Pořadatelé: Agentura Aura /
Karel Mikuš/ ve spolupráci s OÚ
Bystřička.
--------------------------------Pátek 10.7.2020 21:15 hod.
DÍVKA NA KOŠTĚTI
Režie: Václav Vorlíček
Československo – 1971 , 76
min / Přístupné bez omezení, /
50,- Kč /
Komedie o mladé čarodějnici,
která dala přednost životu mezi
lidmi před výsadami nadpřirozených bytostí.
Hrají: Petra Černocká, Jan
Hrušínský, Jan Kraus, Vladimír
Menšík a další
----------------------------------Sobota 11.7.2020 21:15 hod.
LÉTO S KOVBOJEM
Režie: Ivo Novák
Československo - 1976 / 89
min. / Přístupné bez omezení /
50,- Kč /
Romantická komedie. Setkání venkovského zootechnika
a traktoristy Honzy s pražskou
psycholožkou Doubravkou,
správnou holkou, která se
o prázdninách musí starat o svého rozmazleného snoubence.
Hrají: Daniela Kolářová, Jaromír
Hanzlík, Oldřich Vízner a další.
----------------------------------Pátek 17.7.2020 21:15 hod.
JAK SE BUDÍ PRINCEZNY
Režie: Václav Vorlíček
Československo - 1977 / 83
min./ Přístupné bez omezení /
50,- Kč /
Jedna z verzí klasické pohádky o Šípkové Růžence, kterou
vysvobodí zamilovaný princ
Hrají: Jiří Sovák, Milena Dvorská, Jan Hrušínský, Jan Kraus
a další.
----------------------------------Sobota 18.7.2020 21:15 hod.
POSTŘIŽINY
Režie: Jiří Menzel
Československo - 1980 / 93
min. / Přístupné bez omezení /
50,- Kč /
Komedie. Krásný poetický film
podle knihy Bohumila Hrabala.
Hrají: Magda Vašáryová, Jiří
Schmitzer, Jaromír Hanzlík
a další
----------------------------------Pátek 24.7.2020 21:15 hod.
POD JEZEVČÍ SKÁLOU
Režie: Václav Gajer
Československo – 1978 / Pří-

stupné bez omezení / 75 min,
/50,- Kč/
Dobrodružství pražského kluka
v hájence uprostřed krásné
šumavské přírody.
Hrají Tomáš Holý, Jana Brejchová, Gustáv Valach a další.
----------------------------------Sobota 25.7.2020 21:15 hod.
PRINC A VEČERNICE
Režie: Václav Vorlíček
Československo – 1978 / 79
min./ Přístupné bez omezení. /
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 zamiluje
do krásné Večernice, sestry
svých švagrů Větrníka, Měsíčníka a Slunečníka.
Hrají: Vladimír Menšík, Libuše
Šafránková, Radoslav Brzobohatý a další.
----------------------------------Pátek 31.7.2020 21:00 hod.
KRAKONOŠ A LYŽNÍCI
Režie: Věra Plívová - Šimková
Československo - 1980 / 73
min. / Přístupné bez omezení /
50,- Kč /
Půvabný dětský film o těžkém
životě chudých sklářů, novodobém Krakonošovi a zcela novém
vynálezu, jakýchsi lyžích.
Hrají: Ondřej Havelka, Karel
Heřmánek, Milan Padalík a další
----------------------------------Sobota 1.8.2020 21:00 hod.
O STATEČNÉM KOVÁŘI
Režie: Petr Švéda
Československo –1983/ 78 min.
/ Přístupné bez omezení / 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 Trojan, Míla Myslíková, Petr Čepek
a další.
----------------------------------Pátek 7.8.2020 21:00 hod.
NA SAMOTĚ U LESA
Režie: Jiří Menzel
Československo - 1976 / 95
min. / Přístupné bez omezení /
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 8.8. 2020 21:00 hod.
HONZA MÁLEM KRÁLEM
Režie: Bořivoj Zeman
Československo - 1977 /
86min./ Přístupné bez omezení
/ 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.
----------------------------------Pátek 14.8. 2020 20:45 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 15.8. 2020 20:45 hod.
O PRINCEZNĚ JASNĚNCE
A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI
Režie: Zdeněk Troška
Československo - 1987 / 87
min./ Přístupné bez omezení /
50,- Kč /
Krásná pohádka o mladém
ševcovském tovaryšovi Jírovi,
který si vyrobil křídla, s jejichž
pomocí vysvobodí princeznu
Jasněnku.
Hrají: Jan Potměšil, Michaela
Kuklová, Helena Růžičková
Yvetta Blanarovičová a další.
----------------------------------Pátek 21.8. 2020 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 známými
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 22.8. 2020 20:45 hod.
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
Režie: Václav Vorlíček
Československo – 1973/ 93
min. / Přístupné bez omezení /
50,- Kč /
Nejkrásnější česká pohádka
podle předlohy Boženy Němcové
Hrají: Libuše Šafránková, Pavel
Trávníček a další.
----------------------------------Pondělí 24.8. 2020 17:30
a 20:00 hod.
PARTIČKA NA VZDUCHU /
OPEN-AIR PŘEDSTAVENÍ/
Skvělá improvizační show tak
jak ji všichni známe. Michal
Suchánek, Richard Genzer, Igor
Chmela, Michal Novotný, Marián Čurko, Dano Dangl nebo
Dalibor Gondík vždy všechny
rozesmějí.
Vstupné 550,- Kč. Akce se koná
za každého počasí.
----------------------------------Pátek 28.8. 2020 20:30 hod.
PRÁZDNINY PRO PSA
Režie: Jaroslava Vošmiková
Československo - 1980 / 78
min. / Přístupné bez omezení /
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 29.8. 2020 20:30 hod.
S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT
Režie: Marie Poledňáková
Československo - 1982 / 82
min./ Přístupné bez omezení /
50,- Kč /
Rodinná komedie. Každoroční
pánská jízda tří otců se vlivem
razantního zásahu manželek
stává něčím jako mateřskou
školou v zimní přírodě.
Hrají: Július Satinský, Václav
Postránecký, Pavel Nový, Jana
Šulcová, Eliška Balzerová
a další.

Promítáme z filmových kopií 35 mm. Změna programu vyhrazena. Programová nabídka – Svatopluk Janiš – OÚ Bystřička.
Program kina naleznete na internetové adrese: www.bystricka.cz
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Potom se již mašinerie rozjela naplno. Na základě neustálých
telefonátů a poptávce po desinfekci od starostů okolních obcí,
krajských i okresních nemocnic, dětského domova, mobilního hospice Strom života, domovů pro seniory, Policie ČR, se
podařilo zajistit prostřednictvím pana místostarosty Ing. Josefa Bartoně 30.000 litrů desinfekce, barely, rozprašovače a další ochranné prostředky. S distribucí pomáhali místní hasiči.
Vzhledem k tomu, že už v dvanáctém týdnu vznikla iniciativa
našich žen v šití roušek, zakoupili jsme materiál na roušky, nějaký materiál poskytly samotné šičky. 1600 kusů nám ušila šicí
dílna ve Valašském Meziříčí a dalších 1500 kusů ušily naše ženy.
Samozřejmě, že docházelo vlivem náporu na domácí šicí stroje
k jejich poruchám. Proto jsme zakoupili i poloprofesionální šicí
stroj, který byl nasazen v boji proti nákaze. Na základě požadavku COOP Jednota Vsetín a České pošty byly v době náporu
zajištěny hlídky SDH Bystřička, aby zajišťovaly dodržování nařízení vlády při vstupech do těchto prostor. Dále byla občanům
nabídnuta možnost nákupu základních potravin prostřednicNáš dostábetlém
tvím SDH Bystřička. Informace, které jsme k pandemii
vali prostřednictvím elektronické pošty, byly pravidelně umísDrazí přátelé!
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pravního terminálu
Bystřička“ v pátek 19.6.2020 v 15 hodin
Za nedlouho se budeme veselit a radovat. Děti už netr‑
na místě samém.
pělivě čekají co najdou pod stromečkem a dospělé bude
hřát u srdce jejich radost.

dne 8.1.2018 v době 8 – 17 hodin a to z důvodu zahájení
nového roku s čímž je spojen i velký nárůst administra‑
tivy. Děkujeme za pochopení.

KALENDÁŘ 2018
Vážení občané, i letos se Vám dostává do ruky roční
kalendář obce Bystřička, který vznikl i Vašim přičiněním.
Mnohé fotografie, které jste zaslali uvidíte v kalendáři pro
rok 2018. Byli bychom rádi, abyste i v příštím roce zasílali
fotografie po celý rok na adresu obec.bystricka@tele‑
com.cz, které by mohly být v dalším výtisku kalendáře
uveřejněny. A tak jak bylo avizováno, bude vybrána
nejzajímavější fotografie, která bude odměněna knihou.
O fotografii a jejím autorovi budete informováni ve Zpra‑
vodaji obce Bystřička č. 1/2018. Kalendář je distribuován
na číslo popisné, zbývající domácnosti si kalendář mohou
v případě zájmu vyzvednout na OÚ.
SVOZ ODPADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
Pondělí 25.12.2017, dále každý SUDÝ týden, kdy prvním
svozovým dnem v roce 2018 je pondělí 8. 1. 2018
PROVOZ MÍSTNÍ KNIHOVNY
Místní knihovna bude 27. 12. 2017 uzavřena.

Program:
Zpravodaj
15:00-15:30 hodin
příjezd4/2017
hostů(aktuální k 17. 12. 2017) připravili: Mgr. Pavel Kotrla, Zbyněk Fojtíček, starší čísla lze stáhnou z www.bystricka.cz
Ústředna OÚ – Jitka Smilková tel.: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 945; mob.: 777 604 205
15:30 hodin slavnostní přestřižení pásky, proslovy hostů
Prohlídka Dopravního terminálu a budovy nádraží
Kulturní program, občerstvení

Zbyněk Fojtíček, starosta

Zpravodaj 1/2020. Starší čísla lze stáhnout z www.bystricka.cz
Ústředna OÚ: 571 443 258, starosta – Zbyněk Fojtíček, tel.: 571 420 258; mob.: 777 604 205

dokončení ze str. 1
Dále jsme obdrželi jednu celoobličejovou ochrannou masku pro
pracovníka čistírny odpadních vod. Tímto výčet pomoci obci
Bystřička končí. Tu největší ránu obcím a městům zasadil ne
koronavirus, ale sám stát. Celkové kumulativní dopady těchto
vládních opatření tak už přesahují 20 mld. Kč jen pro obce
a města (dalších 7 mld. Kč pro kraje) a mohou dosáhnout i 25
mld. Kč. K danému je nutné připočíst předpokládaný propad
ve sdílených daních cca -40 mld. Kč oproti vládní predikci
na r. 2020. Takto výrazné propady nemohou samosprávy samy
zvládnout a je nutné požádat stát o podporu, nebo se může stát,

že obce a města nebudou mít nejen na rozvoj, ale ani na běžné
výdaje týkající se provozu samosprávy. Vláda ČR přitom postupuje opačně než vlády okolních států (např. Rakousko chce
podpořit své obce částkou 26 mld. Kč navíc, Německo schválilo podporující balíček pro své samosprávy v rozsahu dokonce
1,5 bilionu Kč). Oproti tomu česká vláda dosud schválila jen
prohloubení očekávaného poklesu sdílených daní o další neočekávané dopady na rozpočty samospráv. Bohužel vláda tak
porušila příslib předsedy vlády, že příjmy samospráv nebudou
kráceny.

(zdroj, Svaz místních samospráv ČR)

V měsíci únoru 2020 byl do obce Bystřička zakoupen přístroj
AED Automatizovaný externí defibrilátor. Přístroj je určený k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický
výboj. AED je schopno automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Laika navádí hlasitými mluvenými pokyny. A samotný určuje podle snímání
srdce, zda je potřeba výboje či ne. To vše je zjištěno nalepenými dvěma diodami na tělo postiženého. Dál vás navede, je-li potřeba provádět masáž srdce a udává vám rytmus,
jak rychle je potřeba hrudník stlačovat. Vše je vám řečeno
z přístroje v češtině. Po informacích, které jsme zjišťovali,
kde by měl být defibrilátor umístěn bylo, obci doporučeno,
aby si tuto obsluhu vzali na starost místní hasiči. Proto celkem v krátkém sledu byla jednotka a několik dalších nečlenů
jednotky proškoleno nejprve zdravotním kurzem první pomoci a poté přímo školením na použití AED. Toto školení
bylo provedeno přímo na naší základně a tím jsme získali
certifikát o proškoleni a možnosti použít AED. Osvědčení
získalo 15 členů jednotky a 9 z řad občanů. Mezi ně se řadí

i pan starosta Fojtíček Zbyněk, pan místostarosta Bartoň Josef a manželé Hlavicovi. Získáním tohoto certifikátu jsme se
zařadili do Integrovaného záchranného systému Zlínského
kraje. Fungovat to bude tak, že v případě potřeby bude naší
jednotce vyhlášen poplach v podobě SMS zprávy, kde bude
popsána událost a místo, kde je potřeba použít AED. Budeme předvoj sanitky, která z jakýchkoli důvodů nebude mít na
místo možnost dorazit v dobrém dojezdovém čase. Přístroj
bude umístěn v hasičské zbrojnici. Tímto si dovoluji poděkovat všem, kteří kurz absolvovali, protože je to velká časová
oběť, ale za zachráněný lidský život to určitě stojí.
O měsíc později obec zakoupila další přístroj AED, který je
umístěn u vchodu do Zdravotního střediska. Jeho použití je
nastaveno tak, že v případě zdravotního problému kohokoliv
je telefonicky volána záchranná služba (155), kde je volajícímu sděleno, že v jeho blízkosti se nachází AED. Volající obdrží PIN, kterým otevře skříňku defibrilátoru, a po aktivaci
přístroje volajícího navádí k dalšímu postupu. Tento přístroj
je k dispozici 24 hodin pro širokou veřejnost.

Hasičská cisterna

Tak jako v uplynulých letech i letos pro rodiče připravila 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. 27. -31. červenec 2020, Termín II. 3. -7. srpen 2020

Situace spojená s koronavirem dopadla z větší anebo z menší
části na nás na všechny. S problémy se potýká mnoho oblastí
a jednou z nich je i kultura. Kultura trpí pod náporem omezení
zavedených proti šíření koronaviru. S následky zrušených akcí
se nepotýkáme jen my, ale i umělci po celém světě. V naší obci
se rušily a posouvaly kulturní akce. Pevně doufám, že se blýská

na lepší časy a v brzké době se potkáme na některé z kulturních
akcí, kde vzkřísíme duši kultury a vdechneme jí znovu život,
který v posledních měsících postrádala.
Přijměte prosím pozvání na přednášku paní Evy Hurtové na
téma: Aromaterapie a rostlinné oleje v léčbě a kosmetice, která
se uskuteční na OÚ Bystřička v termínu 1.7.2020 v 16:30.

Ing. Josef Kovář

Veřejná sbírka na opravu střechy a fasády věže evangelického kostela v Růžďce
Vážení spoluobčané,
když jsme plánovali potřebnou opravu střechy a fasády věže našeho
kostela, netušili jsme, jak těžká nastane doba. Nicméně v nejbližších
červencových dnech tato nákladná akce bude probíhat navzdory stále
hrozící pandemii. S vírou v lepší časy a také s nadějí, že se nám podaří opravu zafinancovat, rozhodli jsme se obrátit, vážení spoluobčané,
také na vás, Bystřičské. Růždecký evangelický kostel zapadá do koloritu valašských obcí a právě jeho věž je vidět ze všech strání okolo.
Chtěli bychom vás proto poprosit o finanční příspěvek. Rádi budeme
za jakoukoliv částku, každý nechť dá tolik, kolik se rozhodl ve svém
srdci, jak praví Bible. Věříme, že budete mít také radost z toho, že jste
se mohli podílet na opravě kulturní památky obce, která s vaší nejen
sousedí, ale v mnohém je propojená. Růždecký kostel je navíc využíván k bohoslužbám, smutečním rozloučením, svatbám nebo kulturním akcím a je pro tyto akce otevřen i pro občany Bystřičky.
Chceme věřit, že naše opravená věž nebude pouhou připomínkou, jak
těžkou dobou jsme museli projít, ale že bude společně s kostelem zachována pro další generace růždeckých i bystřičských. Pro bohoslužby, ale také jako historický klenot, který k valašské vesničce vždycky
patřil. 
Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.

j. Radek Hanák, DiS
kazatel evangelického sboru v Růžďce
Své příspěvky, prosím, zasílejte na účet:

1765803379/0800

Jistě jste si všimli, že v průběhu letošního dubna byla před
naší zbrojnicí zaparkovaná velkoobjemová cisterna Tatra.
Ano, došlo k obměně strojového parku. Karosa se prodala
a Tatra ji nahradila. Důvody jsou jednoduché, a to dostupnost náhradních dílů. Díly na Tatru se dají sehnat za daleko
příznivější ceny než na Karosu. Dalším přínosem je kapacita
vody. V Karose jsme měli 2500 l. vody a Tatra má kapacitu
necelých 9000 litrů vody. Což oceníme při lesních požárech,
ke kterým jsme převážně voláni.
Vše, co jsme mohli uskutečnit, je jen díky vám všem, kteří
jste se před osmi lety podíleli na sbírce na naší cisternu. A je
to jen díky vám, že se snažíme posunout dál. Finance na
zcela novou cisternu v hodnotě přesahující 6 000 000 korun jsou pro obec částkou nereálnou. Proto jsme zvolili tuto
cestu a věříme, že se nám podaří zrekonstruovat tento vůz.
Všem vám chci i touto cestou poděkovat za podporu, kterou nám projevujete po celé roky naší působnosti v obci a za
vaše dary, jak finanční, tak i materiální i za slova podpory.
Všeho si velice vážíme a jsme tu pro vás. Hasiči obce Bystřička. 
Petr Rudolecký, starosta SDH Bystřička

Příměstský letní tábor Bystřička

Kultura v době koronaviru

Předem děkujeme!

Celkové náklady na rekonstrukci střechy věže mají činit cca

1 200 000 Kč.

Popis stavebního řešení opravy věže
Plánovaná oprava zahrnuje následující práce: Montáž lešení, demontáž stávající plechové krytiny, žlabů a klempířských prvků, demontáž
bednění střechy, vyřezání a doplnění části střešní vazby, montáž bednění z prken, nátěr tesařských konstrukcí, montáž nové plechové kry-

tiny, žlabů a klempířských prvků, oprava vnějších narušených omítek,
demontáž lešení, odvoz a likvidace suti. Přítomnost lešení bude dle
potřeb využita také pro drobné opravy mimo střechu věže kostela,
pokud budou zjištěny problémy v místech, ke kterým není obvyklý
přístup.
Krátce k historii sboru a sborovým budovám
Farní sbor ČCE v Růžďce byl založen roku 1781. Sbor navštěvují zejména lidé z Růžďky a z Bystřičky, ale i z jiných míst. Sbor má dvě kazatelské stanice: Bystřičku a Malou Bystřici. V posledních letech sice
došlo k úbytku členů sboru, nicméně účast na bohoslužbách vzrostla.
Aktuálně sborová kartotéka čítá 372 členů a průměrná účast na nedělních bohoslužbách v sídle sboru je 76. Budova kostela má slavnostní
a reprezentativní charakter, příznačnou akustiku. Je vybavena varhanami, ale bohužel není vytápěná. Kapacita kostela je asi 500 až 600
míst k sezení (dle hustoty obsazení lavic). V kostele proto celoročně
probíhají bohoslužebná setkání s velkou účastí, pohřby, svatby, koncerty apod. K pravidelným nedělním bohoslužbám je kostel využíván
mimo zimní období.
Kostel – historie a současný stav
Evangelický kostel FS ČCE v Růžďce je klíčovou budovou sboru. Jedná
se o dominantu obce, kterou nepřehlédnete z kterékoliv stráně v okolí
obce Růžďka, ze které shlížíte do údolí. Architektonické i tvarové řešení má nadčasový charakter. Pozorným kolemjdoucím, kteří vzhlížejí
k věži kostela, bohužel neunikne, že věž kostela vyžaduje opravu, kterou již není rozumné odkládat. Letopočty na soklu kostela nás informují, že kostel byl „Založen Léta Páně 1865“ a „Posvěcen Léta Páně
1873“. FS ČCE v Růžďce dle svých finančních možností provádí údržbu sborových budov, tedy i kostela. V paměti žijících členů sboru zůstávají následující investice: V roce 1965 byl do současné podoby upraven interiér kostela. V osmdesátých letech 20. století proběhla velká
rekonstrukce kostela, která zahrnovala mimo jiné odstranění původních venkovních omítek tzv. „na cihlu“, nové vnější omítky a novou
fasádu, novou střešní krytinu na hlavní lodi kostela, opravu ciferníků
hodin atd. Následně proběhlo také odvlhčení budovy kostela. V nedávné minulosti proběhl nátěr střechy hlavní lodě.

Letní širokoúhlé „retro“ kino BYSTŘIČKA – PŘEHRADA
Program na:
červen – červenec – srpen

Místo: ZŠ a MŠ Bystřička
Doporučený věk: 5-12 let
Cena: 1590 Kč, záloha 500 Kč. V ceně zahrnuto: oběd, pitný režim,
program, vedoucí
Kontakt: 571417704
Email: alcedo@alcedovsetin.cz. Platbu lze provézt bezhotovostně po
přihlášení.

Pátek 26.6.2020 21:15 hod.
NA PYTLÁCKÉ STEZCE
Režie: Václav Gajer
Československo – 1979 / Přístupné bez omezení / 73 min,
/50,- Kč/
Rodinný film. Prázdninové dobrodružství malého Vaška u dědy
na Šumavě.

Hrají Tomáš Holý, Jana Brejchová, Gustáv Valach a další.
----------------------------------Sobota 27.6.2020 21:15 hod.
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
Režie: Bořivoj Zeman
Československo - 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 3.7.2020 21:15 hod.
SLUNCE, SENO, JAHODY
Režie: Zdeněk Troška
Československo - 1983 / 83
min. / Přístupné bez omezení /
50,- Kč /

Letní komedie, plná nezapomenutelně svérázných postaviček,
hlášek a humoru.
Hrají: Helena Růžičková, Stanislav Tříska, Erna Červená, Jiří
Lábus a další.
----------------------------------Sobota 4.7.2020 17:00 – 3:00
hod.
ANDĚLSKÁ BYSTŘIČKA 2020
4. ročník festivalu WORLD
MUSIC.

