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Na Božence se znovu naplno rozběhly
stavební práce

O týden dříve si děti ze Základní školy
B. Němcové přišly pro své vysvědčení.
Ve škole se totiž vzápětí naplno rozběhly
stavební práce na zateplení sedmi pavilonů v rámci projektu snížení energetické náročnosti a zlepšení kvality vnitřního
prostředí školy.
Celý projekt je kvůli své náročnosti
a výuce žáků rozložen do tří etap s maximálním využitím letních prázdnin. „Při
první etapě, která byla realizována loni,
probíhaly stavební práce na správní budově a na dvou učebnových pavilonech.
V letošním roce jsou tedy na řadě další
dva pavilony,“ informoval starosta František John.
Konkrétně čeká všech sedm pavilonů
školy výměna oken a dveří, zateplení ob-

vodového pláště a podhledů v podstřešním prostoru. Projekt řeší také větrání
všech učeben, a to prostřednictvím interiérových větracích jednotek.
„Vedle úspor energie si slibujeme také
zkvalitnění prostředí pro děti a zlepšení
vzhledu budovy. V roce 2020 tedy zbývá
dokončit poslední dva pavilony, aktuálně
je také projektovaná rekonstrukce školní
jídelny a kuchyně,“ doplnil John.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí
a jeho celková cena dosahuje k 52,6 milionu korun. Městu se na jeho realizaci podařilo získat dotaci ve výši 11,9 milionu
korun, investice města tedy činí přes 40
milionů.
(red)

Město ocení rozkvetlá okna, balkony
i předzahrádky
Květy všech barev zdobí v tuto dobu
předzahrádky, balkony a okna domů. Za
krásou se ale skrývá spousta práce a trpělivosti. Město chce opět péči o rostliny
a zeleň ocenit. Vyhlašuje proto druhý ročník soutěže o nejkrásnější předzahrádku,
balkon a okna.
Cílem soutěže je podporovat občany
při zkrášlování předzahrádek bytových
a rodinných domů včetně balkonů, teras a lodžií. Hodnotit se bude květinová
a další výzdoba v několika kategoriích:
nejlepší úprava předzahrádky rodinného domu, nejlepší úprava předzahrádky
bytového domu, nejrozkvetlejší okna
a květinová výzdoba balkonu, lodžie či
terasy. Přihlášku může podat i osoba,
která o prostor osobně nepečuje, ale zná

jméno dotyčného vlastníka nebo pečovatele zkrášleného prostoru a získá jeho
souhlas. Do prvního ročníku se přihlásilo
20 soutěžících.
Ani město nezahálí. Na sloupech veřejného osvětlení jsou tradičně zavěšeny
truhlíky a rozkvétají letničkové záhony.
Během jara proběhla výsadba i revitalizace stromů v různých částech města.
„Soutěžní fotografie se jménem a adresou mohou občané posílat na e-mail
zabrehkvete@muzabreh.cz, do zpráv na
facebooku Města Zábřeh nebo poštou na
adresu Městský úřad Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, a to do 31.
srpna 2019. Vyhlášení výsledků proběhne následně v září,“ informovala mluvčí
města Lucie Mahdalová. 
(red)

Informace z města

• Svoz odpadu ve svátek. Technické
služby Zábřeh upozorňují občany města,
že svoz odpadu ve svátek 5. července bude
prováděn dle harmonogramu, a to včetně
městské části Pivonín – Růžové Údolí.

EKO servis Zábřeh upozorňuje firmy
a živnostníky města Zábřeh, že svoz odpadu ve svátek 5. července nebude prováděn. Náhradní svoz proběhne ve čtvrtek 4.
července. 
(red)

Bouřka řádila také v Zábřeze

Přestože ve čtvrtek 13. června zasáhla citelně bouře s přívalovými dešti především oblast kolem Lesnice, Brníčka
a na Šumpersku, nevyhlo se běsnění živlů
ani Zábřehu. Zasahovat musela i Jednotka
sboru dobrovolných hasičů, která zamířila
ke skaličskému lomu, kde několik stromů
spadlo na elektrické vedení a BMX trať.
Ta byla krátce po své závodní premiéře
poškozená proudy valící se vody.
Voda se valila také do sklepů, v některých částech města nadělalo škody na zahradách krupobití. Asi k nejvážnějšímu
incidentu ale došlo na hrázi Oborníka, kde

se vzrostlá lípa vyvrátila i s kořeny a spadla do areálu Perly (na snímku). 
(mk)

Filmové hity přilákaly na náměstí
tisíce posluchačů

Loňské Notování Zábřehem nastavilo
laťku velmi vysoko. Přesto organizátoři
z Dechového orchestru Zábřeh dokázali
v sobotu 8. června své minulé vystoupení ještě překonat. Koncert filmové tvorby
tak znovu provázela perfektní nálada, náměstí zaplněné více než pěti tisíci nadšených diváků a opakované ovace vestoje.
Bohatý program pod širým nebem začal odpoledne vystoupením šesti uskupení na pódiu na Masarykově náměstí,
v Levandulové kavárně a Café Carré.
V osm hodin večer odstartoval zlatý
hřeb večera, koncert filmové hudby v podání Dechového orchestru Zábřeh. Vystoupení působivě doplnil také čtyřicetičlenný vokální sbor vzniklý spojením
loučenského sboru Taptýda a mohelnické Arietty.
Po znělce Universal Studios pozdravil

přítomné starosta František John a pak se
zaplněné náměstí dočkalo songů ze Supermana, Schindlerova seznamu či celé
řady českých i zahraničních seriálů.
Více než tříhodinový program byl doprovázený projekcí, v níž záběry na vystupující střídaly ukázky z filmů. Největší ohlas měly Zrodila se hvězda, Bohemian Rhapsody nebo Ledové království.
Skvělé aranžmá, výkony orchestru
dirigovaného Lubošem Vepřkem, sboru i sólistů diváky skutečně nadchly,
na pódiu v jednu chvíli stálo přes sto
vystupujících. Ti se dočkali zasloužené odezvy. „Úplně se mi rozklepala kolena, když jsem viděl tolik lidí
a tak vřelé reakce, takový koncert nepamatuju," uvedl Vít Komárek, jeden
z organizátorů a nejdéle hrajících členů orchestru. 
(mk)

Další číslo zpravodaje vychází 24. července.

Výzva pro fotografy z roku 1989
Máte doma fotografie zachycující listopadové události roku 1989 v Zábřehu?
V souvislosti s letošním 30. výročím Sametové revoluce hledáme pro připravovanou výstavu snímky nebo jakékoli tiskoviny z této revoluční doby. Budeme rádi,
když nám zapůjčíte fotografie ze svých
soukromých archivů a podělíte se tak
s ostatními o historické okamžiky novodobých dějin našeho města.
Snímky by měly jakýmkoli způsobem dokládat atmosféru roku 1989, ať už
předlistopadové měsíce nebo listopadové
a prosincové události převratu, jak probíhal v Zábřehu nebo jeho blízkém okolí. Fotografie lze doručit osobně do infocentra kulturního domu, případně v elektronické podobě zaslat na emailovou adresu david@kulturak.info. Důležité je uvést
kdo, kdy a kde snímek pořídil, popř. kdo
je na něm zachycen, pokud jsou vám tyto
údaje známy. „Pro výstavu, ale i další pří-

padné využití, bude velice cenné, když fotografii či dokument doplníte krátkým popiskem – může jít o vzpomínku toho, kdo
fotografii pořídil, toho, kdo je na ní zachycen, nebo i současný komentář, který pozadí vzniku fotografie vysvětlí,“ apeluje
Zdeněk David z kulturního domu. Veškeré zapůjčené materiály budou jejich majitelům vráceny do konce září.
Ze získaných fotografií a dokumentů budou vybrány ty nejzajímavější, které budou naskenovány, kvalitně vytištěny a umístěny na podzimní výstavě, ale
také prezentovány v rámci koncertu skupiny Spirituál kvintet. Ten se uskuteční
v den státního svátku 28. října v kulturním domě. „Zvažujeme i další využití získaných fotografií tak, aby byly zdokumentovány především pro budoucí generace.
Vše ale bude záležet na množství a kvalitě
získaného materiálu,“ doplnil k záměrům
města starosta František John. 
(red)
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KRÁTCE Z RADY

Rada města na svém jednání v úterý 11.
června mj. projednala následující materiály:
• Souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu pozemku o výměře 192 m2
Společenství vlastníků domu č. p. 2472
v Zábřehu, 28. října 33 za účelem parkování osobních automobilů a pozemku o výměře 528 m2 Bytovému družstvu Kasárna ke sportovnímu a rekreačnímu využití
a umístění kontejnerů na komunální odpad.
• Schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem a společností Kaufland v souvislosti se stavbou
Optická přípojka Olomoucká.
• Schválila pronájem parkovacího stání č. 12 v budově Nerudova 2082/7 za
cenu 620 Kč + DPH/měsíc k parkování
osobního automobilu.
• Schválila partnerství v projektu Komunitní plánování sociálních a návazných
služeb v Zábřehu mezi městem a Střediskem rozvoje sociálních služeb, o. p. s.
• Souhlasila s udělením věcných darů
prvním třem vítězným týmům 4. sportovních her seniorů konaných dne 20. září.
• Schválila poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 66.000 Kč ZŠ a MŠ
Rudolfa Pavlů na nátěr oken a 700.000 Kč
MŠ Severáček na opravu sociálního zařízení.
• Schválila Školní jídelně Severovýchod nákup dvou plynových zásobníkových ohřívačů vody v celkové předpokládané částce 313.499 Kč vč. DPH.
• Schválila partnerství v projektu Dětská skupina Myška mezi městem a Alzheimercentrem Zábřeh.
• Schválila darovací smlouvu uzavíranou mezi městem a Olomouckým krajem,
na základě které obdrží město finanční dar
ve výši 15.000 Kč za umístění v soutěži
O keramickou popelnici.
• Schválila přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 1,75 milionu Kč na projekt Nové dopravní hřiště u ZŠ Severovýchod a schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem a krajem.
• Uložila odboru rozvoje a územního
plánování připravit projektovou dokumentaci pro zbudování venkovního tobogánu
a studii řešení další etapy krytého bazénu obsahující výukový bazén se zázemím vhodně
doplněný prvky k rekreačnímu využití.
• Schválila podání žádosti o podporu
z Národního programu Životní prostředí
na projekt Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Zábřeh.
• Schválila na základě vyhodnocení výsledku zadávacího řízení uzavření
smlouvy s firmou JR Stavby CZ na opravu
komunikace na ulici Boženy Němcové za
1.673.033 Kč vč. DPH s termínem dokončení nejpozději 31. července 2020.  (red)

Na Zahradní slavili
Den otců

Na MŠ Zahradní se v pátek 14. června
změnila zahrada v dějiště oslav Dne otců.
Pro děti a tatínky byly nachystané soutěže. Společnými silami procházeli dráhou
s balančními prvky, plnili láhve vodou,
malými vodními děly shazovali plechovky. Děti také soutěžily s tatínky v namotávání aut na provázek.
K veselému odpoledni plnému her
a smíchu přispěl simulátor formule,
o který byl velký zájem, akci také doprovázelo krásné slunečné počasí.
Školní rok děti zakončí výletem do
Dinoparku, sportovním dopolednem
a slavnostním rozloučením s dětmi, které
po prázdninách nastupují do základních
škol. 
(red)

Novou atletickou dráhu vyzkoušely
jako první děti ze školek

Nová atletická dráha městského stadionu má za sebou první velkou zkoušku. Na
start se postavili ti nejmenší zábřežští závodníci – děti z mateřských školek z města i okolí. Stovky jich sem v úterý 18.
června dorazily na už sedmnáctý ročník
Mateřinkové olympiády.
Po zahájení akce předsedou Sportovních klubů Zábřeh Miloslavem Tempírem
a slavnostním výstřelu ze startovací pis-

tole se malí olympionici
rozešli bojovat ve třech
tradičních disciplínách
– běhu na 30 metrů, skoku do dálky a hodu tenisovým míčkem. Děti ale
nežily jen sportovními
výkony, pořadatel soutěže Mateřská škola Severáček připravil již tradičně řadu her a soutěží
tentokrát zaměřených na
řemesla a povolání.
Děti plnily celou
řadu úkolů. S vervou se pustily například
do úklidu nepořádku, rybolovu, stavění
z kostek, jízdy vlakem, vyzkoušely si
také, jaké je to být archeologem, detektivem nebo servírkou. K dispozici měly
také odrážedla, kola a koloběžky či skákací hrad. Na závěr si po předání diplomů
a medailí školky s sebou odnesly i sportovní náčiní, které věnoval hlavní sponzor
akce, Město Zábřeh. 
(mk)

Páťáci opět bojovali o poklad paní Magdaleny
Zábřežské muzeum ve čtvrtek 16. května přivítalo 6. ročník vlastivědné soutěže
pro týmy páťáků z místních škol, ke kterým se přidali soutěžící z Nemile, Postřelmova a Dubicka. Pro všechny přichystal
autor soutěže Jaroslav Vít ze ZŠ B. Němcové množství historických a regionálních
úkolů.
Soutěžící přivítala v úvodní scénce samotná paní Magdalena Vizovská, podobně se později zúčastnili audience u krále
Vladislava Jagellonského, vždy je však
čekal postřehový test. Protokol o české
historii, stará mapa či aktivity v expozici

muzea – to bylo jen pár úkolů z první části soutěže. Poté týmy vyrazily do terénu,
čekal je morový sloup i oblíbená městská
hra. Po návratu do muzea přišla na řadu
třeba hanáčtina či erby, nechyběly významné osobnosti regionu či klip o Eskymo Welzlovi. Opravdu zapeklité byly již
tradiční místopisné úkoly.
Letos si vavříny vítězů odnesl jeden
z týmů ZŠ Školská následovaný oběma
týmy ze ZŠ B. Němcové. Ty měly dokonce stejný počet bodů, o pořadí nakonec rozhodl vyšší bodový zisk v závěrečné zteči. 
(red)

Exkurze do Levandulové farmy v Bezděkově

V pondělí 27. května se šesťáci ze ZŠ
a DDM Krasohled vydali do Bezděkova
na levandulovou farmu Drlíkových. Na
komentované prohlídce levandulových
polí se žáci dozvěděli, jaké odrůdy levandule se pěstují, k čemu se využívá, jak se
zpracovává a hlavně, co obnáší její pěstování. Na menším poli pak v rámci pracovního vyučování pomohli vyplet keříky téměř rozkvetlé levandule.

Poté následovala prohlídka celé farmy
včetně výroben a ochutnávka levandulové limonády. Součástí firmy je i krámek
s mýdly, sirupy, nápoji, oleji, polštářky pro dobré spaní a speciálním likérem.
Hned v jeho sousedství je i galerie s obrazy a artefakty vztahujícími se k levanduli. Nakonec byli žáci pozváni i na Bezděkovský levandulový festival, který se
bude konat 5. a 6. července. 
(red)

Radnice přijme nové
zaměstnance

Na obsazení tří pracovních pozic vypsala zábřežská radnice výběrová řízení. Na dobu neurčitou přijme úřad od
ledna 2020 vedoucího odboru rozvoje
a územního plánování. „Náplní pestré
práce vedoucího zaměstnance bude řízení, koordinace a kontrola daného odboru, zajišťování pořízení koncepčních
materiálů, studií, projektů a dokumentací potřebných pro rozvoj města, komplexní koordinace zadávání veřejných
zakázek či řízení přípravy a realizace
investic,“ uvedla tajemnice městského úřadu Jana Krasulová. Od zájemců
se očekává praxe v oblasti realizace investic nebo územního plánování, orientace v právních předpisech ve stavebnictví i zkušenost s vedením pracovního kolektivu. Přihlášky lze podávat do
28. června.
Od srpna přijme radnice na tentýž
odbor také správce informačních a komunikačních technologií a infrastruktury. Jeho činnost bude mimo jiné zaměřena na zabezpečení a vyhodnocování
agend v oblasti pořizování, aktualizace
územně analytických podkladů, zajištění provozu a dalšího rozvoje mapového
serveru města, příprava podkladů rozvoje GIS či tvorba pasportů. Přihlásit se
lze do 19. července.
Na oddělení dopravy odboru správního se hledá referent, jehož hlavní pracovní náplň zahrnuje výkon dopravního
úřadu v oblasti městské dopravy a výkon silničního správního úřadu. Termín
nástupu je stanoven na srpen a přihlášky lze zasílat do 16. července.
„Bližší informace a kontakty k jednotlivým výběrovým řízení jsou zveřejněny na www.zabreh.cz v sekci Město
a úřad/Volná pracovní místa,“ doplnila
Krasulová. 
(red)

Vodní svět doplnil zahradu
školky na Strejcové

Volejbalisté připravili první losovaný turnaj
žáků a žákyň

V neděli 9. června se na volejbalových kurtech městského stadionu konal
turnaj mládeže ve volejbalu. Zúčastnilo
se ho celkem 86 dětí rozdělených do 32
družstev ve čtyřech věkových kategoriích. V konkurenci družstev z Olomouce, Kojetína, Přerova, Uničova, Šumperku a domácího Zábřehu si domácí
odnesli několik skvělých umístění. Zábřežská družstva opanovala turnaj žáků,

v oranžové a červené kategorii obsadila
3. místo.
V druhé části turnaje proběhl historicky první losovaný turnaj ve volejbalu
žáků a žákyň, kterého se zúčastnilo 47
hráčů z celého Olomouckého kraje. Zvítězilo družstvo Kuba, jehož členy byli
i dva zábřežští hráči Ondřej Šembera a
Jakub Švec i Zábřežačka Adéla Chládková, která hájí barvy Šumperku.  (red)

Na Skaličce si připomněli sto let od výsadby lípy

Před sto lety, na 1. máje 1919, byla před
školou na Skaličce zasazena Lípa svobody, symbol nové československé státnosti. Po sto letech se slavnost, jíž se v roce
1919 zúčastnil zdejší odbor Národní jednoty, sociální demokraté či školáci s pro-

gramem, zopakovala.
Připomínka slavnosti proběhla v pondělí 17. června. U památného stromu, ne
náhodou stojícího před místní školou, se
sešli obyvatelé Skaličky, které pozdravil
starosta František John. Při této významné
příležitosti byl před lípu instalován informační panel a u školy nový stožár na vlajku České republiky. Tu hned v úvodu za
zvuku státní hymny v podání žesťového
orchestru základní umělecké školy vztyčili místní skauti. Poté vystoupily s tematickým programem v podobě písní a básní děti z místní základní školy. Závěr patřil tanečnímu vystoupení dětí z mateřské
školy. 
(red)

Ekologie a zdravý životní styl jsou
hodnoty, které mateřská škola Strejcova
předává dětem. Pokud to počasí dovolí, učí se děti venku, v přírodní zahradě,
která byla vybudována v roce 2015. Od
letošního roku již mohou využívat další část zahrady – vodní svět, který tvoří koryto ze žulových kostek s vodním
kolem a stavidly. „Nový prvek umožní
dětem hry s vodou, otužování a osvěžení
v parném létu. Přebytky vody jsou svedeny do pěstitelské části zahrady, kde zajistí dostatečnou závlahu ovocných stromů, keřů a záhonků,“ vysvětlila ředitelka školky Bronislava Jurka Karafiátová.
Dětem slouží vodní svět od 21. května, kdy děti za pomoci starosty Františka Johna na Jarní slavnosti přestřihly pásku a poprvé roztočily vodní kolo.
Vodní svět byl vybudován díky finanční
dotaci Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady na jeho zbudování
činily 524 tisíc Kč, z toho dotace fondu
obnášela 444 tisíc a dotace Města Zábřeha 80 tisíc Kč. 
(red)
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Firma s 20 letou tradicí

VÝROBA			

REALIZACE

Interiérové studio Tomáš Komárek, Olomoucká 10, Zábřeh

AUTOKLÍČE

ŠKOLSKÁ 8
ZÁBŘEH

Tel.: 605 410 442
EC služby, s.r.o., Smluvní partner ČEZ
přijme do pracovního poměru

REFERENTKU KONTAKTNÍHO MÍSTA
Požadujeme: SŠ s maturitou, znalost práce na PC, MS office, znalost
SAP výhodou, příjemné vystupování, komunikativnost, spolehlivost,
zodpovědnost, odolnost vůči stresu
Náplň práce: obsluha zákazníků ČEZ Prodej, a.s.
Nástup od 15. 7. 2019 nebo dohodou. Pracoviště Zábřeh.
E-mail: ecsluzby@seznam.cz | Mobil: 728 098 393 | www.ecsluzby.cz

®

PRODEJ

www.kuchyne-komarek.cz

TEL: 608 450 560
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ŽELEZÁŘSTVÍ
NOVĚ PRODEJ elektromateriálu
Pracovní oděvy a ochranné pomůcky
Nářadí pro profesionály i kutily
Vybavení dílen

HUTNÍ MATERIÁLY

www.zjp.cz

Olomoucká 2232/8, Zábřeh
Technik centrum - 583 450 362
Steel centrum - 583 450 363
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Unikátní koncept
péče o klienty
s Alzheimerovou chorobou

Respekt a úcta

Odborná péče

Zkušenosti

Individuální přístup pro

Unikátní koncept péče

Máme již 22 let zkušeností s odbornou péčí

maximální kvalitu života

přizpůsobený diagnóze a

o nemocné Alzheimerovou chorobou ve

našich klientů.

specifickým potřebám klienta.

13 centrech po celé České republice.

Přijímáme nové klienty.

Centrum Zábřeh

Volejte sociální pracovnici: +420 778 494 035.
Smetanova 196/52, Zábřeh 789 01
Více na www.alzheimercentrum.cz

kusové
koberce

Fika

materiál 100% PP Frisé,
výška vlasu 7 mm, velký výběr vzorů,
barevných kombinací
a rozměrů

Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 59x v ČR

Zábřeh, Leštinská 2429

obchodní zóna vedle Kauﬂandu • tel.: 581 701 760 • po–ne 9–19

inzerat-Breno-ZabrehZprav-0719_217x150.indd 1

-15
Zábřežský zpravodaj 07/2019

BUĎTE
ORIGINÁLNÍ...
BRENO.cz
sledujte náš facebook
www.facebook.com/koberce.breno

KUPON NA SLEVU
při nákupu

%

Platí pouze do 31. 7. 2019!

Vztahuje se pouze na zboží na prodejně.
Slevy se nesčítají. Neplatí zpětně, na služby,
na akční zboží, ani na objednávku.

18.06.2019 19:01:52

INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ
/ INZERCE
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Dne 13. června tomu byl rok,
co nás navždy
opustil manžel, tatínek,
dědeček a strýc,
pan

Josef Dokoupil.

S láskou vzpomíná manželka a dcery Mirka
a Lenka s rodinami.

Zábřeh
13/2019
Zábřeh 15/2015

Není zapomenut ten, jenž nás miloval, rád pracoval
a rád se smál.
Dne
27. června
1959
zemřel
dlouho
chtěl
s námi
všakkdy
přetrhla
se
DneJeště
14. června
uplyne
již
pět letbýt,
od doby,
nás navždy
ve
věku
17
let
života
nit.
opustil náš milovaný a milující manžel, tatínek, dědeček a
student místní
SPŠADkamarád
výborný

Není zapomenut ten, jenž nás miloval,
rád pracoval a rád se smál.

Dne 14. června uplynulo již pět let od doby,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
a milující manžel,
tatínek, dědeček a výborný kamarád,

Ing.Matějka.
Jaroslav Bajer
Zdeněk

Ing. Jaroslav Bajer.
S láskou vzpomínají manželka Karla, děti Jaroslav a Alena
s rodinami, sestra Božena s rodinou a ostatní příbuzenstvo.
Za tichou vzpomínku všem přátelům a známým děkujeme.

S láskou vzpomínají manželka Karla, děti Jaroslav a Alena
s rodinami, sestra Božena s rodinou a ostatní příbuzenstvo.
Za tichou vzpomínku všem přátelům a známým děkujeme.

Vzpomeňte s námi.
Sourozenci Mirka, Franta a Ivana s rodinami.

ŠUMPERK

VOLNÁ MÍSTA
PRO SEŘIZOVAČE
Seřizování strojů a linek,
zajištění plynulého chodu linky
a kontrola kvality výrobků.
Jste manuálně zruční a ovládáte
základy na počítači?
Výuční list technického směru
je u nás velkou výhodou.
MÁME PRO VÁS
• Obědy od 22 Kč a nápoje zdarma.
• Dovolená 25 dnů.
• Kurzy angličtiny zdarma.
• MultiSport karta za 400 Kč/měsíc.
• Neomezené volání a 4 GB za 295 Kč/měsíc.
• Příspěvek na penzijko 300 – 1 100 K/měsíc.
• Bezúročné půjčky na bydlení 50 000 Kč.
• Odměny pro dárce krve 500 – 3 500 Kč.
• Podporujeme studium a zvyšování kvalifikace při práci.
• Vymýšlíme spoustu akcí, výletů a sportovního vyžití
pro vaši rodinu.
A další výhody najdete na

www.pracevtdk.cz
sobota 29. června 2019 od 14.00 hodin
areál hřiště u tělocvičny Skalička

tel. 608 887 366
vybor@sokolzabreh.cz

Program:

sobota
června
2019
14.00
hodin
sobota
29.29.
června
2019
odod
14.00
hodin
areál
hřiště
u tělocvičny
Skalička
areál
hřiště
u tělocvičny
Skalička
-

Soutěže pro děti, řetízkový kolotoč, skákací hrad, bazén a další
Od 17.00 do 24.00 posezení při muzice - hraje DJ ČADA
Po celé odpoledne tradiční pochutiny
Před nepříjemným sluníčkem či deštěm kryté posezení pod párty stany

Dobrovolné vstupné, srdečně zvou TJ LOKO a NAPLAVENINY.
Program:
Program:
- Soutěže pro děti, řetízkový kolotoč, skákací hrad, bazén a další

-

Soutěže pro děti, řetízkový kolotoč, skákací hrad, bazén a další
- Od 17.00 do 24.00 posezení při muzice - hraje DJ ČADA
Od 17.00 do 24.00 posezení při muzice - hraje DJ ČADA
- Po celé odpoledne tradiční pochutiny
Po celé odpoledne tradiční pochutiny
- Před nepříjemným sluníčkem či deštěm kryté posezení pod párty stany
Před nepříjemným sluníčkem či deštěm kryté posezení pod párty stany

Dobrovolné vstupné, srdečně zvou TJ LOKO a NAPLAVENINY.
Dobrovolné vstupné, srdečně zvou TJ LOKO a NAPLAVENINY.

TJ Sokol Zábřeh pronajme
IHNED zavedenou
HOSPŮDKU NA SOKOLOVNĚ,
Sokolská 13 v Zábřehu.
Hostinec U ZÁRUBY, Drozdovská Pila
Otevírací doba upřesněna na našem Facebooku @hostinecuzaruby
Nabízíme:

- o víkendech vždy něco lehkého na jídlo /nabídka jídel na FB/
- vaříme pro větší skupiny na objednávku a dle přání
- uspořádáme soukromou oslavu, firemní večírek
- kapacita 40 osob
- krásné prostředí v nedotčené krajině
Info a objednávky na tel. 583 443 177, 773 673 028
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Červenec bude opět
patřit Mezinárodním
interpretačním kurzům
Zábřežský červenec je mimo jiné spojovaný s hudbou, tancem a kulturním vyžitím. Město už tradičně počátkem prázdnin při Mezinárodních interpretačních
kurzech Zábřeh ožívá krásnými melodiemi nesoucími se z budovy základní umělecké školy. Milovníci umění si přijdou na
své díky množství koncertů pořádaných
v sepětí s touto kulturní událostí nejen na
ZUŠ, ale také v kostele sv. Barbory nebo
na zámku Skalička. Mohou se stát jak
aktivními, tak pasivními účastníky kurzů. Na ty se do Zábřeha sjíždějí významní umělci, tanečníci, muzikanti a hudební
nadšenci z celé republiky a čím dál více
také ze zahraničí, aby se navzájem obohacovali osobitým vnímáním hudby a sdíleli
společnou lásku k umění.
Letošní ročník Mezinárodních interpretačních kurzů Zábřeh se ponese v duchu
oslav. Je to právě deset let, co se zrodil nápad vytvořit prostředí, které by spojovalo
významné umělecké i pedagogické osobnosti, žáky a studenty základních uměleckých škol, středních a vysokých škol
s uměleckým zaměřením a také zájemce
z řad široké veřejnosti. Během těchto let
se kurzy staly neodmyslitelnou součástí
života frekventantů, jejichž nadšení je patrné z opakovaných návštěv, lektorů, kteří
na kurzech pravidelně působí, a také pedagogů ZUŠ, kteří zajišťují chod celého týdne. 
(red)

Prázdninové muzeum
připravilo velkou dopravní
hernu

Muzeum Zábřeh připravilo na prázdninové dny velkou dopravní hernu. Ta rozhodně nebude jen o prohlížení exponátů
„za sklem“ a odchodu domů. Převážná
část výstavy je pojatá interaktivně a obsahuje mnoho her a aktivit s dopravní tematikou. Návštěvníci zde dokonce najdou
i model kokpitu, ve kterém si budou moci
vyzkoušet, jak těžké je pilotovat opravdové letadlo. Na své si však přijdou nejen děti, výstavu si jistě užijí i rodiče, kteří
mohou obdivovat propracovanost vystavených modelů aut, vláčků či letadel.
Vstupné na akci, která je v muzeu přístupná do 4. září, činí 40 Kč, snížené 20
Kč, děti do 2 let zdarma. 
(red)

Cyklus Bravo uzavřel
koncert fenomenálního
klavíristy

KULTURA A SPORT	
Hvězdy na hradě nabídly koncerty,
divadlo i snad up comedy
Také letošní červen patřil dalšímu ročníku multižánrového festivalu Hvězdy na
hradě, který se i letos uskutečnil za podpory Nadace Život umělce a Olomouckého kraje. Úvod na nádvoří v areálu společnosti Talorm patřil ve středu 5. června
komiku Lukáši Pavláskovi a jeho stand up

comedy Kdo nepláče, není Čech. Ve své
one man show Pavlásek, který natočil desítky výstupů do televizních pořadů Na
stojáka a Comedy club a absolvoval stovky vystoupení, představil výběr ze své
tvorby. Témata byla povětšinou letní, především dovolená, cizinci a zvyky Čechů
v zahraničí, Pavlásek ale také zpíval a hrál.

Čtvrteční
představení
veselohry
Commedia dell’arte II. bylo kvůli hrozící bouřce přesunuto do náhradních prostor
kulturního domu. Hra Mechanická žena je
volným pokračováním prvního dílu, který Hvězdy na hradě uvedly v roce 2016.
Herci improvizacemi vytvořili příběh
plný převleků a vtipných zápletek. Diváci
se ale dozvěděli i odpovědi na otázky, zda
může umělá inteligence překonat lidskou,
zda mohou zaměstnanci stíhat manželský
život, jestli existují pilulky na zvětšování
drůbeže či kdy se stane z člověka kůň.

Značný zájem diváků vyvolalo také vystoupení Michala Pavlíčka a instrumentálního tria Martin Ivan – basová kytara, Michal Daněk – bicí, Michal Nejtek – klávesy v úterý 11. června. Obdivovaný kytarový mág a skladatel v první polovině
vystoupení uvedl především svá kytarová
sóla doprovázená triem. Ve druhé půli došlo i na písně z jeho nové desky Pošli to
tam!, zpěvu se ujala Milly Honsová, zaznělo ale třeba také Veliké lalulá z osmdesátých let, kdy Michal Pavlíček působil
v kapele Stromboli.

Čtvrteční koncert šumperské skupiny
O5 a Radeček měl dramatickou předehru
v podobě bouře, která se krátce před zahájením prohnala Zábřehem. Přesto se návštěvníci, kteří se nenechali průtrží odradit, Radečků dočkali. Nejdřív ale vystoupil jako předkapela Richard Baksevanidis
band. Natěšené publikum se poté nahrnulo pod pódium, kde si užilo a pořádně zapařilo u celé řady hitů jako Praha, Máš mě
na svědomí či Sex ve sprše.
(mk)

Léto u zámku láká na hity legendárních
kapel a úspěšné filmy

Kostel sv. Barbory se v neděli 9. června rozezněl skladbami v podání Ivo Kahánka, zřejmě nejlepšího českého pianisty
současnosti. Pro návštěvníky byl připraven velmi zajímavý program, který zahájila Partitura B dur J. S. Bacha, následovalo osm preludií z tvorby českého skladatele Miloslava Kabeláče.
Po přestávce došlo na skladby dalšího
významného českého skladatele, Leoše
Janáčka. Mohutný závěr patřil sonátě Patetická Ludwiga van Beethovena. Mimořádně kvalitní technika a emocionální projev si získaly zábřežské návštěvníky, kterým se tímto, devátým, koncertem uzavřel
ročník 2018/2019 cyklu Bravo konaného
za podpory Olomouckého kraje a Nadace
Život umělce. 
(mk)

Také o letošních prázdninách ožije amfiteátr před zámkem na Masarykově náměstí pohodovou muzikou a několikrát
se promění i v letní filmovou scénu. Na
akce pod otevřeným nebem sem Zábřežská kulturní pozve obyvatele a návštěvníky města vždy během čtvrtečních večerů.
„Od poloviny července až do 22. srpna
u zámku nabídneme tři atraktivní koncerty
a čtyři filmy, které patřily v posledním půlroce v Zábřehu k nejnavštěvovanějším,“
uvedl Zdeněk David z kulturního domu.
Festival Léto u zámku tak odstartuje ve
čtvrtek 11. července projekcí veleúspěšné
komedie Po čem muže touží, která pojednává o tom, jestli to mají v životě snazší
muži nebo ženy. „Úspěšný režisér Rudolf
Havlík v ní vyslal Jiřího Langmajera do
ženského těla Anny Polívkové, ale ponechal mu mužské myšlení,“ popsal hlavní
zápletku filmu à la Tootsie David. O týden později rozezní náměstí kapela Parní
Lucie, která připomene nejen všechny zásadní hity legendární Lucie, ale také jejího
frontmana Davida Kollera. Poslední čer-

vencový čtvrtek promítne „kino pod hvězdami“ divácky úspěšnou českou komedii
Ženy v běhu v hlavních rolích se Zlatou
Adamovskou, Terezou Kostkovou, Veronikou Kubařovou a Jenovéfou Bokovou.
V srpnu nabídne Léto u zámku největší hity legendy českého bigbítu skupiny
Katapult v podání výborných muzikantů
z kapely Katapult Cover Band a strhující
rockovou show, kterou příchozím naservíruje „po čertech dobrej“ Tabák – Kabát
revival z Uherského Hradiště. Ten patří
k nejvyhledávanějším kapelám české revivalové scény. Chybět nebudou ani filmové projekce pod širým nebem, mj. kasovní trhák Bohemian Rhapsody popisující jedinečnou životní a uměleckou jízdu
Freddieho Mercuryho.
Koncerty mají začátek vždy ve 20
hodin, letní kino po setmění, v červenci tedy přibližně v 21 hodin. V případě
nepřízně počasí se filmová představení přesunou do kina Retro. Více informací nabízejí webové stránky kulturak.info.

(red)

Zábřeh 13/2019

Cyrilometodějská pouť
v Ráječku
Pátek 5. července je zasvěcen památce zakladatelů českého písemnictví sv.
Cyrila a Metoděje. Kaple v Ráječku je
zasvěcená právě těmto apoštolům slovanských národů. Poutní slavnost začne v 11 hodin liturgií, kterou bude
celebrovat někdejší zábřežský kaplan,
profesor liturgiky na CMBF v Olomouci P. František Kunetka.
Slavnost pořádaná za podpory Města
Zábřeh pak bude pokračovat tradičním
Sousedským posezením. Pro děti budou připraveny skákací atrakce a bohatý program v režii divadélka S Radostí.
Malí i velcí se tak mohou těšit na klauniádu, balónkovou show či autorské divadelní představení. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří populární
dvojice Vašek a Pepa. Slavnost ve večerních hodinách vyvrcholí Oldies párty. Ke společnému prožití svátečního
dne zvou hasiči z Ráječka. 
(red)

Mažoretky ze
Severovýchodu míří
na mistrovství světa
Mažoretky Severovýchod Zábřeh
pod vedením Dany Koryčánkové
a Lucie Plhákové se o víkendu 18.
a 19. května zúčastnily mistrovství ČR
v mažoretkovém sportu, které se konalo v Náchodě.
Postup na mistrovství světa, které se
uskuteční v srpnu v Praze, vybojovala juniorská pódiová skladba Poslední vládce větru, která obsadila 5. místo. Dalším postupujícím je juniorské
trio ve složení Ž. Drugová, R. Prokopová, K. Zemánková, které získalo 3.
místo a titul II. vicemistryň ČR. Stejný titul a postup na mistrovství získalo
také sesterské duo E. a Z. Novákových
v kategorii kadetek. Ostatní formace si
zajistily postup na mistrovství Evropy
v Chorvatsku. 
(red)

Zábřežští plavci domů
vozí hromady medailí
Na přelomu května a června se v polských Gliwicích konalo otevřené mistrovství Polska v plavání kategorie masters. Zábřežští plavci Petr Horvát a Jiří
Šíp na tomto šampionátu nemohli chybět a dovezli řadu kvalitních umístění, mezi nimiž dominuje Horvátovo 3.
místo na 200 m prsa a dvě druhá místa
Šípa v jeho oblíbených znakových disciplínách na 50 a 100 metrů a 3. místo
na 400 m.
Týden nato se v Mladé Boleslavi sešli plavci masters, aby bojovali o republikové mistrovské tituly. Plavecký
klub Zábřeh měl na této akci tři zástupce. Hned v první disciplíně, 800 m volným způsobem, se podařilo Petru Horvátovi mladšímu, letošnímu nováčkovi
v masters, vybojovat titul mistra republiky v novém českém rekordu kategorie
A. Poté ještě dokázal zvítězit v dalších
devíti disciplínách. Zkušený Jiří Šíp
závodící v kategorii E nedal svým soupeřům šanci a ze všech svých šesti startů na šampionátu získal republikové tituly. V kategorii E závodí i Petr Horvát starší, který všech svých osm startů
proměnil v medaile. Mistrem republiky
se stal na trati 100 a 200 m motýlek.
A aby toho nebylo málo, vyrazil 14.
až 16. června Jiří Šíp do řecké Soluně
na 5. ročník otevřeného mezinárodního
mistrovství plavců kategorie masters.
Mezi třemi stovkami plavců potvrdil
svoji skvělou formu, když ve své kategorii nenašel přemožitele a v pěti individuálních disciplínách (50, 100, 200
znak, 50 kraul a 200 metrů polohový
závod) si doplaval pro zlato. 
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ
UZLY A POMERANČE

Čtvrtek 27. června

ŠKOLNÍ AKADEMIE A ZAHRADNÍ SLAVNOST
V případě špatného počasí proběhne jen akademie v jídelně.   Hřiště ZŠ a DDM Krasohled, 16:00 – 18:00
AVENGERS: ENDGAME 3D
Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi, bez omezení, dabing, USA 2019, 182 min.     Kino Retro, 16:00, 130 Kč
BOHEMIAN RHAPSODY

VSK
Zábřeh

NelupP

Životopisný, drama, nevhodné do 12 let, titulky, V. Británie/USA 2018, 134 min. Kino Retro, 20:00, 110 Kč

Interaktivní výstava, hry a aktivity s dopravní tematikou, model kokpitu k vyzkoušení pilotování, modely
aut, vláčků a letadel.                       Muzeum Zábřeh, vstupné plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 3D

UZLY A POMERANČE

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.             Kino Retro, 17:30, 120 Kč

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

KOŘIST

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.       Kino Retro, 17:30, 120 Kč

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA 3D  

Komedie, sci-fi, akční, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 107 min. 

Kino Retro, 20:00, 150 Kč

Sobota 29. června

Horor, nepřístupné do 15 let, titulky, USA 2019, 87 min.                                   Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Pondělí 15. července
KČT O ZdP
Zábřeh

VÍTÁNÍ LÉTA A DĚTSKÝ DEN NA SKALIČCE

Soutěže pro děti, řetízkový kolotoč, skákací hrad, bazén a další. Kryté párty stany, tradiční pochutiny. Od
17:00 hraje DJ Čada.                  Areál hřiště u tělocvičny Skalička, 14:00, vstupné dobrovolné

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.

Akční, dobrodružný, sci-fi, nevhodné do 12 let, dabing, USA 2019, 114 min.        Kino Retro, 20:00, 150 Kč

VARY VE VAŠEM KINĚ: DIEGO MARADONA
SKOTAČÍCÍ SVĚT ZDEŇKA MALCE

Výstava fotografií je výběrem humorně laděné části tvorby autora, postřehy z ulice, přírody a situací.

Muzeum Zábřeh, minigalerie, 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma

ROVENSKO MÁ TALENT

VARY VE VAŠEM KINĚ: BÍLÝ BÍLÝ DEN

Odpoledne plné skvělé muziky Rovenských talentů a skupiny Madalen.
                                          
Zahradní posezení za Orlovnou Rovensko, 15:00, vstupné dobrovolné

MIA A BÍLÝ LEV

Rodinný, dabing, Francie/Německo/Jihoafrická republika 2018, 98 min.
Horor, mysteriózní, thriller, nepřístupno do 15 let, titulky, USA 2019.

        Kino Retro, 17:30, 110 Kč

Drama, nepřístupný do 15 let, titulky, Island/Dánsko 2019, 109 min.
KČT O ZdP
Zábřeh

          Kino Retro, 20:00, 130 Kč

VANDR PŘES BOZEŇOV
Vedoucí p. Jašek, 737 763 204.                                                             ATB Valová, 8:15
KAROLÍNA KAPOUNOVÁ: DO HLUBIN
Vernisáž výstavy – malba akrylem. Minigalerie: MŠ Pohádka.         Galerie Tunklův dvorec, 17:00
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 3D
Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.       Kino Retro, 17:30, 140 Kč
PODFUKÁŘKY
Komedie, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 94 min.                                Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Obec
Brníčko

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ A SLAVNOST CYRILA A METODĚJE
11:00 mše svatá, od 13:00 bohatý program, občerstvení.                               Hasičský areál Ráječek
XI. STŘEDOVĚKÉ ODPOLEDNE
Bohatý program, více na www.brnicko.estranky.cz.     Hrad Brníčko, od 13:30, 100 Kč, do 15 let zdarma
BEZDĚKOVSKÝ LEVANDULOVÝ FESTIVAL 2018 (5. – 6. 7.)
Bohatý program a občerstvení, více na www.levandulovystatek.cz.  
Levandulový statek Bezděkov
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 3D
Akční, dobrodružný, sci-fi, bez omezení, USA 2019, 142 min.               Kino Retro, 17:00, 140 Kč
TERORISTKA
Komedie, drama, nevhodné do 12 let, české znění, Česko 2019, 95 min.                Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Sobota 6. července

ROZHLEDNA ŠTVANICE U HYNČIC
Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.                                                                  Odjezd ČD, 7:31
FARMÁŘSKÉ TRHY                  Náměstí Osvobození (před prodejnou Elektro Kalous), 8:00 – 16:00
LVÍ KRÁL
Kino Retro, 17:30, 110 Kč

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Komedie, bez omezení, dabing, Německo 2018, 111 min.

LÉTO U ZÁMKU: PARNÍ LUCIE (LUCIE a DAVID KOLLER REVIVAL)

Nejznámější songy kapely Lucie a písně Davida Kollera. Občerstvení zajištěno.
 Amfiteátr před zámkem, Masarykovo náměstí, areál otevřen 19:30, začátek 20:00, vstupné dobrovolné

Pátek 19. července

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 3D

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.              Kino Retro, 17:30, 140 Kč

PODFUKÁŘKY

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Komedie, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2019, 94 min.

Sobota 20. července

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: TISKÉ SKÁLY
Kontakt: p. Hedrichová, 732 552 732.

Sraz na nádraží ČD 5:20, návrat 21:22

KLADECKO – JESENEC

Odjezd ČD, 6:52

Naučná stezka. Vedoucí p. Kirchnerová, 605 709 260.

PODHŮŘÍM JESENÍKŮ

Turistický a dálkový pochod. Trasy: 50, 36 (start 6:00 – 9:00), 25, 11 km (start 6:00 – 10:00), cyklotrasy 70
a 35 km (start 6:00 – 10:00). Kontakt: kubicek.jana@seznam.cz, 605 536 270. Start z Katolického domu

WELZLŮV KVADRIATLON

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.         Kino Retro, 17:30, 120 Kč

Otevřené mezinárodní mistrovství ČR v extrémním kvadriatlonu. Závod jednotlivců, smíšených štafet a
dětský kvadriatlon. Občerstvení, večer hudební program. Více na www.welzluvkvadriatlon.cz.

Plavecký areál Zábřeh, start 12:00

SRÁŽKA S LÁSKOU

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA 3D

OS Břeh

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2

Komedie, titulky, nepřístupné do 15 let, USA 2019, 125 min.                       Kino Retro, 20:00, 130 Kč

MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ KURZY ZÁBŘEH (7. – 13. 7.)

Program: 7. 7. Slavnostní zahájení (19:00, kostel sv. Barbory), 8. 7. Petrof Piano Trio (19:00, kostel sv.
Barbory), 9. 7. Koncert lektorů (18:00, koncertní sál ZUŠ), 11. 7. I. koncert účastníků (19:00 koncertní sál
ZUŠ), 12. 7. II. koncert účastníků (19:00, kostel sv. Barbory), 13. 7. III. koncert účastníků (16:00, kostel sv.
Bližší informace o koncertech na www.zus-zabreh.cz                     
Barbory).

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 3D

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.

LEVANDULOVÁ VYCHÁZKA: POLICE – BEZDĚKOV
Vedoucí p. Jašek, 737 763 204.                                                                       ATB Valová, 10:45
LÉTO U ZÁMKU/KINO POD HVĚZDAMI: PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Komedie, české znění, přístupné bez omezení, Česko 2018, 95 min. V případě nepříznivého počasí se
představení přesune do kina Retro. Občerstvení zajištěno.

Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 20:30, začátek 21:00 (promítání po setmění), 80 Kč

Pátek 12. července

PROMÍTÁME S CHARITOU: MALÁ ČARODĚJNICE

Pohádka, rodinný, bez omezení, dabing, Německo/Švýcarsko 2018, 103 min.

WILLY A KOUZELNÁ PLANETA

Závod horských kol. Trať: 7, 25 a 50 km. Bohaté občerstvení, doprovodný program.
Více na www.welzluvkvadriatlon.cz.
Plavecký areál Zábřeh, start 12:00

LVÍ KRÁL 3D

Animovaný, dobrodružný, drama, bez omezení, dabing, USA 2019, 109 min. Kino Retro, 17:30, 140 Kč

UZLY A POMERANČE

Romantický, bez omezení, české znění, ČR/Německo/SR 2019, 92 min. 

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Pondělí 22. července
VSK
Zábřeh

PŘÍMĚSTSKÝ VOLEJBALOVÝ KEMP ZÁBŘEH (22. – 26. 7.)
Určeno pro přihlášené zájemce. Informace na vsk.zabreh@seznam.cz.

Kurty městského stadionu Zábřeh

Čtvrtek 25. července
KČT O ZdP
Zábřeh

OBŘÍ SKÁLY – JESENÍK

Odjezd ČD, 7:31

Vedoucí p. Malá, 732 572 629.

LÉTO U ZÁMKU/KINO POD HVĚZDAMI: ŽENY V BĚHU

Komedie, české znění, přístupné bez omezení, Česko 2019, 93 min. V případě nepříznivého počasí se
představení přesune do kina Retro. Občerstvení zajištěno.

Amfiteátr před zámkem, areál otevřen od 20:30, začátek 21:00 (promítání po setmění), 80 Kč

Pátek 26. července
Kino Retro, 10:00, 60 Kč

                 Kino Retro, 17:30, 120 Kč
ŽIVÁ KAPELA V KEMPU: ATOM          Sport & Relax areál Bozeňov, 19:30, vstup volný
Animovaný, bez omezení, dabing, Francie 2019, 90 min.

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

WELZLŮV MTB MARATON  
OS Břeh

Komedie, hudební, romantický, bez omezení, titulky, V. Británie 2019, 112 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Čtvrtek 11. července

Komedie, hudební, bez omezení, titulky, Velká Británie 2019, 112 min. 

Neděle 21. července

YESTERDAY

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM: VALTICE
Kontakt: p. Hedrichová, 732 552 732.                                        Sraz na nádraží ČD 6:10, návrat 19:23

Kino Retro, 17:00, 140 Kč

YESTERDAY

      Kino Retro, 17:30, 140 Kč

Středa 10. července



Akční, dobrodružný, sci-fi, bez omezení, USA 2019, 142 min.

Neděle 7. července

KČT O ZdP
Zábřeh

Kino Retro, 17:30, 100 Kč

Animovaný, dobrodružný, drama, bez omezení, dabing, USA 2019, 109 min.

Pátek 5. července
SDH
Ráječek



Čtvrtek 18. července

Čtvrtek 4. července
KČT O ZdP
Zábřeh

Kino Retro, 17:30, 100 Kč

Dokumentární, nevhodné do 12 let, titulky, Velká Británie 2019, 130 min.

Středa 17. července

Neděle 30. června

ANNABELLE 3

ČLENSKÁ SCHŮZE KČT O ZdP ZÁBŘEH                                       Restaurace Bořiny, 14:00
VARY VE VAŠEM KINĚ: DEVADESÁTKY
Drama, komedie, nevhodné do 12 let, titulky, USA 2018, 85 min.                 Kino Retro, 17:30, 100 Kč

Úterý 16. července

       Kino Retro, 17:30, 120 Kč

X-MEN: DARK PHOENIX 3D

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Romantický, bez omezení, české znění, ČR/Německo/SR 2019, 92 min.

Neděle 14. července

Animovaný, komedie, rodinný, bez omezení, dabing, USA 2019, 86 min.        Kino Retro, 15:00, 140 Kč

Obec
Rovensko

Od 14:00 degustace pivních moků, speciality na grilu a udírny. Od 20:00 hrají Ježkovci.  Hřiště v Nemili

Dokumentární, hudební, nevhodné do 12 let, titulky, V. Británie/USA, 114 min.  Kino Retro, 17:30, 110 Kč

VELKÁ DOPRAVNÍ HERNA (28. 6. – 4. 9.)

NAPLAVENINY

TURNAJ ŽEN V PLÁŽOVÉM VOLEJBALU           

Kurty na plážový volejbal městského stadionu Zábřeh, 9:00
PIVNÍ SLAVNOSTI
PAVAROTTI

Pátek 28. června

TJ LOKO

Kino Retro, 20:00, 120 Kč

Romantický, bez omezení, české znění, ČR/Německo/SR 2019, 92 min. 

Sobota 13. července

LVÍ KRÁL 3D

Animovaný, dobrodružný, drama, bez omezení, dabing, USA 2019, 109 min.

Kino Retro, 17:30, 140 Kč

ŽIVÁ KAPELA V KEMPU: NOA                         Sport & Relax areál Bozeňov, 19:30, vstup volný
YESTERDAY
Komedie, hudební, bez omezení, titulky, Velká Británie 2019, 112 min. 

Kino Retro, 20:00, 120 Kč
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