímu ročníku mezinárodní akce Noc kos-
telů. 

U sv. Bartoloměje svým návštěvníkům 
nabídnou od 19 do 22 hodin komentova-
né prohlídky kostela či možnost vhoze-
ní osobní prosby nebo přímluvy formou 
tzv. SMS pro Boha. Do 21 hodin zde 
bude probíhat i prezentace Charity, kre-
ativní tvoření pro děti, to vše za doprovo-
du varhanní hudby. Připravena je rovněž 
přednáška Pavla Korgera a zpěv Rytmic-
ké scholy od sv. Bartoloměje.

Kostel sv. Barbory rozezní od 19 do 22 

hodin hudba v provedení žáků ZUŠ Zá-
břeh, ani zde nebudou chybět komento-
vané prohlídky kostela.

V prostorách Církve adventistů na Po-
střelmovské 14 v době od 17 do 22 bude 
k vidění mimořádná výstava Bible – vče-
ra, dnes (a zítra?). Návštěvníci si budou 
moci prohlédnout Melantrichovu bibli z 
roku 1549 a řadu dalších starých tisků. 
Na výstavě bude i bible schovaná léta v 
jednom ze zábřežských domů v úkrytu 
za trámem, ručně opisovaná, pašovaná 
do Česka v době totality, bible pod mik-
roskop, vojenská, motorkářská nebo vě-
zeňská… Zároveň zde bude probíhat i 
prezentace aktivit.  (red)

KRÁTCE ZE 
ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo města na svém 23. za-
sedání ve středu 25. dubna kromě dota-
cí, obecně závazné vyhlášky či své účas-
ti v Interně Zábřeh projednalo mimo jiné 
také následující materiály:

• Schválilo III. změnu rozpočtu měs-
ta roku 2018 dle předloženého návrhu 
rozpočtových opatření.

• Schválilo Technickým službám Zá-
břeh poskytnutí investičního transferu 
ve výši 4.132.767 Kč a poskytnutí nein-
vestičního transferu ve výši 98.215 Kč 
na pořízení investičního a neinvestiční-
ho majetku.

• Vzalo na vědomí Monitoring plně-
ní Plánu prevence kriminality města Zá-
břeh za rok 2017 v předloženém znění.

• Vzalo na vědomí Souhrnnou hod-
notící zprávu cílů a opatření 3. komunit-
ního plánu sociálních a navazujících slu-
žeb v Zábřehu na období 2016 – 2019 za 
rok 2017.

• Schválilo poskytnutí účelového in-
vestičního transferu ve výši 417.217 Kč 
ZŠ Školská na oplocení školy a 629.890 
Kč na úpravu plochy školního dvora.

• Schválilo nabytí podílu ½ pozem-
ku p. č. 4012/4 o výměře 4.864 m2 do 
vlastnictví Města Zábřeh za kupní cenu 
1.216.000 Kč.

• V souvislosti s takzvanými kom-
plexními pozemkovými úpravami 
schválilo nabytí pozemků o celkové vý-
měře 1,9126 ha do vlastnictví města za 
kupní cenu 325.142 Kč.

• Souhlasilo se zveřejněním záměru 
prodeje jednotky č. 2091/14, garáže a 
spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu Na Výsluní 11 do podílo-
vého spoluvlastnictví.  (red)

Z ČINNOSTI 
MĚSTSKÉ POLICIE

Městská knihovna Zábřeh upozorňuje 
na omezení provozní doby. V termínu 4. 
až 24. června bude knihovna uzavřena z 
důvodu revize knihovního fondu. Během 
této doby je možné knihy vracet do boxu 
před vstupem do knihovny nebo v příze-
mí budovy na podatelně městského úřa-
du. Doporučuje proto čtenářům předzá-
sobit se knihami ještě v květnu. Na kni-
hy vrácené do konce června se nebudou 
vztahovat žádné upomínky. Znovu ote-
vřeno bude od pondělí 25. června.  (red)

Čtenáři by se měli 
předzásobit knihami

V úterý 1. května se na volejbalových 
kurtech městského stadionu konal již tra-
diční Májový turnaj ve volejbale mužů a 
žen. Celodenního klání se zúčastnilo cel-
kem sedmnáct volejbalových družstev. 

V mužské kategorii se utkalo deset 
týmů, přičemž roli favorita potvrdilo ex-
traligové družstvo z Brna, které ve finá-
le porazilo Lanškroun. V ženské kategorii 
hrálo sedm družstev, palma vítězství patří 
šumperským Wifinám.  (red)

Volejbalisté bojovali na 
Májovém turnaji

Představitelé města, starosta Franti-
šek John a místostarosta Karel Crho-
nek, položili v pondělí 7. května kvě-
tiny u památníků na zábřežském hřbi-
tově, na náměstí 8. května, u pamět-
ní desky na budově městského úřadu, 
dále u pomníku na hřbitově v Hněv-
kově, Ráječku a u Pivonína. Společně 
tak uctili památku padlých ve 2. světo-
vé válce den před státním svátkem Dne 
vítězství 8. května.  (red)

Představitelé města uctili 
památku obětí války
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EPCOS s.r.o. Šumperk

PRACUJTE PRO NEJLEPŠÍ V OBORU!

PRACUJTE PRO NÁS!

CO VÁS ČEKÁ:
• manipulace s výrobky
• obsluha výrobních zařízení
• průběžná kontrola kvality výrobků

CO U NÁS UPLATNÍTE:
• manuální zručnost
• pečlivost
• spolehlivost 

HLEDÁME PRACOVNÍKY NA KRÁTKODOBÉ I DLOUHODOBÉ 
BRIGÁDY NA VÝPOMOC DO VÝROBY.

LETNÍ 
BRIGÁDY 

Volejte, pište
    800 777 000
        dagma.helova@epcos.com

/TDK Šumperk
www.epcos.info

EPCOS s.r.o., 
Feritová1
Šumperk

širokého sortimentu BALKONOVÝCH 
a ZÁHONOVÝCH KVĚTIN 

a zeleninové PŘÍSADY

Zahradnictví Albrecht Jan, Třešňová 19, Zábřeh, tel.: 583 414 332.

Z A H R A D N I C T V Í  A L B R E C H T

Otevřeno:
Po – Pá 8:00 – 16:00 

V květnu otevřeno do 17:00 hodin
So 9:00 – 12:00

zve zahrádkáře k nákupu

comfort living
kuchyně
vestavěné skříně
sedací soupravy
stoly a židle

Kuchyňské studio: Zábřežská 41, Šumperk       Valová 8, Zábřeh www.hevos.cz
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Spánkové studio 
Tomáš Komárek - Olomoucká 10, Zábřeh

tel.: 608 450 560 - www.kuchynekomarek.cz

Nejrozsáhlejší expozice zdravého  
spánku v regionu 

 
více jak 50 značkových matrací,  

roštů a postelí.

PŘIPRAVUJEME PRO VáS nOVOU ExPOZIcI POSTElí, 
 nA STáVAJící VybRAné VySTAVEné POSTElE SlEVA AŽ 35%. 
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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

I KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE V PROGRAMOVÁNÍ 
OVLÁDLI INFORMATICI Z „OBCHODKY“ 

Výherci okresního kola Ladislav Ondris 
a Dominik Vodička opět nezklamali!

Dne 19. 4. 2018 proběhlo na SPŠE v Olomouci krajské kolo Soutě-
že v programování, do kterého postoupili z 1. míst v okresní soutěži 
dva žáci 4. ročníku OA Mohelnice, obor Informační technologie. 
Ladislav Ondris pokračoval ve vítězném „tažení“ a obsadil 1. místo  
v kategorii programování.    

Dominik Vodička vybojoval 2. místo v kategorii tvorba webu.
Soutěž v programování je jednou z nejstarších programátorských 
soutěží v ČR a je určena žákům základních a středních škol. Úlohy do 

krajského a ústředního kola zpraco-
vává ústřední porota a zadání úloh je 
jednotné pro celou ČR.  
A naši talentovaní informatici? 

„Vše je o správné motivaci, výbor-
ných znalostech, nadšení a „umění 
být nejlepší.“

Jan Blažek

NÁVRH INZERÁTU MBG:

Hledáme kolegy do našeho týmu:

SVÁŘEČ
BRUSIČ
STOLAŘ
MONTÉR

DĚLNÍK V LAKOVNĚ
Nabízíme:   zaměstnanecké benefity, výkonnostní prémie aj.

     www.mbg.cz               tel. 583 401 316                  mbg@mbg.cz

SVÁŘEČ, BRUSIČ, STOLAŘ, MONTÉR, DĚLNÍK 
V LAKOVNĚ, ZÁMEČNÍK - OPERÁTOR CNC 

NÁVRH INZERÁTU MBG:

Hledáme kolegy do našeho týmu:

SVÁŘEČ
BRUSIČ
STOLAŘ
MONTÉR

DĚLNÍK V LAKOVNĚ
Nabízíme:   zaměstnanecké benefity, výkonnostní prémie aj.

     www.mbg.cz               tel. 583 401 316                  mbg@mbg.cz

NÁVRH INZERÁTU MBG:

Hledáme kolegy do našeho týmu:

SVÁŘEČ
BRUSIČ
STOLAŘ
MONTÉR

DĚLNÍK V LAKOVNĚ
Nabízíme:   zaměstnanecké benefity, výkonnostní prémie aj.

     www.mbg.cz               tel. 583 401 316                  mbg@mbg.cz

Nabízíme: zaměstnanecké benefity, výkonnostní prémie aj.

   www.mbg.cz                       tel. 583 41 316                       mbg@mbg.cz



Výstavě Venduly Mandíkové 
nazvané Snění patří od čtvrtka 3. 
května Galerie Tunklův dvorec. 
Výtvarnice se malování začala vě-
novat až v dospělosti, kdy se za-
psala do kurzů pořádaných jedním 
z pražských uměleckých center. 
„Postupně mě naučily základům 
tužky, akrylu, oleje, realistické tvor-
by a několik dalších technik. Mně 
ale učaroval olej a hlavně hyperre-
alistický portrét. S touto technikou 
ale teprve začínám,“ uvedla Ven-
dula Mandíková.

Ta četným návštěvníkům před-
stavila svá díla nepostrádající pestrost 
žánrů i technik. K vidění byly pastely, 
oleje a akryly. Témata svých prací Vero-
nika Mandíková nachází především v pří-
rodě, nechyběly proto květinové a zvíře-
cí motivy, krajiny či již zmiňované portré-
ty, příchozí zaujaly také španělské motivy            

(na snímku).
Výstavu, která je v Tunklově dvorci k 

vidění do konce května, doplnily v mi-
nigalerii práce dětí ze ZŠ a MŠ Roven-
sko, které se také spolu s žáky ZUŠ Zá-
břeh spolupodílely na kulturním progra-
mu uvádějícím vernisáž.  (mk)

I když komedie Divadla Kalich Žena za 
pultem 2: Pult osobnosti odkazuje na se-
riál z doby totality a částečně se odehrává 
ve společenské sci-fi po volebním vítěz-
ství komunistů, představení pánů Kaisera 
a Lábuse v pátek 4. května ani tak nepro-
vokovalo, jako především bavilo.

Prodavačka Jiřina v podání Jiřího Lá-
buse je přesvědčená komunistka, zatímco 
její kamarádka, afektovaná Hanka (Old-
řich Kaiser), provozuje fitness a jí pouze 
klíčky, k čemuž nutí i svého obtloustlého 
manžela Pepu. Do děje vstupuje ještě Ji-

řinin syn Kája nucený 
matkou k herecké ka-
riéře. 

Ve druhé polovině, 
po volebním vítězství 
komunistů, se z Karlo-
vých Varů stává Putin-
grad a Jiřina opět pro-
dává chlebíčky schů-
zujícím soudruhům, 
zatímco kapitalistka 
Hanka chřadne a vli-
vem stravy se postup-
ně mění v morče. Pepa, 
kterému víc než obilné 
klíčky chutná vlašák, 
hledá pochopení u Jiři-
ny. A Kája? Ten se vrh-

ne na politickou kariéru…
Chvílemi až absurdní hra, odkazu-

jící na Dietlův seriál jen zčásti, přináší 
dostatečné množství situací a převleků, 
aby se mohlo duo Kaiser – Lábus napl-
no předvést. A nutno říci, že oba komici 
jsou skutečně skvělí hlavně v ženských 
postavách Jiřiny a Hanky. Jejich osobité 
komediální podání tak i ve chvílích po-
někud mrazivých dávalo zapomenout na 
politiku a její úskalí a hlavně bavilo a vy-
volávalo salvy smíchu.  (mk)

Třiadvacátý ročník hudební soutě-
že Moravský vrabec odstartoval v sobo-
tu 5. května opět na zahradě Katolického 
domu. Před diváky letos předstoupilo na 
dvacet kapel, cenu poroty získal první za-
hraniční účastník festivalu, polská Grupa 
furmana. Tu do karvinského finále dopro-
vodí Josef Pak trio, Dominika a přerovská 
kapela Špunt. Porota letos udělila i zvlášt-
ní uznání, a to skupině Máta z Brna. Nej-
větší ohlas u diváků pak zaznamenal lipin-
ský Noční vlak. S perfektní muzikou se 
ale představily i další skupiny, mezi nimiž 
nechyběla šumperská Shodou okolností či 
litovelské Noaco (na snímku).

O diváky i muzikanty bylo tradičně 
řádně postaráno bohatým občerstvením, 
v němž nechyběl moravský vrabec ani 
zábřežský Welzl. Souběžně s přehlídkou 
uskutečněnou díky finanční podpoře měs-
ta a Olomouckého kraje probíhalo za bo-
haté účasti příchozích za Katolickým do-
mem pohodové odpoledne pro malé i vel-
ké. Připraven byl skákací hrad, ZOO kou-
tek či tombola. Ti odvážnější si mohli vy-
zkoušet zručnost na airsoftové střelnici. 
Hudební produkci doplnilo vystoupení 
šumperské taneční skupiny Old country 
dance a westernová show.  (mk)
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Kaiser s Lábusem bavili v pokračování  
Ženy za pultem

Kaťák znovu patřil 
Moravskému vrabcovi

Tunklův dvorec se tentokrát zasnil

V kulturáku opět  
zavíří tanec

V neděli 27. května pozve kulturní dům 
na tradiční jarní vystoupení taneční sku-
piny Dance Club Juniors, s níž návštěv-
níci tentokrát zavítají na šmoulí výcviko-
vý kemp, mezi neposlušnou mládež nebo 
do divočiny. Jako hosté pořadu se kromě 
dámské skupiny M.A.Miny tančící s mi-
minky v šátcích představí také taneční 
skupina dospělých. „Všechny formace, 
které se v kulturním domě objeví, úspěšně 
reprezentují naše město na nejrůznějších 
soutěžích, návštěvníci se tak mají určitě na 
co těšit,“ láká k návštěvě akce Marie No-
votná. Její svěřenkyně roztančí kulturák v 
17 hodin, vstupné na taneční show činí 50 
Kč, předškoláci mají vstup zdarma.  (red)

Koncem dubna dorazila z kulturního 
domu radostná zpráva, která potěšila pře-
devším příznivce folkové muziky. Zdej-
ším pořadatelům se podařilo dojednat 
koncert Jarka Nohavici. 

Populární legenda českého písničkář-
ství, jejíž mnohé písničky zlidověly, vy-
stoupí se svým recitálem ve velkém sále 
Zábřežské kulturní v úterý 22. května. „Je 
to velký úspěch naší produkce a výsledek 
našeho dlouhodobého úsilí, kdy jsme se 
snažili Jarka Nohavicu k nám opět dostat. 
Velmi si toho vážíme,“ uvedl ředitel kul-
turního domu Zdeněk David. Nohavicu 
v Zábřehu doprovodí na akordeon a pia-
no vynikající varšavský muzikant Robert 
Kusmierski a na perkuse a bicí studiový 
spoluhráč a parťák Pavel Planka. 

Vstupenky na koncert jsou již bezna-
dějně rozebrány, vyprodáno bylo zhruba 
tři hodiny po spuštění jejich prodeje.  (red)

Nohavica vyprodal 
kulturák za tři hodiny

Sulko prohrálo s posledním,  
ale také vzalo bod lídrovi

Tři zápasy během osmi dnů absolvo-
vali hráči fotbalového Sulka na přelomu 
dubna a května. Utkání přeboru Olomouc-
kého kraje v sobotu 29. dubna je přivedlo 
do Všechovic. Body ale nedovezli hlav-
ně vinou pokaženého prvního poločasu, v 
němž šli domácí po dvou velkých chybách 
v zábřežské obraně do dvoubrankového 
vedení. „Pro mě to byl jeden z nejhor-
ších poločasů, jaký jsem s tímto mančaf-
tem zažil. Museli jsme si v kabině některé 
věci vyříkat,“ okomentoval dění na hřišti 
trenér Sulka Jaroslav Appl. Výsledek byl 
znát, po změně stran působili hosté jako 
vyměnění, Miroslav Žanda proměnil pe-
naltu, ale pak zábřežští fotbalisté spálili tři 
tutovky a Všechovicím se podařilo těsný 
náskok uhlídat.

Situace na chvostu tabulky se pro Zá-
břeh ještě více zamotala ve sváteční úterý 
1. května. Sulko přitom v posledním Hně-
votíně zahájilo zápas dobře, když šlo v 
10. minutě do vedení gólem Filipa Šincla. 
Pak ale přišly dva rychlé góly Hněvotína. 
Hosté chtěli ve druhé půli výsledek zvrá-
tit. Jenže místo zlepšení stavu přišlo další 
inkasování z penalty, která dodala soupe-
řovi potřebný klid.

Nepříznivou bilanci Zábřeh vylepšil 
zčásti v neděli 6. května, kdy přivítal ve-
doucí tým tabulky Sigmu Lutín. Ta, přes-
tože přijela v pozici favorita, si jednoznač-

né vítězství neodvezla. Nejprve to vypa-
dalo na jednoznačný průběh. Sigma prch-
la do trháku 2:0. „I za stavu 0:2 jsem cí-
til sílu týmu, který věděl, že musíme bodo-
vat. Od druhé půlky jsme vsadili na totál-
ní ofenzivu,“ upozorňoval trenér Jaroslav 
Appl.

Motivované Sulko udeřilo do 60. minu-
ty dvakrát po sobě. Nejprve si Lutín dal 
vlastní gól, pár okamžiků nato prostře-
lil gólmana Nejezchlebu Matěj Laštůvka. 
Nabuzené domácí ale zmrazila chyba před 
brankou, ze které soupeř udeřil a znovu 
vedl. Těsně před koncem se postavil na 
hrot vysoký stopera Lepka, který zajistil 
vyrovnání na 3:3. A to pár vteřin před kon-
cem hosté faulovali Marka Sittu, z naříze-
né penalty ale Miroslav Žanda napálil jen 
břevno. A tak přišel na řadu penaltový roz-
střel. Sulko proměnilo pouze jeden pokus, 
Lutín poslal do sítě dva míče. Díky tomu 
bral výhru a jeden bod navíc.

Tatran Všechovice – SK Sulko Zá-
břeh 2:1 (2:0). Branky: 15. a 20. Uhlíř – 
60. Žanda (penalta). 

TJ FC Hněvotín – SK Sulko Zábřeh 
3:1 (2:1). Branky: 19. Šlajs, 21. Valsa, 66. 
Sikora – 10. Šincl.

SK Sulko Zábřeh – TJ Sigma Lutín 
3:4 (0:2), penalty 1:2. Branky: 60. La-
štůvka, 86. Lepka, 47. Vymazal (vlastní) 
– 23. Los, 28. Schön, 81. Prucek.  (red)

Mezinárodní den dětí, který letos 
připadl na pátek 1. června, mohou malé 
i starší děti opět oslavit před kulturním 
domem, kde na ně budou čekat zajíma-
vé atrakce a aktivity, jež nabídnou nejen 
zábavu, ale také poučení.

Program bude opravdu pestrý, děti se 
mohou těšit na skákací hrad, aquazor-
bing a další atrakce, mezi lákavé novin-
ky budou patřit nejen fotokoutek a vý-
tvarná dílnička, ale i jízdy na koníkovi. 
Připravena budou také stanoviště s pl-
něním zajímavých úkolů a sbíráním in-
dicií, které malé dobrodruhy dovedou 
k bájnému pokladu Divokého západu. 
„Vítány jsou jakékoli kovbojské kos-
týmy, ty nejzajímavější vyhodnotíme a 
oceníme. Odměnu ale získají všichni, 
kteří vypátrají ukrytý poklad,“ uvedla za 
pořadatele Marie Novotná. Akci zpestří 
taneční vystoupení a od 17 hodin také 
tradiční závody na přinesených koloběž-
kách a odrážedlech.

Den dětí, který bude v okolí kulturní-
ho domu probíhat od 14 do 18 hodin, po-
řádá Zábřežská kulturní ve spolupráci s 
EKO servisem. Pro děti i jejich dospělý 
doprovod je zajištěno bohaté občerstvení 
včetně výborné domácí zmrzliny, vstup-
né na akci je dobrovolné.  (red)

Screamers přivezou 
televizní show

Nejžádanější česká travesti skupina 
Screamers dorazí do Zábřehu s novým 
pořadem. Tentokrát vytvořila televizní 
stanici pro ty, kteří nemají čas sledovat 
obsáhlé upoutávky a přitom chtějí být 
takzvaně v obraze. Naladit a zhlédnout 
program s názvem TV upoutávka mohou 
zájemci v kulturním domě ve čtvrtek 31. 
května od 19 hodin. Čeká na ně dvouho-
dinové interaktivní varieté představení v 
podání šesti komiků. „Ti jsou nejen mi-
stry parodie a nadsázky, ale navíc per-
fektně ovládají herecké, baletní i pěvec-
ké umění,“ zvou na zbrusu novou travesti 
show pořadatelé.  (red)

Kostel sv. Barbory rozezní 
flétny Jiřího Stivína

Recitál proslulého jazzového hudeb-
níka, multiinstrumentalisty a skladate-
le Jiřího Stivína, který interpretuje hudbu 
středověku, renesance i baroka a ovládá 
všechny druhy příčných i zobcových flé-
ten, nabídne další koncert cyklu Bravo v 
neděli 20. května od 16 hodin v kostele 
svaté Barbory.

Jiří Stivín se zabývá interpretací klasic-
ké hudby na zobcovou flétnu už několik 
desetiletí. Studoval nejdříve kameru na 
pražské FAMU, po absolutoriu se ale za-
čal věnovat výhradně hudbě. Studoval na 
Královské akademii v Londýně a AMU v 
Praze. Jako sólista spolupracuje s renomo-
vanými hudebními tělesy a řídí také vlast-
ní soubor Collegium Quodlibet, je auto-
rem mnoha skladeb pro různé formace, 
scénické i filmové hudby.

Na zábřežském koncertu, konaném 
za podpory Nadace Život umělce, zazní 
skladby G. Ph. Telemanna, G. F. Hande-
la, A. Vivaldiho, ale například i Stivínovy 
úpravy skladeb J. S. Bacha. Všestranného 
hudebníka v kostele sv. Barbory doprovo-
dí jeho dlouholetý kolega, klavírista Vla-
dimír Strnad. Vstupné činí v předprodeji 
140 Kč, v den akce podraží o padesátiko-
runu. Držitelé karty Bravo mají slevu 50 
Kč, děti vstup zdarma.  (red)

Proč jsou šťastné páry 
šťastné?

Co dělají jinak ti, kteří ve svých vzta-
zích vydrží, neztratí jiskru a navzdory 
času zrají jak víno? Na tuto i další otáz-
ky bude hledat odpovědi další seminář ve-
dený lektorem Mojmírem Voráčem v Ko-
munitním centru Postřelmovská 14 v so-
botu 26. května od 15 do 18 hodin.  (red)

Den dětí tentokrát ve 
westernovém duchu



ZTRATILI JSME STALINA
Komedie, nevhodné do 12 let, titulky, V. Británie/Francie/Belgie 2017, 106 min. 
 Kino Retro, 20:00, 110 Kč

DIVADLO MEANDRY – IMPROVIZAČNÍ SHOW Klub ve Zdi, 21:00, vstupné dobrovolné

PROČ JSOU ŠŤASTNÉ PÁRY ŠŤASTNÉ ANEB CO DĚLAJÍ VÝJIMEČNÉ 
PÁRY JINAK?
Seminář s Mojmírem Voráčem.                                            Komunitní centrum Postřelmovská 14, 15:00 – 18:00

TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJE               
 Areál zámku Skalička, zahájení 15.00, předpokládané kácení májky 18:00

HLEDÁ SE PRINCEZNA
Animovaný, fantasy, bez omezení, dabing, Ukrajina 2018, 85 min.                             Kino Retro, 15:00, 100 Kč

DEADPOOL 2
Akční, komedie, sci-fi, do 15 let nepřístupno, titulky, USA 2018, 120 min.   Kino Retro, 17:00, 130 Kč

SOLO: STAR WARS STORY 3D
Akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2018, 135 min.  Kino Retro, 20:00, 140 Kč

CMEENTOLINE NIGHT 21                                                                         Klub ve Zdi, 21:00, 60 Kč

PŮLMARATON ÚDOLÍM MORAVSKÉ SÁZAVY
6. ročník závodu. Více na na http://pulmaraton-zabreh.cz.  Plavecký areál Zábřeh, start 10:00

KRÁLÍČEK PETR
Rodinný, dobrodružný, animovaný, bez omezení, dabing, USA 2018, 89 min.  Kino Retro, 15:00, 100 Kč

SOLO: STAR WARS STORY
Akční, dobrodružný, sci-fi, bez omezení, dabing, USA 2018, 135 min.   Kino Retro, 17:00, 120 Kč

VE VÍRU TANCE
Tradiční výpravné vystoupení. Účinkují: Dance Club Juniors, Dance Club, M.A.Miny.
 Kulturní dům, velký sál, 17:00, 50 Kč, do 6 let zdarma 

DEADPOOL 2
Akční, komedie, sci-fi, do 15 let nepřístupno, titulky, USA 2018, 120 min.   Kino Retro, 20:00, 130 Kč

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE
Rodinný, animovaný, bez omezení, dabing, Dánsko 2017, 80 min.                         Kino Retro, 17:30, 90 Kč

SCREAMERS
Nejoblíbenější česká travesti skupina se zbrusu novou show s názvem TV upoutávka.
 Kulturní dům, velký sál, 19:00, 230 a 260 Kč

SOLO: STAR WARS STORY 3D
Akční, dobrodružný, sci-fi, bez omezení, dabing, USA 2018, 135 min.   Kino Retro, 20:00, 140 Kč

DEN DĚTÍ – O POKLAD DIVOKÉHO ZÁPADU
Atrakce a aktivity ve westernovém duchu, zábava i poučení. Skákací hrad, aquazorbing, fotokoutek, 
výtvarná dílnička, jízda na koníkovi. Plnění zajímavých úkolů. Ocenění nejzajímavějších kovbojských 
kostýmů. Od 17:00 tradiční závody na koloběžkách a odrážedlech (s sebou). Bohaté občerstvení, domácí 
zmrzlina. Prostranství před kulturním domem, 14:00 – 18:00, vstupné dobrovolné

DEADPOOL 2
Akční, komedie, sci-fi, nepřístupno do 15 let, titulky, USA 2018, 120 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč

TICHÉ MÍSTO
Drama, horor, thriller, psychologický, titulky, nevhodné do 12 let, USA 2018, 90 min. 
 Kino Retro, 20:00 110 Kč

SRDCEM SKAUT – LILIUM RECORDIS 
Zahájení oslav 50 let nepřetržité skautské činnosti v Zábřeze. Společné zapálení svíček, průvod na 
Humenec, pokus o český rekord.  Masarykovo nám., 20:00

TDK BIKEMARATON BOZEŇOV 2018 – 10. ROČNÍK
Cyklistický mistrovský závod. Bližší informace a registrace (do 30. 5.) na www.bikemaraton-bozenov.cz.                                   
                                                                                Sport &Relax areál Bozeňov, Dolní Bušínov, 7:30 – 15:00

ŠTÍTY – ROZSOCHA – KLÁŠTEREC – BOHUTÍN
Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.                                                                          Odjezd ATB Valová, 9:35

SRDCEM SKAUT
Masarykovo nám. – 9:00 Velká hra, Oborník – 10:00 Lakros, Kulturní dům – 16:00 soutěž pro skauty a 
přátele, 18:00 setkání bývalých členů všech oddílů, 20:00 Country bál. 

DĚTSKÝ DEN NA BOZEŇOVĚ
Pestrý program pro děti, lunapark, zábavní a sportovní atrakce, malování na obličej, africké bubnování, 
bohaté občerstvení.                        Sport &Relax areál Bozeňov, Dolní Bušínov, 12:00 – 18:00, vstup volný

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE
Rodinný, animovaný, bez omezení, dabing, Dánsko 2017, 80 min.                                        
 Kino Retro, 15:00, 90 Kč

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 90 min.                              Kino Retro, 17:30, 100 Kč

AVENGERS: INFINITY WAR 3D
Akční, sci-fi, fantasy, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2018, 155 min.                   Kino Retro, 20:00, 130 Kč

PODHŮŘÍM JESENÍKŮ – VELKÉ LOSINY
Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.                                                                                Odjezd ČD, 7:31

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

MATEŘINKOVÁ OLYMPIÁDA
Sportovní vyžití, doprovodný program s EKO servisem Zábřeh. Určeno pro MŠ a maminky s malými 
dětmi. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.                                                Městský stadion Zábřeh, 8:15 

II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ZÁBŘEH             Koncertní sál ZUŠ, 17:00

DEADPOOL 2
Akční, komedie, dobrodružný, sci-fi, nepřístupno do 15 let, titulky, USA 2018, 120 min.
 Kino Retro, 17:00, 130 Kč

PSÍ OSTROV – FILMOVÉ VEČERY
Animovaný, dobrodružný, drama, fantasy, komedie, sci-fi, nevhodné do 12 let, titulky, USA/Německo 
2018, 101 min. Úvodní slovo Miroslav Macek.                                                             Kino Retro, 20:00, 120 Kč

PŮLNOČNÍ LÁSKA
Drama, romantický, bez omezení, dabing, USA 2018, 91 min.                                   Kino Retro, 17:30, 110 Kč

DEADPOOL 2
Akční, komedie, dobrodružný, sci-fi, nepřístupno do 15 let, titulky, USA 2018, 120 min.
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

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

JÍDLO NA ULICI – 3. ZÁBŘEŽSKÝ FOOD FESTIVAL
Skvělé jídlo a víno, ale také spousta zábavy. Gastronomické speciality z nejrůznějších koutů světa.
 Farní ulice a prostory kolem Kapří fontány, 10:00 – 18:00

HLEDÁ SE PRINCEZNA
Animovaný, fantasy, komedie, bez omezení, dabing, Ukrajina 2018, 85 min.        Kino Retro, 15:00, 110 Kč

PEPA
Komedie, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 90 min.                 Kino Retro, 17:30, 110 Kč

DEADPOOL 2
Akční, komedie, dobrodružný, sci-fi, nepřístupný do 15 let, titulky, USA 2018, 120 min.
 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ARCHEONIC / DRACO / HYPNALIS / F.D.F.D                                    Klub ve Zdi, 21:00, 80 Kč

HLEDÁ SE PRINCEZNA
Animovaný, fantasy, komedie, bez omezení, dabing, Ukrajina 2018, 85 min.         Kino Retro, 15:00, 110 Kč

JIŘÍ STIVÍN
Recitál proslulého jazzového hudebníka, multiinstrumentalisty a skladatele doprovodí klavírista Vladimír 
Strnad. 10. koncert cyklu Bravo Zábřeh v sezoně 2017/2018.       
Kostel sv. Barbory, 16:00, předprodej 140 Kč (na kartu Bravo 100 Kč), v den akce 190 Kč (na kartu Bravo                                                                                                     
140 Kč), děti do 15 let zdarma

SK SULKO ZÁBŘEH – TJ SOKOL VELKÉ LOSINY           Městský stadion Zábřeh, 17:00

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2018, 90 min.                               Kino Retro, 17:30, 110 Kč

DEADPOOL 2
Akční, komedie, dobrodružný, sci-fi, do 15 let nepřístupno, titulky, USA 2018, 120 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

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

JAREK NOHAVICA
Koncert písničkáře, básníka, textaře a skvělého muzikanta. Doprovodí ho Robert Kusmierski a Pavel 
Planka. Do 12 let nepřístupno.                                                        Kulturní dům, velký sál, 19:00, VYPRODÁNO

ČERVENOHORSKÉ SEDLO – VŘESOVÁ STUDÁNKA
Vedoucí p. Jašek, 737 763 204.                                                                                   Odjezd ČD, 7:26/7:29

SOLO: STAR WARS STORY 3D
Akční, dobrodružný, sci-fi, fantasy, bez omezení, dabing, USA 2018, 135 min.  Kino Retro, 17:00, 140 Kč

TICHÉ MÍSTO
Drama, horor, thriller, psychologický, titulky, nevhodné do 12 let, USA 2018, 90 min. 
 Kino Retro, 20:00 110 Kč

NOC KOSTELŮ
Kostel sv. Bartoloměje: 19:00 – 22:00 komentované prohlídky kostela, kůru, varhan, muzea ve věži, 19:00 
– 22:00 sms pro Boha  – možnost vhození osobní prosby nebo přímluvy, 19:00 – 21:00 prezentace Charity 
Zábřeh, tvoření pro děti, 19:00 – 21:00 varhanní hudba, 21:00 – 21:30 přednáška Ing. Pavla Korgera, 21:00 
– 22:00 Rytmická schola od sv. Bartoloměje. Kostel sv. Barbory: 18:00 – 22:00 prohlídka kostela a věže, 
18:00 – 19:00 hrají žáci ZUŠ. Modlitebna CASD, Postřelmovská 14: 17:00 – 22:00 prezentace aktivit, 
ojedinělá výstava Biblí.  

DEADPOOL 2
Akční, komedie, dobrodružný, sci-fi, do 15 let nepřístupno, titulky, USA 2018, 120 min.   
 Kino Retro, 17:00, 130 Kč
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Sobota 19. května

Pátek 18. května

Neděle 20. května

Čtvrtek 17. května

Úterý 22. května

Neděle 27. května

VSK  
Zábřeh

Čtvrtek 31. května

Římskokatolická 
farmost a CASD 

Čtvrtek 24. května

Pátek 25. května

Sobota 2. června

SK SULKO

Pátek 1. června

Na Talíři, z.s.

KČT O ZdP 
Zábřeh

Atletika Zábřeh

KČT O ZdP 
Zábřeh

Sobota 26. května

SDH Skalička

Kostel sv. Barbory, 16:00, předprodej 140 Kč (na kartu Bravo 100 Kč), v den akce 190 Kč (na kartu Bravo 140 Kč) ,
děti do 15 let zdarma


