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VÁŽENÍ OBČANÉ,
Blíží se letní prázdniny, a tak mi dovolte, abych Vám
popřál krásné počasí, abyste si dovolenou užili podle
svých představ. Ti menší, aby na sebe dávali pozor, aby
mohli jít na podzim do školy bez sádry či ortézy. A kdy‑
by i prázdniny lehce propršely, nezlobme se. Hledejme
ve všem něco pozitivního, v tomto případě vláhu, kterou
tolik potřebujeme. Zkrátka všichni si odpočiňme a zre‑
generujme, abychom se na sebe jen usmívali.

Zbyněk Fojtíček, starosta obce
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ STUDIE
Dovolte, abych Vás pozval na druhé veřejné projednání
architektonické a urbanistické studie, která se uskuteční
21.6.2018 v 18 hodin ve Sport klubu „U Lukášů. Zde Vám
bude prezentována studie, která brala v potaz podněty
sportovců, hasičů a veřejnosti.

SBĚRNÝ DVŮR
Konečně s ročním zpožděním bylo na Státním fondu
životního prostředí rozhodnuto, že naše žádost výstavby
sběrného dvora bude podpořena a mohly být zahájeny
kroky vedoucí k výběru zhotovitele. Veřejnou soutěž nám
provedla firma HB Real a.s. Vsetín. Díky ekonomickému
rozvoji, který má vliv hlavně na stavbařské firmy, se sou‑
těže účastnily pouze čtyři firmy, z nichž nejvýhodnější
nabídku podala firma Stavební mechanizace – Servis
s.r.o., Valašské Meziříčí. Jak se dalo předpokládat, doby,
kdy vysoutěžená cena je pod cenou rozpočtovanou, jsou
dávno pryč. Dalo se tak předpokládat, že nedostatek
pracovních sil nám podíl dofinancování zvýší. Tak se
i stalo. Vysoutěžená cena je o 250.000,‑ Kč vyšší oproti
původnímu rozpočtu, tedy 9.835.480,‑ Kč včetně DPH, kdy
vlastní zdroje by měly být v částce cca 1 100.000,‑ Kč. Nyní
nám již nic nebrání, abychom podepsali s dodavatelem
smlouvu o dílo a zahájili stavební práce. Věřím, výstavba
sběrného dvora bude přínosem v odpadovém hospodář‑
ství a zkvalitněním služeb v této oblasti.
ROZŠÍŘENÍ CHODNÍKŮ
I zde proběhla veřejná soutěž na zhotovitele rozšíření
chodníku v úseku „Od Babiců po křižovatku ke školce“
a „úprava autobusové zastávky u Základní školy“. Vzhle‑
dem k tomu, že v tomto případě jsme nebyli úspěšní
v čerpání dotací, a to z důvodu velkého převisu žádostí
je tato investiční akce hrazena z vlastních zdrojů. Nej‑
vhodnější nabídku předložila firma BLS dopravní stavby
s.r.o., Ostrava v částce 1.633.000,‑ Kč. I zde budou v co
nejkratší době započaty stavební práce.
OPRAVA KOMUNIKACÍ
Tak jako předchozí roky, i letos pokračujeme v opra‑
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vách místních a účelových komunikací. Přesto, že žádost
na poskytnutí dotace byla podána koncem loňského roku,
doposud nám nejsou známy výsledky. Proto chceme
využít počasí a zahájit práce alespoň vlastním podílem,
který je 1.200.000,‑ Kč. Zde ještě není vybrán zhotovitel,
ale věřím, že se s pracemi začne v co nejkratší době.
DOPRAVNÍ TERMINÁL
S napětím všichni očekáváme jak dopadne naše poda‑
ná žádost na rekonstrukci autobusového nádraží a jeho
přilehlého okolí. Přesto, že žádost byla podána koncem
srpna loňského roku, dodnes nejsou známé žádné výstu‑
py. I zde lze předpokládat, že pomalé hodnocení žádostí
bude mít velký vliv na konečnou cenu díla, neboť ceny
materiálů, ale především lidské práce jdou stále nahoru.
Jsem optimista a věřím, že i tato naše podaná žádost bude
ze strany hodnotitele vybrána jako způsobilá v plejádě
podaných žádostí, aby naše nádraží dostálo takových
změn, na které bychom mohli být hrdí a hlavně aby
sloužilo široké veřejnosti.
PALIVOVÉ DŘÍVÍ
Vzhledem k situaci s výskytem kůrovce, která postih‑
la i naše lesy, je možnost objednat si smrkové palivové
dříví. Objednávky na Obecním úřadě nebo telefonicky
na číslo 751 443 258.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BYSTŘIČKY
Územní plán je základním koncepčním dokumentem
každé obce. Zastupitelstvo obce Bystřička na svém
zasedání dne 24.3.2015 vydalo Územní plán Bystřička,
který nabyl účinnosti dne 9.4.2015.Tímto dnem skončila

platnost původního Územního plánu sídelního útvaru
(ÚPN SÚ) Bystřička z roku 1997 včetně změn.
Územní plán Bystřička je k nahlédnutí na Obecním
úřadě Bystřička nebo v elektronické podobě na interne‑
tových stránkách obce Bystřička
Nejpozději do čtyř let od vydání územního plánu Bys‑
třička, tedy do dubna 2019 (a následně pravidelně jednou
za čtyři roky) pořizovatel (Městský úřad Vsetín, odbor
výstavby a ÚP, oddělení územního plánování) zpracuje
a předloží zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování
územního plánu v uplynulém období. Na základě zprávy
o uplatňování může (nebo nemusí) být následně pořízena
změna územního plánu, případně nový územní plán.
Zpráva o uplatňování obsahuje mimo jiné vyhodnocení
uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán,
problémy k řešení v územním plánu, návrh na změny
územního plánu, jejichž projednání bylo schváleno
obecním zastupitelstvem a z toho vyplývající pokyny
pro zpracování návrhu změny územního plánu.
Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu
vymezit pouze na základě nemožnosti využít již vyme‑
zené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch.
Návrhy na změny můžou podat, mimo dotčených or‑
ganizací, také všichni majitelé nemovitostí v katastru
obce, a to písemným podáním adresovaným na Obecní
úřad Bystřička.
 Ing. Karel Hurta, určený zastupitel pro územní plánování
ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY V ROCE 2017
V roce 2017 došlo v Obecní knihovně ke změnám, které
přispěly ke zlepšení provozu.
Byla dokončena čítárna, interiér knihovny byl doplněn
zakoupením, případně přemístěním/ zrušená ordinace/
několika poliček a regálů a vylepšením osvětlení.
Vzhledem k umístění knihovny (v patře budovy) roz‑
ložením a velikostí prostor je další vylepšování složité.
Pravdou je, že některé regály jsou staré a bylo by dobré
vyměnit je (alespoň) část za nové, což by bylo vynika‑
jící. Ale i tak je, v současné době, prostředí v knihovně,
myslím, vcelku příjemné.
Prostředky určené na provoz knihovny nebyly do‑
čerpány, jen částka na zakoupení knih a časopisů byla
vyčerpána zcela.
Knihovní fond byl navýšen o téměř 350 knih. Z uve‑
deného počtu je zřejmé, že vzhledem k cenám knih
nemohla postačit částka 30 000, která z rozpočtu obce,
byla naplánována.

Mimo tuto částku byl navýšen knihovní fond o knihy
z darů v hodnotě několika desítek tisíc.
Nově vydávané knihy byly získány od redaktorů, kteří
se podílejí na jejich vydávání (Hokr a Křenková ml.),
případně darem z jejich soukromých zásob.
Dále značný počet knih (téměř 100), nemalé hodnoty
darovala ing. H. Šimíčková (Škrabolová), naše rodačka.
V současné době je registrováno v knihovně 179 čte‑
nářů, dětí, mládeže, dospělých. Pravidelně knihovnu
navštěvuje 120‑130 čtenářů, možná malinko více, můžu
spočítat přesněji, ale to asi není zcela podstatné.
Důležitější je, že počet návštěvníků knihovny a výpůj‑
ček se podstatně zvýšil.
V roce
2015: 548 návštěvníků 1349 vypůjčených knih
2016: 732
1783 vypůjčených knih
2017: 1118 4059 výpůjček (údaj k 14. 11.)
V měsíci prosinci jsme zorganizovali v knihovně Tvoři‑
vé odpoledne s výrobou dárečků a ozdob, akce proběhla
úspěšně. Rozhodující podíl na úspěšnosti měla paní Iveta
Baslová, která připravila velmi pěkné výrobky.
Druhá akce Kvizové odpoledne proběhne 13. a 20. pro‑
since. Pro všechny zájemce jsou připraveny kvizy, testy
a taky malé odměny.
V průběhu roku je knihovna navštěvovaná dětmi z MŠ
a 1. a 2. třídy ZŠ
Považovala jsem za důležité poskytnout tento krát‑
ký přehled zastupitelstvu obce s tím, že by bylo dobré
zvážit navýšení rozpočtu na nákup knih pro rok 2018
na 40 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že standard pro knihov‑
ny říká 35 40 Kč na obyvatele, byla by částka odpovídající.
Předpokládám, že i v příštím roce se bude dařit získávat
některé tituly darem.
Dále se obracím na zastupitele s žádostí, aby byla ne‑
dočerpaná částka na provoz knihovny převedena do roz‑
počtu na rok 2018 a tak by, snad, bylo možné nahradit
některé ze starých regály novými.
Budu ráda, když se i zastupitelstvo obce přikloní
k názoru, že knihovna je pro obec důležitá, a že je tou
snadnější možností vzdělání a zábavy dětí i dospělých.
Taky budu moc ráda, když se přijdete do knihovny
podívat, mám na mysli ty z vás, kteří se s knihovnou,
zatím, neseznámili.

Jarmila Křenková, knihovnice
PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR BYSTŘIČKA
Tak jako v uplynulých letech i letos pro rodiče připra‑
vila obec Bystřička ve spolupráci se střediskem volného
času ALCEDO Vsetín příměstský tábor, a to ve dvou
termínech.
Hledání ztracené duhy I. a II.
Termín I.
23.‑27. července 2018
Termín II.
13.‑17. srpna 2018
Místo: ZŠ a MŠ Bystřička, cena 1490,‑ Kč, záloha
500,‑ Kč, doporučený věk: 5‑12 let.
V ceně zahrnuto: oběd, pitný režim, program, vedoucí
Kontakt: Telefonicky: 571 417 704
Email: alcedo@alcedovsetin.cz. Platbu lze provézt bez‑
hotovostně po přihlášení.
PŘÁNÍ KRÁSNÝCH PRÁZDNIN
Květen a červen byl a ještě bude v MŠ Bystřička pro děti
plný zážitků a překvapení. Všechny děti společně osla‑
vily Den dětí, měly možnost si vyzkoušet své dovednosti
na obecním dopravním hřišti pod odborným dozorem
pana Zrníka a vydaly se za zvířátky do ZOO Lešná.
14.6. 2018 v 15 hodin se na zrekonstruované školní

terase slavnostně rozloučíme s předškoláčky Zahradní
slavností. Srdečně Vás všechny zveme na taneční vystou‑
pení, se kterým se Vám děti rády pochlubí. Divadlo Leon‑
ka se představí ve svém programu i veselou pohádkou.
Letos svůj dort, který opět připraví naše paní kuchařka,
rozkrojí devět předškoláčků.
Milé děti, užívejte zbytek měsíce, který se červená
jahodami, radujte se o prázdninách ze všech nových
zážitků se svými rodiči a především buďte na sebe při
všech radovánkách opatrní. Po prázdninách se na Vás
všechny budeme v MŠ těšit. Mějte krásné prázdniny!

Za kolektiv MŠ Hana Koňaříková, ředitelka

MYSLIVECKÝ KROUŽEK PRO DĚTI
Měsíc červen je označován jako měsíc myslivosti
a ochrany přírody. Proč právě měsíc červen? V přírodě
se rodí nový život, stromy jsou oděny do krásného šatu,
svěže zeleného listí a jehličí. Na loukách a v okolí vod
rozkvétá spousta barevného kvítí.
Dne 20. října 2017 jsme zahájili za podpory obce Bys‑
třička a mysliveckého sdružení Přehrada – Bystřička
myslivecký kroužek pro děti od 6‑ti let. Naší hlavní náplní
kroužku bylo naučit děti, jak se chovat v přírodě a jak
nahlížet na živé i neživé věci v ní tak, aby poodhalily co
nejvíce tajemství, které nám skrývá a je schopna nám
vydat. S dětmi jsme absolvovali jak teoretickou, tak
i praktickou část myslivosti. V teoretické části jsme si
povídali o zvířatech, která žijí v lese. V praktické části
jsme chodili s dětmi na procházky, při kterých jsme
poznávali stromy, přikrmovali zvěř v našem krmelci,
odlévali stopy zvířat a také jsme absolvovali prohlídku
farmového chovu.
Ukončením kroužku byla vědomostní soutěž, která
byla spojena s opékáním špekáčků a předáním drobných
dárků dětem.
Pokud se i ty budeš chtít dozvědět spoustu nových za‑
jímavostí o lesu, zvěři a poznat nové kamarády, tak přijď

mezi nás 29. září 2018 v 8:00 do klubovny mysliveckého
kroužku (bývalá ordinace dětské lékařky).
Vaše případné dotazy rád zodpoví vedoucí myslivec‑
kého kroužku Ing. Kovář Josef tel.: 604 401 471.

CHLEBÍČKOVÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 19. Května 2018 se na kurtech TJ Bystřička
utkaly v přátelském „Chlebíčkovém turnaji“ volejbalové
družstva . Dohromady se sešly tři družstva z Bystřičky
a čtyři družstva z okolních obcí a to z Jablůnky, Vsetína,
Liptálu, a Valašského Meziříčí. Pro všechny zúčastněné
bylo připraveno chlebíčkové občerstvení a na výherce
čekaly krásné odměny.
Za volejbalový oddíl TJ SOKOL Bystřička Alena Kotrlová

MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI S VEČERNÍČKEM
Jako každoročně se konal v sobotu 3. března 2018 na
Bystřičce ve sportovním areálu U Lukášů „Maškarní bál
pro děti“. Tento rok se nesl v duchu „Večerníčku“. Hlavní

postavy, které provázely bál byl Pat a Mat, Maková panen‑
ka a motýl Emanuel, Vodnice s Vodníkem. Za doprovodu
veselé a hravé hudební produkce se pětapadesát dětí
zapojilo do všech soutěží, které byly připravené, stavěly
domeček, házely míček do klobouku, závodily. Hlavně se
děti společně bavily, soutěžily a tančily. Každá maska,
která na maškarní bál přišla, dostala sladký kornout a
zároveň se mohla zúčastnit hlavní tomboly pro masky.
Pro všechny zúčastněné byla připravena ruličková tom‑
bola, která byla pro děti velké lákadlo, ale také obrovské
překvapení, co vyhrály. Po 17:00 hodině se rozdováděné
děti spolu s rodiči ubíraly k domovům, plné dojmů z krás‑
ně prožitého odpoledne.
Za pořadatele Jitka Smilková

DĚTSKÝ DEN NA BYSTŘIČCE
Každoročně pořádá TJ SOKOL Bystřička v měsíci červnu
pro děti oblíbený dětský den, tak tomu bylo i tento rok
v sobotu 9.6.2018 v areálu U Lukášů.
Pořadatelé si pro děti připravili zajímavé disciplí‑
ny v duchu „Putování se zvířátky“ kde dětí společně
s maskami zvířátek plnily zajímavé a hravé úkoly.
Byla možnost si prohlédnout i živá zvířátka, která byla
v areálu U Lukášů připravena. Taktéž se všichni těšily
na připravenou tombolu, která byla bohatá s krásnými
výhrami. Nejvíce a stále žádané je malování na obličej,
kde šikovná děvčata malovaly dětem na obličeje krásné
vzory zvířátek, kytiček a masek. Zpestřením dětského
dne bylo vystoupení dětí z MŠ Bystřička –Jeřabinka, děti
měly připravené pestré vystoupení country tanečků.
V areálu byly pro všechny přítomné připraveny další
atrakce a ta největší pro děti byl samozřejmě skákací hrad
a skákací trampolína. Děti odcházely domů s úsměvem
na tváři, s krásně namalovaným obličejem a s pocitem
hezky prožitého odpoledne.
Za TJ Sokol Pavel Hrbáč

MEDVĚDÍ STEZKA – OKRESNÍ, KRAJSKÉ A REPUBLIKOVÉ KOLO
V sobotu 13. května 2018 dvaadvacet dětí a deset 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 dvoučlen‑
ných hlídkách podle kategorií překonávaly překážky,
plnily úkoly na stanovištích např. orientace, azimuty, hod
na cíl, topoznačky, přírodovědné a vlastivědné znalosti,
součinnost členů hlídky, zdravověda, odhad vzdálenosti,
práce s mapou a buzolou, šplh, uzlování a další tábor‑
nické dovednosti.
Děti se umístily na krásných 1. , 2. a 3. místech a po‑
stoupily do krajského kola. Zde se 10 dětí umístilo
na krásných 1., 2. a 3. místech a postoupili do republi‑
kového kola, které se konalo v sobotu 9. 6. 2018 v Bradle
nad Sečí. Šest dětí – Peredarjuková Nela + Březovjáková
Nikol‚ Bechný Filip + Konvičný Patrik, Skřivánek Voj‑
ta + Bechný David z Bystřičky prezentovalo Zlínský kraj.
Opět předvedly skvělou orientaci v terénu, dovednost
a hlavně svoji vytrvalost v běhu.
Oceňuji jejich snahu a výdrž při soutěži a příští rok se
budeme opět těšit.
Za turistický oddíl TJ SOKOL Bystřička  Jitka Smilková

BYSTŘIČKA - PŘEHRADA
Letní širokoúhlé „retro“ kino
Program na červen - červenec – srpen 2018
Pátek 29.6.2018 21:15 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.
Sobota 30.6.2018 21:15 hod.
SETKÁNÍ V ČERVENCI
Režie: Karel Kachyňa
Československo – 1978 /85 min./ Přístupné bez omezení
/ 50,‑ Kč / Romantická komedie o zakázané lásce studenta
a jeho učitelky. Hrají: Daniela Kolářová, Oldřich Kaiser,
Tomáš Holý a další..
Čtvrtek 5.7.2018 17:00 hod.
ANDĚLSKÁ BYSTŘIČKA 2018
2. ročník festivalu WORLD MUSIC s akcentem na mo‑
ravské účinkující, kteří dosáhli výrazných úspěchů
na poli hudebních cen Anděl v kategorii world music.
Účinkují: Pavel Tabásek, Lucie Redlová, Žamboši, Docu‑
ku, Jitka Šuranská, cimbálová muzika CM, Z Horní Dolní
a dál na jih a další. Pořadatelé: Agentura Aura /Karel
Mikuš/ ve spolupráci s OÚ Bystřička.
Pátek 6.7.2018 21:15 hod.
VÝBUCH BUDE V PĚT
Režie: Josef Pinkava
Československo – 1984 / 87 min. / Přístupné bez ome‑
zení / 50,‑ Kč/ Hlavním hrdinou je žák páté třídy Ludvík
Črtnáctý, jehož vášní je fyzika. To se projevuje především
častými pokusy, které v drtivé většině končí katastrofou
nebo alespoň malérem. Některé scény filmu natáčeny
přímo v areálu našeho letního kina. Hrají: Robert Ne‑
špor, Jiří Hálek, Lubor Tokoš, Mahulena Bočanová a další.

BESEDA O ARCHITEKTUŘE MÍSTO PRO VŠECHNY
Ve středu 11. dubna 2017 v 18 hodin se na hřišti U Lu‑
kášů pod záštitou zastupitelů obce Bystřičky místosta‑
rosty Mgr. Pavla Kotrly a Ing. arch. Alexandry Hurtové
konala beseda o alternativních řešeních veřejných míst
na venkově. Zájemci zaplnili celý sál. Příklady z různých
míst Česka i Evropy prezentovali architekti brněnského
ateliéru čtyřstěn.

Sobota 7.7.2018 21:15 hod.
DÍVKA NA KOŠTĚTI
Režie: Václav Vorlíček
Československo – 1971 ‚ 76 min / Přístupné bez omezení,
/ 50,‑ Kč / Komedie o mladé čarodějnici, která dala před‑
nost životu mezi lidmi před výsadami nadpřirozených
bytostí. Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Jan Kraus,
Vladimír Menšík a další
Pátek 13.7.2018 21:15 hod.
POHÁDKY TISÍCE A JEDNÉ NOCI
Režie: Karel Zeman
Československo – 1974 ‚ 90 min. / Přístupné bez ome‑
zení, / 50,‑ Kč / Animovaný film podle předlohy arabské
pohádky O Sindibádovi.
Sobota 14.8.2018 21:15 hod.
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ!
Režie: Oldřich Lipský
Československo – 1977 / 80 min. / Přístupné bez omeze‑
ní / 50,‑ Kč / Hrdiny veselé dětské hudební komedie jsou
chlapci a děvčata, kteří vytáhnou do boje proti některým
dospělým ze své obce, když chtějí proměnit starý hrad
v zemědělský objekt. Hrají: Jiří Sovák, Vlastimil Brodský,
Lubomír Lipsky, Tomáš Holý a další.

Pátek 20.7.2018 21:15 hod.
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
Režie: Karel Kachyňa
Česká republika – 1976, 84 min. ‚ / Přístupné bez ome‑
zení / min. /50,‑ Kč/ Pohádkový film Malá mořská víla
byl natočen podle stejnojmenné pohádky dánského
spisovatele Hanse Christiana Andersena. Vypráví o tra‑
gické lásce mořské bytosti k pozemskému princi, pro
nějž obětuje to nejcennější, co má – svůj hlas a život.
Hrají: Miroslava Šafránková, Radovan Lukavský, Libuše
Šafránková, Petr Svojka a další.
Sobota 21.7.2018 21:15 hod.
KULOVÝ BLESK
Režie: Ladislav Smoljak, Zdeněk Podskalský st.
Československo – 1978 ‚ 82 min,/ Přístupné bez omezení
/ 50,‑ Kč/ Komedie o dvanáctinásobné směně bytů, kterou
její organizátor advokát Radosta, právem nazval „Akce
kulový blesk“. Hrají: Josef Abrhám, Rudolf Hrušínský,
Daniela Kolářová, Zdeněk Svěrák a další.
Pátek 27.7.2018 21:15 hod.
POSTŘIŽINY
Režie: Jiří Menzel
Československo – 1980 / 93 min. / Přístupné bez ome‑
zení / 50,‑ Kč / Komedie. Krásný poetický film podle
knihy Bohumila Hrabala. Hrají: Magda Vašáryová, Jiří
Schmitzer, Jaromír Hanzlík a další.
Sobota 28.7.2018 21:15 hod.
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
Režie: Václav Vorlíček
Československo – 1973 / 75 min. / Přístupné bez ome‑
zení / 50,‑ Kč / Nejkrásnější česká pohádka podle před‑
lohy Boženy Němcové. Hrají: Libuše Šafránková, Pavel
Trávníček a další.
Pátek 3.8.2018 16:00 – 24:00 hod.
COUNTRY FESTIVAL – STARÝ DOBRÝ WESTERN
20 – tý ročník. Přehlídka country, bluegrassových,
folkových a trampských skupin.
Sobota 4.8.2018 13:00 – 24:00 hod.
COUNTRY FESTIVAL – STARÝ DOBRÝ WESTERN
20 – tý ročník. Přehlídka country, bluegrassových,
folkových a trampských skupin.
Pátek 10.8.2018 21:00 hod.
HONZA MÁLEM KRÁLEM
Režie: Bořivoj Zeman
Československo – 1977 / 86min./ Přístupné bez ome‑
zení / 50,‑ Kč / Pohádka o tom, že neprohloupí, kdo srdce
má a není skoupý. Nejoblíbenějším hrdinou českých
pohádek je vedle odvážného prince a krásné princezny
bezpochyby Honza, který často vůbec není hloupý, ale
naopak odvážný, chytrý, hezký a veselý. Hrají: Jiří Korn,
Naďa Konvalinková, František Filipovský, Marie Glázrová
a další.
Sobota 11.8. 2018 21:00 hod.
JAK BÁSNÍCI PŘICHÁZEJÍ O ILUZE
Režie: Dušan Klein
Československo – 1984 /98 min./ Nevhodné pro děti
do 12 let / 50,‑ Kč / Příjemné pokračování "Básnické" sé‑
rie, popisující trable i radosti vysokoškoláků. Hrají: Pavel
kříž, David Matásek, Karel Roden a další.

Pátek 17.8. 2018 20:45 hod.
LÉTO S KOVBOJEM
Režie: Ivo Novák
Československo – 1976 / 89 min. / Přístupné bez
omezení / 50,‑ Kč / Romantická komedie. Setkání ven‑
kovského zootechnika a traktoristy Honzy s pražskou
psycholožkou Doubravkou, správnou holkou, která se
o prázdninách musí starat o svého rozmazleného snou‑
bence. Hrají: Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, Oldřich
Vízner a další.
Sobota 18.8. 2018 20:45 hod.
TŘETÍ PRINC
Režie: Antonín Moskalyk
Československo –1982 / Přístupné bez omezení / 84
min. / 50,‑ Kč/ Klasická česká pohádka podle předlohy
Karla Jaromíra Erbena. Hrají: Libuše Šafránková, Pavel
Trávníček, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová, Jiří Bartoška
a další.
Pátek 24.8. 2018 20:45 hod.
NA SAMOTĚ U LESA
Režie: Jiří Menzel
Československo – 1976 / 95 min. / Přístupné bez ome‑
zení / 50,‑ Kč / Rodinná komedie, která ani po letech
neztratila nic ze svého půvabu. Hrají: Josef Kemr, Zdeněk
Svěrák, Daniela Kolářová, Ladislav Smoljak a další
Sobota 25.8. 2018 20:45 hod.
POHÁDKA SVATOJÁNSKÉ NOCI
Režie: Zdeněk Zydroň
Československo –1981 / Přístupné bez omezení /
78 min. / 50,‑ Kč / Valašská lidová pohádka o vojenském
vysloužilci Martinovi, jenž chytře napálí hloupého, ale
o to zištnějšího chamtivce. Hrají: Pavel Zedníček, Václav
Postránecký, Július Satinský a další.
Pátek 31.8. 2018 20:45 hod.
SLUNCE, SENO A PÁR FACEK
Režie: Zdeněk Troška
Československo – 1989 / 127 min. / Přístupné bez
omezení / 50,‑ Kč / Opět se vypravíme do svérázné
jihočeské vesnice Hoštice abychom se setkali se zná‑
mými postavami. Jedná se o rodinu Škopkovou a její
trable s připravovanou svatbou dcery Blaženy s Vencou
Konopníkem. Všechno se ale nějak komplikuje… Hrají:
Helena Růžičková, Stanislav Tříska, Erna Červená, Jiří
Lábus a další.
Sobota 1.9. 2018 20:45 hod.
O STATEČNÉM KOVÁŘI
Režie: Petr Švéda
Československo –1983/ 78 min. / Přístupné bez omeze‑
ní / 50,‑ Kč / Hrdinou příběhu je silný a odvážný mladý
kovář s dobrým srdcem. Jmenuje se Mikeš a stejně jako
jeho otec i on zatouží vydat se do světa na zkušenou.
Hrají Pavel Kříž, Ladislav Trojen, Míla Myslíková, Petr
Čepek a další.

Promítáme z filmových kopií 35 mm.
Změna programu vyhrazena. Programová nabídka – Sva‑
topluk Janiš – OÚ Bystřička.
Program kina naleznete také na www.bystricka.cz

