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Po letech poklesu trestných činů přibylo
Na dvou březnových zasedáních se rada
města zabývala zprávou o činnosti městské policie za rok 2021 a zprávou o nápadu trestné činnosti, která byla radním
předložena obvodním oddělením Policie
ČR. Z dokumentů vyplývá, že v oblasti
přestupků došlo k poklesu o dvacet procent (z 2.319 v roce 2020 na 1.846 v roce
loňském), nejvíc (1.250) jich tradičně spáchali neukáznění řidiči. Na počtu přestupků se opět výrazně podílel loňský (i letošní) fenomén, porušování opatření přijatých v době nouzového stavu. Těch strážníci řešili celkem 342.
Výraznou roli v práci městské policie
hraje kamerový systém, který má od konce loňského roku, kdy byly vybudovány
čtyři nové body (především v oblasti vlakového nádraží), celkem dvanáct kontrolních bodů. Kamery loni zaznamenaly 142
události. Strážníci také zjistili devatenáct
trestných činů, pět osob podezřelých ze
spáchání trestného činu a šest hledaných
osob policistům předali, intenzivně spolupracovali i se záchranáři a hasiči. Také odchytili sedmdesát volně pobíhajících psů
předaných dohledaným majitelům, nebo
do psího útulku v EKO servisu. Novinkou loňského roku se stalo forenzní zna-

čení jízdních kol a invalidních vozíků, které se setkalo s velkým zájmem veřejnosti.
Označování městskou policií probíhalo od
července do konce září, možnost využilo
135 občanů.
Obvodní oddělení Policie ČR zaznamenalo změnu v trendu – každoroční pokles
trestných činů se zastavil, došlo naopak k
jejich (byť ne příliš významnému) nárůstu. Oproti předloňským 327 případům jich
policisté řešili 346. Podařilo se ovšem ještě zvýšit objasněnost na téměř 70 procent.
V rámci obecné kriminality byl jako
vždy největší podíl majetkové trestné činnosti – 103 trestné činy s takřka padesátiprocentním podílem objasněnosti. Výrazný nárůst zaznamenali policisté v oblasti
násilné trestné činnosti, z 37 případů za
rok 2020 na 66 v roce loňském. Objasněnost zde činí více než 75 %, u většiny z dosud nedořešených případů se navíc předpokládá jejich uzavření letos. Růst počtu
těchto případů lze do značné míry přičíst
rozvolnění covidových opatření, nejvíc
jich totiž přibylo v červnu a červenci. Téměř vždy hrál zásadní roli alkohol nebo
drogy. Naštěstí v loňském roce zábřežské
oddělení Policie ČR nemuselo řešit žádný
případ vraždy ani pokusu o ni. 
(red)

Jednadvacáté zasedání zastupitelstva města se uskuteční
ve středu 13. dubna od 16 hodin v kině Retro.

Informace z města

Technické služby města Zábřeh upozorňují, že ve státní svátek 15. dubna nebude prováděn svoz popelnic na papír – trasa
III, náhradní svoz proběhne 22. dubna. Ve
státní svátek 18. dubna nebude prováděn

svoz popelnic na bio odpad – trasa I, náhradní svoz proběhne 19. dubna.
EKO servis Zábřeh upozorňuje, že ve
státní svátky 15. a 18. dubna bude sběrný
dvůr Separex uzavřen.
(red)

Charita otevřela centrum pomoci Ukrajině

Charita Zábřeh otevřela centrum materiální pomoci Ukrajině. Centrum se nachází na ulici Valová 334/22 (objekt Price
Orcan s modrou fasádou). Otevírací doba
pro příjem materiálu je pondělí až pátek
od 9 do 12 hodin, úterý a čtvrtek od 15
do 17 hodin. Kontakty na centrum jsou
tel: 736 509 461, e-mail: ukrajina@charitazabreh.cz.
Aktuálně se v rámci materiální sbírky
vybírají hygienické potřeby, nové spod-

ní prádlo, podpažní berle, francouzské
berle s opěrkou předloktí, chodítka různých typů, kuchyňské stoly a židle, dětská kola, koloběžky či skateboardy pro
mládež. Zapojit se a pomoci je také možné nabídkou volného ubytování, darováním nábytku a elektrospotřebičů, dobrovolnických zapojením či finanční podporou. Všechny informace jsou průběžně
doplňovány na https://zabreh.charita.cz/
ukrajina/nabidka.
(red)

Městská policie radí
Také v ulicích Zábřeha lze čas od
času nalézt pohozenou injekční stříkačku, strážníci jich ve spolupráci s občany města ročně likvidují několik desítek. Jak se v případě takovéhoto nálezu
zachovat? Především na nalezenou stříkačku nesahat a nesnažit se ji vyhodit
například do odpadkového koše. Materiál může být vysoce infekční a hrozí pro-

to riziko nákazy.
V případě nálezu volně pohozené injekční stříkačky je tedy nejlepší kontaktovat Městskou policii Zábřeh, tel: 737
518 492, která učiní potřebná opatření.
Strážníci jsou ke sběru infekčního materiálu odborně vyškoleni a ve služebních
vozidlech mají k dispozici potřebné pomůcky.
(red)

Výtěžky z koncertů putovaly
na pomoc Ukrajině

Přes osmdesát tisíc korun putovalo díky
akcím pořádaným Zábřežskou kulturní na
sbírkový účet Českého červeného kříže ve
prospěch válkou sužované Ukrajiny. První beneficí byl koncert Štěpána Raka přichystaný ve středu 16. března ve spolupráci se základní uměleckou školou a pod
záštitou starosty Františka Johna. Zaplněný sál ZUŠ mohl sledovat mistrovství Štěpána Raka, světově uznávaného kytaristy
česko-ukrajinského původu, který předvedl své mistrovství na skladbách převzatých i vlastních, ozvláštněných mj. doprovodem vlastním hlasem.
Na koncertu ale nešlo jen o hudbu. Sál
naplnila atmosféra plná porozumění a solidarity, která vyvrcholila vlnou dojetí,
když Štěpánu Rakovi a všem příchozím
na pódium přišla poděkovat jedna z prvních ukrajinských rodin, která v Zábřeze našla útočiště. Vybraná částka činila
28.030 Kč.
V úterý 22. března pak stovky návštěv-

níků zamířily do kulturního domu na Fesťák pro
Ukrajinu. Benefiční akce
nabídla vystoupení řady
špičkových kapel z regionu, pro příchozí byla
připravená příjemná všehochuť, kterou odstartovalo vystoupení Junior big bandu zábřežské
ZUŠ. Se svým svižným
folkem je vystřídal moravičanský A.M.Úlet a
rockový Sioux ze Šumperka.
Pak se na pódiu pořádně přitvrdilo, když náladu rozparádil
zábřežský Punk Floid. Jedním z hlavních
taháků večera byli nepochybně šumperští
O5 a Radeček, ale i oni měli na vystoupení jen třičtvrtě hodinu, fesťák s úžasným
spádem už za chvíli nabídl vystoupení kapely Vlny a závěr patřil klasické pařbě v
podání rockových Atomů. A to to ještě
ve vestibulu pořádně rozbalili dýdžejové
Wentoline a Hanyss.
Výtěžek koncertu, 52.343 koruny, je
nejen dílem solidarity příchozích. Všichni
účinkující zahráli bez nároku na honorář,
totéž platí o zajištění špičkové zvukové
aparatury a světelného parku. „Fesťák pro
Ukrajinu by se nemohl uskutečnit také bez
podpory a vstřícného přístupu řady firem,
které pomohly s propagací nebo cateringem – rovněž jim velmi děkujeme,“ zdůraznil Zdeněk David a ocenil také ochotu všech oslovených kapel i technického
týmu Radka Jandíka. 
(red)

• Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních
schránek bude probíhat od 7. do 12. dubna,
distribuci zajišťuje Česká pošta, s. p.
• Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve středu 27. dubna.

Pro krizovou komunikaci město využívá
Mobilní rozhlas
Již čtyři roky má město Zábřeh moderní nástroj pro informování obyvatel. Radnice může Zábřežákům předávat praktické informace prostřednictvím
SMS, e-mailů, zpráv do aplikace Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko. Registrovaní občané dostávají zprávy o dopravních uzavírkách, o odstávkách energií, výzvy či pozvánky, ale také důležitá upozornění v případě krizových událostí. K poslední takové situaci došlo na
konci ledna letošního roku, kdy Zábřežsko zasáhl silný vítr. Cestu do Hněvkova uzavřely popadané stromy. Občané

Hněvkova, kteří jsou do systému zaregistrováni, obdrželi SMS zprávu i email o uzavření a následně o zprůjezdnění komunikace.
„Mobilní rozhlas je u nás při komunikaci krizových situací na prvním místě. Tato služba je pro občany zcela zdarma. Stačí se jednoduše zaregistrovat na
webových stránkách https://muzabreh.
mobilnirozhlas.cz,“ sdělila mluvčí radnice Lucie Mahdalová. Registrační formuláře v tištěné podobě jsou také k dispozici na podatelnách a sekretariátu
městského úřadu.
(red)

BIJÁSEK PRO UKRAJINU
promítání (nejen) pro ukrajinské děti
Баранчик Шон: Фермагеддон

NEDĚLE 17. 4. / 15:00

bez dialogů / без діалогів

vstup pro všechny 10 Kč / вхід для всіх 10 Kč

www.kinoretro.cz
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KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém 68. jednání v
úterý 8. března mimo jiné projednala
následující materiály:
• Schválila s účinností od 8. března aktualizaci Organizačního řádu
Městského úřadu Zábřeh spočívající ve zmocnění tajemníka MěÚ rozhodovat o zařazení pracovních míst v
jednotlivých odborech a odděleních
úřadu včetně jejich zřizování, rušení
či převádění mezi těmito útvary.
• Stanovila celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 111
s účinností od 1. dubna.
• Vzala na vědomí monitoring plnění Plánu prevence kriminality města Zábřeh za rok 2021.
• Schválila poskytnutí dotace
20.000 Kč pro TJ Sokol Václavov,
která je určena na celoroční činnost.
• Schválila uzavření smlouvy o
výpůjčce se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko, která se týká projektu
Zábřežsko třídí. Na základě smlouvy
o výpůjčce budou městu Zábřeh přenechány k bezplatnému užívání zvony na tříděný papír a zvony na tříděné
kovy.
• Schválila snížení nájemného z
částí pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě, Hněvkov a Svébohov pro umístění čtrnácti kontejnerů na použitý
textil na 600 Kč/kontejner/rok + DPH
v platné sazbě, pro rok 2022, společnosti Dimatex CS z důvodu snížení
odbytu a výkupní ceny textilu.
• Schválila uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo s EKO servisem, kde
se v příloze č. 1 stanovují ceny stavebních prací, které je EKO servis oprávněn městu účtovat v oblasti údržby a
malých oprav komunikací a chodníků
a v příloze č. 2 seznam smluv mezi
městem a tzv. obalovými společnostmi.
• Schválila podání žádosti o dotace v rámci Národního plánu obnovy
na projekt záchytné nádrže na dešťové vody v areálu bazénu.
• Schválila uzavření smlouvy o
dílo na provedení projektové dokumentace pro společné povolení revitalizace sídliště Havlíčkova mezi
městem a společností Traffic Design
v celkové ceně 450.000 Kč bez DPH.
• Schválila projekt rozšíření kamerového systému v centru města,
který se týká vybudování tří nových
kamerových bodů v centru města
(ulice Kozinova, Žižkova). Zároveň
odsouhlasila podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu prevence kriminality na tento projekt a spolufinancování minimálně ve výši 10 % z
celkových nákladů v případě získání
dotace.
• Schválila zrušení autobusové
zastávky Skalička, hřbitov směr do
Zábřeha.
• Schválila poskytnutí dotace
40.000 Kč Spolku Metoděj, která je
určena na úhradu nákladů spojených
s provozem evakuačního střediska a
na dovybavení inventáře evakuačního
střediska.
• Schválila poskytnutí dotace
25.000 Kč SDH Ráječek a 15.000 Kč
SDH Skalička, která je určena na celoroční činnost a na doplnění výzbroje a výstroje sborů potřebné pro odstraňování následků mimořádných
událostí nebo řešení krizových situací. 
(red)

Rozloučili jsme se
26. 2.
6. 3.
9. 3.
13. 3.

Olga Šormová (78)
Olga Krmelová (88)
Jarmila Bezděková (76)
Rastislav Zabielny (50)

Na Den učitelů se tradičně předávala
ocenění Pedagog roku

V pondělí 28. března, přesně v den
430. výročí narození Jana Amose Komenského, se v Katolickém domě opět
uskutečnilo setkání pořádané odborem
školství, kultury a tělovýchovy u příležitosti Dne učitelů. Dle pravidel pro
udělování ocenění mohli ředitelé škol
a školských zařízení zřizovaných městem předkládat nominace, ty následně
schválilo zastupitelstvo města. Úvodního slova s poděkováním zábřežským
pedagogům za jejich náročnou práci se
ujal starosta města František John.
Poté přišlo na řadu udělování ceny
Pedagog města Zábřeha za rok 2021.
Tu letos převzala Hana Bajáková za vý-

razný inovativní a
kreativní přístup
k výuce, prezentaci školy navenek a za dlouhodobou nadstandardní
aktivní
práci. Další z oceněných, Jarmila
Benešová, získala ocenění rovněž
za dlouhodobou
nadstandardní aktivní práci, výraznou prezentaci
školy navenek a
za úspěšné zapojení do projektové činnosti. Třetím nositelem ocenění se stal
Jaroslav Vít, a to kromě nadstandardní práce i za výraznou prezentaci školy navenek.
Pro přítomné hosty byl připraven dárek v podobě pořadu Čtení ke kafi divadelního souboru MALÉhRY Daniely a
Nikoly Zbytovských a Barbory Seidlové. Originální pojetí nabídlo bližší kontakt s publikem, přímé reakce a sdílení.
Scénické čtení v podání hereček divadla doplnily úsměvné komiksy, k příjemné atmosféře tradičně přispěl i závěrečný raut. 
(red)

Zábřežsko třídí
V rámci projektu Zábřežsko třídí bylo
ke konci března vydáno přes 2.200 nádob
na tříděný odpad. Konkrétně jde o 440 nových bio popelnic, 815 nádob na papír a
948 na plast. Pro to, aby byl svoz co nejefektivnější a občané měli vyvezené popelnice, je potřeba přistavit je ke svozu
včas, tj. nejpozději v 6 hodin ráno v určené dny.
Více informací o odpadovém hospodářství, svozových dnech jednotlivých komodit atd. je k dispozici na www.odpady.
zabreh.cz. 
(red)

První sběrová sobota na
Separexu proběhla 2. dubna.
Sběrný dvůr bude otevřen
každou sobotu až do listopadu vždy od 8 do 12 hodin.

Vítání jara v Pohádce

Přepážka ČEZ nově i na zábřežské poště
Od 1. května rozšiřuje Česká pošta
úspěšnou spolupráci se společností ČEZ
Prodej, jejíž další fází je otevření přepážky ČEZ na zábřežské poště. Klienti si zde
budou moci vyřídit své požadavky týkající
se energií nebo například i odchodu z režimu dodavatele poslední instance. Do konce roku budou tyto specializované přepážky dostupné na 73 poštovních pobočkách
po celé republice.
O tom, že se vzájemná spolupráce
osvědčila a klienti mají o energetické služby na pobočkách pošt zájem, hovoří fakt,
že za půl roku od zahájení provozu první
kontaktní místa obsloužila přes třicet tisíc
klientů. Pozitivní trend partnerství dokládá
i nárůst zájmu klientů, loni v srpnu každá z
přepážek obsloužila v průměru 80 klientů,
letos v lednu jich však bylo již 282.
Na těchto vybraných pobočkách Čes-

ké pošty tak mohou klienti uzavřít nové
smlouvy o dodávkách elektřiny a plynu,
změnit smlouvu nebo například přepsat
odběrné místo. Také zde získají pomoc při
odchodu z režimu dodavatele poslední instance či získají kontakty na odborníky,
kteří jim poradí mj. s instalací fotovoltaické elektrárny na rodinné domy. Klienti se
budou moct také poradit o instalaci domácích tepelných čerpadel nebo elektrokotlů
a plynových kotlů.
Pošta Zábřeh bude personálně posílena
o zkušené pracovníky, kteří budou obsluhovat klienty na přepážce ČEZ. Počet přepážek poskytujících poštovní a bankovní služby nebude omezen. Provozní doba
přepážky ČEZ bude v pondělí a středu
od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17.30 hodin. V ostatní dny vždy od 9 do 15 hodin.

(red)

Žáci podpořili Ukrajinu dobročinným trhem
Nebývalá vlna solidarity se zvedla v
Česku v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Stranou pomoci nezůstali ani žáci Střední školy sociální péče
a služeb Zábřeh. Ve čtvrtek 17. března
uspořádali v prostorách školy dobročinný trh, jehož výtěžek věnovali na podporu občanů válkou zmítané Ukrajiny.
Do akce se zapojili žáci napříč studijními a učebními obory. Velkému zájmu se
těšilo zejména pečivo a moučníky připravené žáky gastronomických oborů.

Přispěvatelé si mohli odnést také velikonoční květinové vazby či drobné
rukodělné výrobky a upomínkové předměty. „Celkem se žákům podařilo získat částku 10.764 korun, kterou jsme
odeslali na sbírku SOS Ukrajina pořádnou Člověkem v tísni,“ informovala ředitelka školy Stanislava Kubíčková. „Děkuji všem, kteří charitativní trh
podpořili, ať již přípravou výrobků na
prodej, nebo finančně jejich zakoupením,“ uzavřela ředitelka. 
(red)

Masopust na Severovýchodě
Žáci, učitelé a asistenti se v
masopustních kostýmech vyřádili na kulturně-sportovní
akci, která proběhla 17. března v ZŠ a DDM Krasohled.
Prvním bodem programu bylo
vyhlášení a ocenění nejpovedenějších vlastnoručně vyrobených masopustních masek.
Některé třídy se daly i do výroby masopustních kostýmů a
získaly zvláštní ocenění.
Program pokračoval sportovní částí. Žáci jednotlivě
nebo ve dvojicích plnili jednoduché úkoly odkazující na postavy masopustního průvodu, odměnou
za vítězství jim byly čerstvé koblihy.
Na závěr si jednu z disciplín za mo-

hutného fandění vyzkoušeli i třídní učitelé a asistentky. Na třídu s nejvyšším
počtem žáků v kostýmu poté čekala odměna v podobě dortu. 
(red)

„Jdeme s Mařenou, pěkně strojenou, donesem ji k Sázavě, hodíme ji
po hlavě,“ notovaly si děti z mateřské
školy Pohádka v pondělí 21. března
při tradičním vynášení Morany. Ve veselém průvodu k Moravské Sázavě se
pyšně nesla vládkyně zimy i se svými
družkami. Za hlasitého pokřiku Zimo,
zimo, táhni pryč padaly Morany jedna za druhou do chladné vody. Všechny Morany byly vyrobeny ze stoprocentně recyklovatelného materiálu s
respektem k životnímu prostředí. Akce
je součástí dlouhodobého projektu environmentálního vzdělávání v MŠ Pohádka. 
(red)

K dispozici je
i kapesní verze
Seniorské obálky
Seniorská obálka už přes tři roky pomáhá seniorům v situacích ohrožení
zdraví či života. Existuje ale i její kapesní verze, kterou si mohou starší občané
vyzvednout na odboru sociálních věcí.
Seniorská obálka je vyplněný tiskopis
vložený do průsvitné obálky, který může
být pomocí klipu umístěn na vnitřní straně vchodových dveří či dveřích lednice.
V případě potřeby pomůže např. zdravotníkům urychlit záchranu života seniorů. „Obálka slouží lékařům jako návod
pro rychlé získání nezbytných informací
o člověku, např. jaké bere léky, jaké má
alergie nebo jaké jsou kontakty na osobu blízkou,“ informovala vedoucí odboru sociálních věcí Jana Kapplová.
Kapesní verze tohoto tiskopisu, tzv.
Seniorská obálka Mini, se díky rozměrům vejde do peněženky či kapsy. Senior,
člověk se zdravotním postižením či omezením nebo řidič ji tak může mít neustále při sobě. Obě obálky jsou aktuálně doplněny informacemi o očkování majitele.
Obdobně jako Seniorskou obálku natisklo město i její kapesní verzi pro všechny starší občany. Obě si lze vyzvednout
na odboru sociálních věcí městského
úřadu na náměstí Osvobození 15. Samotný tiskopis k potřebné aktualizaci
je dostupný i na www.zabreh.cz v záložce Sociální oblast a zdravotnictví.

(red)
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HLEDÁME KOLEGY
DO POBOČEK
ZÁBŘEH A MOHELNICE
Praxe není podmínkou, vše vás naučíme.

Co vám nabízíme
• Možnost řídit si svůj čas a pracovní úkoly
• Podporu 80 tisíc korun v průběhu prvních pěti měsíců
• Vlastní portfolio klientů
• Spravedlivý a průhledný systém provizí
• Manažera, který vám se vším ochotně pomůže
Co od vás potřebujeme
• SŠ vzdělání zakončené maturitou
• Chuť a ochotu učit se novým věcem
Pošlete svůj životopis na lenka.malcova@csobstavebni-oz.cz
a uvidíte, že s námi to vyjde.
Pro bližší informace volejte 604 702 410.

pracuj pro

Zábřeh
na pozicích

Více informací na tel. 583 468 241 nebo e-mailu martina.polachova@muzabreh.cz

strana 4



Zábřeh 5/2022
inzerce

HLEDÁME
SEŘIZOVAČE CNC STROJŮ

34 500 Kč
měsíčně po zaučení

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

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

SEŘIZOVAČE a OPERÁTORY

TDK Electronics s.r.o.
ŠUMPERK

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!
Malé součástky s velkým významem

MAGNETICKÁ
REZONANCE

PARKOVACÍ
SENZORY

VYHŘÍVÁNÍ
SEDADEL

BEZKLÍČOVÝ
PŘÍSTUP

BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ

SENZORY
HLADINY KAPALINY

800 777 000

Soutě

VYHRAJTE
TRAKTŮREK
za 90 000 Kč

www.pracevtdk.cz

ž
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Velká jarní soutěž Českého
rozhlasu Olomouc
Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

střední Morava 106.8 FM | R-OL | vyhrajtetrakturek.cz
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Březen nabídl kulturní smršť

Konec vládních epidemiologických
opatření znovu otevřel dveře kulturních či společenských zařízení. Nejinak
tomu je v Zábřeze, kulturní dům v březnu nabídl pestrý program s množstvím
zajímavých akcí, na které si diváci našli cestu.
Už od zimy běžící festival cestovatelů a dobrodruhů Welzlování vyvrcholil právě tento měsíc. Beznadějně zaplněné kino Retro představilo 10. března dlouholetého televizního reportéra
CNN, České televize a dalších zpravodajských stanic
Tomáše Etzlera
(FOTO 1). Ten
působil sedm let
v Číně, a právě
pohled do zákulisí nejlidnatější
země byl hlavním
tématem
besedy. Tomáš
Etzler je skvělý pozorovatel
FOTO 1
a vypravěč. Totalitní Čínu vylíčil bez příkras, dopady
čínské politiky jednoho dítěte, ignorování ochrany životního prostředí atd.
asi zaskočily i mnohé návštěvníky. Zajímavá byla – v souvislosti s válkou na
Ukrajině – vsuvka hodnotící čínsko-ruské vztahy, které podle Etzlera zdaleka
nejsou tak růžové, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Dalším vrcholem Welzlování se stal
filmový festival Expediční kamera v sobotu 19. března. Ten nabídl čtyři snímky, z nichž diváky nejvíce oslovil úvodní slovenský Salto je král. V něm se návštěvníci vydali k nejvyšším vodopádům světa, které se rozhodla slanit parta kamarádů. Novozélandský dokument
Kwanza přinesl nejen záběry ze zdolání nebezpečných peřejí na angolských
řekách, ale také pohled na zemi desetiletí ničenou bratrovražednou občanskou válkou. Český snímek Boys 1970
se vrací na místa hluboce spojená s československým horolezectvím – pod peruánský Huascarán, kde v roce 1970 při
ničivém zemětřesení pod lavinou kamení a ledu zahynulo čtrnáct špičkových
československých horolezců. Poslední
soutěžní snímek Expediční kamery patřil dalšímu slovenskému snímku Nájdem odvahu o treku nejdelší, 770 kilometrů dlouhé, turistické trasy na Slovensku. V doprovodném programu vystoupil Vladimír Kubík s minikurzem

bushcraftu, tedy
způsobu, jak přežít s minimálním
vybavením v divoké přírodě. Od
něj se návštěvníci mj. dozvěděli, jak transportovat zraněného
kamaráda nebo
si udělat svítilnu
z tuňákové konFOTO 2
zervy (FOTO 2).
Tomuto dobrodruhu patřil i závěr 18.
ročníku Welzlování, když ve čtvrtek 24.
března v Retru poutavě přiblížil svůj několikaměsíční pobyt mezi domorodci v
Amazonii.
Na slavnostní koncert několikanásobné zlaté slavice Petry Janů slavící
70. narozeniny a půlstoletí na hudební
scéně dorazily davy jejích obdivovatelů ve čtvrtek 17. března. S doprovodnou
skupinou Amsterdam jim nabídla celou

FOTO 3

řadu svých hitů. Málokdo by zpěvačce s
úžasným hlasovým rozsahem hádal její
jubileum, na pódiu překypovala energií
a bylo zjevné, že si stejně jako diváci
užívá možnosti znovu se setkat (FOTO
3).
I když očesaná a zpožděná, odstartovala v sobotu 19. března i plesová sezóna. Lístky na tradiční Riflový bál rychle
mizely, šanci znovu se setkat s přáteli,
pobavit se a zatančit si byla velkým lákadlem. O to větším, že kromě oblíbené
zábřežské formace Welzl Gang se skvělým zvukem, světelnými efekty, vystoupením tanečních skupin a tradiční riflovou výzdobou na plese hrál i hranický
ABBA revival (FOTO 4). Nestárnoucí
hity švédské kapely doplnily kostýmy a
choreografie věrně kopírující předlohu,
kulturák tak nasákl atmosférou jak vypadlou z filmu Mamma mia!.
Violoncellové kvarteto Solitutticelli Cello Ensemble se v rámci hudeb-

Dne 14. března jsme si připomněli již 5. výročí
od chvíle, kdy nás v mladém věku navždy opustila
paní

Mladý autor usiluje
o vydání prvotiny

FOTO 4

ního cyklu Bravo představilo v neděli
20. března v kostele sv. Barbory. Čtveřice předních hudebnic a hudebníků brněnské filharmonie Alžběta Rolečková Poukarová, Martina Klimešová, Michal Greco a Rudolf Mrazík nabídla v
první části svého pestrého vystoupení
díla klasiků – Bachovu Toccata Rock!,
Vivaldiho Jaro ze Čtvera ročních období, originálně upravenou Dvořákovu Humoresku složenou původně pro
klavír či zádumčivou severskou Zug
der Zwerg norského skladatele Edvarda Griega. Další část odstartoval Ohňový tanec, následoval Bugatti step Jiřího
Ježka a skladby jihoamerických autorů
Rodrigueze a Velázqueze. Živé pojetí,
hravost a skvělé výkony zábřežské posluchače oslovily, kvarteto se dočkalo
hned dvakrát ovací vestoje. Není se co
divit, závěr patřil muzice z filmu Forrest
Gump, muzikálu Mamma Mia! a Bohemian Rhapsody Freddie Mercuryho.
Od úterý 29.
března je v kině
Retro k vidění
výstava fotografií Ivany Brzobohaté (FOTO
5) Krajina od
Zábřeha po Jeseníky. Autorka
na ní představuje snímky z posledních čtyř let.
Kromě fotogra- FOTO 5
fií města a jeho
nejbližšího okolí, jimiž se Ivana Brzobohatá dostala do podvědomí veřejnosti, tentokrát nabízí také pouť Jeseníky.
Z hor, které jí učarovaly, přináší snímky
zachycující mnohdy obyčejná místa v
neobyčejných okamžicích. Vernisáž výstavy navíc doplnilo povídání nad fotografiemi promítanými na filmové plátno
a hudební vystoupení Miroslava Kobzy
a Radka Grilla. 
(red)

Děkujeme za uctění její památky.

Myslivci zvou na
chovatelskou přehlídku
trofejí
Českomoravská myslivecká jednota,
Okresní myslivecký spolek Šumperk, pořádá ve dnech 21. a 22. května Chovatelskou přehlídku trofejí ulovených v roce
2021 s odpoledním posezením. „Veřejná
přehlídka bude v sobotu otevřena od 8 hodin a trvat bude do podvečerních hodin.
V neděli se Orlovna v Rovensku otevře návštěvníkům od 8 do 12 hodin. Připraveno
bude občerstvení i myslivecké speciality,“
zvou na tradiční přehlídku myslivci. Akce
se koná za finanční podpory města Zábřeh
i Mohelnice.
(red)

In liebevoller Erinnerung
Ruku už Ti nepodáme, abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.

Helena Čechová.

Se vzpomínkou rodiče s bratrem Karlem, druh Milan se synem
Markem, ostatní příbuzní a známí. Zůstaváš stále s námi!

Pomocí crowdfundingu usiluje o vydání své prvotiny Martin Fišer. Dvacetiletý autor ze Zábřežska se pustil do dobrodružného románu Vykoupení Černé vlaštovky. V historické fikci odehrávající se
v námořním prostředí druhé poloviny 18.
století čtenář sleduje osudy piráta Edwarda Tennera, který se vydává na moře kvůli
lásce za vidinou bohatství. Na druhé straně zákona je britský velitel Henry Johnson. Spolu, ale i proti sobě, se vydávají najít ztracené bohatství.
Kniha bude financována formou předprodeje od 23.března do 29. dubna, podpořit ji lze na https://bit.ly/KupCernouVlastovku, případně je možné se na stránky připojit prostřednictvím přiloženého
QR kódu. V případě úspěšné kampaně
vyjde kniha v nakladatelství Pointa a poté
bude nabízena k prodeji samotným nakladatelstvím i rozšířena do běžné distribuce.
„Jestliže se požadovaná částka nevybere, peníze se přispěvatelům vrátí zpět na
účet,“ upozorňuje autor. 
(red)

Dne 30. dubna 2022 by se dožil 90 let
pan

František Jašek

ze Zábřehu.

S láskou vzpomínají manželka, děti, vnoučata
a ostatní příbuzní.
Du fehlst uns so sehr, bist immer in unseren Herzen.
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Marian Jelínek poradí, Zábřeh ocenil nejlepší sportovce roku 2021
ho mistrovství Evco rozhoduje o vítězích
Na přednášku uznávaného trenéra,
kouče a autora řady knih Mariana Jelínka
pozve kino Retro v úterý 12. dubna. Setkání s touto inspirativní osobností je určeno jak pro rodiče mladých sportovců,
tak pro učitele a trenéry jakýchkoli sportů i širokou veřejnost. Uznávaný lektor
posluchačům přiblíží, jaký vliv má talent
na úspěch, co rozhoduje o vítězích nebo
jak posílit sebevědomí a disciplínu dětí.
Zaměří se také na to, jak správně motivovat děti a co dělat, aby sport především
bavil. Marian Jelínek je hokejový trenér,
mentální kouč, sportovní psycholog, který se mimo jiné proslavil i dlouholetou
spoluprací s Jaromírem Jágrem nebo tenistkou Karolínou Plíškovou. Pořad má
začátek v 19 hodin, vstupenky se prodávají na místa a za zvýhodněnou cenu v
předprodeji.
(red)

LiStOVáNí pozve na
kuchařskou show
V Zábřehu se bude opět listovat, tentokrát v knize Markéty Hejkalové U nás
v Evropě. Na kuchařskou show s podtitulem Vaříme z vody zve projekt LiStOVáNí do kina Retro v pátek 22. dubna. „Spolu s moderátorem pořadu Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným,
který pozve na oběd do deseti vybraných evropských rodin, uvaříme hutný
,euroguláš‘. Tentokrát to bude velká divadelní kuchařská show!“ zvou na neobvyklý divadelní, ale i gastronomický
zážitek pořadatelé z kulturního domu.
Vařit se v zábřežském biografu začne o
půl sedmé večer. 
(red)

Kolbaba zavede
do Maroka
Na další koncert mluveného slova populárního cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby pozve kulturní dům v pondělí 25. dubna. Cestovatel Rádia Impuls a jeden z nejznámějších českých dobrodruhů provede
návštěvníky prostřednictvím svých
jedinečných fotografií nejzajímavějšími kouty Marockého království a
nahlédne také do osudem zkoušených
zemí Nigeru, Burkiny Faso, Senegalu a Mali. Vstupenky na Kolbabovu
slide show o severozápadní Africe lze
v předprodeji pořídit za 150 Kč, v den
akce vstupné podraží o padesátikorunu, děti za vstup zaplatí příznivých
50 korun. Akce má začátek v tradičních 18 hodin. 
(red)

Na letní volejbalový
kemp už se lze hlásit
Volejbalový sportovní klub Zábřeh pořádá od 25. do 29. července tradiční letní volejbalový kemp. Akce je určena pro
všechny zájemce o volejbal: pokročilé,
začátečníky i úplné nováčky, kteří by si
chtěli tento sport vyzkoušet. Předchozích
ročníků se mimo jiné účastnili i velmi
dobří zábřežští mládežničtí volejbalisté
– Adéla Chládková (reprezentantka ČR v
kategorii do 16 let hrající extraligu žen),
Martin Vitásek a Jan Bilanský (hráči extraligy juniorů), Ondřej Šembera a Marek Drásal (hráči extraligy kadetů).
Uzávěrka přihlášek je do 31. května,
přihlášky jsou přijímány do naplnění kapacity kempu podle data podání. Vzhledem ke kvalitě tréninku jsou počty přihlášek limitovány tak, aby bylo ve skupině na jednoho trenéra maximálně deset
hráčů, kemp je tedy omezen na nejvíce
40 účastníků. Bližší informace: Martin
Vitásek, e-mail: vsk.zabreh@seznam.cz.

(red)

Vyhlášení desítky nejlepších sportovců
Zábřeha i mikroregionu Zábřežsko proběhlo v pondělí 14. března na městském
úřadu. Ocenění sportovců jindy probíhá pod záštitou města v rámci plesu organizovaného spolkem Burčáci Zábřeh.
Vzhledem k tomu, že epidemiologická
situace nedovolila na začátku roku ples
uspořádat, proběhlo tentokrát slavnostní
vyhlášení v prostorách obřadní síně.
Do zábřežské síně slávy vstoupila na
úvod slavnostního ceremoniálu dlouholetá trenérka mažoretek Danuše Koryčánková. Mimořádné ocenění své činnosti a reprezentace Zábřeha získala za přípravu a
výchovu mnoha mažoretkových medailistek i na úrovni mistrovství Evropy a mistrovství světa.
Titul nejlepšího sportovce převzal z rukou starosty města Františka Johna Karel
Rašner. Jedna z velkých nadějí české kanoistiky dovezla loni z mistrovství Evropy mužů stříbrnou a bronzovou medaili,
nemluvě o medailové sbírce z juniorské-

ropy či mistrovství
republikového.
Druhé místo patří cyklistovi Robinu Wagnerovi,
který loni vybojoval 8. místo na
mistrovství Evropy a 10. na mistrovství světa v
dráhové cyklistice na 1 km s pevným startem. Také
bronzový oceněný
už má za sebou celou řadu úspěchů.
Všestranný Petr
Horvát se umístil v
první šestnáctce na mistrovství světa v lyžařském orientačním běhu, je ale také devítinásobným zlatým medailistou z republikového mistrovství masters plavců.
Stálicí vyhlašování nejlepších je léta
David Jílek, který tentokrát s vítězstvím
ve Wintermaratonu a bronzem z mistrovství světa v dlouhém kvadriatlonu zůstal
těsně pod pomyslnými stupínky vítězů.
Hodně těší fakt, že většinu oceněných
tvoří sportovní naděje. Páté a šesté místo
tak patří ještě nedávno juniorkám: gymnastce Kláře Peterkové a atletce Ivě Gieselové. Sedmé skončilo duo mažoretek
Tereza Špačková a Zuzana Černá, náctiletým patří i osmý a devátý post, který
získal BMX závodník Martin Huf a teprve dvanáctiletý atlet Albert Pernica. Oceněnou desítku pak uzavírá borec nadmíru
zkušený, plavec Jiří Šíp, několikanásobný mistr republiky, který se významně
podílel na obnovení činnosti Plaveckého
klubu. 
(red)

Smigmator v Zábřehu představí swing 21. století
Swingový zpěvák Jan Smigmator vyjede v dubnu, v doprovodu svého vlastního big bandu, na jarní turné ke svému
pop-swingovému albu Murphyho zákon.
Na jednu ze zastávek se mohou těšit i návštěvníci kulturního domu v Zábřehu.
Smigmator zde zazpívá v pátek 29. dubna – přesně rok před svým vystoupením v
prestižní newyorské Carnegie Hall, kde ho
29. dubna 2023 doprovodí muzikanti z kapely legendárního Tonyho Bennetta.
Zpěváka, moderátora a dramaturga rozhlasového pořadu Klub Evergreen na jeho
turné doprovodí skupina třinácti vynikajících jazzmanů, jejichž repertoár vychází ze swingových tradic, z hitů Franka Sinatry a odkazu legendárních big bandů.

„Teprve teď, po odeznění pandemie, můžu
svůj nový repertoár představit posluchačům naživo a s plnou parádou. A o to víc
se na koncerty s vlastním big bandem těším,“ sdělil neúnavný propagátor swingu
Smigmator. Hlavním pilířem jeho koncertní show budou písně z nového alba
Murphyho zákon. „To oplývá mladistvou
energií, dravostí a je v něm zřejmý i velmi
silný nádech pop music. Je to prostě swing
21. století,“ uvedl Zdeněk David z kulturního domu.
Vstupenky na zábřežský koncert Jana
Smigmatora a jeho bandu v ceně od 390
korun jsou k dispozici online na webových stránkách kulturak.info nebo v infocentru. 
(red)

Slavná komedie dorazila v divadelním pojetí
Převzít filmovou klasiku a převést ji na divadelní prkna, to je velká výzva. Veselé Velikonoce,
které proslavil film s Jean
-Paul Belmondem, toho
mohou být příkladem.
Příběh
slaměného
vdovce, jehož manželka
vyrazila z města a který
si přivedete do prázdného bytu atraktivní dívku,
snad i budoucí milenku, znají nejen obdivovatelé božského rošťáka. A mnohého napadne,
že vylhat se ze situace
tím, že budu půvabnou mladici vydávat za vlastní dceru, není nejšťastnější nápad.
Divadelní hra představená v kulturním domě v pátek 25. března se ale od
filmu v mnohém liší. Je méně crazy, humor větší měrou těží z dialogů, postavy
včetně hlavního hrdiny jednají s menší suverenitou. Martin Hofmann svoji

Za oponou zazpívá
Mucha
Většinovým publikem nepochopená,
kritikou nedoceněná, milovaná i nenáviděná Mucha zahraje ve čtvrtek 14.
dubna v Zábřehu. „Tato brněnská kapela se vyznačuje dechberoucí energií,
syrovým, avšak zároveň melodickým
zvukem a přisprostlými, ale upřímnými texty. Formace Mucha sdružená kolem punkerky Nikoly Muchy se do povědomí lidí zapsala nejen svým nevybíravým vystupováním, ale zejména provokativními hity, které obíhají zejména
po sociálních sítích,“ uvedl ke koncertu, který nabídne kulturák v intimním prostoru svého jeviště, produkční
Vratislav Jarmar. Kapacita míst na akci
se začátkem ve 20 hodin je omezena,
vstupné lze pořídit v předprodeji za
250 Kč. 
(red)

Ovečka Shaun potěší
i ukrajinské děti
Nejen pro děti ukrajinských uprchlíků připravil zábřežský biograf na Velikonoční neděli 17. dubna promítání
animovaného snímku Ovečka Shaun ve
filmu: Farmageddon, vybraného mimo
jiné i z důvodu jeho jazykové bezbariérovosti. „Film nabitý dějem a řadou
vtipných nápadů nabízíme především
proto, aby si děti a jejich rodiče mohli na chvíli oddychnout a myšlenkami
se odreagovat od hrůz války,“ vysvětlila vedoucí kina Věra Smrčková. Retro umožní vstup na projekci, která je
otevřena i českým dětem a rodinám, za
symbolickou desetikorunu. „Máte-li ve
svém okolí rodinu, která uprchla před
válkou, dejte jí prosím o akci vědět,“
vybízejí pořadatelé. Promítat se bude
od 15 hodin. 
(red)

V kulturáku zahraje
slovenský Black Band
Taneční a poslechové odpoledne se
slovenskou skupinou Black Band připravil kulturní dům na neděli 24. dubna. Populární kapela, která je známá
především díky účinkování v televizi
Šlágr, hraje písně slovenského středního proudu, světové evergreeny i lidové melodie. Jedinečný zvuk jí dodává
Jana Apolenová se svým sametovým
hlasem v doprovodu tří mužských vokálů. Pořadatelé upozorňují, že vstupenky zakoupené na původní termín
tohoto pořadu, tedy 16. leden letošního
roku, zůstávají v platnosti. Akce má začátek v 15 hodin, vstupné činí 200 korun. 
(red)

Rozpis domácích utkání
SK Sulko – jaro 2022

roli svůdníka dosti dobře vystihl, možná
má představitel Stephana v jeho podání
méně štěstí u žen, než je tomu u filmu.
Což vůbec nevadí, divák se v postavách
může snáze poznat.
Hra s minimem hluchých míst tak nabídla příjemné odreagování s plejádou
gagů, komických situací i dějových překvapení, která byla žertovná stejně jako
ve filmu.
(red)

Muži A
Datum Den
3. 4. Ne
24. 4. Ne
27. 4. Stř
1. 5. Ne
8. 5. Ne
15. 5. Ne
22. 5. Ne
29. 5. Ne
5. 6. Ne
12. 6. Ne
19. 6. Ne

Čas
15:30
16:00
16:30
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Soupeř
FK Mohelnice
TJ Sigma Lutín
FC Želatovice
TJ Sokol Ústí
SK Lipová
FC Dolany
Kralice na Hané
Sokol Bohuňovice
FK Medlov
FK Šternberk
Brodek u Přerova

Muži B
2. 4. So
17. 4. Ne
7. 5. So
14. 5. So
28. 5. So
11. 6. So

15:00
13:30
16:30
16:30
17:00
17:00

Sokol Palonín
Postřelmov B
FK Krchleby
Sokol Lukavice
Celtic Libivá
TJ Podolí
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KALENDÁŘ AKCÍ

Čtvrtek 7. dubna

Úterý 19. dubna

BEZPEČNOST SENIORŮ

LOCHNESSKÁ PŘÍŠERA

Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

Beseda s Policií ČR a Městskou policií Zábřeh.

JAK NA ČERPÁNÍ MINIDOTACÍ ANEB ŠABLONY PRO NEZISKOVKY

Inspirace a informace, jak získat finance pro činnost vaší organizace. Kontakt: Hanka Olejníková,
olejnikova@hornipomoravi.eu, 725 940 340.

Kancelář MAS, Valová 268/2, Zábřeh, 2. patro, 16:00 – 17:30

Beseda s Jitkou Václavíkovou.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Prodej regionálních produktů. Další trhy 18. května.

Náměstí Osvobození, 8:00 – 16:00

TOULKY SIAMEM – ZEMÍ BÍLÉHO SLONA

BIO SENIOR – ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

FILMÁČ – NA CESTĚ

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Dobrodružný, 143 min, bez omezení, dabing.

Pátek 8. dubna

Komedie, 93 min, bez omezení, české znění.
Road movie, 93 min, bez omezení, titulky.

Kino Retro, 16:00, 70 Kč

Kino Retro, 19:00, 120 Kč

Čtvrtek 21. dubna

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

RUDOLTICE – RYCHTA POD SKŘÍTKEM – HRABĚŠICE

STÍNOHRA

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

10. ročník Jarní vycházky. Vedoucí p. Malá, 732 572 629.

Kino Retro, 16:30, 130 Kč

Dobrodružný, 143 min, bez omezení, dabing.

Dobrodružný, 143 min, bez omezení, dabing.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Thriller, 103 min, nevhodné do 12 let, české znění.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Sobota 9. dubna

Komedie, 95 min, bez omezení, české znění.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Pro hráče od 12 let. S sebou vlastní pálku. Přihlášky do 7. 4. na kontaktech: kubicek.jana@seznam.cz,
605 536 270 nebo odevzdat na recepci Charity Zábřeh

Katolický dům, zápis 8:30, start 9:00, poplatek 100 Kč, děti do 18 let 50 Kč

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Animovaný, 100 min, bez omezení, dabing.

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

SEVEŘAN

Dobrodružný, 136 min, nepřístupné do 15 let, titulky.

PO STOPÁCH ESKYMO WELZLA – 23. ROČNÍK

Trasy: pěší 5, 10, 15, 25, 35 a 50 km, cyklo 21, 26, 42 a 52 km. Info: magdalena.schwarzova@seznam.cz,
www.kctzabreh.cz, 737 712 453.  Městský stadion Zábřeh, start 6:30 – 10:00, 40 Kč, děti do 15 let 15 Kč

EVANGELÍCI NA ŠUMPERSKU

Muzeum Zábřeh, 9:00, plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

Výstava potrvá do 5. 6. 2022.

MORBIUS

Komedie, 110 min, bez omezení, dabing.

Akční, 108 min, nevhodné do 12 let, dabing.

Kino Retro, 16:30, 130 Kč

JEŽEK SONIC 2

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA

SPOLEČENSTVO OBĚTÍ. OTÁZKA ODPOVĚDNOSTI ČLOVĚKA ZA JEHO ŽIVOT

Katolický dům, 18:00

Úterý 12. dubna

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

VELIKONOCE V ZÁBŘEŽSKÉM MUZEU

Zdobení kraslic voskem, výroba drátovaného ptáčka, pečení a zdobení perníčků, velikonoční dekorace
na skřipci. Akce je vhodná pro školní i předškolní kolektivy. Rezervace na kontaktech: zabreh@
muzeum-sumperk, 583 413 646.
Muzeum Zábřeh, 9:00 – 16:00, 50 Kč

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
MARIAN JELÍNEK – VNITŘNÍ SVĚT VÍTĚZŮ

Komedie, 95 min, bez omezení, české znění.

ŠLÁGR V ZÁBŘEHU: BLACK BAND

Taneční odpoledne se slovenským triem. Občerstvení zajištěno. Kulturní dům, velký sál, 15:00 – 18:00, 200 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pohádka, 100 min, bez omezení, české znění.
SK Sulko

Výšlap Orlickoústeckem. Vedoucí p. Sklenářová, 605 450 743.

VYŠEHRAD: FYLM

Odjezd ČD, 6:54

POSLEDNÍ ZÁVOD

Drama, 95 min, nevhodné do 12 let, české znění.

SEVEŘAN

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Dobrodružný, 136 min, nepřístupné do 15 let, titulky.

ZA OPONOU: MUCHA

Kino Retro, 15:00, 100 Kč
Městský stadion Zábřeh, 16:00
Kino Retro, 17:30, 110 Kč
Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Pondělí 25. dubna

JIŘÍ KOLBABA: SEVEROZÁPADNÍ AFRIKA

Kino Retro, 17:30, 140 Kč

Komedie, 105 min, nepřístupné do 15 let, české znění.

SK SULKO ZÁBŘEH – TJ SIGMA LUTÍN
PROMĚNA
Animovaný, 100 min, bez omezení, dabing.

Čtvrtek 14. dubna

ŽICHLÍNEK – MARIÁNSKÁ STUDÁNKA – ŽICHLÍNEK

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Neděle 24. dubna

Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

Přednáška známého sportovního trenéra, psychologa a mentálního kouče, který se mimo jiné proslavil
spoluprací s Jaromírem Jágrem nebo Karolínou Plíškovou.

Kino Retro, 19:00, předprodej 250 Kč, v den akce 300 Kč, vstupenky na místa

Kino Retro, 17:00, 130 Kč

Pestrou směsici tanečních melodií zahraje komorní smyčcový orchestr a orchestr MORAVIA BIG
BAND, největší hity českých i světových popových hvězd skupina KREYN. Ples moderuje a s velkým
bandem zpívá JAN SMIGMATOR. Atraktivní doprovodný program.

Kulturní dům, velký sál, 19:30, 690 Kč (občerstvení formou švédských stolů)

Pondělí 11. dubna
Přednáška Marka Orcho Váchy.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Sobota 23. dubna

Neděle 10. dubna
Dobrodružný, 143 min, bez omezení, dabing.

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Kuchařská show inspirovaná knihou U nás v Evropě. Účinkují: Lukáš Hejlík a Alan Novotný.

Kino Retro, 18:30, 140 Kč, studenti 90 Kč

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Komedie, 95 min, nevhodné do 12 let, české znění.

Kino Retro, 16:30, 130 Kč

LiStOVáNí: VAŘÍME Z VODY

Port de Bras a cvičení na trampolínkách. Přihlášky online na www.kulturak.info nebo na kontaktech 725
046 589, zikova@kulturak.info. 
Kulturní dům, velký sál a klubovna, 9:00 – 10:00

PROMĚNA

Odjezd ATB poliklinika, 7:25

Pátek 22. dubna

SOBOTA PRO ŽENY

Koncert mluveného slova populárního cestovatele a fotografa.

Kulturní dům, velký sál, 18:00, předprodej 150 Kč, v den akce 200 Kč, děti do 15 let 50 Kč

Úterý 26. dubna

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE A VOLBY DO SAMOSPRÁVY KLUBU
DŮCHODCŮ
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

Koncert folk-punkové formace v čele s kontroverzní písničkářkou Nikolou Muchou. Kapacita míst
omezena.
Kulturní dům, jeviště velkého sálu, 20:00, předprodej 250 Kč, v den akce 300 Kč

Středa 27. dubna

Pátek 15. dubna

POSLEDNÍ ZÁVOD

SK Sulko

Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Drama, 95 min, nevhodné do 12 let, české znění.

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Dobrodružný, 143 min, bez omezení, dabing.

Sobota 16. dubna

Tvrz Nemile

Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

Středa 20. dubna

Cestovatelská přednáška fotografa Davida Hainalla o Thajsku. Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

Myšák

Zábřeh 5/2022

S sebou špekáček na opečení. Kontakt: Ferda Kubíček, 602 564 946.

Sraz u Rafandy, 10:00

VELIKONOCE NA TVRZI (16. – 17. DUBNA)

Jarně vyzdobené interiéry, pohodová atmosféra, pro děti je připravena soutěž.

Tvrz Nemile, 10:00 – 18:00, dospělí 90 Kč, děti zdarma

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ NA BOZEŇOVĚ

Výtvarná dílnička, zdobení kraslic, pletení pomlázek, malování na obličej. Více na www.bozenov.cz.

Sport & Relax areál Bozeňov, školící sál Wellness hotelu Bozeňov, 11:00 – 17:00, vstup volný

ZLOUNI

Kino Retro, 17:30, 130 Kč

Animovaný, 100 min, bez omezení, dabing.

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Komedie, 95 min, nevhodné do 12 let, české znění. 

Neděle 17. dubna

Komedie, 110 min, bez omezení, dabing.

SEVEŘAN

Dobrodružný, 136 min, nepřístupné do 15 let, titulky.

Dne 5. dubna 2022 si připomeneme 1. výročí úmrtí

Jiřího Oklešťka.

Stále vzpomíná manželka Yveta, Jiří a Ivana s rodinami, ostatní
příbuzní, rodina Crhova a kamarádi z hokeje a kuželek.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Kino Retro, 17:00, 130 Kč
Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Kino Retro, 17:30, 80 Kč
Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Čtvrtek 28. dubna

STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM – BRANNÁ

Odjezd ČD, 7:31

Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.

VESELÁ POUŤ

Unikátní dětská revue s loutkami v nadživotní velikosti. Představení připravila loutkoherecká skupina
Loudadlo. Hosté: JŮ A HELE. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti od 3 let i veřejnost.

Kulturní dům, velký sál, 10:00, 60 Kč

PROMLČENO

Thriller, 95 min, nevhodné do 12 let, české znění.

VYŠEHRAD: FYLM

Komedie, 105 min, nepřístupné do 15 let, české znění.

Kino Retro, 17:30, 120 Kč
Kino Retro, 20:00, 140 Kč

Pátek 29. dubna
Komedie, 95 min, bez omezení, české znění.

Kino Retro, 15:00, vstupné pro všechny 10 Kč

JEŽEK SONIC 2

pana

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

BIJÁSEK (NEJEN) PRO UKRAJINSKÉ DĚTI
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON

Městský stadion Zábřeh, 16:30

Animovaný, 110 min, bez omezení, dabing.

Komedie, 95 min, bez omezení, české znění. 

ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK A LESA

Animovaný, 85 min, bez omezení, dabing.

SK SULKO ZÁBŘEH – FC ŽELATOVICE
BIJÁSEK – ENCANTO

Kino Retro, 17:30, 140 Kč

JAN SMIGMATOR & BIG BAND

Turné k pop-swingovému albu Murphyho zákon. Swing jednadvacátého století v podání zpěváka,
moderátora a dramaturga rozhlasového pořadu Klub Evergreen.

Kulturní dům, velký sál, 19:00, 390, 440 a 490 Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Dobrodružný, 143 min, bez omezení, dabing.

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Dne 15. 4. 2022 vzpomeneme 1. smutného výročí odchodu
našeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka,
pana

Miroslava Doležela.

18. března by se dožil 77 let.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Jaroslava, dcera a synové
s rodinami, rodina Pospíšilova a sestry s rodinami.
Za tichou vzpomínku děkujeme.

ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, periodický tisk územního samosprávného celku, vychází 17x ročně. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh. Vydavatel:
Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640. Místo vydávání: 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
a tisk: Trifox Šumperk. Náklad 6.400 kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 20. dubna, číslo 6 vyjde 27. dubna 2022.

