ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

BYSTŘIČKA 2/2017

Přebornicí Valašska 2017 v kategorii dívek do 13 let se stala naše Nicol Březovjáková
Vážení občané,
V souvislosti s přípravou investic obce na příští roky
bylo zastupitelstvem rozhodnuto o zadání zpracování
urbanisticko – architektonické studie obce Bystřička.
Vzhledem k tomu, že infrastruktura je v obci vícemé‑
ně dořešena, zaměřujeme se na další potřebné stavby
a objekty. Jedná se o
• lokalitu u vlakového nádraží, kde jsou již ve fázi
stavebního řízení zpracovány projekty na doprav‑
ní terminál (nové nástupiště autobusů s propoje‑
ním s budovou ČD) a projekt na Sběrný dvůr obce.
V této lokalitě by dále měly být v budoucnu postaveny
objekty pro komunální techniku, skladovací a podob‑
né prostory.
• v lokalitě stávajícího obecního úřadu by měly zůstat
administrativní provozy, doplněné o občanskou vyba‑
venost kulturně‑společenského charakteru, zdravotní
středisko a podobně.
• v lokalitě sportoviště U Lukášů by mělo dojit k vylepšení
celého areálu. Nejambicióznější je varianta s výstavbou
sportovní haly s parametry tenisového kurtu, kdy by se
daly hrát i jiné sálové sporty jako volejbal a nohejbal.
Dále zde musí být vyřešeno sociální zázemí (šatny, WC).
Mělo by být zachováno výletiště a prostor pro hasičský
sport.
Zadání a potřeby v tomto areálu jsou rozsáhlé, předpo‑
kládá se zpracování detailnější architektonické studie,
která bude navazovat na urbanistickou studii celé obce.
Studie celé obce by měla být zpracována do října letošní‑
ho roku. Studie bude v průběhu zpracování konzultována
s pracovním výborem zastupitelstva obce.Konečný návrh
studie bude představen a projednán s občany a bude
sloužit pro další rozhodování o konkrétních projektech
staveb a objektů.

(Konkrétní zadání studie včetně dosavadních připo‑
mínek občanů je vyvěšeno na webových stránkách obce
Bystřička – úřední deska).
Zbyněk Fojtíček, starosta
ŠACHOVÝ ODDÍL TJ SOKOL BYSTŘIČKA – ZPRÁVA
ZE SEZONY 2016‑17
Družstvo dospělých hrálo letos okresní přebor osmi‑
členných družstev. Se ziskem 9 bodů (dvě vítězství, dvě
remízy) jsme obsadili 11. místo. Soutěž byla vyrovnaná,
na místo páté jsme ztratili pouhé tři body. Na soupis‑
ce máme bohužel jen osm dospělých hráčů a jednoho
dorostence. Kromě dvou místních jsou to vesměs naši
dlouholetí členové, kteří se však odstěhovali mimo
obec Bystřičku. Družstvo dospělých tak prožívá krizové
období.
O to větší radost nám dělá šachová mládež. V kroužku
bylo registrováno 10 dětí, průměrná účast v kroužku byla
7 dětí. Mládež se účastnila dvou soutěží družstev.
V krajské soutěži pětičlenných družstev starších žáků
jsme obsadili 5. místo ze sedmi oddílů (Karolinka 2016),
v krajském přeboru šestičlenných družstev mladších
žáků jsme skončili v silné účasti čtrnáctí z 20 oddílů
(Malenovice 2017). Vzhledem k neúplným sestavám
našich týmů (nemoci, rodinné důvody) to byly velmi
dobré výkony.
V soutěžích jednotlivců si naše děti vedly rovněž velmi
dobře. Mistrovství Valašska mládeže se hraje systémem
čtyř turnajů (Francova Lhota, Jablůnka, Karolinka, Va‑
lašská Polanka).
Přebornicí Valašska 2017 v kategorii dívek do 13 let se
stala naše Nicol Březovjáková.!!!
V historii našeho oddílu je to výjimečný zápis. Stejně
hodnotný výkon podala Nela Kovářová, která v kategorii
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Ústředna OÚ – Jitka Smilková tel.: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205

divek do 9 let obsadila krásné 2. místo ze 16 stejně sta‑
rých hráček.
V kategorii chlapců do 11. let získal pěkné 6. místo
Ondřej Kovář (účast 36).
Dobrého umístění dosáhl v kategorii H13 Matyáš Kotrla – 10. místo ze 30 hráčů. Matyáš ovládl s přehledem
náš oddílový žákovský vánoční turnaj.
Další naši hráči skončili v dolních polovinách tabulek
svých kategorii. Patří jim ale uznání za dobré výkony
v soutěžích družstev (Aleš Palát, Emilie Kotrlová, Štěpán
Skýpala).
Doufáme, že v září se šachový kroužek rozroste o další
mladé zájemce o šachovou hru a ti nejlepší posílí druž‑
stvo v okresním přeboru.
Ing. Karel Hurta – předseda oddílu šachu
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Vážení spoluobčané, ráda bych vás opět informovala
o dění a novinkách v naší knihovně.
V současné době máme v knihovně 5294 knih, které
jsou našim vlastnictvím a 397 titulů z cirkulačních sou‑
borů. Od počátku letošního roku se podařilo nabídku
rozšířit přibližně o 100 nových titulů. Knihovní fond je
navíc stále soustavně doplňován. A to i díky spolupráci
s Knižním klubem, u kterého má knihovna možnost
levnějšího nákupu. Zvláštní zmínku si zaslouží i sku‑
tečnost, že několik desítek nových knih bylo získáno
darem. Děkujeme!
Nejžhavější novinkou je rozšíření nabídky časopisů.
V současné době nabízíme předplacený týdeník Květy
a nově přibyly časopisy pro děti Tom a Jerry a Mateřidouška,
pro ostatní Rodinný dům, 100+1 zahraničních zajímavostí,
Rozmarýna, Receptář a Puls. V knihovně je možné taky
zapůjčit Koktejl, Chvilku pohody, Svět objevů, Reflex a další.
Doufám, že tato nabídka bude hodnocena kladně a budu
samozřejmě ráda za vaše podněty k jejímu rozšíření
nebo změně.
Daří se také spolupráce se školkou a školou. I letos již
děti knihovnu navštívily; bylo to setkání zajímavé, pří‑
jemné a podnětné, na které jistě naváží další, podobně
vydařená. Je potěšující, že děti jsou chytré, zvídavé a mají
zájem o knihy i knihovnu. Většina z nich by knihovnu
ráda navštěvovala častěji. Je ale nutné, aby přišly v do‑
provodu dospělého nebo staršího sourozence. Obracím se
tedy na vás, nejlépe rodiče, případně babičky a dědečky:
Udělejte si chvilku a přijďte s dětmi do knihovny. Je to
nejjednodušší a nejpřístupnější možnost vzdělání a zá‑
bavy nejen pro děti. Čtení se může stát zálibou, která má
pozitivní vliv na vyjadřování, slovní zásobu a v neposled‑
ní řadě i na celkové chování. Myslím, že společné chvíle
v knihovně a následně u knihy by za to stály.
Připomínám, že knihovna je otevřena každou středu
od 8:30 do 11:30 a od 14:00 do 17:30.
A nyní prosba. Čítárna je prakticky hotová, zbývají do‑
řešit jen maličkosti. Chci proto oslovit a poprosit místní
řemeslníky, stolaře, nábytkáře, prostě všechny, kdož pra‑
cují se dřevem a mohli by pomoci se zlepšením vybavení
knihovny. Bylo by dobré některé ze starých regálů nahra‑
dit novými, případně zhotovit menší police k vystavení
knih. Možná by se dokonce dalo něco zhotovit i z pro Vás
jinak nepoužitelných zbytků! Pokud by se našel někdo
se zájmem o tuto pomoc a případné další informace, ob‑
raťte se buď na mě, nebo na pracovníky obecního úřadu.
Sebemenší zlepšení by jistě přivítali všichni návštěvníci
knihovny. A pokud by některý z místních podnikatelů
chtěl přispět knihovně peněžitým sponzorským darem
na nákup knih nebo vylepšení interiéru, budeme velmi
rádi a vítána bude jakákoliv částka. S každou knihou
totiž neroste jen naše knihovna, ale i my, její čtenáři…

Na závěr mi ještě dovolte opět poděkovat všem, kteří
zakoupením vyřazených knih přispěli k nákupu knih
nových, a stejně tak poděkovat pracovníkům prodejen,
kteří tento prodej umožňují.
Těším se na setkání v naší knihovně!
Jarmila Křenková
DĚTSKÝ DEN
V neděli 11.6.2017 od 14:00 hodin se uskuteční v areálu
na hřišti „U Lukášů“ tradiční Dětský den pod názvem
„Cesta kolem světa“. Pro děti budu připraveny skákací
hrady, hravá pěna, hvězdář, tombola a soutěže zamě‑
řené na státy Světa. Odměny za dobré výkony budou
samozřejmostí. Na Vaši účast se těší pořadatelé TJ Sokol
Bystřička a Obec Bystřička
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: HLEDÁNÍ ZTRACENÉ DUHY I. A II.
Termín I.
24-28. července 2017
Termín II.
14-18. srpna 2017
Místo: ZŠ a MŠ Bystřička, cena 1490,- Kč, doporučený
věk: 5–12 let. Kontakt: Telefonicky: 571 417 704.
Email: alcedo@alcedovsetin.cz. Platbu lze provézt bez‑
hotovostně po přihlášení.
ZÁJEZD DO PARTNERSKÉ OBCE BYSTRIČKA (SK)
Obec Bystřička pořádá v sobotu dne 22.7.2017 autobu‑
sový zájezd do partnerské obce Bystrička. Cena zájezdu
je 150,‑Kč/osoba (platba předem). Odjezd autobusem
od obecního úřadu Bystřička. Návrat zpět 23:00 hod.
z obce Bystrička. Zájemci se mohou hlásit na tel číslo
571 443 258. Na Bystričke bude připraveno pohoštění
a sportovní odpoledne pro všechny věkové skupiny.
MEDVĚDÍ STEZKA 2017
V sobotu 14. května 2017 dvacetšest dětí a šest dětí
s rodiči obce Bystřička prezentovaly TJ Sokol Bystřička
v závodu v přespolním běhu, a to v soutěži mládeže v pří‑
rodě „MEDVĚDÍ STEZKOU“. Soutěž se konala v Rožnově
pod Radhoštěm ve SKI areálu Bučiska.
Děti v dvoučlenných hlídkách podle kategorií pře‑
konávaly překážky, plnily úkoly na stanovištích např.
orientace, azimuty, hod na cíl, topoznačky, přírodovědné
a vlastivědné znalosti, součinnost členů hlídky, zdravo‑
věda, odhad vzdálenosti, práce s mapou a buzolou, šplh,
uzlování a další tábornické dovednosti.
Děti se umístily na krásných 1, 2 a 3 místech a po‑
stoupily do krajského kola, které se koná 3. 6. 2017
v Olomouci. Pokud budou děti opět úspěšné, postupují
dále do republikového kola, kde budou opět prezentovat
TJ SOKOL Bystřička.Přeji všem dětem úspěch v soutěži
a oceňuji jejich snahu při přípravě na soutěž.
Za turistický oddíl TJ SOKOL Bystřička Jitka Smilková
Umístění dětí reprezentujících TJ Sokol Bystřička:
1. místo Mladší žákyně I.
				
2. místo Mladší žáci I.		
				
3. místo Mladší žáci I.		
				
1. místo Mladší žákyně II.
				
2. místo Mladší žákyně II
				
1. místo Mladší žáci II.		
				
2. místo Mladší žáci II.
				

Kovářová Nela		
Hrbáčová Anička
Bechný David
Adámek Tomáš
Bajzík Václav
Janiš Radek
Konvičná Eliška
Palátová Karolína
Kotrlová Emilie
Hrabovská Sofia
Kovář Ondřej
Reimerová Tereza
Podešva Martin
Bechný Filip

1. místo Starší žákyně II.
				
2. místo Starší žáci III.		
				
2. místo Starší žáci III.		
				
3. místo Starší žáci IV.		
				
1. místo Dorostenky		
				
2. místo Dorostenci		
				

Březovjáková Nikol
Peredarjuková Nela
Palát Aleš
Basel Filip
Konvičný Patrik
Švéda Michal
Kunc David
Hlavica Adam
Kocourková Sára
Marková Eliška
Smilek Martin
Kunc Jakub

VODÁCKÝ VÍKEND BYSTŘIČKA 2017
Vodácká akce se tento rok 2017 uskutečnila jen v sobotu
27.5. Akce se uskutečnila pod vodním dílem Bystřička.
Byl to celkově sedmnáctý ročník, za dobu pořádání byly
tři roky vynechány pro nedostatek vody.
Tento 17. ročník proběhl ke spokojenosti účastníků
i pořadatelů, všechny vodáky provázelo krásné počasí
se sluníčkem. Voda tekla v sobotu od 9:00 do 15:00 ho‑
din. Letošní vodácké soboty se zúčastnilo 1125 vodáků
a jako vždy pár vodáků neplatičů proklouzlo mezi prsty.
Na vodě bylo vidět mnoho účastníků nejen z Bystřičky,
ale z celé republiky a to taky z Polska, Slovenska a taktéž
přijeli vodáci z Českého Krumlova nebo z Košic. Překva‑
pivá byla účast dětí, které jezdily s rodiči a to hlavně
děti z Bystřičky, kterých bylo celkem zapsáno kolem
třicetiosmi. Sjíždění využili taktéž sportovní složky TJ
SOKOL Bystřička spolu s dětmi oddílu. Někteří nadšenci
absolvovali jízdu i osmkrát, jiní věnovali čas i k setkání
s kamarády a užívali vodácké pohody.
Úrazy nebyly hlášeny, i když záchranáři měli v kri‑
tických místech mnoho práce. Jednalo se především
o nezkušené vodáky, kteří při nízké nájezdové rychlosti
vysoké splavy nepřeskočili a zůstávali pod nimi. Ale
k vidění byli i zkušení vodáci, hlavně kajakáři.
Organizátoři děkují všem aktérům, za pomoc přede‑
vším Povodí Moravy a Obci Bystřička a hlavně padesátič‑
tyřčlennému týmu pořadatelů z řad TJ Sokol Bystřička.
Poděkování za účast a zejména ohleduplné počínání při
akci patří všem, doufáme spokojeným, zúčastněným
vodákům.
Za vodácký oddíl TJ SOKOL Bystřička Jitka Smilková

BYSTŘIČKA - PŘEHRADA
Letní širokoúhlé „retro“ kino
Program na červen - červenec – srpen 2017
Pátek 23.6.2017 21:15 hod.
PRINC A VEČERNICE
Režie: Václav Vorlíček
Československo – 1978 / 79 min./ Přístupné bez ome‑
zení. / 50.‑Kč / Klasická česká pohádka. Hrdinou je princ
Velen, který během jediné noci, kdy mu starý král svěří
péči o království, provdá své tři sestry a sám se zami‑
luje do krásné Večernice, sestry svých švagrů Větrníka,
Měsíčníka a Slunečníka. Hrají: Vladimír Menšík, Libuše
Šafránková, Radoslav Brzobohatý a další.
Sobota 24.6.2017 21:15 hod.
ČELISTI
Režie: Steven Spielberg
USA – 1975 / 118 min. / Nepřístupné pro děti a mladistvé
do 18 let / 50,‑ Kč / Písečné pláže, modré moře a zářivé
nebe vítají návštěvníky rekreačního města Amity. Nikdo
netuší, že pod hladinou někde čeká obrovský bílý žralok.
Brzy si nalezne první oběť, posléze další a další. Slavný,
dnes již legendární film o lovu na nebezpečného žralo‑
ka. Hrají: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss
a další. * RETRO‑Festival Bystřička
Pátek 30.6.2017 21:15 hod.
PRÁZDNINY PRO PSA
Režie: Jaroslava Vošmiková
Československo – 1980 / 78 min. / Přístupné bez ome‑
zení / 50,‑ Kč / Rodinná česká komedie. Dobrodružství
malého Petra, který tráví letní prázdniny na venkově
u dědečka a babičky. Hrají: Tomáš Holý, Bohumil Vávra,
Věra Tichánková Jiří Hrzán a další.
Sobota 1.7.2017 21:15 hod.
SLUNCE, SENO, JAHODY
Režie: Zdeněk Troška
Československo – 1983 / 83 min. / Přístupné bez ome‑
zení / 50,‑ Kč / Letní komedie, plná nezapomenutelně
svérázných postaviček, hlášek a humoru. Hrají: Helena
Růžičková, Stanislav Tříska, Erna Červená, Jiří Lábus
a další.
Středa 5.7.2017 16:00 hod.
ANDĚLSKÁ BYSTŘIČKA 2017
1. ročník festivalu WORLD MUSIC s akcentem na mo‑
ravské účinkující, kteří dosáhli výrazných úspěchů
na poli hudebních cen Anděl v kategorii world music.
Účinkují: Žamboši, Docuku, Jitka Šuranská, FS Jasénka
a další. Pořadatelé: Agentura Aura /Karel Mikuš/ ve spo‑
lupráci s OÚ Bystřička.
Pátek 7.7.2017 21:15 hod.
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Režie: Jiří Vejdělek
ČR – 2006 / 113 min. / Nevhodné pro děti do 12 let / 50,‑
Kč / Komedie podle románu a scénáře nejpopulárnějšího
současného českého spisovatele Michala Viewegha nava‑
zuje na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěš‑
nějším filmem loňského roku. Na dovolenou autobusem
k Jadranu vyráží náhodná skupinka cestujících. Hrají:
Anna Polívková, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Květa
Fialová a další.

Sobota 8.7.2017 21:15 hod.
MÉĎA BÉĎA
Režie: William Hamma, J. Barbera
USA – 1964 / 89 min. / Přístupné bez omezení / 50,‑ Kč
/ Ve vzduchu je cítit jaro – a Cindy se budí do lásky. Je‑
nomže pak si Béďa zahraje na Robina Hooda a ranger
Smith ho pošle do ZOO v San Diegu. Tedy alespoň si to
myslí. Cindy se vydá hledat Béďu do Kalifornie a skončí
v cirkusu bratří Chizzlingových v Missouri! Béďa a Bubu ji
spěchají zachránit “ a když se do toho Béďa dá, tak nikdy
nezklame!” * RETRO‑Festival Bystřička“
Pátek 14.7.2017 21:15 hod.
SIGNÁL
Režie: Tomáš Řehořek
Česká republika – 2012, komedie, / Přístupné bez ome‑
zení / 113 min. /50,‑ Kč/ Poklid rázovité vesničky naruší
dva sympatičtí podvodníci. Hrají B. Polívka, V. Dyk.
K. Roden. J. Menzel a další.
Sobota 15.7.2017 21:15 hod.
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
Režie: Bořivoj Zeman
ČR – 1968 / 89 min. / Přístupné bez omezení / 50,‑ Kč /
Česká hudební pohádka. O princi v žaláři, smutné prin‑
cezně a dvou nenapravitelných intrikánech. Hrají: Helena
Vondráčková, Václav Neckář, Jaroslav Marvan a další.
Pátek 21.7.2017 21:15 hod.
VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ
Režie: Jiří Menzel
Československo – 1985 ‚ 98 min,/ Přístupné bez omezení
/ 50,‑ Kč/ Nejlepší česká komedie podle scénáře Zdeňka
Svěráka. Hrají János Bán, Marián Labuda, Milena Dvorská,
Rudolf Hrušínský a další.
Sobota 22.7.2017 21:15 hod.
E. T. MIMOZEMŠŤAN
Režie: Steven Spielberg
USA – 1982 / 115 min. / Přístupné bez omezení / 50,‑ Kč
/ Nedaleko předměstí Los Angeles přistála kosmická loď
mimozemšťanů. Podivné postavičky se rozešly sbírat
vzorky do okolí a jen jedna z nich se dostala až na kraj
lesa. Okouzlena světly velkoměsta zapomněla na své po‑
slání. Proto se nedostala včas na palubu a uvízla na naší
planetě.Hrají: Henry Thomas, Dee Valace, Peter Coyote
a další. * RETRO‑Festival Bystřička“
Pátek 28.7.2017 21:15 hod.
S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
Režie: Marie Poledňáková
Československo – 1982 / 82 min./ Přístupné bez omeze‑
ní / 50,‑ Kč / Rodinná komedie. Každoroční pánská jízda
tří otců se vlivem razantního zásahu manželek stává ně‑
čím jako mateřskou školou v zimní přírodě. Hrají: Július
Satinský, Václav Postránecký, Pavel Nový, Jana Šulcová,
Eliška Balzerová a další.
Sobota 29.7.2017 21:15 hod.
JACK A FAZOLOVÝ LUSK
Režie: G. Sugii
USA, Japonsko – 1974 / 92 min. / Přístupné bez omezení
/ 50,‑ Kč / Pro Jacka a jeho matku nastaly po smrti otce
těžké časy a když už nemají co do úst, matka ho pošle
do města prodat jejich poslední krávu. Cestou však Jack
potká potulného obchodníka se kterým vymění krávu
za několik údajně kouzelných fazolek … Kreslená pohád‑
ka s hudbou a písničkami. * RETRO‑Festival Bystřička“

Pátek 4.8.2017 16:00 – 24:00 hod.
Sobota 5.8.2017 13:00 – 24:00 hod.
COUNTRY FESTIVAL – STARÝ DOBRÝ WESTERN
19–tý ročník. Přehlídka country, bluegrassových, fol‑
kových a trampských skupin.
Pátek 11.8.2017 21:00 hod.
S ČERTY NEJSOU ŽERTY
Režie: Hynek Bočan
Československo – 1984 /91 min./ Přístupné bez omezení
/ 50,‑ Kč / Jedna z nejkrásnějších českých pohádek. Hrají
K. Heřmánek, Vladimír Dlouhý, O. Vetchý a další.
Sobota 12.8. 2017 21:00 hod.
REVIVAL
Režie: Alide Nellis
ČR – 2013 / 111 min. / Přístupné bez omezení / 50,‑ Kč /
Hudební komedie vyprávějící příběh čtyř muzikantů,
jejichž rocková skupina SMOKE se za nejasných okolností
rozpadla v roce 1972 a kteří se každý z jiných důvodů
rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. Hrají: Bolek
Polívka, Karel Heřmánek, Vojtěch Dyk a další.
Pátek 18.8. 2017 20:45 hod.
ROMING
Režie: Jiří Vejdělek
ČR – 2007 / 105 min. / Přístupné bez omezení / 50,‑ Kč /
Komediální road‑movie o cestě tří mužů za tajemnou
nevěstou, nabízí lákavý mix atraktivní situační komiky,
laskavého humoru a typické člověčiny v duchu nejlep‑
ších tradic české veselohry. Hrají: Bolek Polívka, Marián
Labuda st., Oldřich Vlach a další.
Sobota 19.8. 2017 20:45 hod.
NA PYTLÁCKÉ STEZCE
Režie: Václav Gajer
Československo – 1979 / Přístupné bez omezení /
73 min, / 50,‑ Kč / Rodinný film. Prázdninové dobrodruž‑
ství malého Vaška u dědy na Šumavě. Hrají Tomáš Holý,
Jana Brejchová, Gustáv Valach a další.
Pátek 25.8. 2017 20:45 hod.
KAČENKA A ZASE TA STRAŠIDLA
Režie: Jindřich Polák
Československo – 1992 / 84 min. / Přístupné bez ome‑
zení / 50,‑ Kč / Osmiletá holčička tentokrát musí bojovat
o to, aby si její rodiče z Domu hrůzy, jež dostala darem
od dědy z nemocnice, vídeňského Čecha Swobody, neu‑
dělali rodinnou vilu. Pomohou jí v tom její staří přátelé,
s pomocí kouzelných hodin oživlé figuríny, čarodějnice
Berta, půvabná Elvíra a doktor Caligari. Hrají: Helena
Vitovská, Jiří Schmitzer, Jana Krausová a další.
Sobota 26.8. 2017 20:45 hod.
CHYŤTE DOKTORA
Režie: Martin Dolenský
ČR ‚ Komedie – 2007, 85 min./ Nevhodné pro děti do 12
let / 50,‑ Kč / Gynekologa Michala dostihne nevěra a musí
řešit zapeklitou, téměř klasickou, situaci manželského
trojúhelníku. Hrají Tatiana Vilhelmová, Michal malátný,
Iva Janžurová a další.
Promítáme z filmových kopií 35 mm. Změna programu
vyhrazena. *Filmové tituly promítány k vyhlášení „RE‑
TRO‑Festivalu Bystřička“. Usnesení zastupitelstva obce
Bystřička 2017 – 25/6. Programová nabídka – Svatopluk
Janiš – OÚ Bystřička. Program kina naleznete také na
www.bystricka.cz

