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Také Zábřeh pomáhá Ukrajině

Na sídlišti Výsluní bude na jaře za-
hájena úprava prostranství před kotel-
nou – poslední etapa revitalizace sídliš-
tě. Záměrem města je rozšířit současný 
nedostatečný počet parkovacích ploch. 
Nově před kotelnou, mezi domy Výslu-
ní 2 a Výsluní 4, vznikne 29 parkova-
cích stání doplněných o travní a stro-
movou zeleň. Dojde také na moderni-
zaci kontejnerových hnízd. Nádoby 
zůstanou na obvyklých místech, zís-
kají ale dlážděný podklad a jejich ro-
zestavění bude přístupnější pro svozo-
vou techniku. Stavební práce zahrnují 
i rozšíření veřejného osvětlení. Ve ve-
řejné soutěži na realizaci zakázky zví-
tězila firma Swietelsky stavební s. r. o. 
s nabídkovou cenou 3.150.000 Kč bez 

DPH. Celou stavbu je plánováno vybu-
dovat v průběhu tří měsíců od předání 
staveniště zhotoviteli.

Úprava parkování doplňuje celkovou 
revitalizaci sídliště Výsluní, kterou měs-
to průběžně realizuje od roku 2013. Od 
té doby se v této lokalitě podařilo posta-
vit nové workoutové a fitness hřiště, dět-
ské hřiště, opravit dožité asfaltové hři-
ště, zpřístupnit panelové domy pro pří-
jezd záchranných složek, vybudovat ko-
munikační cestičky pro pěší mezi pane-
lovými domy, modernizovat mobiliář, 
uspořádat šikmá parkovací stání v ulici 
Ladislava Fialy a kolmá i podélná stání 
v ulici Jana Welzla. Doposud vynalože-
né výdaje na revitalizaci sídliště se vy-
šplhaly na 5,5 milionu korun.  (red)

Na jaře startuje poslední etapa 
revitalizace sídliště Výsluní

Vlnu pomoci vyvolal osud Ukrajiny 
napadené 24. února ruskými vojsky také 
v Zábřeze a okolních obcích. 

• Ihned od počátku humanitární ka-
tastrofy se do pomoci aktivně zapojuje i 
zábřežská Charita. Byla vyhlášena fi-
nanční sbírka na pomoc Ukrajině, do kte-
ré lze přispět bezhotovostně skrze inter-
net nebo peněžní hotovostí do pokladnič-
ky na recepci Charity. Následující neděli 
po vypuknutí konfliktu uspořádala Cha-
rita jednorázovou materiální sbírku. Do 
ní se štědře zapojili lidé ze širokého okolí 
a byly při ní vysbírány potřebné zásoby 
lůžkovin a dětského ošacení. Další výzvy 
na dovybavení zázemí ukrajinských ro-
din budou vyhlašovány podle potřeb na 
webu organizace.

Charita pomáhá uprchlickým skupin-
kám, které postupně přijíždí do našeho 
regionu. Dle potřeb rozděluje zásoby po-
stelí, matrací, lůžkovin, ošacení, hraček, 
potravin atd. a směřuje příchozí k vyříze-
ní potřebných dokladů pro dočasný po-
byt. Řeší rovněž ubytování uprchlíků.

Nejnověji od pondělí 14. března fun-
guje nově zřízené Centrum Ondřej – Zá-
břežské centrum pomoci Ukrajině, kde 

naleznou lidé z Ukrajiny po-
moc na jednom místě: materi-
ální, potravinovou, bude jim k 
dispozici odborník, který po-
může při zajišťování pobytu, 
bydlení, zaměstnání atd. Cent-
rum bude otevřeno od pondělí 
do pátku od 9 do 12 na Valo-
vé 293/24. Pro nabídku pomo-
ci veřejnosti (materiální, mož-
nosti ubytování, nabídky slu-
žeb) má Charita zřízený mail: 
nadeje@charitazabreh.cz.

•   Na zoufalou situaci Ukra-
jiny zareagovalo množství lidí 

nejen prostřednictvím organizací. Sbírka 
spacáků, karimatek a zdravotních potřeb 
organizovaná v ČR žijícími Ukrajinci za-
mířila na hranice už čtyři dny po začátku 
konfliktu a na Zábřežsku se objevili první 
ubytovaní uprchlíci před válkou.

• Do pomoci se zapojily i další insti-
tuce. Studenti zábřežského gymnázia 
se hned po příchodu po jarních prázd-
ninách zapojili do potravinové sbírky, o 
kterou požádal starosta zakarpatské Ko-
ločavy. Zde vzniká azylové centrum, 
kam přicházejí uprchlíci z východní části 
země  – jde hlavně o děti a ženy. V úterý 
1. března se před školou začaly vršit bed-
ny s potravinami a hygienickými potře-
bami (na snímku), které nakonec zaplni-
ly tři auta a vlek. Několik studentů a stu-
dentek se pak zapojilo i do třídění darů 
v místě jejich soustředění na mírovském 
polesí před odvozem na Ukrajinu. 

O tři dny později studenti uspořádali 
také akci Pomoc svačinou. Prodej doma 
vyrobených pečených i nepečených dob-
rot vynesl 8.527 Kč, výtěžek odešel na 
pomoc Ukrajině přes organizaci Člověk 
v tísni.  (Pokračování na straně 2)

•  Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních  
schránek bude probíhat od 17. do 22. března, 

distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p.
•  Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 6. dubna.

Jarní úklid Zábřeha proběhne 2. dubna
Již za dva týdny, v sobotu 2. dubna, pro-

běhne hlavní jarní termín největší dobro-
volnické akce Ukliďme Česko zaměře-
né na úklidy černých skládek a drobného 
nepořádku z přírody, měst a obcí. I když 
poslední ročníky výrazně ovlivnila covi-
dová pandemie, zapojuje se město Zábřeh 
do celorepublikové akce pravidelně. Stej-
ně jako v minulých letech se koordinace 
ujala vedoucí oddělení životního prostře-
dí městského úřadu Květoslava Hýblová. 

Tradičně budou s jarním úklidem města 
pomáhat zábřežské základní školy. Hlav-

ní akce dobrovolníků se pak uskuteční v 
sobotu 2. dubna. Ti mohou přicházet od 9 
do 10 hodin k radnici na Masarykově ná-
městí. Na místě se domluví na úklidu kon-
krétní lokality a dostanou k dispozici pytle 
i rukavice.  

„Přidat se k velkému jarnímu úklidu 
může letos opravdu každý. Každý kousek 
odpadu se počítá a čím více dobrovolní-
ků se zapojí, tím větší kus přírody se po-
daří společnými silami uklidit. Pojďte do 
toho 2. dubna s námi!“ zve koordinátorka 
akce. (red)

Farmářské trhy znovu od dubna 
Do Zábřeha se od dubna vrací oblíbe-

né farmářské trhy. „Potraviny přímo od 
pěstitelů, rukodělné a řemeslné výrobky 
si budou moci lidé poprvé nakoupit na 
náměstí Osvobození ve středu 20. dubna 
a poté pravidelně vždy třetí středu v mě-
síci až do podzimu, tedy 18. května, 15. 
června, 20. července, 17. srpna, 21. září 
a 19. října,“ informovala vedoucí odbo-
ru školství, kultury a tělovýchovy Blan-
ka Sedlačíková.

Organizace trhů se ve spolupráci s 
městem tradičně ujala Okresní agrární 
komora Šumperk. V nabídce budou vče-
lí produkty, ovoce, zelenina, sýry, pro-
dukty z česneku, rakytníku, brusinek a 
borůvek, frgály, rybízové víno, široká 
škála koření bez glutamátu a soli, deli-
katesy ve skle, celá řada masných a uze-
nářských výrobků atd. Pořádání trhů 
podpořil Olomoucký kraj částkou 25 ti-
síc korun. (red)

Kulturní dům zve na benefiční Fesťák pro Ukrajinu
Hudební zážitky, zábavu, přátelskou 

atmosféru, ale i možnost podpořit vál-
kou zmítanou Ukrajinu nabídne Zá-
břežská kulturní v úterý 22. března, kdy 
se v sále kulturního domu uskuteční be-
nefiční akce s názvem Fesťák pro Ukra-
jinu.

Na ní zahrají nejen hitmakeři z ka-

pely O5 a Radeček, ale i výrazné re-
gionální kapely: zábřežští Punk Floid, 
Vlny, Atom, šumperský Sioux, mora-
vičanský A.M.Úlet a také Junior Big 
Band ze zábřežské základní umělecké 
školy. Ve vestibulu příchozí roztančí 
dýdžejové Wentoline a Hanyss.  
 (Pokračování na straně 7)
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5.4.
kulturní dům

   
doprodej vstupenek

 na www.kulturak.info

Od 14. března do 18. srpna budou ko-
munikace v ulicích Lidická, Za Pivova-
rem, Dvořákova, Indrova a Jiráskova do-
tčeny omezeními při provádění stavebních 
prací na rekonstrukci plynovodu. 

Od 14. března do 1. dubna bude částeč-
ná uzavírka ulic Lidická a Za Pivovarem. 
Od 4. do 15. dubna se částečná uzavírka 
provozu dotkne ulic Dvořákova a Indro-
va. Částečná uzavírka na ulici Jiráskova, v 
křižovatce s ulicí Za Pivovarem, je povo-
lena od 25. dubna do 30. května. Od 9. do 
27. května dojde k úplné uzavírce ulice In-
drova. Ulici Za Pivovarem částečně ome-
zí stavební práce v termínu od 30. května 
do 17. června. Od 20. června do 1. červen-

ce dojde znovu k úplné uzavírce na ulici 
Indrova. Částečná dopravní uzavírka ulice 
Lidická proběhne od 4. do 15. července. 

Od 18. července do 18. srpna bude na 
všech uvedených ulicích postupně probí-
hat pokládka asfaltového povrchu. Tato 
finální úprava bude probíhat vždy při 
částečné uzavírce s výjimkou ulice In-
drova, kde je povolena dopravní uzavír-
ka úplná. 

Uzavírka předmětných ulic se dotkne 
linek městské autobusové dopravy č. 
936 001 a 936 002. Termíny a vyznače-
ní jednotlivých etap včetně podrobností k 
městské autobusové dopravě jsou zveřej-
něny na www.zabreh.cz. (red)

Rekonstrukce plynovodu omezí provoz
v několika ulicích



strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 15/2015   ZPRAVODAJSTVÍ strana 2  Zábřeh 4/2022

Novou gastro učebnu za téměř 1,8 mi-
lionu korun zprovoznila Střední škola so-
ciální péče a služeb v Zábřehu. Na moder-
nizaci vybavení se zásadní měrou podílel 
Olomoucký kraj, který do projektu inves-
toval necelý milion korun, přes 800.000 
Kč pak putovalo z rozpočtu projektu Im-
plementace krajského akčního plánu v 
Olomouckém kraji II. 

„Mám z tohoto projektu a jeho výsled-
ku opravdu radost. Nejen ze své osobní 
zkušenosti na Správě kolejí a menz Uni-
verzity Palackého v Olomouci dobře vím, 
jak moc nám v současnosti na trhu prá-
ce chybí profese, které vychovává právě 
naše škola v Zábřehu. Moderně zařízená 
gastro učebna spolu s odbornými pedago-
gy umí vybavit studenty této školy potřeb-
nými znalostmi a kompetencemi a lépe 
je připravit pro budoucí zaměstnavatele, 

kteří na ně nejen v rámci Olo-
mouckého kraje velmi čekají. 
Držím škole i studentům a stu-
dentkám palce,“ uvedl hejtman 
Olomouckého kraje Josef Su-
chánek (na snímku při slavnost-
ním otevření učebny).

Gastro učebna se oproti pů-
vodní podobě zvětšila díky 
propojení s prostorami bývalé-
ho kabinetu. Krajská investice 
směřovala do stavebních prací, 
modernizace elektroinstalace a 
technických rozvodů. Další pe-
níze šly na samotné gastro vy-

bavení. Novou učebnu budou dle sdělení 
ředitelky školy Stanislavy Kubíčkové vy-
užívat žáci oborů Kuchař – číšník a Stra-
vovací a ubytovací služby. S rekonstrukcí 
začala firma loni o prázdninách.

V rámci akce diskutoval hejtman Josef 
Suchánek se starostou města Františkem 
Johnem další kroky k plánované investici 
sportovní haly u této školy.

Modernizace gastro učebny zábřežské 
školy je součástí rozsáhlejšího krajského 
projektu. Ten má záměr na podobné in-
vestice vynaložit v celém regionu přibliž-
ně 55 miliónů korun. Zaměří se přitom na 
podporu těch oborů, po nichž je na trhu 
práce největší poptávka. Kromě investič-
ních a modernizačních akcí dojde také k 
prohloubení spolupráce mezi školami a 
firmami z regionu.   (red)

Střední škola sociální péče a služeb  
má novou gastro učebnu

(Dokončení ze strany 1)
• Také připomínka osobnosti Kar-

la Kryla, která se uskutečnila v sobotu 
5. března před Levandulovou kavárnou 
na Masarykově náměstí, se nakonec nes-
la v trochu jiném duchu, než její organi-
zátoři ze Zábřežsko – chvilky pro demo-
kracii původně zamýšleli. Program ob-
nášel krátké představení života tohoto 
básníka, žurnalisty a písničkáře, hudeb-
ní doprovod a osobní výpověď Františka 
Srovnala, avšak ještě více setkáním re-
zonovala nově nastalá situace na Ukra-
jině. Očekávaně se tak úzce propojil od-
kaz vášnivého odpůrce útlaku a nesvo-
body se situací Ukrajinců bojujících pro-
ti okupantům, jejich žen a dětí. Mnozí z 
účastníků se na místě připojili k podpisu 
petice na podporu Ukrajiny.

• Na potřebu pomoci ukrajinským 
uprchlíkům briskně zareagovalo také 
vedení města. Rada na svém zasedání 
ve středu 8. března schválila ubytování 
několika rodin v uvolněných městských 
bytech. „Město Zábřeh má stejně jako 
stát, občané i ostatní města a obce zá-
jem zapojit se do pomoci Ukrajině tím 
způsobem, že občanům Ukrajiny, kteří 
uprchli kvůli válce s Ruskem do ČR, po-
skytne ubytování,“ okomentovali radní 
rozhodnutí, na jehož základě budou po-
skytnuty tři volné byty v domě Jirásko-
va 26 a dva v bytovém domě 17. listo-
padu 2. Město poskytne ubytování bez-
platně na tři měsíce formou smlouvy o 
výpůjčce. Případné další užívání bytů 
bude řešeno individuálně po projednání 
v radě města. 

Vybavení uvolněných bytů nábytkem 
by měla zajistit Charita Zábřeh, která 
také vytipovala uprchlíky z města My-
kolaiv, první měli dorazit bezprostřed-
ně po odsouhlasení tohoto postupu ra-

dou. Konkrétně jde o třígenerační ro-
dinu matky, dvou dcer a jejich tří dětí, 
která by se měla společně ubytovat v 
bytu 3+kk, dva jednopokojové byty 
by měly pomoci dvěma ženám, každá 
z válkou sužované země přišla se dvě-
ma dětmi. 

• Na středu 16. března připravila Zá-
břežská kulturní a Základní umělec-
ká škola Zábřeh a pod záštitou staros-
ty Františka Johna benefiční Koncert pro 
Ukrajinu. V sále ZUŠ vystoupil Štěpán 
Rak, světově známý kytarový virtuos 
česko-ukrajinského původu. Výtěžek 
koncertu poputuje v plné výši na sbírko-
vý účet Českého červeného kříže. 

• V úterý 1. března zahájilo činnost 
Krajské asistenční centrum pomo-
ci Ukrajině (KACPU). Hejtmanství ho 
zřídilo ve spolupráci s Hasičským zá-
chranným sborem Olomouckého kraje, 
policisty, záchranáři, pracovníky minis-
terstva vnitra a Univerzitou Palackého. 
Informační a registrační středisko sdru-
žuje pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Ti 
si na jednom místě vyřídí registraci, na-
hlásí se zdravotní pojišťovně a mohou si 
podat žádost o azyl. Zároveň jsou zde k 
dispozici pracovníci, kteří jim umí po-
skytnout pomoc a informace. KACPU 
má zázemí v Hanáckých kasárnách v 
centru Olomouce. 

Lidé, kteří prchají před válkou z Ukra-
jiny, mají stále k dispozici také dvě kri-
zové telefonní linky. Dozví se na nich 
vše, co budou potřebovat. Linky +420 
771 235 570, +420 771 235 571, stejně 
jako centrum KACPU, fungují nonstop. 
Kraj současně vyhlásil ve spolupráci s 
Charitou i materiální sbírku, sklad mate-
riál přijímá od pondělí do pátku, od 14 do 
17 hodin. Více na www.krajpomaha.cz a 
www.olkraj.cz.                              (red)

Také Zábřeh pomáhá Ukrajině

Semínkovna nově 
v městské knihovně
Semínkovna fungující doposud v 

kavárně Café Carré mění své místo. 
Zábřežští zahrádkáři ji přesunuli do 
městské knihovny, aby byla dostup-
nější a návštěvníci mohli snáze směnit 
své osivo. Prostřednictvím Semínkov-
ny mohou lidé mezi sebou bezplatně 
sdílet semínka rostlin ze svých zahrá-
dek. K dispozici je zde osivo zeleniny, 
bylin i květin. Kvalita by měla být vý-
hradně „bio“, tedy semínka nemořená 
a z chemicky neošetřovaných rostlin, 
výsledek domácího semenaření. Osivo 
je nabízeno bezplatně v malých dáv-
kách pouze pro osobní spotřebu. ZO 
ČZS Zábřeh děkuje za podporu městu 
Zábřeh a Olomouckému kraji.  (red)

Hasiči vyjížděli pomáhat 
do Kosova

Složitý zásah čekal zábřežskou jed-
notku Hasičského záchranného sboru 
17. února v Kosově. Vichřice, která se 
prohnala celou republikou, zde zlomila 
část velké lípy, ta se zřítila na část obyt-
ného domu. Vylomený strom zasahoval 
také nad místní komunikaci a vodiče. 
Hasiči vedení Miroslavem Škrabalem 
museli v silném větru, sněžení a kru-
pobití postupně odstranit větve z domu, 
vodičů a silnice pomocí vysokozdviž-
né plošiny. Intenzivní práce trvaly čtyři 
hodiny. (red)

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ 
POLICIE

V únoru strážníci zaznamenali 667 
událostí, zasahovali u sedmi krádeží 
v obchodech, odchytili pět volně po-
bíhajících psů a desetkrát řešili opil-
ce povalující se na veřejných pro-
stranstvích. Mimo to řešili i následu-
jící případy:

• Ve středu 2. února strážníci asi-
stovali hasičům při likvidaci stromu, 
který se na Bozeňově vyvrátil a opřel 
o dům, když zajišťovali bezpečný 
průjezd vozidel na přilehlé komuni-
kaci. 

• Původce znečištění, který ne-
chal na Dvorské ulici komunikaci za-
špiněnou hnojem, vypátrali strážníci 
6. února. Ten následně zajistil úklid 
vozovky, zároveň byl upozorněn, aby 
si dával větší pozor při převozu toho-
to nebezpečného materiálu. 

• V úterý 8. února zamířila hlídka 
městské policie do jednoho z marke-
tů na Leštinské ulici, kde se na pán-
ském záchodě na hodinu zabarikádo-
val opilý muž, kterého se personálu 
nedařilo z WC dostat. Hlídce se na-
konec podařilo do místnosti dostat a 
vyvést opilce ven. 

• Tragický závěr měl zásah stráž-
níků v pátek 18. února, kdy byli při-
voláni prověřit oznámení, že obyva-
tel jednoho z bytů domu na ulici ČSA 
již delší dobu nevychází a nereaguje 
ani na bouchání na dveře. Ve spolu-
práci s hasiči došlo k otevření bytu, 
kde strážníci nalezli v kuchyni na 
zemi muže bez známek života, pří-
pad si převzala k řešení Policie ČR. 

• S udržováním pořádku si příliš 
hlavu nedělal muž, který poblíž kon-
tejneru na komunální odpad v ulici 
U Dráhy vysypal 24. února z vozi-
dla stavební suť a založil tak černou 
skládku. To ale zaregistroval pozorný 
občan, který přivolal hlídku, jíž pře-
dal fotografii vozidla. Pachatel byl 
vzápětí vyhledán. K činu se přiznal, 
suť musel odvézt do sběrného dvora, 
a navíc dostal pokutu 2.000 Kč. 
 (red)

Orel jednota Zábřeh zve na turnaj ve 
stolním tenise, který se uskuteční v so-
botu 9. dubna od 9 hodin (zápis účastní-
ků od 8.30 hodin) v Katolickém domě. 
Podmínkou účasti je vlastní pálka, věk 
nad dvanáct let a zaplacení účastnické-
ho poplatku (dospělí 100 Kč, děti do 18 

let 50 Kč).
Přihlášky lze zaslat do čtvrtka 7. dub-

na na e-mail kubicek.jana@seznam.cz, 
tel: 605 536 270 nebo odevzdat na re-
cepci Charity Zábřeh. Přihláška by měla 
obsahovat jméno, příjmení, věk a e-mail 
nebo telefon.  (red) 

Turnaj ve stolním tenise

Od dubna startuje výzva 10.000 
kroků. Překonejte sami sebe a udě-
lejte něco pro své zdraví. Registra-
ce probíhá od 1. do 31. března na de-
settisickroku.cz.  (red)

První městská dražba 
vozidel se vydařila 

První dražba vozidel, které město 
nechalo odtáhnout z ulic, se vydařila. 
Do areálu sběrného dvoru Separex se 
v pátek 4. března sjeli zájemci z celého 
kraje. Vyvolávací cena každého z pěti 
dražených aut byla 300 Kč. Vyvoláva-
cí ceny byly vyšroubovány na něko-
likanásobek. Dražbu, která byla prv-
ní svého druhu v regionu, zajistila zá-
břežská radnice vlastními silami. Ko-
nečný účet za všechna dražená vozidla 
byl 14.100 Kč. Žádné auto se neproda-
lo za méně než 2.000 Kč.  

Díky novele zákona o pozemních 
komunikacích byl v součinnosti s 
městským úřadem, městskou policií a 
městskou společností EKO servis Zá-
břeh nastaven efektivní systém řešení 
odstavených vozidel bez platné tech-
nické kontroly. Od té doby se podařilo 
z ulic města odstranit 14 takových aut 
a radnice bude v tomto postupu pokra-
čovat.  (red)

Mirek Kobza zavede 
do Rychlebských hor
Mlžnou krásou Rychlebských hor – to 

je název zatím poslední knihy rozhlaso-
vého publicisty, spisovatele, hudebníka 
a textaře Miroslava Kobzy. Jak už název 
napovídá, tentokrát se vypravil na literární 
cestu krajem jednoho z nejopuštěnějších 
pohoří u nás a nyní jej představí při bese-
dě v zábřežské knihovně. 

Kobzovy knihy, ale i následné besedy 
nejsou turistickým průvodcem, ani od-
bornou historickou výpravou. Jsou jako-
by nahlédnutím do dějin spojeným s po-
znáváním přírody, ale i vyprávěním o osu-
dech lidí, kteří v Rychlebských horách žili 
v minulosti a obývají je i v současnosti. 
Představí navíc nejen část Rychlebských 
hor náležející do českého Slezska, ale také 
polskou, pro mnohé zcela neznámou, hor-
skou krajinu. Pozve i na místa, která ne-
jsou turisticky téměř vůbec prošlapaná.

O Mirku Kobzovi je známo, že umí vy-
právět poutavě a neotřele. Přesvědčí o tom 
i na besedě v úterý 22. března od 17 hodin.                             
 (red)

Výzva 10.000 kroků
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Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk

Tábor Vedoucí Kdy Věk Cena

Výtvarně-
keramický tábor 

Romana 
Unzeitigová

11. 7.–15. 7.
9:00–14:30 7–15 1300,-

Táborová 
ochutnávka

Hana 
Urbánková

11. 7.–15. 7.
7:30–15:00 6–10 1000,-

Malý kutil 
v ZOO

Veronika 
Adámková

18. 7.–22. 7.
8:00–13:00 8-11 1000,-

Taneční tábor I. Lucie 
Němcová

25. 7.–29. 7.
7:30–15:00 7–15 1100,-

Polytechnický 
tábor (zač.)

Tomáš 
Hedrich

25. 7.–29. 7.
8:00–12:30 10–13 800,-

Taneční tábor 
II.

Lucie 
Němcová

1. 8.–5. 8.
7:30–15:00 7–15 1100,-

Tuláci aneb 
poznávej to tu!

Ivana 
Mertová 
Pobucká

1. 8.–5. 8.
8:30–16:00 8–14 1300,-

Hravý tábor Hana 
Urbánková

8. 8.–12. 8.
7:30–15:00 6–10 1000,-

SURVIVOR 
„Kdo přežije 

Zábřeh“
Lucie 

Němcová
15. 8.–19. 8.
7:30–15:00 7–15 1100,-

Mini English
Camp

Zbyněk 
Urbánek

29. 8.–31. 8.
9:00–15:00 15–18 800,-

Těšíme se na Vás ☺

Léto 2022 v ZŠ a DDM Krasohled

Více informací na 
www.zssvzabreh.cz

Jsme punk-rocková kapela hrající jak Jsme punk-rocková kapela hrající jak 

českou tak i zahraniční produkci.českou tak i zahraniční produkci.

Hledáme klávesáka/klávesačku na Hledáme klávesáka/klávesačku na 

jednoduché doprovody.jednoduché doprovody.

Kontakt: 724 783 388Kontakt: 724 783 388

p l a v e c k ý  a r e á l
Zá b ř e h
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Vyhrajte  
elektrokolo

Uhodněte české zpěvačky  
a zpěváky ve vysílání  

a vyhrávejte atraktivní ceny

s Českým rozhlasem  
Olomouc 

106.8 FM | 101.6 FM | 92.8 FM | R-OL | olomouc.rozhlas.cz
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www.pracevtdk.cz

BEZKLÍČOVÝ
PŘÍSTUP

BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ

MAGNETICKÁ
REZONANCE

PARKOVACÍ 
SENZORY

VYHŘÍVÁNÍ
SEDADEL

SENZORY
HLADINY KAPALINY

Malé součástky s velkým významem 

    800 777 000

ŠUMPERK
TDK Electronics s.r.o.

Od 1. 2. 2022 se toho u nás dost mění!

SEŘIZOVAČE a OPERÁTORY
nabíráme přímo do TDK, ne pod agenturu
a navyšujeme mzdy ve výrobě.

Náborový příspěvek: 
30.000 Kč pro seřizovače | 20.000 Kč pro operátory 

Dejte nám o sobě vědět! 

www.dormerpramet.com

HLEDÁME
34 500 Kč
měsíčně po zaučení

SEŘIZOVAČE CNC STROJŮ

Ať už pojedeš na kole, autem nebo 
hromadnou dopravou, na dojíždění
10 a více kilometrů ti přispějeme

www.pracujtepronejlepsi.cz
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Ukliďme 

ZÁBŘEH 

2. dubna 2022 
Sejdeme se v 9 hodin 

před radnicí (Masarykovo náměstí) 
Pytle a rukavice zajištěny, 

nezapomeňte na pevnou obuv! 

Květoslava Hýblová  
731 465 547 

fesťák

UKRAJINU
22.3. 

2022         17:00

kulturák Zábřeh

O5 a Radeček

Punk Floid  Vlny

Sioux  Atom  A.M.Úlet

DJs Wentoline & Hanyss

minimální vstupné  + dobrovolný příspěvek

100 Kč

vstupenky online na www.kulturak.info

celý výtěžek z festivalu 
poputuje na sbírkový účet ČČKpro

Junior big band
ZUŠ

Zábřeh

ve spolupráci s městem Zábřeh zve na

ZA PODPORY: STYLGROUP.CZ

ú
te

rý
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„Prosím, peněženku mi můžou vzít, ko-
čár mi můžou vzít. Ale důl? Ten se může 
zatopit, zasypat, ale nikdo vám ho nemů-
že vzít,“ zaznělo v pátek 11. března sálem 
kulturního domu. Poněkud naivní slova 
uhlobarona Ptáčka netušícího, že jednou 
taky může přijít znárodňování, jen po-
tvrdila velikost génia autora hry Vizionář 
Járy Cimrmana.

Kus byl odehrán v rámci představení 

Posel z Liptákova, 
které hostující Di-
vadlo Járy Cimr-
mana uvedlo po-
prvé v roce 1977. 
Dvěma jednoak-
tovkám tradičně 
předcházely před-
nášky členů sou-
boru, divák se tak 
mohl leccos do-
zvědět mj. o po-
věstných nápisech 
v liptákovské hos-
půdce.

První z uvede-
ných her Posel 
světla nabídla obe-
censtvu pohled do 

společnosti, v níž vymizely vulgarismy, 
ne však bezohlednost. Cimrmanův (a tro-
chu i Svěrákův a Smoljakův) věštecký ta-
lent ale nejvíce odráží představení Vizio-
nář s pověstnou a mrazivou předpovědí: 
„Poslední, co dělám, je nějakej Ferdi-
nand, Sarajevo. A pak jdu na odpočinek 
a přijde novej. Mladej. Ale to bude sekáč, 
pánové!“   (red)

Kulturák patřil vizím génia

(Dokončení ze strany 1) 
„Akci pořádáme s cílem vyjádřit soli-

daritu strádajícím obyvatelům Ukrajiny 
a také vybrat finanční prostředky na je-
jich podporu. Výtěžek ze vstupného bude 
v plné výši poukázán na sbírkový účet 
Českého červeného kříže,“ sdělil Zdeněk 
David. Všechny vystupující skupiny za-
hrají bez nároku na honorář, totéž platí 
o zajištění špičkové zvukové aparatury a 
světelného parku. „Fesťák pro Ukrajinu 
by se nemohl uskutečnit také bez podpo-
ry a vstřícného přístupu řady firem, kte-

ré pomohly s propagací nebo cateringem 
– rovněž jim velmi děkujeme,“ dodal Da-
vid.

Zájemci o benefiční festival si mohou 
sami rozhodnout o výši vstupného, to po-
řadatelé nabízejí v hodnotě 100, 200, 300 
nebo 400 korun. Kromě toho budou moci 
návštěvníci odevzdat dobrovolný příspě-
vek i přímo na akci. Fesťák pro Ukrajinu 
odstartuje v 17 hodin a skončí nejpozději 
s úderem půlnoci. Vstupenky lze pořídit 
online na webových stránkách kulturak.
info nebo v pokladně kulturáku.  (red)

Kulturní dům zve na benefiční Fesťák pro Ukrajinu

Jak přežít v Amazonii
Jak lze přežít v amazonském pra-

lese? Jaké jsou zde způsoby přežití, 
lovu a jaká je kultura zdejších obyva-
tel? Program letošního 18. ročníku ob-
líbeného festivalu Welzlování zakončí 
ve čtvrtek 24. března přednáška dob-
rodruha Vladimíra Kubíka. Vyprávět 
bude o svém několikaměsíčním poby-
tu mezi domorodci v největším dešt-
ném pralese světa. „Cíleně objevuji 
místa, kde se moc lidí nepotuluje. Vy-
volává to ve mně pocit, že jsem sku-
tečnou součástí přírody,“ uvedl ces-
tovatel, který se dlouhodobě zabývá 
způsoby přežití v divočině. Jeho pořad 
v kině Retro startuje v obvyklých 17 
hodin. Vstupné na akci je dobrovolné. 
 (red) 

Martin Hofmann  
v roli nenapravitelného 

sukničkáře
Na skvostnou situační komedii Veselé 

Velikonoce, která se proslavila zejména 
díky stejnojmennému filmovému zpraco-
vání v hlavní roli Jean-Paul Belmondem, 
pozve kulturní dům v pátek 25. března.

Režisér Miroslav Hanuš působící na 
prknech Divadla Palace obsadil do role 
nepoučitelného sukničkáře Martina Hof-
manna, který před časem upoutal pozor-
nost postavou Luďana v seriálu Most! a 
v poslední době výraznými rolemi ve fil-
mech Prvok, Šampón, Tečka a Karel či V 
létě ti řeknu, jak se mám. Představení na-
bídne divákům nepřebernou plejádu gagů, 
komických situací i dějových překvapení, 
která jsou humorná stejně jako ve filmu.

V dalších rolích se v Zábřehu předsta-
ví Michaela Badinková, Eliška Hanušová, 
Monika Zoubková, Jelena Juklová, Jiří 
Wohanka a Filip Cíl. Kulturní dům uvede 
komedii Veselé Velikonoce v rámci diva-
delní předplatného Dormer Pramet, volná 
místa nyní nabízí v doprodeji.  (red) 

Zdeněk Izer  
na plný coole

Zábavný pořad Zdeňka Izera s ná-
zvem Na plný coole připravil kulturní 
dům na středu 6. dubna. Příznivci popu-
lárního baviče se budou moci opět se-
tkat s jeho jedinečným a nezaměnitel-
ným humorem. Jako vždy přijdou na 
řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho 
skvělých vtipů a imitování celé řady po-
pulárních českých i zahraničních zpěvá-
ků a zpěvaček. Vystoupení, obohacené 
videoprojekcemi, nejrůznějšími kostý-
my, převleky a světelnými efekty, má 
začátek v 19 hodin. Vstupenky jsou k 
dispozici v ceně již od 290 korun.  (red) 

„Vše, co se ve školce dozvím, můžu 
naučit tátu i mámu,“ je motto, jímž se 
hlásí děti z mateřské školy Strejcova k 
mezinárodnímu programu Ekoškola. Ten 
v ČR koordinuje pražské vzdělávací cen-
trum Tereza. 

Skupina nadšenců z řad dětí, učitelek 
a rodičů, tzv. ekotým, zacílil v letošním 
roce svoji pozornost na prostředí školy. 
Společně pečují o hmyzí domky, budky 
pro ptáky, záhonky na školní zahradě, 
zredukovali spotřebu vody ve škole, kon-
trolují třídění odpadků atd. V minulém 
týdnu se pustili do úklidu. Sesbírali od-
padky v nejbližším okolí mateřské školy 
a nyní pozorují a zapisují, kolik dní vydr-

ží tato lokalita čistá. „Všichni, kteří ko-
lem naší školky procházíte, můžete pomo-
ci tím, že odpadky i psí exkrementy vho-
díte do koše,“ apeluje ekotým.  (red)

Děti ze Strejcovy pečují o prostředí školy i její okolí

Welzlování tentokrát 
zamířilo do Jižní 

Ameriky a Ománu

Festival Welzlování pokračoval ve 
čtvrtek 24. února přednáškou fotogra-
fa Pavla Svobody (na snímku). Přesto-
že v kině Retro zavedl návštěvníky až 
do Jižní Ameriky, konkrétně Guatema-
ly a Kolumbie, bylo jeho vyprávění ne-
čekaně aktuální. V den, kdy Rusko na-
padlo Ukrajinu, byla řeč o válce, která 
v minulosti sužovala také obě jihoame-
rické země. „Jsme rádi, že i přes všech-
ny těžkosti světa, které se na nás v po-
slední době valí, jste dnes opět naplnili 
sál,“ poděkovali svým věrným přízniv-
cům organizátoři festivalu. 

O osmou přednášku se 3. března po-
staral Radomír Čížek, představil svou 
patnáct set kilometrů dlouhou cestou 
Ománem a bikepacking, zjednoduše-
ně řečeno spojení jízdy na kole a mini-
malistického kempování. A tak se pří-
chozí seznámili nejen s krásou kaňonů 
a dřinou při jízdě pouští. Dostali se i do 
palmových hájů, na smuteční hostinu 
nebo se dozvěděli, jak chutná velblou-
dí maso.  (red) 

Česká křesťanská akademie zve v úterý 
22. března do Katolického domu, kde se 
od 18 hodin uskuteční přednáška Proč lidi 
dobré vůle rozděluje politika a nábožen-
ství? Dominik Opatrný, vyučující morál-
ní teologii na Cyrilometodějské teologic-
ké fakultě Palackého univerzity, se mj. za-
bývá teorií morálních základů amerického 
psychologa Jonathana Haidta. 

Další připravovanou akcí je přednáška 
Tomáše Petráčka Rozdělená společnost, 
rozdělená církev. Katolický kněz, histo-
rik a teolog se zabývá tématem rozdělené 
společnosti, které se už před časem jevilo 
jako jeden z největších problémů součas-
ného světa. Během kovidové krize se ale 
rozdělení ještě prohloubilo. V přednášce, 
která se uskuteční ve čtvrtek 31. března od 
18 hodin v Katolickém domě, bude tento 
fenomén zasazen do historického kontex-
tu a snad i naznačí, jak ho překonat.  (red)

Dvě přednášky  
v Katolickém domě

Neobvyklou komedii jednoho z nejlep-
ších současných amerických dramatiků 
Kena Ludwiga s neobvyklým názvem Be 
My Baby – Buď moje bejby nabídne kul-
turní dům v úterý 5. dubna. V retrokome-
dii odehrávající se v 60. letech minulého 
století exceluje osobitá herecká dvojice – 
Vanda Hybnerová a David Novotný.

Nezvyklou dvojici, popudlivého Skota 
a stále nervózní Angličanku, svede dohro-
mady ještě nezvyklejší přání, kdy je jejich 
společní přátelé poprosí, aby pro ně v Ka-
lifornii vyzvedli novorozeně, které si chtě-
jí osvojit. Oba se tak vydají na společnou 
cestu do Ameriky, která ani pro jednoho 

z nich není příjemnou záležitostí. „Kus 
pražského Divadla Palace se odehrává 
v poměrně dlouhém časovém rozmezí a 
v mnoha prostředích, což ho odlišuje od 
běžných situačních komedií a v mnohém 
připomíná spíše filmové střihy,“ vypíchl 
výjimečnost představení produkční Vrati-
slav Jarmar.

Jemnou a citlivou komedii dokazují-
cí, že v druhém se může splést každý a že 
na lásku není nikdy pozdě, uvede kultur-
ní dům v rámci divadelního předplatného 
Dormer Pramet. Vstupenky lze v dopro-
deji pořídit online na webových stránkách 
kulturak.info nebo v infocentru.  (red)

Retrokomedie Be My Baby – film na divadle

Retro přivítá fotografku 
Ivanu Brzobohatou

Na konci března kino Retro uvede ver-
nisáží výstavu fotografií zábřežské rodač-
ky Ivany Brzobohaté. Pod názvem Kraji-
na od Zábřeha po Jeseníky autorka před-
staví fotografie nasbírané během posled-
ních čtyř let.

Amatérskou fotografku není potřeba v 
Zábřeze příliš představovat. Její fotografie 
města i nejbližšího okolí znají snad všich-
ni zábřežští obyvatelé. „Tentokrát nás 
však autorka zavede nejen do známých i 
méně známých zákoutí našeho města, ale 
také do svých milovaných hor – Jeseníků. 
Ivana je totiž nejen vášnivou fotografkou, 
ale také nadšenou turistkou. Právě její fo-
tografie z putování po jesenické přírodě 
budou možná pro mnohé návštěvníky pře-
kvapením. Z jejích fotografií čiší láska k 
rodnému městu i milovaným horám, kte-
rou podtrhuje schopnost zachytit kouz-
lo okamžiku,“ uvedla vedoucí kina Věra 
Smrčková.

Vernisáž výstavy fotografií Ivany Brzo-
bohaté, spojená s projekcí snímků na fil-
mové plátno i hudebním vystoupením Mi-
roslava Kobzy a Radka Grilla, proběhne v 
kině Retro 29. března od 17 hodin. (red) 

Toulky Siamem –  
zemí bílého slona

Cyklus oblíbených cestovatelských 
přednášek bude v kině Retro pokračovat 
i po skončení festivalu Welzlování. Už ve 
čtvrtek 7. dubna sem dorazí fotograf a prů-
vodce David Hainall, aby návštěvníkům 
představil Thajsko. „Je to úžasná země, 
kterou řada lidí zná nejspíš díky světozná-
mým plážím, průzračně čisté vodě a kte-
rá se možná řadě z nás zapsala do pově-
domí i díky sexuální turistice. To ale roz-
hodně není zdaleka všechno, co tato de-
stinace nabízí,“ říká svérázný cestovatel, 
který Thajsko objevoval v době kovidové 
pandemie. Jeho pořad s názvem Toulky 
Siamem – zemí bílého slona má začátek 
v 17 hodin, vstupné na akci je dobrovolné. 
 (red) 

Další výstava v Minigalerii Pivovaru 
Welzl s názvem Moje krajina představuje 
snímky Markéty Donneeové z Drozdova. 
„Dáma s křehkou duší umělce, co je napo-
jená na svůj kraj, kde žije. Něžné závoje 
mlh, magická rána, kouzlo okamžiku, zá-
vany příběhů ze známé krajiny,“ přibližu-

je výstavu Ivana Mertová Pobucká z ŘVU 
Art. Markéta Doneeová fotí přes deset let, 
její fotoaparát ji doprovází na výletech a 
procházkách téměř všude. Někdy ji stej-
né objekty zajímají v různých obdobích, 
sleduje, jak díky světlu a atmosféře mění 
svou podstatu.  (red)

Minigalerie v pivovaru se snímky Zábřežska



PES
Komedie, 100 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Komedie, 99 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

ŠUMPERK – TŘEMEŠEK – ŠUMPERK
Vedoucí p. Baráková, 731 745 709. Odjezd ČD, 11:08
WELZLOVÁNÍ 2022: EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový festival cestovatelských a outdoorových filmů. Doprovodný program: Vladimír Kubík – Jak 
přežít v divočině (minikurz buschcraftu).                                                      
Kino Retro, 16:00 – 22:00, vstupenky na místa, v předprodeji 120 Kč, v den akce 150 Kč, děti do 15 let 70 Kč
RIFLOVÝ BÁL – ABBA REVIVAL  A WELZL GANG                              
Legendární zábřežská akce.  Kulturní dům, velký sál, 20:00, 250 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka, 100 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 15:00, 120 Kč
SOLITUTTICELLI CELLO ENSEMBLE
Vystoupení violoncellového kvarteta tvořeného předními hudebníky brněnské filharmonie.        
 Kostel sv. Barbory, 16:00, předprodej 120 Kč (na kartu Bravo 90 Kč),  
 v den akce 150 Kč (na kartu Bravo 120 Kč), děti zdarma
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Komedie, 99 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:00, 140 Kč
THE BATMAN
Akční, 175 min, nevhodné do 12 let, dabing.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ukázka zmodernizované odborné učebny, představení Hejného matematiky a výuky cizích jazyků, krátký 
kulturní program v tělocvičně (15:00 a 16:00). Více na tel: 733 515 690. ZŠ B. Němcové, 13:30 – 17:00
SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ – PROMÍTÁNÍ
Beseda s Ing. Vojtěchem Lachnitem.                                              Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ                                                           Koncertní sál ZUŠ, 17:00
FESŤÁK PRO UKRAJINU – BENEFIČNÍ FESTIVAL
Zahrají kapely O5 a Radeček, Punk Floid, Vlny, Atom, Sioux, A.M.Úlet a Junior Big Band, ve vestibulu 
dýdžejové Wentoline a Hanyss.     
 Kulturní dům, 17:00 – 24:00, dle volby 100, 200, 300 nebo 400 Kč + dobrovolný příspěvek na místě
MLŽNOU KRÁSOU RYCHLEBSKÝCH HOR
Beseda s rozhlasovým publicistou Mirkem Kobzou a autogramiáda knihy. Městská knihovna Zábřeh, 17:00
PROČ LIDI DOBRÉ VŮLE ROZDĚLUJE POLITIKA A NÁBOŽENSTVÍ?
Přednáška doc. Dominika Opatrného, Th.D.   Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Komedie, 99 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 17:00, 140 Kč
KURZ ALFA (13 VEČERŮ) 
Druhý přednáškový a diskuzní večer za poznáním podstaty křesťanské víry. Farní 9, 18:30, vstup zdarma
NINJABABY
Drama, 103 min, nepřístupné do 15 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 110 Kč

LETOHRADSKEM
Jablonné nad Orlicí – Letohrad. Vedoucí p. Sklenářová, 605 450 743. Odjezd ČD, 6:54
WELZLOVÁNÍ 2022: VLADIMÍR KUBÍK: JAK PŘEŽÍT AMAZONII
Přednáška o pobytu mezi domorodci v největším deštném pralese. Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Komedie, 102 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

POSLEDNÍ ZÁVOD
Drama, 95 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
VESELÉ VELIKONOCE
Hrají: Martin Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanušová (alt. Anna Jiřina Daňhelová), Monika 
Zoubková a další. Představení je součástí divadelního předplatného DORMER PRAMET. 
 Kulturní dům, 19:00, 430 a 480 Kč                                       
ZTRACENÉ MĚSTO
Komedie, 105 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

VÍTÁNÍ JARA VE SVÉBOHOVĚ
Vedoucí p. Schwarzová, 737 712 453. ATB Valová, 9:35
PŘÍŠERÁKOVI 2
Animovaný, 103 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
POSLEDNÍ ZÁVOD
Drama, 95 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Neděle 27. března

Dne 24. března 2022 slaví krásných 90 let  
naše maminka, babička a prababička  

Květoslava Tomášková  ze Skaličky.

Všechno nejlepší, pevné zdraví, mnoho radosti  
a spokojenosti přejí Luděk a Květa s rodinami.  

Máme Tě rádi. 

Dne 3. dubna 2022 si připomeneme 1. výročí úmrtí

pana Radomila Reichla. 
S láskou a úctou vzpomíná a nikdy nezapomene 

manželka Věra, dcera Radka s rodinou a syn Tomáš.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Neděle 20. března

ZŠ B. Němcové
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Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh,  IČ: 00303640. Místo vydávání: Zábřeh. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo E 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 
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Sobota 19. března

Úterý 22. března
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Pátek 18. března

Středa 23. března

Sobota 26. března

Čtvrtek 24. března

Středa 30. března

Úterý 29. března

Sobota 2. dubna

Pátek 25. března

Pátek 1. dubna

Středa 6. dubna

Dne 15. března 2022 jsme vzpomněli 9. výročí, kdy nás opustil 

náš syn  Tomáš Jílek  ze Zábřeha. 
S láskou vzpomínají rodiče, sestra Jitka, synovec Martínek, 

babička, ostatní příbuzní a kamarádi. 

Dne 21. února 2022 jsme vzpomněli 1. výročí, kdy nás opustil 

Děkujeme za tichou vzpomínku. 

mistr hodinář, pan Lubomír Škeřík .  

PROMĚNA
Animovaný, 103 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 20:00, 120 Kč
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Komedie, 99 min, bez omezení, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

KRAJINA OD ZÁBŘEHA PO JESENÍKY 
Vernisáž výstavy fotografií zábřežské rodačky Ivany Brzobohaté.  Kino Retro, 17:00, vstup volný
ZTRACENÉ MĚSTO
Komedie, 105 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

PES
Komedie, 100 min, nevhodné do 12 let, titulky. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
POSLEDNÍ ZÁVOD
Drama, 95 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

KOSMETIKA
Beseda s Kateřinou Lukasovou Chaloupkovou. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
JEŽEK SONIC 2
Komedie, 110 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
ROZDĚLENÁ SPOLEČNOST, ROZDĚLENÁ CÍRKEV
Přednáška Prof. PhDr. Tomáše Petráčka Ph.D. et Th.D. Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné
MORBIUS
Akční, 108 min, nevhodné do 12 let, dabing. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie, 95 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 17:30, 140 Kč
TANEČNÍ KOLONA
Závěrečné veřejné představení účastníků kurzů tanečních pro rodinné příslušníky, přátele a známé. Hraje 
skupina Postylion. Prodej vstupenek pro kurzisty od 21. 3., prodej vstupenek pro veřejnost od 28. 3.
 Kulturní dům, velký sál, 18:00 – 24:00, 190 Kč 
POSLEDNÍ ZÁVOD
Drama, 95 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME ZÁBŘEH
Pytle a rukavice zajištěny. Kontakt: p. Hýblová, 731 465 547. 
 Sraz v 9:00 před radnicí, Masarykovo náměstí
JEŽEK SONIC 2
Komedie, 110 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie, 95 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

JEŽEK SONIC 2
Komedie, 110 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
POSLEDNÍ ZÁVOD
Drama, 95 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

BE MY BABY – BUĎ MOJE BEJBY
V retro komedii Divadla Palace excelují Vanda Hybnerová a David Novotný. Představení je součástí 
divadelního předplatného DORMER PRAMET. Kulturní dům, velký sál, 19:00, 430 a 480 Kč

JEŽEK SONIC 2
Komedie, 110 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
ZDENĚK IZER: NA PLNÝ COOLE
Zábavný pořad se skvělým imitátorem. Kulturní dům, velký sál, 19:00, 290 a 330 Kč
OLGA – FILMÁČ
Drama, 85 min, titulky. Kino Retro, 20:00, 110 Kč

BEZPEČNOST SENIORŮ
Beseda s Policií ČR a Městskou policií Zábřeh. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
TOULKY SIAMEM – ZEMÍ BÍLÉHO SLONA
Cestovatelská přednáška fotografa Davida Hainalla o Thajsku. Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Dobrodružný, 143 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

STÍNOHRA
Thriller, 103 min, nevhodné do 12 let, české znění. Kino Retro, 17:30, 130 Kč
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Dobrodružný, 143 min, bez omezení, dabing. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest, ten ví, co jsme v Tobě ztratili.  
Měl jsi mnoho životních plánů, však smrt byla rychlejší.  

Dík za lásku, jaká byla, dík za život, jaký byl.

Čtvrtek 31. března

Neděle 3. dubna

Úterý 5. dubna

Čtvrtek 7. dubna

Pátek 8. dubna


