Číslo 9/2014
vydáno dne
7. 5. 2014

Město podpoří budování nových
kanalizačních přípojek
Podporu realizace kanalizačních přípojek v návaznosti na rekonstrukci kanalizace odsouhlasili ve středu 30. dubna zastupitelé města. Rekonstrukce se dotkne
asi 552 stávajících přípojek ve vlastním
městě, na Skaličce a Rudolfově a dále
pak asi 370 zcela nových přípojek v Ráječku a na Skaličce, kde zatím splašková
kanalizace není.
Zájmem města je napojení co nejvíce nemovitostí v nově odkanalizovaných
částech města i výměna starších přípojek.
Na dubnovém zasedání schválili zastupitelé prozatím podporu zbudování zcela nových kanalizačních přípojek s cílem
maximálně usnadnit vlastníkům nemovitostí nutnou administrativu. Podporou

Den Země tentokrát patřil Slunci

tedy bude projektová dokumentace potřebná pro vydání územního souhlasu ke
stavbě přípojky a zajištění podkladů pro
vydání územního souhlasu a jeho vydání (v případě, že vlastníci poskytnou plnou moc).
Dalším vstřícným krokem je zajištění
zřízení věcného břemene za režijní cenu
a geodetického zaměření skutečného provedení. Město rovněž nabízí pomoc při
zajištění podkladů ke smlouvě o připojení s budoucím provozovatelem, společností ŠPVS a. s., i pomoc při komunikaci
se zhotovitelem stavby při vlastní realizaci přípojky, ať už svépomocí, či dodavatelsky, a při zajištění souhlasu s uvedením přípojky do provozu.
(mk)

Den mikroregionu se letos stěhuje do Hrabové
Letošní Den Mikroregionu Zábřežsko
se uskuteční v sobotu 24. května v Hrabové. Obec si při této příležitosti připomene 670 let od svého založení, pro návštěvníky bude připraven bohatý program.
Zahájení dne mikroregionu proběhne v 9 hodin, do 14 hodin budou otevřeny místní zajímavosti – kostel Českobratrské církve evangelické včetně hvězdárny, kaple sv. Matouše, základní a mateř-

ské škola, regionální muzeum či Selská
světnice.
Od 14 do 16 hodin se uskuteční zábavný program pro děti s bratry Chabičovskými, poté do 18 hodin zahraje dechová
hudba Sokolka ze Šakvic a Franta Uher.
Večerní program nabídne karneval, na
němž vystoupí kapely Reflexy a 380V.
Kromě toho bude po celý den zajištěno
bohaté občerstvení a další zábavný program.
(red)

Noc kostelů letos zpřístupní také kaple
Nahlédnout do tajemných míst sakrálních staveb, poznat jejich historii nebo
možnost poslechnout si duchovní hudbu
budou moci lidé, kteří v pátek 23. května
zavítají do kostelů svaté Barbory a svatého Bartoloměje či do kaplí ve farnosti
Zábřeh, které jsou při této příležitosti pro
veřejnost otevřeny vůbec poprvé. Kaple
v Ráječku, Hněvkově, Václavově a na
Skaličce jsou v majetku města Zábřeha.
Přesně v 18 hodin se rozezní zvony v obou
kostelech i ve všech kaplích.
Program v kostele svatého Bartoloměje
začíná v 18 hodin bohoslužbou. Od 19 hodin si budou moci návštěvníci prohlédnout
věž a farní muzeum či zhlédnout varhany.
Od 20.15 hodin bude následovat prohlídka kostela s odborným výkladem. Po 21.
hodině zahraje a zazpívá Rytmická schola.

Celý večer a noc bude probíhat prezentace zábřežské Charity, prohlídky věže a
farního muzea. Kostel svaté Barbory bude
k prohlídce otevřen od 18 do 23 hodin. Po
18. hodině rozezní kostel koncert. Od 17
do 19 hodin budou otevřené kaple v zábřežské farnosti – Pivoníně, Ráječku, Skaličce, Rovensku, Postřelmůvku, Hněvkově, Nemili, Lupěném a Václavově.
Na stránkách www.nockostelu.cz lze
nalézt všechny kostely, které jsou do akce
zapojeny, včetně jejich historie a podrobného programu akcí. Každý rok otevírá
Noc kostelů brány velkých chrámů i malých kostelíčků, hradních i zámeckých
kaplí. Zájem o Noc kostelů každým rokem
stoupá – loni otevřelo své brány po celé
zemi více než 1.200 kostelů, které přilákaly přes 400 tisíc lidí.
(red)

Zastupitelé jednali o odpojování domů od Talormu
Zastupitelstvo města se 30. dubna zabývalo také návrhem na jednoznačný postoj
města vůči požadavkům obyvatel jednotlivých domů na odpojení od centrálního
zdroje tepla společnosti Talorm.
V platnosti totiž bylo usnesení, které sice chránilo majetek města, zároveň
ale vytvářelo problémy při prosazování
požadavků obyvatel bytových domů při
sporech s Talormem. Požadavek likvida-

ce topných kanálů totiž výrazným způsobem navyšuje prostředky potřebné k odpojení objektů a zbudování samostatných
kotelen.
Po debatě se zastupitelé nakonec shodli na novém usnesení, kterým rozhodli, že
město jako vlastník pozemků, jimiž teplovody procházejí, netrvá na odstraňování topných kanálů při odpojování domů od
centrálního zdroje tepla.
(mk)

Na padesát stanovišť inspirovaných především Sluncem – tak vypadal letošní Den
Země, který proběhl v areálu a okolí ZŠ B.
Němcové ve čtvrtek 24. dubna. Organizátoři
z domu dětí a mládeže Krasohled spolu s celou řadou spolupracujících organizací připravili množství aktivit, z nichž si mohlo víc
než tisíc návštěvníků vybrat.
V pestré nabídce se tradičně objevila řada
sportovních disciplín, pozornost dětí poutala minizoo s domácími zvířaty či stanoviště záchranné stanice Stránské. Připraveny
byly výtvarné a rukodělné činnosti, stanoviště zde měly i Lesy ČR nebo Brontosau-

ři. Své představení uvedlo i Divadlo MY klientů Centra sociálních služeb z Olomouce.
V hlavní roli ale bylo především Slunce.
Na ploše školního hřiště probíhalo divadlo
znázorňující oběh planet v soustavě, v sousedství měli příchozí možnost zahledět se do
vesmíru prostřednictvím hvězdářského dalekohledu a hned naproti vypustit do vzduchu
vodou poháněnou raketu z PET lahve (na
snímku). Nechyběly ani informace o sluneční energii, působení Slunce na zemský povrch či vliv na počasí. V závěru pak v kostele sv. Barbory proběhl meditační koncert
hudební formace Zrcadlení.
(mk)

Oznámení o provádění prací v ulici 28. října

Podle oznámení dodavatele stavebních prací na rekonstrukci kanalizace se
od 28. dubna do 11. července rozšiřují
práce na výstavbě kanalizační sítě včetně
souvisejících přeložek inženýrských sítí
v úseku od Wolkerových sadů po křižovatku Křížkovského.
Občané jsou tímto žádáni, aby po
dobu těchto prací dbali zvýšené opatrnosti a nebránili svými vozidly v průjezdu stavební technice.

V průběhu stavebních prací bude v
ulici 28. října částečná dopravní uzavírka, příjezd integrovaného záchranného
systému ani svoz komunálního odpadu
nebude omezen. Případné omezení dodávek energií bude písemně oznámeno s
dostatečným předstihem.
Kontaktní osoby: Ing. Vladimír Holotík – stavbyvedoucí, tel: 602 713 982,
Ing. Jan Chlebec – mistr, tel: 739
243 383.
(red)

Výročí Zábřeha připomene slavnostní koncert
Slavnostní večer u příležitosti oslav 760
let Zábřeha připravuje město na neděli 18.
května. Koncert, který se uskuteční v sále
kulturního domu, nabídne především hudební bloky v podání folk & country skupiny Madalen, žáků základní umělecké
školy a především orchestru Moravia Big
Band, jehož vystoupení ozvláštní hudebníci komorního smyčcového orchestru.
Zajímavý hudební program doprovodí projekce videozáznamů z významných událostí novodobé historie města a
předání symbolického ocenění zábřežských občanů, kteří se v posledním desetiletí významně podíleli na rozvoji občan-

ské společnosti, společenského, kulturního a sportovního života ve městě. Jména nominovaných vzešla z veřejné ankety, kterou město vyhlásilo začátkem letošního roku, a prošla schválením radou města. Po skončení slavnostního koncertu potěší příznivce lidových melodií vystoupení Zábřežské cimbálové muziky ve foyer
kulturního domu.
„Na koncert je zvána široká veřejnost.
Zveme všechny, kteří se chtějí nejen dobře
pobavit, ale také si důstojně připomenout
letošní výročí města,“ uvedl starosta František John. Vstupné na akci se začátkem
v 18 hodin činí padesát korun.
(red)
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Kurz manipulace kojenců
Mateřské a rodinné centrum Hnízdo pořádá pro nastávající maminky a maminky
s kojenci Kurz manipulace kojenců dle
techniky Evy Kiedroňové. Zájemci se mohou přihlásit do 16. května na ahoj@hnizdozabreh.cz. Samotný kurz je naplánován
na 10. června od 14 do 19 hodin v klubovně Hnízda a povede jej odborně školená
lektorka Iva Bolehovská. Cílem je nácvik
správných technik a poloh určených ke
zvedání a pokládání dítěte, přenášení, chování a uklidňování, polohování, správné
metody otáčení, přebalování a oblékání,
kojení, mytí dítěte a jiné. Počet účastníků
je omezen. Kurzovné 800 Kč (těhotným
maminkám přispívá ZP).
(red)

Kálikův sbor zazněl
až v Komárně
Pěvecký sbor Slavice se v sobotu 26.
dubna zúčastnil mezinárodního setkání spřátelených sborů v Komárně. Pozvání na Slovensko sbor obdržel od smíšeného sboru Gaudium, který byl hostem Kálikova festivalu v Zábřehu v loňském roce.
Slavice se ve svém programu zaměřily
výhradně na prezentaci české hudby, zazněly skladby J. Myslivečka, B. Smetany,
A. Dvořáka a skladatelů 20. století v rámci úprav lidových písní. Česká hudba byla
posluchači přijata s nadšením a sboru se
dostalo potlesku vestoje.
Pro společný zpěv všech zúčastněných
sborů vybrali organizátoři mimo jiné i
Kálikův Kolovrat. S tímto dílem se Gaudium seznámilo v Zábřehu a doporučilo ho
pro společný zpěv, i když pro maďarské
sbory nebyl nácvik této skladby nikterak
lehký. Tóny Kálikova sboru rozezněly sál
Důstojnického pavilonu a naplnily ho optimismem a energií.
(red)

Město označilo významné
stromy

Dvě lípy malolisté připomínající významné události historie naší země označilo město Zábřeh. Starší z nich nazvaná
Strom republiky byla slavnostně vysazená
1. května 1919 na tehdy ještě samostatné
Skaličce před dnešní školou a školkou
R. Pavlů. Vysazování „slovanských“ lip
bylo za první republiky běžnou praxí, stejný strom byl vysazen například v centru
Zábřeha, ten byl ovšem za doby nacistické
okupace pokácen. Druhý ze stromů označovaný jako Lípa svobody je sice o půlstoletí mladší, vzhledem k okolnostem jeho
vysazení je ale raritou. Byl vysazen 25.
října 1968 na protest proti srpnové okupaci
republiky. Před dnešní ZŠ Školská jej vysadil její tehdejší ředitel Miloslav Hart.
„K označení stromů byly druhotně využity kamenné monolity, které materiálově
působí důstojně a jsou zajímavým protikladem k živým stromům. Tímto krokem chceme podpořit lokální patriotismus a úctu
k naší historii, živé i neživé přírodě,“ okomentoval neobvyklý počin starosta města
František John.
Kameny dostávají ve spojení se stromem
nový význam a stávají se milníky ve smyslu připomenutí plynutí času a významných
mezníků naší historie. Opracované kameny
jsou na straně s nápisem vyleštěny, a umožňují tak pohled do struktury kamene. Současně reprezentují v prostoru města tradičně uplatňované horniny, maletínský pískovec a žulovskou žulu.
Oba významné stromy byly v minulém
roce ošetřeny, nejnáročnější zásah byl proveden u lípy na Skaličce, kde byl nevhodný
asfalt, který dusil kořeny stromu, nahrazen
trávníkem.
(red)
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První máj opět lákal ke kulturáku na jarmark

Letošní májový jarmark opět vylákal
do ulic tisíce obyvatel města i návštěvníků
z okolí. Ti měli možnost koupit si u stánků
jarmareční drobnost či občerstvení.
Májový jarmark ale lákal také na kulturní program. Od dopoledních hodin se
na pódiu před kulturákem střídaly skupina

Noa, Junior big band základní umělecké
školy, kapely Dvacet facek a Katapult Revival, až do podvečera pak hrál rockový
Atom. Divákům se představily také mažoretkové formace, taneční vystoupení předvedl Dance club, nechyběla ukázka skupiny historického šermu Vanir (na snímku).
S úspěchem se setkala celodenní filmová
scéna mapující novodobou historii města.
Bohatý program byl připraven pro děti,
pro které DDM Krasohled nachystal dětskou scénu, aktivity, mohly se vyřádit na
trampolíně či skákacím hradu. Za kulturákem nechyběly kolotoče či tradiční výstava drobného hospodářského zvířectva.
Pozornost poutal také skautský tábor či
výstava vojenských historických vozidel
sloužící zároveň jako upoutávka na další
akci k 760 letům města.
(mk)

Oznámení o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
Podle § 32 č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je zveřejněno toto oznámení: Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 23. května

2014 v době od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 24. května 2014 v době od
8.00 do 14.00 hodin ve všech volebních
okrscích města Zábřeh. Město Zábřeh
je rozděleno do volebních okrsků následujícím způsobem:

Okrsek
číslo:

Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v ulici

Adresa sídla
volebního okrsku

1

Dvořákova, Havlíčkova, Jílová, K Vápeníkám, Ladislava
Fialy, Magdaleny Vizovské, Na Vyhlídce, Na Výsluní,
Nemilská, Oborník, Stanislava Lolka, Slunná, U Vodárny,
V Hliníku, Dolní Bušínov

Plavecký areál Zábřeh, Oborník
39, tel: 730 892 384

2

Farní, Indrova, Jiráskova, Jana Welzla, Komenského,
Kopečná, Lidická, Malodvorská, Masarykovo náměstí,
Na Farském, Radniční, Tůmova, Za Pivovarem, Ztracená,
Žižkova, Na Klotzmance

SŠ soc. péče a služeb – internát,
Komenského 15, tel: 730 892 385

3

Boženy Němcové, Na Hrádku, Pod Račicí, Smetanova,
Sokolská, Třebízského, Zahradní

ZŠ B. Němcové, tel: 730 892 386

4

Krumpach, Malá Strana, Morávkova, Nad Lihovarem,
Sušilova, U Bořin, Valová, U Horního rybníka

Základní umělecká škola, Sušilova
41, tel: 730 892 387

5

Alšova, Bezručova, Dlouhá, Háječkova, Krátká, Lesnická,
Luční, Mánesova, Na Hejtmance, náměstí 8. května,
Polní, Postřelmovská, Příční, Třešňová, U Dráhy, Úzká,
Závořická, Zelená

SŠ soc. péče a služeb, Bezručova
2a, tel: 730 892 388

6

Severovýchod č. 1 – 22, Svobodov, Strejcova

ZŠ Školská, tel: 730 892 460

7

Javorová, Severovýchod č. 23 – 53, Květinová

ZŠ Severovýchod, tel: 730 892 461

8

Kozinova, náměstí Osvobození, Nerudova, Školská,
Žerotínov, Dvorská

Dům s pečovatelskou službou,
Nerudova 7, tel: 730 892 462

9

Kosmonautů, Na Řádkách, Spojovací, 17. listopadu, 28.
října

Gymnázium, nám. Osvobození 20,
tel: 730 892 463

10

Československé armády, Křížkovského, Tunklova,
V Opravě, Sadová, Na Křtaltě, Leštinská

Zábřežská kulturní s.r.o., ČSA 1,
tel: 730 892 464

11

Cihlářská, Na Nové, Na Zábrančí, Obránců míru,
Olomoucká, Potoční, Ráječek, Rybářská, Říční, Sázavská,
U Nádraží, Vodní

Mateřská škola, Ráječek 6, tel:
730 892 465

12

Humenec, Kahlikova, Ku Dráze, Na Drahách, Palackého,
Pod Strání, Pod Zámečkem, Rudolfov, Rudolfa Pavlů,
Skalička, U Sázavy, V Háječku

Klubovna SDH, Skalička 41, tel:
730 892 466

13

Hněvkov

Místnost OV, Hněvkov 64, tel:
730 892 467

14

Pivonín

Místnost OV, Pivonín 9, tel:
730 892 468

15

Václavov

Kulturní dům, Václavov 6, tel:
730 892 469

Voliči bude umožněno hlasování po
prokázání totožnosti a státního občanství
České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky
či cestovním průkazem), nebo totožnosti a státního občanství jiného členského
státu Evropské unie a prokázání, že je na
území České republiky přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu.
Voliči, který není zapsán ve výpisu seznamu pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič

hlasuje na voličský průkaz.
Každému voliči budou dodány tři dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb do Evropského parlamentu
může volič obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti. V případě, že chce volič požádat o umožnění hlasování mimo
hlasovací místnost (použití přenosné
hlasovací schránky), požádá MěÚ Zábřeh (Bc. Daniel Gryc – dveře č. 113, tel:
583 468 246, mob. 733 535 795, e-mail
daniel.gryc@muzabreh.cz) nebo v den
voleb příslušnou okrskovou volební komisi.
(red)

Interna nabídla pacientům
řadu jarních akcí
Také na jaře připravil personál Interny Zábřeh svým uživatelům a pacientům
kulturní akce, které odstartovaly už 26.
února přednáškou Jaroslava Mikuláše o
Mexiku spojenou s promítáním snímků
z přírody a života obyvatel této země.
Počátkem března se zde představili se
svým hudebním pořadem plným populárních i lidových písní manželé Jarmarovi,
ke kterým se připojili i posluchači z řad
uživatelů a pacientů Interny.
Velikonoční atmosféru nejprve přiblížila zájemcům 2. dubna etnografka Miloslava Hošková, která poutavě připomněla velikonoční zvyky a obyčeje z okolí. Následující den byla otevřena velikonoční výstavka, která sklidila obdiv také dětí z mateřských škol Drozdov, Strejcova a Zahradní či prvňáčků ze ZŠ B. Němcové.
Návštěvníci zde měli možnost zhlédnout
různé kraslice, beránky, velikonoční ozdoby, hrkače atd.
(red)

Žáci zábřežské
automobilní školy sbírali
odpady v přírodě

Pod vedením 1. místostarosty a zároveň
dlouholetého pedagoga Karla Crhonka
vyrazili 22. a 23. dubna studenti zábřežské vyšší odborné školy a střední školy
automobilní odstranit odpady, které znečišťovaly Zábřeh a jeho okolí. Uklízeli v
okolí významného krajinného prvku Nové
dvory, kolem vodních toků ve Václavově
a Pivoníně i u železniční stanice u Motelu.
Spoluprací školy s oddělením životního
prostředí městského úřadu a EKO servisu
byly vysbírány a ekologicky zlikvidovány
asi dvě tuny odpadů. Žáky překvapila bezohlednost lidí, kteří jsou ve volné přírodě
schopni vyhodit plastové obaly, gauče,
matrace, kovové obaly, textil, pneumatiky
či elektroodpady.
Předejít dalšímu vytváření černých
skládek může především pozornost občanů, kteří se mohou v případě zjištění
znečišťování životního prostředí obrátit na
městskou polici. Viníkům hrozí až několikatisícová pokuta, která alespoň zaplatí náklady na likvidaci černých skládek. (red)

Výchova láskou
s Jiřinou Prekopovou
Pozvání Hnízda, mateřského a rodinného centra přijala jeho kmotra, renomovaná
psycholožka a psychoterapeutka, dlouholetá kolegyně a pokračovatelka díla Zdeňka
Matějčka Jiřina Prekopová. Autorka mnoha
knih o výchově šíří terapii pevným objetím – tuto metodu rozvinula vlastní cestou,
a pevné objetí se tak stalo prostředkem, jak
obnovovat lásku v rodině. Její žáci zakládají
instituty a vzdělávací centra po celé Evropě,
v Mexiku, Venezuele i Brazílii. Jiřina Prekopová oslaví v letošním roce úctyhodných
85 let.
Povídání nejen o výchově, partnerských a
rodinných vztazích, ale také o životním stylu založeném na bezpodmínečné lásce jako
nejvyšší lidské hodnotě se uskuteční ve čtvrtek 22. května v Katolickém domě. (red)
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Mgr. Bedřich Jurníček, advokát
pobočka Zábřeh, nám. Osvobození 2 (Beseda), II. poschodí
Úřední hodiny:
pondělí a pátek, 9.30-12.00, 13.30-16.00
Kontakty:
tel. 777 222 079, e-mail: advokat.jurnicek@haudit.cz
schůzku pro pohodlí klientů doporučuji objednat předem

A
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ZAHRADNICTVÍ U STADIONU
JAN ALBRECHT
Třešňová 19, tel. 583 414 332

Nabízíme:

zeleninová přísada
paprika
okurky
rajčata
celer
cukety

velký sortiment
balkonových a
záhonových květin
hrobničky

OTEVŘENO: pondělí – pátek 8.00-16.00, sobota 9.00-12.00

LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH
(naproti supermarketu Albert)
Otevírací doba: pondělí - pátek 7:30 - 17:00, sobota 8:00 - 11:00

Ušetříte až 50,- Kč
platí při výdeji léku vázaného na lékařský předpis,
hrazeného ze zdravotního pojištění.

AKČNÍ NABÍDKA
Nestlé Beba Pro 2,3,4

č
239,-K

na sluneční
kosmetiku Daylong
(platí do 31.5.)

www.lekarnazdravi.cz
w

Sleva

10%

Prodejna otevřena
od 1.5. 2014
ČSA 10, Zábřeh,
vedle prodejny obuv Eva

Prodejní doba:
pondělí až pátek od 9.00h. - 17.00h.
sobota od 8.30h. - 11.30h.

Prodejní značky: CROSS JEANS, COEXIS JEANS,
SANU BABU a jiné.
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Nastavení systematického vzdělávání společnosti EKOZIS spol. s r.o., CZ.
1.04/1.1.02/94.01423, který je financován z ESF
prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

Společnost MBG, spol. s r.o., Zábřeh,
vypisuje výběrové řízení na pozici:

V průběhu února a března byla provedena tato školení:

ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ

Zákoník práce – aktuálně
Hodnocení a motivace zaměstnanců
Změny v mzdovém účetnictví
Aktuálně k daňové a účetní problematice – průřez novinek
Lektorské dovednosti
Adaptační proces pro nově přijaté pracovníky
Seminář lektorů odb. výcviku obsluh st. strojů Diagnostické metody použitelné
při výběru zaměstnanců

Požadujeme: platný svářečský průkaz CO2
TIG (ZK 141 – netavící elektroda) – výhodou

Více na www.mbg.cz nebo tel. 583 401 311, mbg@mbg.cz

POZOR od 12.5.2014 změna sídla
!POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘE Luboše Sobotky!
zástupce Allianz pojišťovny, a.s.
NOVĚ sídlí v bývalé Besedě v 1. patře na náměstí
Osvobození 2 v Zábřehu.

eriálu
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Prodejn NIK byla přem
H
TEC

Zahradní restaurace v provozu,
stylový sál k vašim oslavám,
svatbám nebo firemním akcím.

Tel.: 583 437 001
Dne 6. 5. 2014 uplynul
1 rok od úmrtí našeho drahého,

Dne 3. 5. 2014 vzpomeneme 3. výročí
úmrtí naší drahé maminky,

pana Libora

paní Boženy

Štábla .

S láskou
vzpomíná
manžel,
dcery a syn
s rodinami.

z ulice 28.října č.2 na ulici
ČSA 24, Zábřeh

do PRODEJNY STIHL /u Lidlu/.
tel. kontakt: 583 455 558
Zachovejte nám přízeň.

Vzpomínají
manželka,
syn Samuelek,
rodiče a sestra
s rodinou.

Večeřové.
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Bravo nabídne Janáčka,
Schuberta a Debussyho
Unikátní spojení klasické hudby a filmové projekce nabídne osmý koncert cyklu Bravo Zábřeh, který představí v sobotu 10. května špičkové interprety – violoncellistu Jana Škrdlíka a pianistku Renatu
Ardaševovou. Na programu jejich koncertu jsou skladby Leoše Janáčka, Franze Schuberta a také Debussyho Sonáta pro
violoncello a klavír.
Ta bude doplněna o filmovou vizualizaci zachycující skutečný příběh ukradeného
a znovu navráceného historicky cenného
violoncella pocházejícího z roku 1842.
„Na pozadí reálně zaznívající Debussyho
Sonáty rozehrávají autoři příběh, který
zaujme přírodními snovými scenériemi
i dynamicky rozehranými výstupy herců
– tanečníků,“ popisuje snímek, který je
založen na pantomimických výstupech,
dramaturg cyklu Bravo Martin Hroch.
Novátorský krátkometrážní film režiséra
Milana Růžičky je považován za první
videoklip v oblasti instrumentální klasické
hudby u nás.
Violoncellový recitál spojený s filmovou vizualizací, který se uskuteční v kostele sv. Barbory, je pořádán za podpory Nadace Leoše Janáčka. Vstupné činí 80 korun, abonenti Bravo zaplatí za vstupenku
o dvacet korun méně, děti do 15 let mají
vstup zdarma.
(red)

Miloslav König v Retru
muzicíroval i moderoval

KULTURA A SPORT
V Zábřehu soutěžilo šest set mažoretek

Jedním ze sedmi měst republiky, v
nichž proběhla kvalifikace pro finále
celonárodní soutěže v mažoretkovém
sportu, se v neděli 26. dubna stal také
Zábřeh. Ve velkém sále kulturního domu
se představilo na šest stovek mažoretek

z celé republiky, například
Ostravy, Havířova, Přerova,
Písku, Opavy, Jeseníka, Šumperka a samozřejmě domácího
Zábřeha.
Letos byla kvalifikace poprvé rozdělena do dvou výkonnostních tříd. Dopoledne
se představily skupiny a sóloformace ve třídě B, odpoledne
zaplněný sál sledoval vystoupení ve třídě A. Nezaostaly
ani zábřežské mažoretky, které
vybojovaly hned několik špičkových umístění ve třídě A. V kategorii
pom-pom seniorek zvítězila Andrea Kárniková, v kategorii show skupin kadetek
vybojovaly Berušky 4 druhé místo, mezi
juniorkami téže kategorie získaly zábřežské mažoretky další vítězství.
(mk)

Zámek na Skaličce nabídne kování hřebíků i vernisáž
Kulturní sezóna na skaličském zámku se
rozbíhá naplno. V sobotu 10. května se v areálu zámku od 13 hodin uskuteční už druhý
ročník Zábřežského hřebíku, který je součástí oslav 760 let města. Zde si budou moci zájemci pod dohledem mistrů kovářů vyzkoušet svůj um u kovadliny a vykovat vlastní
hřebík. Ty budou opět zatlučeny do tabule a
označeny štítky se jmény kovajících účastníků akce. Součástí akce bude i zahájení veřejné sbírky Zvony pro Barboru. Návštěvníci Skaličky budou moci přispět na výrobu
chybějících zvonů a příslušenství zvonového souboru kostela sv. Barbory. Program zde
poběží až do večera, zahraje kapela Jazzez, o
zábavu pro děti se postará Hnízdo.
V samotném zámku se v 15 hodin otevře veřejnosti výstava Jana Mika nazvaná

Transculture. Jak je již na Skaličce dobrým
zvykem, představí se zde skutečně zajímavý umělec. Jan Miko je malířem nastupující umělecké generace silně ovlivněné pouličním uměním graffiti. Působí v Praze, ale
i v zahraničí – například Amsterdamu, Paříži či Varšavě.
Z posledních let patří mezi jeho významnější projekty například výstava na Mezinárodním festivalu Nultý bod 2009, nemalý
ohlas si rovněž vysloužila účast na uměleckém veletrhu Art Prague 2013, kde představil své fosforeskující obrazy. Naposledy Jan
Miko tvořil v Iráku v rámci sociálně-dokumentárního projektu One Blood Project, kde
spolupracoval s mladým umělcem Bahmanem. Výstava Jana Mika bude v zámku na
Skaličce k vidění do konce června.
(red)

Prachy!!! – ďábelská komediální jízda

V několika rolích se v pondělí 28. dubna představil v kině Retro herec Miloslav
König, rodák z Postřelmůvku a absolvent
zdejšího gymnázia.
V Retru se představil nejprve jako herec
spolu s Taťjanou Medveckou v hlavní roli
nového snímku Milostné písně. Civilní a
přirozeně působící padesátiminutový snímek se skvělými hereckými výkony připomíná někdejší bytové divadlo, založené
především na propracované konverzaci.
Po filmu následoval hodinový koncert
nové skupiny nazvané Spal, v níž se Miloslav König představil v roli hudebníka a
moderátora. Koncert probíhající v uvolněné a pohodové atmosféře totiž prokládal
mluveným slovem, v němž došlo na vzpomínky na dětská léta, herecké počátky i
zamyšlení nad hereckou profesí.
(mk)

Mladí šachisté dovezli
z mistrovství republiky bronz
Na mistrovství ČR 1. – 5. tříd v šachu
se tým ZŠ Severovýchod kvalifikoval po
jednoznačném výkonu v krajském poháru. Do Vyškova zamířil v sestavě Šimon
Nesporý, Marek Blaha, Rajmund Krátký a
Jakub Mrázek s náhradníky Lukášem Blahou a Táňou Nesporou.
V prvním kole Zábřeh zvítezil nad libereckou ZŠ Lesní, poté ale prohrál se ZŠ
E. Krásnohorské z Frýdku-Místku i s Poličkou. Naopak Katovice porazil a rozkolísaný první den zakončila nečekaná prohra
s Pelhřimovem. Další den zahájila remíza
se ZŠ J. Gočára z Hradce Králové, ZŠ M.
Horákové ze stejného města už Zábřeh porazil, stejně jako Prahu – Nebušice.
Před posledním kolem byl Zábřeh na
sedmém místě. Správnou taktikou ale porazil ZŠ Rudolfovská z Českých Budějovic, což žáky ZŠ Severovýchod vyneslo
na kýžený třetí stupínek znamenající premiérové umístění „na bedně“.
(red)

Po březnovém hereckém koncertu Simony Stašové a Svatopluka Skopala ve hře
Filumena Marturano uvede kulturní dům
další skvělé, a opět beznadějně vyprodané,
divadelní představení.
Tentokrát abonenty zábřežské divadelní sezony, ale i další návštěvníky potěší v pondělí 12. května situační komedie
s názvem Prachy!!!, jejíž hrdinové se díky
nečekanému nálezu kufříku plného peněz
ocitnou v neuvěřitelném řetězci stále se
vršících lží, úskoků, výmluv a dokonce i
vydírání. „V Prachy!!! hraje prim zejména dobře napsaný příběh, který režisérka

Jana Kališová dovedla správně uchopit a
spolu s herci vytvořila doslova ďábelskou
komediální jízdu,“ uvedl produkční Zábřežské kulturní Vratislav Jarmar. K tomu
nejlepšímu, co inscenace nabízí, patří rovněž herecké výkony Ondřeje Vetchého,
Vandy Hybnerové, Nely Boudové, Michala Novotného a dalších.
Protože představení pražského Divadla
Palace je již několik týdnů vyprodané, nabízí Zábřežská kulturní již nyní vstupenky na zářijové představení Hlava v písku,
v hlavních rolích s Ivanou Chýlkovou a Janem Potměšilem.
(red)

Premiéra dokumentu Olga a koncert „Plastiků“ živě v Retru
Nový celovečerní dokumentární film
o první dámě Olze Havlové s podtitulem
Zpráva o sledování objekta, který odmítal vypovídat a dělal si, co chtěl vyprodal
několik projekcí na festivalu Jeden svět.
V úterý 13. května proběhne od 19 hodin
slavnostní premiéra filmu v rodišti Olgy
Havlové – na pražském Žižkově.
„Díky speciálně připravenému on-line
přenosu budou mít návštěvníci našeho
kina možnost živě sledovat celý slavnostní
večer v pražském kině Aero. Jde o první
živý přenos prostřednictvím internetového
streamu, který se v kině Retro uskuteční.

Ten naváže na promítání filmu Olga, jehož
diváci pak budou moci sledovat rozhovory s tvůrci i hodinový koncert skupiny The
Plastic People of the Universe,“ vysvětluje průběh večera vedoucí zábřežského
biografu Věra Smrčková.
Samotný film přinese velké množství
dosud neznámých záběrů, fotografií a vyprávění. Olga Havlová je zde představena
jako ostrá glosátorka, zásadová disidentka
i štědrá hostitelka, jako žena věcná, nesnášející jakoukoliv okázalost, naopak milující jemný humor a říkající vždy to, co si
myslí.
(red)

Kostel sv. Barbory zněl díly španělských skladatelů
Hudební cyklus Bravo Zábřeh pokračoval v pátek 25. dubna dalším koncertem,
na němž se představily mladé interpretky
klasické hudby – kytaristka Irena Babáčková a sopranistka Helena Tamelová. Ta
dnes působí převážně v Německu, obě interpretky jsou nositelkami řady hudebních
ocenění.
Koncert přinesl průřez hudební historií,
v hojné míře zněla především hudba španělských skladatelů. Posluchači se mohli
zaposlouchat do skladeb Georga Friedricha Händela či Johana Kaspara Francka,
převážná většina děl ale představila možná
ne tak známé autory konce 19. a 20. století. Zazněly tedy skladby Césara Francka i
španělských Francisca Tárrega a Manuela

de Fally. Hudbu skladatelů 2. poloviny 20.
století pak prezentovaly ukázky z díla Petra Ebena či dalších Španělů, a to Vincenta
Asencia a Joaquína Rodriga.
(mk)
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Enkaustika,
malování horkým voskem
Vernisáž autorské výstavy Libuše Trunečkové zavede ve čtvrtek 15. května návštěvníky kina Retro do světa enkaustiky,
znovuobjevené antické techniky malování horkým voskem. Tato metoda patří ke
kreativním formám malířství, při které je
pigmentovaný včelí vosk nanášen žehličkou na papír a k dokreslení se využívá štětec a enkaustické pero. V rámci vernisáže
tuto techniku sama autorka předvede. Výstava v galerii a kavárně kina potrvá do 22.
června.

Přednáška o pražské
katedrále
Letos uplyne 670 let od založení gotické katedrály sv. Víta na Pražském hradě.
Příběh stavby, která v českých zemích
nemá obdoby, přiblíží v Katolickém domě
přednáška Katedrála viditelná a neviditelná – představení nového zpracování historie katedrály sv. Víta v úterý 20. května
od 18 hodin Jany Maříkové – Kubkové z
Archeologického ústavu Akademie věd
ČR. Zájemci zde mj. zjistí, jak se jednotlivé stavební etapy vyrovnávaly s komplikovaným skalním terénem, jak se stavba v
čase proměňovala či které prvky starších
fází tvoří dodnes její hlavní myšlenkovou
a liturgickou osu.

Zábřežský slavíček
již potřinácté
Již 13. ročník nesoutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů s názvem Zábřežský slavíček uspořádají ve čtvrtek 22.
května v kulturním domě. Na přehlídce
vystoupí malí zpěváci z mateřských škol
Pohádka, Strejcova a Zahradní a sbory ze
základních škol Severovýchod, B. Němcové a Školská. Koncert začíná v 16 hodin, vstupné je dobrovolné.
(red)

Filmáč přivítá Jiřího
Svobodu a Vladimíra
Körnera
Opětovně probuzený zábřežský filmový klub připravil na pátek 16. května setkání s filmem Zánik samoty Berhof. Spolu s umělecky pozoruhodným filmem zavítá do Zábřehu jeden z nejlepších současných českých scenáristů a prozaiků Vladimír Körner a režisér Jiří Svoboda, z jejichž
spolupráce film v roce 1983 vznikl. Besedu s významnými osobnostmi českého filmu povede Miroslav Macek.
Filmový režisér Jiří Svoboda natočil
řadu filmů, nejčastěji psychologických a
sociálních dramat. K nejznámějším patří Skalpel, prosím!, Sametoví vrazi nebo
právě Zánik samoty Berhof. V současné
době intenzivně pracuje na dvoudílném
historickém filmu, který vzniká k šestistému výročí upálení Jana Husa. Ten by se
měl na televizních obrazovkách objevit v
polovině příštího roku.
Vladimír Körner je veřejnosti znám jako
autor mnoha scénářů a prozaických textů.
Během své filmové kariéry měl možnost
pracovat s předními českými i slovenskými režiséry. K jeho dílům patří například
Údolí včel, Zánik samoty Berhof, Svědek
umírajícího času nebo Pramen života. V
roce 2006 získal Státní cenu za literaturu a
nedávno převzal cenu Český lev za mimořádný přínos české kinematografii.
Filmový večer s předními osobnostmi
českého filmu začíná v 19 hodin, vstupné
je přívětivých 80 korun, studenti pořídí
vstupenku ještě o 30 korun levněji. (red)
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KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ 9. 5. – 24. 5. 2014
PUTOVÁNÍ S JEŽKEM

Pátek 9. května

Tradiční turistická akce pro širokou veřejnost. Zápis u mateřské školy.

MALÍŘSKÁ ŠKOLA JANA STRATILA – MALBA, KRESBA
POJEDEME K MOŘI

Kino Retro, 17:30, 100 Kč

Vystoupení ženského pěveckého sboru Slavice a jeho hostů: Eva Grúzová – soprán, Josef Janečka –
tenor, Lubomír Typner – housle. Marie Zajícová – klavírní doprovod. Sbormistr Jaroslava Štěpánková.
Galerie Tunklův dvorec, 17:00, vstupné dobrovolné

Kino Retro, 20:00, 110 Kč

ZÁNIK SAMOTY BERHOF – FILMOVÉ VEČERY

PS Slavice

Komedie, přístupno, české znění, Česko 2014, 90 min.

TRANSCEDENCE

Sci-fi/akční/drama/thriller, od 12 let, titulky, USA 2014, 120 min.

Drama, od 12 let, české znění, Československo 1983, 98 min. Besedou s tvůrci filmu, režisérem Jiřím
Svobodou a autorem předlohy, čestným občanem města Zábřeha Vladimírem Körnerem, provází
Miroslav Macek.
Kino Retro, 19:00, 80 Kč/studentské vstupné 50 Kč

Sobota 10. května

LESNICE – SV. JOSEF – VITOŠOV – LEŠTINA
Vedoucí p. Dvořáček. Kontakt: 732 902 432.

OS
Zpátečka

Odjezd ATB, 8:50

Sobota 17. května

TURNAJ V BADMINTONU

PUTOVÁNÍ S METODĚJEM

S sebou oblečení a boty do tělocvičny, raketu, míček, svačinu, pití. Určeno pro děti od 7 do 15 let a jejich
rodiče.
Sokolovna Zábřeh, 9:00 – 14:00, 50 Kč

Komentovaná prohlídka Letné, Klárova, Valdštejnské zahrady a Kampy. Bližší informace a přihlášky
na kontaktu: p. Hedrichová, 732 552 732.

ZÁBŘEŽSKÝ HŘEBÍK – II. ROČNÍK

SOBOTA PRO ŽENY

Aerobic na trampolínách a další moderní cvičební aktivity pro ženy. Přihlášky na kontaktech
775 915 400, 583 415 400, zikova@kulturak.info do středy 14. května. Malý sál KLUBu, 9:00 – 10:30

Řemeslná akce, na které si lze vykovat vlastníma rukama hřebík. Vystoupení hudebníků Jazzzez,
doprovodný program pro děti. Bohaté občerstvení zajištěno. Areál zámeckého parku Skalička, 13:00

JAN MIKO: TRANSCULTURE

Na Kovárně

Vernisáž výstavy, která potrvá do konce června.

Zámek Skalička, 15:00

JEDNA ZA VŠECHNY

Kino Retro, 17:30, 110 Kč

Osmý koncert z cyklu Bravo Zábřeh. Recitál spojený s filmovou vizualizací.
Kostel sv. Barbory, 18:00, 80 Kč/na slevovou kartu Bravo 60 Kč/děti do 15 let zdarma

AMAZING SPIDER-MAN 2 3D

Akční/fantasy, od 12 let, dabing, USA 2014, 142 min.

Akční/dobrodružný/thriller/sci-fi, od 12 let, titulky, USA 2014, 119 min.

HURÁ DO PRAVĚKU!

Animovaný/rodinný, české znění, USA/Jižní Korea 2012, 82 min.

Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč/děti 135 Kč

Kino Retro, 17:30, 100 Kč

Účinkují: Moravia Big Band a smyčcový komorní orchestr, skupina Madalen, žáci ZUŠ Zábřeh a
Zábřežská cimbálová muzika.
Velký sál KLUBu, 18:00, 50 Kč

Populární melodie různých hudebních stylů nejen k tanci ale i k poslechu pro všechny generace hraje
oblíbené duo. Občerstvení zajištěno.
Velký sál KLUBu, 14:00 – 18:00, 50 Kč

NÁMLUVY, MEDVĚD – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KE DNI MATEK
Anekdoty A. P. Čechova v podání divadelního souboru Václav Václavov.

Katolický dům, 15:00

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ

Komedie/drama, od 12 let, USA 2014, 100 min.

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA
Přednáška s Monikou Hanušovou.

Městský stadion Zábřeh, 16:30

Dokumentární/drama, od 12 let, slovensky, Slovensko/Česko 2013, 90 min.

Kino Retro, 17:30, 90 Kč

Klub
důchodců

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 3D
Akční/dobrodružný/sci-fi, přístupný, dabing, USA 2014, 128 min.

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

POSEZENÍ S HUDBOU KE DNI MATEK

Vystoupení Pěveckého sdružení severomoravských učitelů. Pořádáno pro členy Klubu důchodců.
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

KATEDRÁLA VIDITELNÁ A NEVIDITELNÁ

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Pondělí 12. května

Kino Retro, 20:00, 100 Kč

Úterý 20. května

SK SULKO ZÁBŘEH – SLEZSKÝ FOTBALOVÝ CLUB OPAVA
VŠECHNY MOJE DĚTI

Přednáška o historii katedrály sv. Víta Mgr. Jany Maříkové – Kubkové Ph.D.

Katolický dům, 18:00

Středa 21. května

INTENZIVNÍ KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY A DÍVKY OD 15 LET

HURÁ DO PRAVĚKU!

Tělocvična ZŠ Severovýchod, 16:30 – 19:30, 300 Kč

Animovaný/rodinný, české znění, USA/Jižní Korea 2012, 82 min.

PRACHY!!!

Situační komedie v podání herců Divadla Palace (Ondřej Vetchý, Nela Boudová a další).
Velký sál KLUBu, 19:00, 290 Kč a 330 Kč (VYPRODÁNO)

Úterý 13. května
Beseda s pracovnicí FOD Soňou Kolářovou.

Dobrodružný/komedie/drama, od 12 let, titulky, Švédsko 2013, 114 min.

Přehlídka dětských pěveckých sborů.

Setkání se světově uznávanou psycholožkou. Více na www.hnizdozabreh.cz a plakátech. Katolický dům

Pátek 23. května

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

OLGA

Dokumentární, přístupný, české znění, Česko 2014, 87 min. Novinka: na projekci filmu bezprostředně
naváže on-line přenos z pražského kina Aero (živé rozhovory s tvůrci, koncert skupiny Plastic People of
the Universe atd.).
Kino Retro,19:00, 80 Kč

Dobrodružný/komedie/drama, od 12 let, titulky, Švédsko 2013, 114 min.
Římskokatolická
farnost Zábřeh

Středa 14. května

Zpřístupnění kostelů a kaplí v Zábřehu a okolí. Více na www.nockostelu.cz.
Akční/dobrodružný/sci-fi, přístupný, dabing, USA 2014, 128 min.

Sportovní a zábavná akce pro děti z MŠ a maminky s dětmi.

VÝŽIVA, CO TO VLASTNĚ JE?
Beseda s Monikou Volkovou.

Městský stadion, 8:30

Kino Retro, 17:00, dospělí 155 Kč/děti 135 Kč

Sci-fi/akční/drama/thriller, od 12 let, titulky, USA 2014, 120 min.

Kino Retro, 20:00, 110 Kč

Čtvrtek 15. května

LICHKOV – MLADKOV – PASTVINY HRÁZ

Odjezd ČD, 8:17
Galerie kina Retro, 17:00

Pátek 16. května

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ A BUBENICKÝ KONCERT

Foyer KLUBu, 16:00

Odjezd ČD, 7:30

DEN MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO

Prezentace obcí mikroregionu, bohatý doprovodný program.

Obec Hrabová, 9:00

TVOŘILKY ŠVITOŘILKY – VÝROBA DÁRKOVÝCH TAŠEK

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 15:00

Dobrodružný, přístupný, dabing, Francie 2013, 95 min.

Vedoucí p. Kajnar.

Vernisáž Libuše Trunečkové. Výstava potrvá do 22. června.

Prohlídka zařízení přehrady. Vedoucí p. Korger, kontakt: 731 626 525.
Obec
Hrabová

BELLA A SEBASTIÁN

RADÍKOV – SV. KOPEČEK
ENKAUSTIKA – MALOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM

Kino Retro, 20:00, 130 Kč

Sobota 24. května

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

TRANSCEDENCE

Pozvánka pro rodiče, prarodiče, kamarády a známé.

Kino Retro, 17:30, 110 Kč

NOC KOSTELŮ

CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 3D

MATEŘINKOVÁ OLYMPIÁDA

Akční/fantasy, od 12 let, titulky, USA 2014, 142 min.

Velký sál KLUBu, 16:00, vstupné dobrovolné

VÝCHOVA LÁSKOU S PhDr. JIŘINOU PREKOPOVOU

PAMÁTKY KOLEM NÁS

AMAZING SPIDER-MAN 2 3D

Kino Retro, 20:00, 110 Kč

Čtvrtek 22. května

Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30

Výstava fotografií a beseda s Jitkou Václavíkovou. Pořádáno pro členy Klubu důchodců.
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00

Kino Retro, 17:30, 100 Kč

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

ZÁBŘEŽSKÝ SLAVÍČEK

RODINNÁ MEDIACE

Spirála

Kino Retro, 20:00, 140 Kč

SLAVNOSTÍ KONCERT K VÝROČÍ 760 LET MĚSTA

VAŠEK A PEPA HRAJÍ KE DNI MATEK

Klub
důchodců

Kino Retro, 17:00, dospělí 155 Kč/děti 135 Kč

Neděle 18. května

Neděle 11. května

Cílem kurzu je naučit se zvládat krizové situace.

Hospoda Na kovárně v Ráječku, 17:00

GODZILA 3D

JAN ŠKRDLÍK – VIOLONCELLO, RENATA ARDAŠEVOVÁ – KLAVÍR

Syreo

TVARŮŽKOVÉ HODY
AMAZING SPIDER-MAN 2 3D

Akční/fantasy, od 12 let, titulky, USA 2014, 142 min.

Komedie, od 15 let, titulky, USA 2014, 109 min.

SK SULKO
Zábřeh

MŠ Pohádka, 16:30

JARNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU SLAVICE

Vernisáž výstavy. Výstava potrvá do 31. 5. 2014. Minigalerie: MŠ Bludov. Galerie Tunklův dvorec, 17:00

Kino Retro, 17:30, 80 Kč

TŘI SESTRY GAMBRINUS TOUR 2014 + E!E, DOCTOR P. P., MZH

Velkolepá open air koncertní show. Legendární punk pub rocková kapela v čele s frotmanem Lou
Fanánkem Hagenem.
Plavecký areál Zábřeh, open 18:00, začátek 19:00, předprodej 275 Kč, na místě 300 Kč

X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 3D

Akční/sci-fi/thriller, přístupný, dabing, Kanada/USA 2014, 120 min.

Kino Retro, 20:00, 150 Kč
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