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Tisíce posluchačů znovu nadchly filmové hity

Revitalizace Humence, jednoho z 
nejatraktivnějších míst v Zábřehu, 
byla dokončena. Byl zde vysazený 
nový ovocný sad, který zvýší biodi-
verzitu i podíl zeleně v krajině a zbu-
dována vyhlídka, z níž je možné vidět 
všechna významná místa města, část 
Zábřežské vrchoviny i pohoří Jesení-
ků. 

Vysazené stomy mají sloužit veřej-
nosti k odpočinku, obnovit původní ráz 
krajiny, zpříjemnit mikroklima a po-
moci lepšímu zadržování vody. Kromě 
toho má výsadba posílit vztah člověka 
k přírodě a povzbudit zájem místních 
lidí o krajinu či pěstování a užití ovo-
ce. Mimo odrůd jabloní a hrušní jsou 
zde vysázeny i netradiční druhy ovo-
ce jako jeřáb moravský sladkoplodý, 

mišpule velkoplodá nebo hruškojeřáb. 
Ovocný sad tak spolu s dvoupatrovou 
vyhlídkou nabízí atraktivní místo pro 
relaxaci a zároveň poučení.

Ve čtvrtek 16. září bude vyhlídka 
slavnostně otevřena. Z Humence za-
zní hudba kapel Madalen a Vlny, dě-
tem připraví aktivity zábřežští skauti a 
tým dílny BUUK. Poblíž vyhlídky pak 
bude umístěn pětimetrový model Mě-
síce, tzv. Lunalón z Hvězdárny a pla-
netária Brno. Akce odstartuje v 17 ho-
din.  

Na stavbu vyhlídky a výsadbu sadu 
přispěla společnost BILLA více než 
1,2 milionu korun. Autorkou projek-
tu vyhlídky je Vendula Klírová, auto-
rem projektu sadu společnost Arvita P. 
 (red)

Otevření vyhlídky na Humenci doprovodí 
hudba, skauti či Lunalón 

Kovid nekovid, i letos se pustil orga-
nizační tým kolem Dechového orchestru 
Zábřeh do přípravy Notování Zábřehem. 
Přesto, že na přípravu měli aktéři kvůli 
omezením jen dva měsíce, zaplnili diváci 
téměř celé Masarykovo náměstí.

Bohatý program čtvrtého ročníku za-
čal v sobotu 28. srpna odpoledne vystou-
peními na hlavním pódiu, v Levandulové 
kavárny a Café Carré. V osm hodin večer 
odstartoval koncert filmové hudby v po-
dání Dechového orchestru Zábřeh. Vy-
stoupení působivě doplnil početný vokál-
ní sbor vzniklý spojením Dětského sboro-
vého studia Ostrava, mohelnické Arietty a 
zábřežské Carmen.

Po znělce z marvelovského Thora po-
zdravil přítomné starosta František John 
a Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje, 
který má v gesci kulturu. Pak už se ná-

městí dočkalo mozaiky 
složené z hudby z českých 
pohádek doprovázených 
stejně jako celý večer pro-
jekcí, v níž záběry na vy-
stupující střídaly záběry z 
filmů. V ukázce z Prince 
egyptského se představily 
dvě sólistky – Iva Václa-
vová a Valerie Lynn, píseň 
z Princezny na vlásku za-
zpívali další sólisté, Eliš-
ka Minářová a Petr Ficek. 

Závěr první části patřil ukázce ze Shre-
ka, Iva Václavová diváky pořádně rozpa-
rádila.

Po přestávce přišel na řadu Řidič sleč-
ny Daisy či Sestra v akci. Plné emocí 
bylo vystoupení Daniela Kašpara z pís-
ní z filmu Úsměvy smutných mužů. Ten 
jí připomněl nedávno zesnulého Davi-
da Stypku, Kašparovo sólo doprovázela 
světla stovek mobilů diváků a vypuště-
ní bílých balonků. Následoval návrat do 
budoucnosti, Nekonečný příběh a Nej-
větší showman. Pak rozbouřil publikum 
western Pro pár dolarů navíc. Program 
zakončila děkovačka sólistů, vedoucích 
sborů a hlavně dirigenta orchestru Lubo-
še Vepřka, jímž vedený ansámbl potěšil 
aplaudující náměstí přídavky z Captain 
America a Rockyho.  (red)

Bohatý program, kterým si město při-
pomene 50. výročí otevření zábřežské 
zlaté kapličky, se připravuje na druhou 
polovinu září. Odstartuje Zábřežským 
kulturním jarmarkem, pozve na vzpo-
mínkový pořad v kině, koncert Lucie 
Bílé, výstavu ve foyer kulturního domu a 
na závěr slavnostní koncert skupiny Hra-
dišťan a Jiřího Pavlici.

Očekávaný podzimní jarmark se usku-
teční v okolí kulturního domu v sobotu 
18. září. Akce nabídne nejen tradičně bo-
haté občerstvení a nejrůznější jarmareč-

ní zboží, ale také mimořádně pestrý kul-
turní i doprovodný program, který večer 
vyvrcholí efektní laserovou show v podá-
ní skupiny Postrpoi. Ve 13 hodin bude na 
hlavním pódiu slavnostně uvedena zbru-
su nová publikace připomínající zajímavé 
momenty z padesátileté historie kulturní-
ho domu. „Na knížce jsme poctivě praco-
vali více než půl roku. Je to symbolické po-
děkování všem, kteří se podíleli na stavbě, 
provozu nebo činnosti našeho kulturáku,“ 
uvedl jeden z autorů publikace Zdeněk 
David.  (Pokračování na straně 7)

Kulturní dům zve na oslavy svého výročí

Město rozšířilo počet zón bez alkoholu
Bezalkoholové zóny v intravilánu 

města se dočkaly rozšíření. Zastupitel-
stvo města, které schválilo obecně zá-
vaznou vyhlášku o zákazu konzuma-
ce alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích, tak zareago-
valo na negativní vlivy spojené s po-
píjením vedoucím k narušování veřej-
ného pořádku či ohrožení bezpečnosti, 
zdraví a majetku.

Vyhláška ale sama o sobě není sa-
mospasitelná. „Snažíme se dát Poli-
cii ČR a městské policii alespoň něja-
ký nástroj. Otázka postihu je ale pro-
blematická, ti lidé jsou často ve stavu, 
kdy je jim všechno jedno,“ okomen-
toval rozšíření míst starosta Franti-

šek John, který dlouhodobě kritizuje 
stát za neschopnost poskytnout obcím 
možnost, jak se s těmito negativními 
jevy vypořádat. 

Nově tak k dosavadním bezalkoho-
lovým zónám přibyla Kozinova ulice a 
okolí obchodního domu Račice, Havlíč-
kova od křižovatky s Žižkovou ulicí po 
křižovatku s ulicí Kosmonautů a opět 
Havlíčkova ulice a ulice U Vodárny pře-
devším v okolí ubytovny Jamajka.

Knížecí sady jsou do vyhlášky zahr-
nuty z preventivních důvodů, protože 
je možné očekávat přesun negativních 
vlivů spojených s konzumací alkoho-
lických nápojů z hráze Oborníku právě 
sem.  (red)

• Roznos tohoto vydání zpravodaje do poštovních schránek 
bude probíhat od 9. do 14. září, distribuci zajišťuje 

Česká pošta, s. p.
• Příští číslo zpravodaje Zábřeh vyjde ve čtvrtek 30. září.

Policie hledá vandala, který poškodil čtyři 
vozidla a kontejner

Zábřežští policisté se snaží zjistit, 
za jakých okolností prozatím nezná-
mý vandal poškodil v neděli 15. srpna 
krátce před čtvrtou hodinou ráno v Ne-
milské ulici čtyři zaparkovaná vozidla 
a kontejner na tříděný odpad. K úhoně 
přišly tři Fábie a jedna Dacia Dokker. U 
tří vozidel hořela boční zpětná zrcátka, 
u jedné z Fábií požár zničil přední část 
vozu.

O události na lince tísňového volání 
informoval manželský pár, který se vra-
cel z hodové zábavy v Nemili. Společ-
ně s policisty na místo vyjeli hasiči. Věc 

se šetří pro podezření ze spáchání trest-
ného činu poškození cizí věci. Celková 
výše způsobené škody doposud nebyla 
přesně vyčíslena. 

V souvislosti s prověřováním veške-
rých okolností případu žádají policisté 
o pomoc případné svědky. Pokud ně-
kdo zaznamenal podezřelý pohyb osob 
kolem zaparkovaných vozidel, případně 
disponuje dalšími informacemi, které by 
pomohly zjistit, kdo má tento čin na svě-
domí, ať kontaktuje buď přímo policisty 
zábřežského obvodního oddělení na tel: 
974 789 601 nebo linku 158.  (red)

Osmnácté zasedání zastupitelstva města se uskuteční
ve středu 22. září od 16 hodin v kině Retro. 

Upozornění pro voliče
Ve dnech 8. a 9. října proběhnou vol-

by do Poslanecké sněmovny. Městský 
úřad upozorňuje voliče trvale hlášené na 
ulicích Československé armády, Kříž-
kovského, Tunklova, V Opravě, Sadová, 
Na Křtaltě a Leštinská, že volební míst-
nost bude opět v kulturním domě na ad-
rese Československé armády 1. 

Pokud potrvá pandemická pohoto-
vost podle zákona č. 94/2021 Sb., nebo 
potrvá nouzový stav vyhlášený alespoň 
pro část území ČR kvůli kovidu i po 15. 
září, prezident republiky vyhlásí nejpoz-
ději 20. září dny, ve kterých proběhne 
zvláštní způsob hlasování. Více infor-
mací na www.mvcr.cz.  (red)

Autorizovaný prodejce vozů 
zn. ŠKODA Auto Hégr, a. s.

Šumperk nabízí pracovní pozici:

• SERVISNÍ PORADCE (přejímací technik)
• AUTOKLEMPÍŘ

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na: 
vedeni@sumperk.auto.hegr.cz.

Bližší informace na tel.: 603 851 261.
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Anketa hledá znovu 
nejkrásnější alej nebo 
stromořadí v Česku

Farní den v neděli 22. srpna doplnil 
oslavy svátku sv. Bartoloměje, patrona zá-
břežského děkanského kostela, a zároveň 
se stal součástí hodových oslav.

Na zahradě Katolického domu byl při-

praven bohatý program, 
který sem spolu s příz-
nivým počasím přilákal 
množství návštěvníků. Nej-
menším nedělní odpoledne 
nabídlo různé hry a soutěže, 
možnost spolupodílet se na 
výzdobě areálu či skákací 
hrad. Velký ohlas vyvolalo 
veselé vystoupení Tomáše 
Velzela s jeho Slepičí po-
hádkou (na snímku). Do-
spělí se mohli pobavit u vy-
stoupení zábřežské cimbá-
lovky, ti zdatnější se pak zú-
častnit tradičního fotbálku.

Připraveno bylo rovněž pohoštění, akce 
se stala opět především příležitostí k přá-
telskému posezení a setkání s přáteli a 
známými.  (red)

Farní den nabídl hodovou pohodu 

Sdružení Arnika – Centrum pro pod-
poru občanů, česká nezisková organiza-
ce spojující jedince usilující o lepší ži-
votní prostředí, pořádá v roce 2021 již 
jedenáctý ročník ankety Alej roku, sou-
těž o nejkrásnější alej nebo stromořadí v 
Čechách. Jejím prostřednictvím se sna-
ží Arnika na význam alejí a stromořadí 
upozornit a přispět tak nejen k jejich za-
chování a ochraně, ale i podnítit veřej-
nost k jejich nové výsadbě.

„Do aktuálního ročníku soutěže se 
můžete zapojit i vy. Stačí, když zašle-
te jednu až tři fotografie vyfocené aleje 
nebo stromořadí spolu s krátkým popi-
sem či příběhem prostřednictvím nomi-
načního formuláře na www.alejroku.cz. 
Alej nebo stromořadí lze nominovat do 
26. října, poté o vítězi rozhodne široká 
veřejnost v internetovém hlasování,“ in-
formovala koordinátorka ankety Klára 
Ondrigová. 

Výsledky ankety budou zveřejněny v 
polovině ledna 2022. Vyhlášeno bude 14 
regionálních vítězek a jedna celonárodní 
Alej roku 2021. Na nominující nejhez-
čích alejí čekají ocenění, nominující ce-
lonárodní vítězky vyhraje let balonem. 
Patroni soutěže navíc vyberou tři nej-
krásnější fotografie, které budou oceně-
ny fotoaparátem nebo tiskárnou. 

„Přihlásit můžete alej nebo stromořa-
dí z blízkého okolí nebo alej, kterou jste 
objevili na svých cestách po české kra-
jině a která vás zaujala pro svou krásu 
nebo příběh s ní spjatý,“ dodala Ond-
rigová.  (red)

Obliba canicrossu, neboli 
běhu se psem, stále roste. Za-
čít s canicrossem lze kdykoliv 
a s jakýmkoliv psem. Nezále-
ží na velikosti ani na rase, ne-
záleží ani na sportovních zku-
šenostech běžce. 

Profesionální tréninky or-
ganizace Běhej se psem mo-
hou zájemci vyzkoušet nově i 
na Zábřežsku. Pod dohledem 
zkušených lektorů Miroslava 
Filipa a Barbory Homolové 
probíhají podle termínů uve-
dených na www.behejsepsem.
cz. Jednou měsíčně jsou nabíráni nováčci 
v lekci Seznámení s canicrossem. Hodiny 
se lektoři snaží zpestřit změnou prostře-
dí (Zábřeh, Bludoveček, Šumperk), kolo-
běžkami, plaváním nebo v zimě běžkami. 

„Canicross baví psy i jejich pánečky, 
navíc vás dostane do formy. Dozvíte se 

spoustu cenných rad, které vám pomohou 
se zdokonalovat nebo připravit na zá-
vody. Žádné vybavení není potřeba, vše 
vám rádi zapůjčíme a vybereme vhodné 
postroje na míru vašemu psovi,“ zve lek-
torka Barbora Homolová. Další informa-
ce na tel: 603 202 807, případně e-mailu  
homolova.barbora@gmail.com.  (red)

Tréninky canicrossu nově i na Zábřežsku 

Letošní Babí léto s Charitou se usku-
teční! Stejně jako mnoho jiných akcí, 
ani tato nemohla loni kvůli kovidu pro-
běhnout. Tradiční benefice ale letos pro-
běhne na netradičním místě – v amfiteát-
ru před zámkem na Masarykově náměstí.

Své největší hity i písničky z nové 
tvorby přijede v pátek 24. září od 15 ho-
din zazpívat oblíbený zpěvák Petr Bende. 
Češtinu letos doplní angličtina a strhující 
rock´n´roll dua mladých Holanďanů hra-
jících pod názvem Svatá Voda. Ani letos 
nebudou chybět malí divadelníci ze ZŠ 
Rovensko Ráčci Roveňáčci se svým ori-
ginálním vystoupením.

 „Pro návštěvníky budeme opět připra-
vovat kávu z Kavárny Nadějná, což je ob-
časná mobilní kavárna našich klientů,“ 
představuje Jana Skalická z Charity Zá-

břeh. Pro děti je nachystán tvořivý pro-
gram, kolo štěstí a skákací hrad, pro do-
spělé pak prezentace činnosti charitních 
středisek. Protože je potřeba stále dodr-
žovat hygienická opatření, apelují pořa-
datelé na zodpovědnost návštěvníků. 

Z výtěžku akce bude podpořeno stře-
disko Domácí hospicové péče – peníze 
poslouží k zakoupení automobilu pro 
tým vyjíždějící každodenně, aby pod-
poroval pacienty a jejich rodiny, aby 
byly poslední dny života nemocných v 
nejvyšším komfortu. Na záměr bene-
fice zareagovalo příspěvkem i několik 
místních firem. „Vážíme si pochopení 
a štědrosti dárců. Činnost našeho do-
mácího mobilního hospice se bez ní ne-
obejde,“ děkuje Jana Skalická. Vstup na 
akci je zdarma.  (red)

Letošní Babí léto rozproudí pop i rock´n´roll 

Zářijové farmářské trhy
Kdo má chuť na kvalitní uzeninu, vý-

borné rybízové víno, frgály nebo lahodný 
sýr nemusí dlouho váhat, stačí navštívit ve 
středu 15. září farmářské trhy na náměstí 
Osvobození. V nabídce regionálních pro-
dejců a pěstitelů nebude chybět ani divoká 
kosmetika, výrobky z rakytníku, šité hrač-
ky, koření, proutěné košíky a další. Zakou-
pit či jen obdivovat produkty místních pr-
vovýrobců budou moci občané i návštěv-
níci Zábřeha od 8 do 16 hodin. Organiza-
ce probíhá ve spolupráci s Okresní agrární 
komorou Šumperk. Spolupodílí se rovněž 
EKO servis Zábřeh. Již tradičně podpořil 
pořádání farmářských trhů i Olomoucký 
kraj. Další trhy jsou plánovány na 20. říj-
na.  (red)

KRÁTCE Z RADY
Rada města na svém 59. jednání v úte-

rý 10. srpna mimo jiné projednala násle-
dující materiály:

• Schválila poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 6.000 Kč na rok 2021 spo-
lečnosti Pontis Šumperk na projekt Akti-
vizace seniorů – 10 lekcí trénování pa-
měti v Klubu důchodců města Zábřeh. 

• Udělila souhlas MŠ Pohádka s ná-
kupem konvektomatu v předpokládané 
ceně 424.400 Kč.

• Souhlasila s prominutím pohledáv-
ky ZŠ Školská ve výši 35.181 Kč týkají-
cí se zajištění plavecké výuky pro školní 
rok 2019/2020.

• Schválila poskytnutí transferu ve 
výši 50.000 Kč ZŠ a DDM Krasohled na 
nákup pojízdných kontejnerů ke stolům.

• Schválila uzavření smlouvy o vý-
půjčce se Svazkem obcí Mikroregio-
nu Zábřežsko, která se týká regionální-
ho projektu Zábřežsko třídí. Na základě 
smlouvy budou městu Zábřeh přenechá-
ny k bezplatnému užívání nádoby a kon-
tejnery na separaci komunálního odpadu.

• Souhlasila s uzavřením smluv o 
výpůjčce sportovišť v areálu městského 
stadionu Zábřeh a areálu vodních sportů 
mezi Sportovními kluby Zábřeh a těmi-
to subjekty: Kuželkářský klub, Klub stol-
ního hokeje Sever Zábřeh, Klub českých 
turistů, Vodní sporty Zábřeh na Moravě, 
Volejbalový sportovní klub Zábřeh, Dre-
am – Zábřeh, NK Zábřeh.

• Souhlasila se zveřejněním záměru 
pronájmu prostoru 76 m2 v přízemí bu-
dovy školského zařízení Ráječek spolku 
Magnus Orienteering za účelem sklado-
vání materiálu a potřeb pro pořádání zá-
vodů, tréninků a akcí souvisejících s ori-
entačním během.

• Vzala na vědomí zánik nájmu par-
kovacího stání v budově Nerudova 7. 
Zároveň souhlasila s vypsáním volné-
ho nabídkového řízení na pronájem stá-
ní za podmínek: minimální nájemné 620 
Kč + DPH/měsíc, doba nájmu neurčitá s 
jednoměsíční výpovědní dobou a jistota 
3.000 Kč.  (red)

Emilie Hojgrová (88)
Vladislav Sklenář (68)
Anna Najdková (79)
Jan Kaplánek (65)
Mária Pečenková (74)
Emilie Fišnarová (74)

Rozloučili jsme se
8. 8.

11. 8.
13. 8.
21. 8.
22. 8.
24. 8.

Nápad pořadatelů zábřežského food 
festivalu uspořádat v tomto roce dvě 
akce vychází parádně. „Loni jsme bo-
hužel kvůli vládním opatřením festival 
uspořádat nemohli, proto jsme se roz-
hodli, že letos uskutečníme festivaly 
hned dva. Burger na ulici se odehrál v 
sobotu 28. srpna, a předčil očekávání. 
Potvrdil, že Zábřežáci dobré jídlo mi-
lují a stánky prodejců vyprodali během 
několika hodin,“ říká za pořadatele ze 
spolku Na Talíři Vratislav Jarmar. 

Tradiční festival Jídlo na ulici se 
uskuteční v úterý 28. září na svátek sv. 
Václava. Festival jídla z ulic celého svě-
ta a chutí všech kontinentů popáté oživí 
ulici Farní, prostory kolem Kapří fontá-
ny a amfiteátr před zámkem. Kromě su-
per jídla pořadatelé slibují doprovodný 
program, hudbu, dětský koutek a spous-
tu zábavy. 

K ochutnání budou speciality z Indo-

nésie, Thajska, Řecka, Kanady, Španěl-
ska nebo Argentiny. Návštěvníci se mo-
hou těšit i na paellu a tapas, burritos, 
quesadillas a tacos, kanadskou specia-
litu poutine, tradiční belgické hranolky, 
sushi, španělské koblížky churros, ar-
gentinské plněné taštičky empanadas a 
mnoho dalších dobrot. Chybět nebude 
ani tradiční kuchyně našich babiček. Za-
stoupení budou mít i regionální produk-
ty a prezentace gastroprojektů z okolí. 
Milovníci sladkého ochutnají muffiny, 
cupcakes, vafle, palačinky, sladké tva-
růžkové dobroty či čokoládové lanýže.

Do Zábřeha opět přijede propagátor 
exotické kuchyně Jan Václavík, který 
pro milovníky extrémních chutí dove-
ze cvrčky, brouky nebo hadí a krokodýlí 
maso. Festival je i díky finanční podpo-
ře města Zábřeh bez jakéhokoli vstupné-
ho, což v jiných městech rozhodně není 
zvykem.  (red)

Jídlo na ulici popáté láká na chutě všech kontinentů
Startuje registrace do 
říjnové výzvy 10.000 

kroků
V dubnu 2021 proběhlo historicky prv-

ní kolo Výzvy 10.000 kroků – cesta ke 
zdraví. Akce se zúčastnily bezmála čtyři 
tisíce lidí z celé republiky, kteří znovuob-
jevili kouzlo a přínosy chůze. Celé září je 
otevřena registrace pro druhou, tentokrát 
říjnovou, výzvu.

Cílem akce je navrátit chůzi zpět do 
všedních dnů, motivovat k pravidelnému 
pohybu. Speciálně se zaměřuje na ty, kdo 
potřebují motivaci nejvíce – tedy senio-
ry a lidi s vyšším BMI. Nejde o to denně 
ujít 10.000 kroků, ale chodit více než do-
sud a hlavně pravidelně. Každý si určuje, 
jaké jsou jeho možnosti. Důležitější než 
objem je spíše pravidelnost, svižné tempo 
a příjemné prostředí.

Aktivitu si mohou účastníci výzvy mo-
nitorovat na jakémkoliv zařízení a ná-
sledně ji nahrát do speciální webové apli-
kace. Body, které získají, se přepočítávají 
koeficienty, a tak lidé starší či s vyšším 
BMI dostanou za jeden kilometr víc bodů 
než mladší a štíhlejší.

„Na pět nejlepších žen, pět nejlepších 
mužů a tři nejlepší týmy výzvy ze Zábřež-
ska čekají ceny věnované městem,“ uved-
la mluvčí radnice Lucie Mahdalová 

Novinkou bude individuální virtuální 
pouť po republice a osobní fotopříběh s 
účastnickým listem, tato část není soutěž-
ní. Více informací na www.desettisickro-
ku.cz, kde probíhá i registrace účastníků. 
 (red)

Soutěž o nejkrásnější 
květinovou výzdobu 

I v letošním roce ocení město ty nej-
krásnější předzahrádky, balkony a okna. 
Do soutěže se mohou hlásit nejenom ob-
čané Zábřeha a místních částí, ale také 
všichni, kteří mají na území města provo-
zovny, obchody nebo firemní areály. Jedi-
nou podmínkou je, že květinová výsadba 
musí být viditelná z veřejného prostran-
ství. Přihlášku může podat i osoba, která 
o prostor osobně nepečuje, ale zná jméno 
dotyčného vlastníka nebo pečovatele a zís-
ká jeho souhlas. 

Soutěžní fotografie se jménem a adre-
sou lze posílat na e-mail: zabrehkvete@
muzabreh.cz (velikost fotografií nesmí 
přesáhnout 10 MB) nebo poštou na adresu 
Městský úřad Zábřeh, Masarykovo nám. 
510/6, 789 01 Zábřeh, a to do 30. září. 
 (red)
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POJEĎTE S NÁMI ZA ODPOČINKEM

Cestovní kancelář PRADĚD, Valová 268/2 (budova ČP a ČS), 78901 Zábřeh, 
tel. 583 455 596, e-mail: ckpraded@ckpraded.cz, web: www.ckpraded.cz.

AUTOBUSEM ZE ZÁBŘEHA DO TERMÁLŮ:

SLOVINSKO - MORAVSKE TOPLICE
28.10. - 31.10.2021 (4 dny, čtvrtek - neděle)

hotel TERMAL**** - 6 990 Kč
POSLENÍ POKOJE !

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x nocleh v hotelu, polopenzi 
formou bufetu, neomezený vstup do termálního areálu, průvodce… 

Více na WWW.CKPRADED.CZ.

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY:
POLSKO

KUDOWA ZDRÓJ
13.11.2021 - sobota - 390 Kč

RAKOUSKO
ADVENTNÍ VÍDEŇ
4.12.2021 - sobota - 690 Kč
11.12.2021 - sobota - 690 Kč

STAVEBNÍ DOZOR 
Jan Jakeš DiS., autorizovaný technik pro pozemní stavby 

NABÍZÍ SLUŽBY:   - Odborné vedení staveb, technický dozor 
                                  - Projekční a inženýrskou činnost 
                                  - zpracování stavebních rozpočtů 
732 / 826 772                                                            jakes.jan@email.cz    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program Dne s BESIPEM 
16:00 zahájení akce 

16:10 vystoupení mažoretek  
Doprovodný program: 

prezentace složek  
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

Stanoviště: 
 BESIP 

 Český červený kříž 
VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh 
ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh 

 
 

Všichni účastníci berou na vědomí, že v průběhu akce budou pořizovány fotografie nebo 
videozáznamy, které budou následně za účelem prezentace organizace zveřejněny. Organizace 
Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk, 

789 01 Zábřeh nenese odpovědnost za fotografie či videozáznamy pořizované hosty. 

Požadujeme:
vyučení v oboru, praxi v zakázkové výrobě nábytku min. 4 roky, znalost obsluhy 
CNC stroje, zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost, preciznost, smysl pro 
detail, řidičský průkaz skupina B
Nabízíme:
solidní jednání a práci v malém kolektivu rodinné firmy, zaučení v provozu
NADSTANDARTNÍ PLATOVÉ PODMÍNKY, ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY 
+ 5 DNÍ DOVOLENÉ NAVÍC

KONTAKT 
Tomáš Komárek   |   komarek.tomas1@seznam.cz    |   774 450 561

Firma Komárek kuchyně s.r.o.
Olomoucká 2266/10, 789 01 Zábřeh

přijme TRUHLÁŘE

VÝUKA
ANGLIČTINY

CENTRUM ZÁBŘEHA
 

český lektor nebo zahraniční lektor
45 min = 350 Kč
60 min = 400 Kč

TEL: 720 697 889 

doučování dětí  i  výuka dospělých
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Hledáme 
mechaniky,  
elektromechaniky 
a další kolegy  
do Škoda Pars  
v Šumperku

střední Morava 106.8 FM  R-OL

NATANKUJTE  
ZADARMO

Po celé září vyhrávejte v našem vysílání  
poukázky na pohonné hmoty v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem 
Olomouc
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5 nejlepších žen, 5 nejlepších 
mužů a 3 nejlepší týmy čekají 
ceny věnované městem Zábřeh. 
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Závěr letošního akcemi nabitého festi-
valu Léto u zámku rozhodně nezklamal. 
Poslední letošní „kino pod hvězdami“ 
nabídlo ve čtvrtek první českou fantasy 
pohádku Princezna zakletá v čase, kte-

rá se natáčela i v zámeckém areálu v So-
botíně nebo na hradě Bouzov. 

Ani závěrečný z celkem devíti koncer-
tů nezklamal. V amfiteátru na Masaryko-
vě náměstí se představila revival kapela 
Kiss. Hity ryze mužské americké rocko-
vé legendy proslavené bizarně pomalo-
vanými obličeji muzikantů a originální-
mi kostýmy ale překvapivě odehrál kvar-
tet dívek – Kiss Moravian Girls. Ty své 
vzory kopírují nejen po hudební stránce, 
ale i vizuální. Početné obecenstvo se tak 
dočkalo masek, kostýmů, pódiové show, 
prostě pořádného nářezu, který se od Kiss 
čeká.  (red)

Závěr Léta u zámku patřil hudbě Kiss

Letečtí modeláři zvou 
zájemce

Leteckomodelářský kroužek zahajuje 
v září svoji činnost. Zájemci se zde se-
znamují se stavbou volně létajících mo-
delů. Probíhá zde i výcvik rádiem říze-
ných modelů na simulátoru, zručnější 
si zde nakonec postaví i model na RC 
ovládání.

Noví zájemci, kteří v tomto školním 
roce dovrší alespoň deset let, se mohou 
telefonicky přihlásit na tel: 602 463 
219, popř. 731 465 717, Petr Janů nebo 
mohou přijít osobně v průběhu září.

V úterý 21. září v 16 hodin se krou-
žek sejde poprvé v klubovně Katolické-
ho domu.  (red)

Po debaklu v Mohelnici 
si Sulko spravilo chuť 
Po výprasku v Mohelnici, odkud si Sul-

ko odvezlo osm gólů, nastoupili v neděli 
22. srpna zábřežští fotbalisté doma proti 
Litovli. Jednalo se opět o jednoznačný zá-
pas – tentokrát ale v režii Sulka. 

Domácí poprvé udeřili hned v úvodu 
zásluhou Žandy a v 10. minutě navýšil je-
jich náskok Němec.

Ještě do poločasu přidal třetí trefu Žan-
da, jenž proměnil pokutový kop. Sulko 
soupeře nešetřilo ani po přestávce, v 55. 
minutě přidal další zápis po rohovém kopu 
Okleštěk, aby chvíli po něm zkompletoval 
hattrick Miroslav Žanda. Poslední slovo 
přesto patřilo hostům, když o nulu připra-
vil zábřežského gólmana nejzkušenější li-
tovelský hráč a kapitán Petr Dragon.

O týden později opět nastoupili zábřež-
ští borci (na dlouhou dobu naposled) na 
domácí půdě. Plochu stadionu totiž čeká 
minimálně sedmiměsíční rekonstrukce a 
mužstvo dlouhá šňůra venku.

Jediná branka v duelu s Velkými Losi-
nami padla až v závěru, kdy tři body Sulku 
zajistil v 81. minutě po rohovém kopu hla-
vičkou zkušený Martin Antl. Pro největší 
letní posilu zábřežských se jednalo již o 
pátou trefu v dosavadním ročníku a aktu-
álně se tak společně s Nguyenem (Dolany) 
a Čtvrtníčkem (Želatovice) drží na čele ta-
bulky nejlepších střelců soutěže. Zábřeh 
se mohl o víkendu také pochlubit (letos 
již podruhé) nejvyšší návštěvou kola. Na 
atraktivní souboj si našlo cestu na čtyři sta 
diváků.

SK Sulko Zábřeh – TJ Tatran Litovel 
5:1 (3:0). Branky: 4., 38. (pen.) a 64. Žan-
da, 10. Němec, 55. Okleštěk – 72. Dragon. 

SK Sulko Zábřeh – TJ Sokol Velké 
Losiny 1:0 (0:0). Branka: 81. Antl.  (red)

Lidé s chronickým duševním onemoc-
něním jsou ohroženi vyčleněním mimo 
běžný život společnosti. Vhodné aktivity 
mohou jim a jejich blízkým přispět k lep-
šímu vypořádávání se s nemocí, nemají je 
však doma k dispozici. Zvýšit dostupnost 
takovýchto aktivit je cílem projektu Na-
zpět do života, který díky podpoře Evrop-
ského sociálního fondu – Operačního pro-
gramu Zaměstnanost (ESF OPZ) pro tyto 
lidi realizuje Charita Zábřeh.

Součástí života lidí s chronickým du-
ševním onemocněním jsou neustálé boje 
– se strachem, reakcí okolí, ztrátou sebe-
důvěry atd. Síť psychoedukačních aktivit, 
které by jim mohly pomoci, je ale nedo-
statečně rozvinutá a navíc jsou tyto aktivi-
ty často součástí programů v psychiatric-
kých nemocnicích a po propuštění do do-
mácího prostředí je jejich nabídka značně 
omezená.

„V naší službě Soreha – sociální reha-
bilitace pracujeme s lidmi s chronickým 

duševním onemocněním a vidíme, s čím se 
potýkají,“ říká vedoucí Sorehy a koordi-
nátorka aktivit Petra Mašková a doplňuje: 
„Protože jim v rámci naší služby ze záko-
na nemůžeme sociálně terapeutické čin-
nosti nabídnout, ale vidíme, že by jim akti-
vity pomohly, rozhodli jsme se přizvat spe-
cialisty na terapeutické oblasti.“

Projekt je určen osobám, kterým je 
diagnostikováno chronické duševní one-
mocnění doložené potvrzením od lékaře. 
Účastníci projektu se mohou zapojit do 
různých terapií, využít podporu psycholo-
ga, svépomocné skupiny či besedy a pora-
denství. Rodinní příslušníci jsou zváni na 
Kluby, podpůrná setkání či tematické be-
sedy. 

Díky podpoře ESF OPZ potrvá pro-
jekt do června 2023 a veškeré jeho akti-
vity jsou pro účastníky zdarma. Kontaktní 
místo pro zájemce je otevřené každý pátek 
od 9 do 11 hodin na adrese Žižkova 235/5. 
 (red)

Charita nabízí podpůrné aktivity lidem
s chronickým duševním onemocněním

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH

Nástup dle dohody, práce na HPP, pracoviště SBD Zábřeh 
Havlíčkova 523/20.

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: stoklasova@
sbdzabreh.cz, bližší informace na 737266015.

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici  

ÚČETNÍ

Soubor Trubači Zábřeh vznikl na 
podzim roku 2006. Od počátku své 
činnosti úspěšně reprezentuje město 
na národních i mezinárodních soutě-
žích lovecké hudby a významných 
kulturních akcích. 

Při příležitosti patnáctiletého vý-
ročí založení souboru pořádají Tru-
bači v pátek 1. října od 18 hodin v 
kostele sv. Barbory koncert. Zde za-
zní skladby na B i Es lesnice a na 
klasické lesní rohy, publikum se opět 
může těšit na novinky z pera dvor-
ního skladatele souboru Jana Krch-
ny z Jedlí. 

Jako host vystoupí trumpetista Jan 
Fišer a Ajan kvartet. Na koncertu v 
neposlední řadě soubor představí své 
nové CD.  (red)

Na jubilejním koncertu 
představí  Trubači

nové CD 
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Karel Kocůrek provede Izraelem ze severu na jih
Po prázdninové pauze se v úterý 14. 

září vrátí do kina Retro cyklus oblíbe-
ných cestovatelských přednášek. Ten-
tokrát milovníci exotických destinací 
zavítají do Izraele. Známý cestovatel a 
hudebník Karel Kocůrek se vypravil do 
jediného židovského státu opakovaně a 
zemi procestoval křížem krážem něko-

likrát. „Přednáška Karla Kocůrka bude 
jako vždy v jeho případě ozvláštněna 
hrou na hudební nástroje, tentokrát při-
vezené z Izraele, a výstavou dovezených 
předmětů a knih,“ připomněl za pořa-
datele Zdeněk David. Vstupné na akci s 
obvyklým začátkem v 17 hodin je dob-
rovolné.  (red)

Poslední díl cyklu Z 
historie zábřežské zla-
té kapličky přináší další 
střípek z mozaiky padesá-
tileté historie našeho kul-
turního domu. Tentokrát 
připomene založení novo-
dobé tradice populárních 
zábřežských jarmarků. 

K jejich obnovení ve 
městě došlo po více než 
třiceti letech v roce 1979 
u příležitosti oslav 725 let 
Zábřeha. Ty vyvrcholily 
začátkem října uspořádá-
ním řemeslného jarmarku 
na náměstí Míru (dnešním 
Masarykově náměstí), který organizo-
vali zaměstnanci kulturního domu v čele 
s tehdejším ředitelem Zdeňkem Dvořá-
kem. K vrcholům bohatého kulturního 
programu patřil příjezd členů divadel-
ního souboru na valníku taženém koňmi 
(na snímku). Ochotníci pak bavili stovky 
přihlížejících veselými divadelními ske-
či a písničkami. Jarmark měl mezi Zá-
břežany natolik příznivý ohlas, že byl v 

menším rozsahu pořádán i v následují-
cích letech – a jeho tradice ve městě po-
kračuje do dneška. 

Od roku 2011 pořádá kulturní dům ve-
dle zářijových jarmarků vždy 1. května 
také jarmark májový a o Zlaté neděli jar-
mark vánoční. Letošní Zábřežský kultur-
ní jarmark připravovaný na 18. září za-
hájí týdenní program oslav 50. výročí 
otevření kulturního domu.  
 (Konec seriálu)

Z historie zábřežské zlaté kapličky (10. část)

Překvapení možná čekalo na některé 
diváky, kteří v pondělí 30. srpna vyrazili 
do zábřežského kulturního domu. Diva-
delní představení Misery totiž vychází z 
předlohy Stephena Kinga, světoznámé-
ho mistra hororu.

Pod režijním vedením Ondřeje Soko-
la se představili Petr Štěpánek a Zlata 
Adamovská, a to v rolích Paula Sheldo-
na, autora romantických příběhů o krás-
né Misery, a bývalé ošetřovatelky An-
nie Wilkesové, jeho nejoddanější čte-

nářky. Ta osudovou 
náhodou najde Pau-
la po těžké havárii. 
Ve svém odlehlém 
domě z něj učiní ne-
dobrovolného paci-
enta a přiměje ho, 
aby psal pokračovaní 
Miseryiných příbě-
hů podle jejích před-
stav. Mučený a poni-
žovaný Paul postup-
ně zjišťuje, že se oci-
tl v rukou vražedné 
šílenkyně. 

Tato role sedla 
Zlatě Adamovské 
až nad očekávání. 
Kolísání nálad, vý-
buchy vzteku a kru-
té metody hraje tak 

přesvědčivě, že divákům běhá mráz 
po zádech. Její postava ale není jedno-
značná, je dojemná, zákeřná, zkažená 
a svým zvráceným způsobem vtipná a 
fascinující. Petr Štěpánek jí skvostně 
sekunduje.

Představení oživuje také originální 
trojscéna představující ložnici, kuchy-
ni a prostor před domem. Není divu, 
že nevšední zážitek zábřežští diváci po 
právu ocenili ovacemi vestoje.  (red)

Zlata Adamovská zářila v roli šílené fanynky Zábřeh bude bavit 
Aleš Háma

Důvtipnou komedii Můj nejlepší ka-
marád, v níž exceluje především Aleš 
Háma, nabídne kulturní dům všem diva-
delním příznivcům ve středu 15. září. V 
komedii s ústřední postavou hravého lhá-
ře dále účinkují Tereza Kostková, Nela 
Boudová nebo Petr Motloch.

Inteligentní a vynalézavá situační ko-
medie je plná nečekaných situací. „Před-
stavení táhne Aleš Háma, který se v roli 
Bernarda dokáže vykroutit i ze zdánlivě 
bezvýchodných situací. Na svého nejlep-
šího kamaráda svede všechno, včetně své 
vlastní nevěry, a tím ho dostane do za-
čarovaného kruhu lží, intrik a úskoků,“ 
popisuje zápletku Vratislav Jarmar ze Zá-
břežské kulturní.

Inscenaci Můj nejlepší kamarád při-
pravil kulturní dům v rámci divadelního 
předplatného skupiny ČEZ. Vstupenky v 
doprodeji lze zakoupit online na webo-
vých stránkách kulturak.info.  (red)

Vražda továrníka ani po 
půlstoletí nezklamala

Ne v zimě, ale na konci léta a s an-
sámblem, který doznal obměny… Přes-
to všechno „Cimrmani“ stále táhnou. 
Do Zábřeha dorazili divadelníci ope-
čovávající odkaz českého génia v úte-
rý 17. srpna s jednou ze svých nejstar-
ších her. Vražda v salonním coupé měla 
premiéru před více než padesáti lety, na 
zážitku z představení to ale nic neměni-
lo. Kusu ani po půlstoletí nechybí vtip 
a nadšení protagonistů. Věk mu nic ne-
ubírá, ba naopak. 

První polovina představení patřila 
přednášce o Cimrmanově přínosu kri-
minalistice. Děj samotné hry je už chro-
nicky známý i díky filmu Rozpuštěný 
a vypuštěný, v němž se postavy Cimr-
manova (a tak trochu i Smoljakova a 
Svěrákova) dramatu rovněž objevují. 
Okřídlené výroky už by asi mohlo obe-
censtvo skandovat spolu s herci. Hláš-
ky „Bierhanzlova mast, na lysinu past“ 
či dotaz „A co lesy Meyere, máš?“ i s 
navazující odpovědí zná jistě půlka ná-
roda. 

A přesto – nebo snad právě proto – 
jsou představení Cimrmanů stále vy-
prodaná. Spojení inteligentního hu-
moru, sebeironie i obrozenecké tradi-
ce ochotnického divadla vytvářejí pra-
zvláštní a příjemnou směs, která nejen 
baví, ale i vrací do časů, kdy bývali Če-
chové statní junáci.  (red)

Kulturní dům zve na 
oslavy svého výročí
(Dokončení ze strany 1)
Na vzpomínkový pořad určený ze-

jména těm, kteří se v kulturním domě 
zapojovali do činnosti různých zá-
jmových uskupení, pozvou pořadatelé 
oslav v úterý 21. září do kina Retro. 
Pro návštěvníky bude připraveno ko-
mentované promítání zajímavých fo-
tografií a videozáznamů. „Akcí chce-
me připomenout, že členové nejrůz-
nějších spolků či souborů zanechali ve 
městě nesmazatelnou stopu. A budeme 
rádi, když nám přítomní pamětníci do-
plní naši historickou mozaiku vlastní-
mi postřehy a vzpomínkami,“ apeluje 
Pavel Jedelský.

Významné osobnosti spjaté s pade-
sátiletou historií zábřežského domu 
kultury, ale zejména bohatou činnost 
spolků, kroužků a souborů, které v 
něm působily, připomene také výstava 
nazvaná Zábřežáci v kulturním domě. 
Ta se pro zájemce otevře vernisáží s 
doprovodným hudebním programem v 
sobotu 25. září. „Vystavené dokumen-
ty, kroniky, pamětní knihy a další ex-
ponáty bude možné ve foyer zhlédnout 
i v týdnu od 27. září do 1. října, a to 
včetně státního svátku 28. září,“ infor-
moval Jindřich Solovský z pořadatel-
ského týmu.

Oslavy výročí okoření ve středu 22. 
září koncert naší nejpopulárnější zpě-
vačky Lucie Bílé, která v Zábřehu vy-
stoupí za doprovodu klavíristy Petra 
Maláska. Cyklus výročních akcí, po-
řádaný za finanční podpory města Zá-
břeh, vyvrcholí v neděli 26. září slav-
nostním koncertem hudebního uskupe-
ní Hradišťan s uměleckým vedoucím 
Jiřím Pavlicou. „Slavnostní atmosfé-
ru a význam akce podpoří svojí účas-
tí také řada vzácných hostů v čele se 
zástupci vedení Olomouckého kraje,“ 
uzavřel pozvánku na oslavy padesáti 
let kulturního domu jednatel Zábřež-
ské kulturní Zdeněk David.  (red)

V kulturáku zahraje 
slovenský Black Band

Na poslechové odpoledne se sloven-
skou skupinou Black Band pozve kultur-
ní dům v neděli 3. října. Populární kapela, 
která je známá především díky účinková-
ní v televizi Šlágr, hraje písně slovenské-
ho středního proudu, světové evergreeny i 
lidové melodie. Jedinečný zvuk jí dodává 
Jana Apolenová se svým sametovým hla-
sem v doprovodu tří mužských vokálů. 
Pořadatelé upozorňují, že vstupenky za-
koupené na dřívější termíny tohoto pořa-
du zůstávají v platnosti. Akce má začátek 
v 15 hodin, vstupné činí 190 korun.  (red)

Univerzita třetího věku přijímá přihlášky
Po nucené přestávce způsobené pande-

mií koronaviru bude zábřežská Virtuální 
univerzita třetího věku pokračovat zim-
ním semestrem školního roku 2021/2022. 
Pořádající kulturní dům pro tento semestr 
otevře dva kurzy, a to České dějiny a je-
jich souvislosti a Gian Lorenzo Bernini – 
genius evropského baroka.

Virtuální univerzita třetího věku je 
vzdělávacím projektem určeným přede-
vším pro seniory, kteří chtějí smyslupl-
ně trávit svůj volný čas. Systém výuky je 
založen na skupinovém zhlédnutí multi-
mediální přednášky, jež je předem nato-
čena vysokoškolskými lektory. Po každé 

přednášce následuje diskuze na přednáše-
né téma a vypracování kolektivního tes-
tu. Semestr tvoří celkem šest přednášek, 
které budou i v letošním roce probíhat je-
denkrát za čtrnáct dní v rozsahu půldru-
hé hodiny. 

„Výuku zimního semestru zahájíme na 
přelomu září a října, uzávěrka pro podá-
ní přihlášky byla stanovena na 15. září,“ 
připomněla Dagmar Ziková. Bližší infor-
mace o univerzitě třetího věku lze získat 
na webové stránce kulturak.info, kde je 
možné online vyplnit přihlášku, nebo na 
kontaktech: 583 415 400, 725 046 589, e-
mail zikova@kulturak.info.  (red)

Mladá kajakářka dovezla 
republikové tituly

Předposlední srpnový víkend se vy-
dala zábřežská rodačka a také naděj-
ná kajakářka Barbora Ondráčková na 
republikové mistrovství žáků ve sla-
lomu a sprintu, které se letos konalo 
na kanále v Brandýse nad Labem. V 
sobotu byl na programu slalom, kde 
si skvěle zvládnutou jízdou dojela 
pro titul mistryně ČR ve slalomu jako 
mladší žákyně v kategorii K1Ž. V ne-
dělním závodu ve sprintu potvrdila 
svoji roli favoritky, svým soupeřkám 
nedala šanci a stala se mistryní ČR i v 
této disciplíně.

K těmto úspěchům přidala prven-
ství v seriálu Českých pohárů žáků ve 
slalomu.

Ceny předávali čeští olympijští me-
dailisté z Tokia, a to zlatý kajakář 
Jiří Prskavec a stříbrný kanoista Lu-
káš Rohan. Barboře se letošní sezóna 
velmi podařila i díky skvělé přípravě 
v šumperském oddílu kanoistiky pod 
vedením Lubomíra Prachaře.  (red)
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ŽPS Slavice

KČT O ZdP
Zábřeh

Charita Zábřeh

KČT O ZdP
Zábřeh

Roky plynou, ubíhá čas,
jen vzpomínka na Tebe zůstává v nás.
Dne 20. srpna 2021 uplynulo 15 let,

kdy nás opustil pan 

Richard Pěnička. 
 S láskou a úctou vzpomínají manželka  
a dcery Renata a Michaela s rodinami.

Za tichou vzpomínku všem přátelům a známým děkujeme.

Marně Tě naše oči hledají, marně po lících slzy 
stékají, osud nám nevrátí, co nám vzal, vrací jen 

vzpomínky a s nimi žal.
Dne 16. září tomu budou 4 roky, co nás navždy 

opustila naše maminka a manželka, 

paní Janka Klimešová
ze Zábřehu.

Stále s láskou vzpomínají a nikdy  
nezapomenou manžel a děti.

Dne 23. září si připomeneme smutné výročí 
úmrtí mého manžela, 

pana Ivo Dvořáka. 
 S láskou a úctou stále vzpomínají manželka 
Vlasta, Lenka s rodinou a Jitka s rodinou. 

Děkujeme za tichou vzpomínku.

Sobota 11. září

Pátek 10. září

Sobota 11. září a neděle 12. září

Neděle 12. září

Pondělí 13. září

Úterý 14. září

Středa 15. září

Čtvrtek 16. září

Pátek 17. září

Sobota 18. září

Neděle 19. září

Úterý 21. září

Středa 22. září

Čtvrtek 23. září

Pátek 24. září

Sobota 25. září

Neděle 26. září

Pondělí 27. září

Úterý 28. září

Středa 29. září

Čtvrtek 30. září

ZÁBŘEŽSKÝ SEDMIBOJ – 6. SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ Katolický dům, 13:00
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2021
Zahájení: dravci, sovy, kováři, ohňová show. Zábřežský hrad a zámek, 17:00 
CESTA DOMŮ
Komedie, nevhodné do 12 let, 92 min. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 115 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

SOBOTA PRO ŽENY
Port de Bras, jóga a cvičení na trampolínkách. Přihlášky na www.kulturak.info nebo na kontaktech 775 915 
400, 583 415 400, zikova@kulturak.info. Kulturní dům, velký sál, klubovny, 9.00 – 11:30
ATLAS PTÁKŮ
Drama, nevhodné do 12 let, české znění, 90 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
JEDINĚ TEREZA
Komedie, české znění, bez omezení, 102 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2021
Hrad a zámek Zábřeh, kostel sv. Bartoloměje a farní muzeum ve věži, kostel sv. Barbory, kostel Církve 
československé husitské. Otevřeno v sobotu 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
Dům Pod Podloubím – Muzeum Zábřeh. Otevřeno v sobotu a v neděli 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00 (zdarma)
Mariánský sloup a kašna na Masarykově náměstí, Šubrtova kaplička, železniční skanzen na opuštěném 
drážním tělese.  Volně přístupné

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný, bez omezení, dabing, 88 min. Kino Retro, 14:30, 120 Kč
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – HARFA
Slavnostní zahajovací koncert 10. sezóny cyklu Bravo Zábřeh. Sólový recitál přední české harfistky, 
držitelky mnoha světových ocenění. Kostel sv. Barbory, 16:00, v předprodeji 120 Kč (90 Kč na kartu 
 Bravo), v den akce 150 Kč (120 Kč na kartu Bravo), děti zdarma
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, bez omezení, české znění, 97 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
Dobrodružný, bez omezení, dabing. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ (13. a 14. 9.)
Úvodní informativní schůzka účastníků kurzu tance a společenského chování pro začátečníky pod vedením 
manželů Evy a Petra Kolčavových. Kulturní dům, velký sál, 16:30

IZRAEL ZE SEVERU NA JIH
Přednáška cestovatele a hudebníka Karla Kocůrka, hra na hudební nástroje z Izraele a výstava dovezených 
předmětů a knih. Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné

FARMÁŘSKÉ TRHY
Prodej regionálních produktů. Další termín 20. 10. Náměstí Osvobození, před Elektrem Kalous, 8:00 – 16:00
JEDINĚ TEREZA
Komedie, bez omezení, české znění, 102 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
CESTA DOMŮ
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 92 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Bláznivá komedie o hravém lháři. Hrají Aleš Háma, Tereza Kostková, Nela Boudová a další. Představení 
je součástí divadelního předplatného ČEZ. Kulturní dům, velký sál, 19:00, 380 a 420 Kč

ČESKÁ VES – ČERTOVY KAMENY
Vedoucí p. Malá, 732 572 629. Odjezd ČD, 7:31
AKTIVIZACE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00 – 15:00
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VYHLÍDKY NA HUMENCI
Zahrají skupiny Madalen a Vlny, připraveny jsou zajímavé aktivity pro děti. Humenec, 17:00
SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 103 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
ZÁTOPEK
Životopisný, bez omezení, české znění, 130 min.  Kino Retro, 20:00, 130 Kč

VÝSTAVA LETECKÝCH MODELŮ
50 modelů historických a akrobatických letadel, včetně obřích modelů akrobatických speciálů nebo větroňů 
(rozpětí až 5 m). Pořádá Leteckomodelářský klub Zábřeh. Kulturní dům, velký sál, 14:00 – 18:00, vstup volný
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 115 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
SHANG-CHI A LEGENDA O DESETI PRSTENECH
Dobrodružný, bez omezení, dabing. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ZÁBŘEŽSKÝ KULTURNÍ JARMARK 
Celodenní proud hudby, zábavy a zážitků, stánkový prodej. Ve 13:00 slavnostní uvedení publikace 
k 50. výročí kulturního domu. Bohatá nabídka občerstvení všeho druhu. Ve velkém sále VÝSTAVA 
LETECKÝCH MODELŮ (od 9 do 18 hodin). Bližší informace ve vloženém listu.  
 Okolí kulturního domu, 9:00 – 22:00, vstup volný
TURISTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ – ROKYTNICE NAD JIZEROU (18. – 24. 9. 2021)
 Vedoucí p. Baráková, 731 745 709
NAKRÁJÍME, ZAMÍCHÁME, ROZŠLEHÁME
Výstava, zajímavosti z historie kuchyňských pomocníků ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku 
(interiéry, nádobí, náčiní…). Muzeum Zábřeh, 9:00, plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

PÍSEŇ PRO TEBE
Koncert v podání ženského pěveckého sboru Slavice. Hosté: ŽPS Legato Krnov a Flétnové kvinteto ZUŠ 
Praha – Prosek. Kostel sv. Bartoloměje, 15:00
CESTA DOMŮ
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 92 min. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, bez omezení, české znění, 97 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK
Animovaný, bez omezení, dabing, 107 min. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
JEDINĚ TEREZA
Komedie, bez omezení, české znění, 102 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

POSLEDNÍ HABSBURKOVÉ
Beseda s PhDr. Evou Šperlichovou. Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
PŘÍBĚH ZÁBŘEŽSKÉHO KULTURÁKU 
Vzpomínkový pořad. Promítání dobových fotografií z činnosti spolků, kroužků a souborů působících v 
kulturním domě. Otevření výstavy fotografií. Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné                                                                                         

LUCIE BÍLÁ A PETR MALÁSEK
Pěvecký recitál hvězdy tuzemského ženského popu. Kulturní dům, velký sál, 19:00, 890, 950 a 990 Kč

HRANICKEM – TEPLICE NAD BEČVOU
Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688. Odjezd ČD, 7:23
ZBOŽŇOVANÝ
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 99 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
QUO VADIS, AIDA?
Drama, nepřístupné do 15 let, titulky, 101 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč

BABÍ LÉTO S CHARITOU
Benefiční akce ke Dni Charity. Vystoupí Petr Bende. Masarykovo náměstí, amfiteátr před zámkem, 15:00
O VÁCLAVA Z VÁCLAVOVA (24. 9. – 2. 10. 2021)
14. ročník soutěžní přehlídky ochotnických souborů. Bližší informace na straně 5. Kulturní dům Václavov
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Animovaný, bez omezení, dabing, 95 min. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
BLACK WIDOW
Akční, nevhodné do 12 let, dabing, 133 min. Kino Retro, 20:00, 120 Kč

ZÁBŘEŽÁCI V KULTURNÍM DOMĚ 
Vernisáž výstavy, která připomene bohatou činnost spolků, kroužků a souborů, ale i významné osobnosti 
spjaté s historií  kulturního domu. Doprovodný hudební program. Výstava bude dále přístupná od 27. 9. do 
1. 10. (9:00 – 17:00). Kulturní dům, foyer, 17:00, vstup volný
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný, bez omezení, dabing, 90 min. Kino Retro, 17:00, 110 Kč
ZBOŽŇOVANÝ
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 99 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Animovaný, bez omezení, dabing, 88 min. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA 
Slavnostní koncert k 50. výročí otevření kulturního domu. Kulturní dům, velký sál, 19:00, 390 Kč
ZBOŽŇOVANÝ
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 99 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Animovaný, bez omezení, dabing, 94 min. Kino Retro, 17:00, 100 Kč
VEČÍREK
Komedie, bez omezení, české znění, 90 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

JÍDLO NA ULICI – 5. ZÁBŘEŽSKÝ FOOD FESTIVAL
Dobroty světové kuchyně, extrémní kuchyně, burgery, regionální výrobky a další dobroty. Program pro 
děti, DJ´s Wentoline a Hanyss. Farní ulice, 10:00 – 18:00, vstup zdarma
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Rodinný, bez omezení, dabing, 90 min.                                                                         Kino Retro, 17:00, 110 Kč
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Komedie, bez omezení, české znění, 97 min.                                                                 Kino Retro, 20:00, 130 Kč

ZBOŽŇOVANÝ
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 99 min. Kino Retro, 17:00, 130 Kč
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, nevhodné do 12 let, české znění, 115 min. Kino Retro, 20:00, 130 Kč

FESTIVAL PANA RIFKINA
Komedie, nevhodné do 12 let, titulky, 88 min. Kino Retro, 17:00, 120 Kč
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
Akční, nepřístupné do 15 let, titulky, 163 min. Kino Retro, 20:00, 140 Kč

TRUBAČI ZÁBŘEH – KONCERT
Koncert pořádaný u příležitosti patnáctého výročí založení souboru. Kostel sv. Barbory, 18:00

Pátek 1. října
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