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Mêsto získalo dotaci na obnovu zelenê ve mêstê
V nedávné minulosti, v letech 201 4− 201 5,
jsme realizovali projekt vÿsadby zelenê
z dotace OPÆP podél polních a robotních
cest. Celkem bylo v alejích vysázeno na
300 stromû a 60 ke‡û. Jiæ v roce 201 5 zastupitelstvo mêsta naznalo, æe je pot‡eba
revitalizovat zeleñ  i na ve‡ejnÿch prostranstvích uvnit‡ mêsta.
Zastupitelstvo tento zámêr podpo‡ilo
a bylo vybráno jedenáct lokalit, které má
projekt sídelní zelenê ‡e¿it. Mezi vybrané
lokality pat‡í nám. Na Podkovê − okolí
radnice a park u kostela. Dal¿í lokality
jsou: ulice ¢kolní, plocha p‡ed sokolovnou
a okolí h‡i¿tê, plocha mezi bytovÿmi domy
a fotbalovÿm h‡i¿têm, svah pod h‡i¿têm podél spojovací silnice a se souhlasem vlastníka  i za zdí h‡bitova. Sedmou lokalitou je
okolí Panského rybníka. Jedná se o svah pod

zámkem, kde bude vybudována  i travnatá
cesta s odpoçívadlem. ùprava zelenê se
tÿká  i b‡ehû rybníka. Dal¿í vybrané lokality jsou okolí bytového domu na ul. Druæstevní, areál hasiçské zahrady a lokalita Na
B‡ezích. Celkem v pêti lokalitách bude
rozmístêno 1 2 laviçek s opêradlem slouæících odpoçinku. Poslední, jedenáctou, lokalitou je okolí rybníka Rebeka. Projekt
a æádost o dotaci zpracovala spoleçnost Atregia se sídlem ¢ebrov− Kate‡ina u Blanska.
Celková plocha stanovi¿ƒ, kde chceme2
zlep¿it stávající stav, je témê‡ 1 7 840 m .
Celkovÿ poçet novê vysázenÿch d‡evin je
746 kusû, z toho 62 stromû, 649 ke‡û ve
skupinách a 35 soliterních ke‡û. Jedná se
o vÿsadbu p‡edev¿ím domácích druhû d‡evin a zaloæení novÿch trávníkû v zastavêném území mêsta. Projekt ‡e¿í  i zaji¿têní

nutnosti bezpeçnosti d‡evin v obci, navræeno
je k o¿et‡ení 65 stromû a soliterních ke‡û
a dal¿ích 26 skupin d‡evin.
V souçasné dobê zahajujeme vÿbêrové
‡ízení na zhotovitele. Zahájení projektu by
mêlo bÿt je¿tê v leto¿ním roce, respektive
nová vÿsadba na podzim tohoto roku. Celkové p‡edpokládané náklady jsou 1 ,7 milionu korun, vlastní dotace OPÆP je 1 ,03 milionu korun. V rámci úpravy parku na námêstí by mêlo vzniknout  i pítko a vodní
prvek u památníku obêtem II. svêtová války. Projekt se dotÿká  i 22 pozemkû, které
nejsou ve vlastnictví mêsta. Získali jsme
písemnÿ souhlas od jejich vlastníkû, za coæ
velmi dêkujeme.
Vÿtah z projektové dokumentace najdete
na www. bystre. cz.

Ing. Miloslav Sejkora, starosta mêsta

Docent Petráçek
¢achovÿ úspêch
æákû
Z¢
a Jakub ¢udoma.
 Nutno
 uvést, æe se jednalo

Jiæ 1 2. roçník turnaje o pohár Jana Jílka
se konal v sobotu 1 0. února v Kun¿tátu. Jan
Jílek byl spoluzakladatel místního ¿achového oddílu, ale také ‡adu let, p‡ed odchodem
do dûchodu, uçitelem na Z¢ v Bystrém.
Leto¿ního klání ¿achové mládeæe se
zúçastnili çty‡i çlenové ¿kolního ¿achového
krouæku z bysterské základní ¿koly − Vojtêch Dvo‡ák, Jan Sejkora, Jakub ¢touraç

o mlad¿í æáky, kte‡í se podobného turnaje
zúçastnili poprvé. P‡ed desátou hodinou se
pustili do hry s ostatními soupe‡i, p‡eváænê
chlapci ze ¿achovÿch oddílû.
O to více potê¿í vÿsledky soutêæe. Mezi
1 7 úçastníky klání ¿achové mládeæe, které
se konalo ¿vÿcarskÿm stylem na 7 kol, se
na¿i chlapci neztratili. Jakub ¢udoma obsadil vÿborné 3. místo a Jakub ¢touraç byl
çtvrtÿ.  I zbÿvající úçastníci z na¿í ¿koly
vÿbornê hájili dobrou povêst ¿achû na bysterské základní ¿kole. Vÿsledky jsou vzpruhou do dal¿í çinnosti na¿eho krouæku.
V¿em chlapcûm pat‡í dík za vzornou
reprezentaci Bystrého a ¿koly.
Bohuslav ¢íla

nezklamal

Ve çtvrtek 1 5. února v Bystrém probêhla dal¿í p‡edná¿ka teologa, knêze a církevního historika, docenta Tomá¿e Petráçka.
Dal¿í, ale ne dal¿í, jestli mi rozumíte.
 I tato totiæ stála za to. Docent Petráçek
nezklamal. Potom, co nás rok a nêjakÿ ten
mêsíc zpátky zbavil idealistickÿch p‡edstav o Karlu IV.  , o kterém zde hovo‡il
u p‡íleæitosti sedmistého vÿroçí jeho narození, jsme oçekávali, co zajímavého se
dozvíme o Lutherovi a o Reformaci vûbec.
Bylo toho mnoho, ale nebyly to zajímavosti, které p‡edná¿ce propûjçovaly na
poutavosti. Pan docent zkrátka umí p‡edná¿et.
Knihovnice

Novévozypropeçovatelskousluæbu
Svazek obcí AZASS realizuje projekt dostupnost a zkvalitnêní poskytované so Obnova vozového parku peçovatelské sluæby", jehoæ vÿsledkem je po‡ízení 2 novÿch
osobních vozû ¢koda Fabia Combi a Dacia
Duster pro peçovatelskou sluæbu, kterou
Svazek obcí AZASS zaji¿ƒuje ve svÿch
çlenskÿch obcích. Projekt umoæní lep¿í

Dal¿í tah zvaæující Jakub ¢udoma

ciální sluæby pot‡ebnÿm obçanûm − klientûm sluæby.
Projekt  Obnova vozového parku peçovatelské sluæby" je spolufinancován Evropskou
unií prost‡ednictvím Evropského fondu pro
regionální rozvoj a státním rozpoçtem. VÇ

Informace k placení místních poplatkû

Poplatek za provoz systému shromaæâování, sbêru, p‡epravy, t‡ídêní, vyuæívání a odstrañování komunálních odpadû za rok 201 8
− splatnost poplatku je od 1 . 3. do 30. 4.
ve vÿ¿i 500, − Kç za osobu nebo objekt
urçenÿ k individuální rekreaci, byt nebo
rodinnÿ dûm, kde není hlá¿ena k trvalému
pobytu æádná osoba. V tomto vÿtisku Bysterskÿch novin je vloæeno zaktualizované
p‡iznání k místnímu poplatku. Æádáme
o jeho vyplnêní a vrácení zpêt na Mêstskÿ ú‡ad Bystré do 30. 4. 2018. Tiskopis
mûæete p‡inést p‡i placení poplatku za
odpady a je moæné ho odevzdat v Informaçním centru nebo v kancelá‡i správce
poplatkû na radnici v 1 . pat‡e. Ti, co mají
je¿tê ve vlastnictví stavbu urçenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinnÿ dûm, ve
kterém není hlá¿ena k trvalému pobytu
æádná fyzická osoba, obdræí tiskopis po¿tou
v prûbêhu roku. Dojde-li ke zmênê údajû

uvedenÿch v p‡iznání, je poplatník nebo
plátce povinen tuto zmênu oznámit do 1 5
dnû ode dne, kdy nastala zmêna. (zák. ç.
565/1 990 Sb. v platném znêní, obecnê závazná vyhlá¿ka mêsta Bystré ç. 1 /201 7)
U úhrady poplatku za svoz popelnic
a kontejnerû pro podnikatele je splatnost
dle uzav‡ené smlouvy do 31 . 3. 201 8.
Poplatek za psy − splatnost poplatku je
dle obecnê závazné vyhlá¿ky mêsta Bystré
ç. 2/201 7 do 31 . b‡ezna kalendá‡ního roku,
sazba poplatku v Bystrém çiní za prvního
psa 400,− Kç, za druhého a kaædého dal¿ího psa 500, − Kç. Za prvního psa, jehoæ
dræitelem je poæivatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého dûchodu, kterÿ
je jeho jedinÿm zdrojem p‡íjmu, a nebo poæivatel sirotçího dûchodu je sazba 200,− Kç, za
druhého a kaædého dal¿ího psa 300,− Kç.
Sazba poplatku v místní çásti Hamry
je za prvního psa 300, − Kç, za druhého

a kaædého dal¿ího psa 400,− Kç. Za prvního
psa, jehoæ dræitelem je poæivatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dûchodu, kterÿ je jeho jedinÿm
zdrojem p‡íjmu, a nebo poæivatel sirotçího
dûchodu 200,− Kç, za druhého a kaædého
dal¿ího psa 300,− Kç.
Nájemné za doçasné uæívání obecních
pozemkû je splatné do 30. 6. 201 8.
ùhradu poplatkû je moæné provádêt
v hotovosti v pokladnê mêsta Bystré v Informaçním centru nebo bezhotovostním
p‡evodem na úçet mêsta Bystré çíslo úçtu
1 28341 2359/0800. V p‡ípadê bezhotovostního p‡evodu si vyæádejte variabilní symbol
v kancelá‡i správce poplatkû nebo na Informaçním centru, a to osobnê, telefonicky
nebo e− mailem. Telefon 4680081 86,
e− mail: majetek@bystre. cz, Informaçní
centrum − telefon 4680081 61  , e− mail:
infocentrum@bystre. cz.

Je¿tê pár slovuzávêrky
k úspê¿né
vÿstavê
betlémû
 nemohl bÿt v lednovém
 çísle oti¿- s Regionální
 poboçkou Spolku çeskÿch

Adventní a vánoçní ças zaplnila v Bystrém, opêt po dvou letech, vÿstava betlémû.
V lednovém vydání BN jsme otiskli nêkolik
fotografií z její vernisáæe. Upoutávkou na
 aktuality webu mêsta jsme upozornili na
autorskÿ çlánek Ivana Hejtmánka, bysterského rodáka a betlemá‡e, kterÿ çlánek napsal
pûvodnê pro BN, av¿ak z dûvodu termínu

tên. Bohuæel ani rozsah aktuálních zpráv pro
únorové çíslo neumoæñuje rozsáhlou úvahu
otisknout. P‡esto bychom rádi vyuæili nêkteré my¿lenky z autorova çlánku a k vÿstavê
betlémû se krátkou glosou je¿tê vrátili.
P‡edev¿ím velkou pochvalu si zaslouæí
spolupráce vedení mêsta a kulturní komise

Rekonstrukce objektu G v areálu AZASS

betlemá‡û Poliçska. Podêkování pat‡í také
v¿em dobrovolnÿm organizátorûm vÿstavy.
Ti se svojí obêtavou prací zaslouæili o to, æe
se v knize náv¿têv objevily jen pochvalné
zápisy. Nejvíce, jako vædy, p‡itahovaly pozornost náv¿têvníkû, ale p‡edev¿ím dêtí,
betlémy pohyblivé. Letos byly vystaveny
t‡i, z toho dva auto‡i pohyblivého betléma
jsou pokraçovateli práce svÿch otcû, prvních
tvûrcû bysterskÿch pohyblivÿch betlémû
u Elçknerû a Hejtmánkû. Zachovalé rodinné betlémy bysterskÿch obçanû pak vhodnê
doplnily betlémy Bohumíra Andrleho z Poliçky a Franti¿ka Malého ze Sebranic, aktivních çlenû Spolku çeskÿch betlemá‡û. Rovnêæ
papírové monumentální betlémy Jana Opr¿ála z Poliçky p‡ispêly k opravdu zda‡ilé
vÿstavê betlémû v Bystrém.
Redakçní rada
Kulturní komise Mêsta Bystré
Vás zve na p‡edstavení

ÇERT NIKDY N ESPï.

V souçasné dobê probíhá kompletní
rekonstrukce jednoho z objektû v areálu
AZASS (nemocnice) v Poliçce − bÿvalé
vrátnice (objekt  G ). V objektu vzniknou
po jeho rekonstrukci t‡i tzv.  peçovatelské
byty a provozní zázemí pro zamêstnance
peçovatelské sluæby.

Projekt  Peçovatelské byty Poliçka je
spolufinancován z prost‡edkû Ministerstva
pro místní rozvoj ÇR − programu  Podpora bydlení, projekt  Provozní zázemí
peçovatelské sluæby Poliçka je spolufinancován Evropskou unií prost‡ednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
VÇ
a státním rozpoçtem.
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Autor studie: Ing. arch. Karel ¢rámek

Pohádku Zdeñka Kozáka zahraje

v nedêli 11. 3. 2018 v 15: 00 hod.
v divadelním sále sokolovny

Divadelní soubor Mêsteçko Trnávka.
Vstupné:
 60 Kç v p‡edprodeji (IC Bystré),
70,− Kç na místê
P‡edstavení je urçeno pro dêti od 3 let.
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Pokud se nechcete stát
linku 158 obêtmi podvodníkû a zlodêjû
Policisté Pardubického kraje by rádi
obçanûm v kraji p‡ipomnêli dûleæité preventivní rady a zásady, kterÿmi je dobré se
‡ídit, aby se nestali obêtmi rûznÿch podvodníkû nebo zlodêjû. Preventivní rady
budou vydávat formou tematickÿch çlánkû,
které budou zasílat na va¿e obce. Témata
budou jistê zajímavá. Nap‡íklad podvody
páchané na seniorech (tzv. vÿhodné nabídky zboæí çi sluæeb, legendy podvodného vylákání penêz, obtêæující telefony), senio‡i
v silniçní dopravê (chodci, cyklisté, ‡idiçi
− povinné zdravotní prohlídky), senio‡i
− osobní bezpeçnost, domácí násilí, majetková kriminalita, tísñové linky, léto − pohyb v lese, skoky do neznámé vody, dêti
− bezpeçná cesta do ¿koly, kyberkriminalita a podobnê. Budeme se snaæit, aby na¿e
çlánky byly zajímavé, a tak obças p‡idáme
 i pár st‡ípkû z policejních svodek, abyste
vêdêli, co se ve va¿em okolí dêje.
Dnes bychom rádi v tomto úvodním
çlánku p‡ipomnêli çísla tísñovÿch linek
a postup p‡i podávání trestního oznámení.
Zaçneme druhÿm zmiñovanÿm tématem
a to podáváním  trestního oznámení.
Oznámení na Policii Çeské republiky
mûæe podat kdokoliv (nikoli pouze po¿kozenÿ), oznámení lze podat písemnê nebo
ústnê a samotné oznámení lze podat na kterékoliv oddêlení policie nebo na státní zastupitelství. Pokud va¿e oznámení nemá
charakter neodkladného tísñového hovoru

na
 , mûæete se obrátit na policisty
z nejbliæ¿ího obvodního oddêlení policie.
V naléhavÿch p‡ípadech mûæete samoz‡ejmê volat linku 1 58, kde sedí na¿i policisté
a ti vám jsou p‡ipraveni okamæitê pomoci.
Pro urychlení komunikace a následné pomoci je dobré vêdêt základní údaje k oznamované události, coæ jsou minimálnê tyto
informace: va¿e jméno, adresa, odkud voláte, p‡ípadnê co nejbliæ¿í up‡esnêní místa
události, co se stalo, zda je na místê nêkdo
zranên nebo zda pot‡ebuje nêkdo pomoc
léka‡e çi hasiçû.
Obecnê  i p‡i podávání oznámení na obvodní oddêlení by si mêl kaædÿ oznamovatel (pokud je to moæné a tyto informace
má) p‡ipravit odpovêdi na základní otázky
typu CO se stalo, KDO se protiprávního
jednání dopustil, KDY k jednání do¿lo,
KDE k události do¿lo, JAK ke skutku
do¿lo, ÇïM bylo protiprávní jednání spácháno çi zpûsobeno, PROÇ se podle oznamovatele çin stal a jakÿ je NÅSLEDEK
jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo
¿koda na majetku.
Çísla tísñovÿch linek zná témê‡ kaædÿ,
nicménê pokud se nêco stane a çlovêk je ve
stresu, ze zku¿eností víme, æe si v rychlosti nevybaví ani to, jak se jmenuje. Vÿ¿e
jsme zmínili çíslo tísñové linky policie a to
çíslo 158 . Pokud pot‡ebujete pomoc hasiçû,
volejte çíslo 150 . Zdravotnická záchranná sluæba má linku tísñového volání 155.

Cviçíme spoleçnê jiæ 6 let

Váæení p‡átelé, ráda bych se s vámi poJde o nenároçné, ale velmi intenzivní
dêlila o malé zamy¿lení.
procviçování celého têla a nejen to. Máme
Star¿í vêk to neznamená jen odpoçi- moænost se jednou tÿdnê setkat, pozdravit
nek, procházky a sledování televize. Jsou se, podebatovat. Paní Larisa Æilová, na¿e
 i jiné moænosti. Jednou z têch velmi uæiteç- cviçitelka, velmi dob‡e ví, kdy p‡idat na innÿch je  i pravidelné rehabilitaçní cviçení. tenzitê cviku a kdy zase ubrat tak, aby to vyProto se na¿e skupina 25 æen pravidelnê hovovalo na¿í kondici. Pomûæe nám radou
schází.
 i pomocí p‡i na¿ich pohybovÿch problémech.

Rovnêæ je moæné si p‡ivolat pomoc voláním
na jednotné çíslo evropského volání 1 1 2.
Nicménê doporuçujeme, pokud pot‡ebujete
jen jednu sloæku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte p‡ímo
na tísñovou linku pot‡ebné sloæky. Çíslo
1 1 2 se vyuæívá p‡edev¿ím v p‡ípadech, æe
pot‡ebujete na místo dvê a více sloæek IZS.
Tiskovÿ mluvçí Zdravotnické záchranné sluæby Pardubického kraje Bc. Ale¿
Malÿ, DiS. na¿e tvrzení podporuje a doporuçuje:  P‡i zdravotních komplikacích,

kdy akutnê pot‡ebujete pomoc záchranné
sluæby, volejte p‡ímo linku 155 a eliminujte
tak byƒ
 sebemen¿í çasové prodlevy p‡i spojování hovorû z linky 112 na na¿e vy¿kolené
operátory na lince 155  . Existuje  i linka

tísñového volání policie pro nesly¿ící, kde
operaçní dûstojník komunikuje s osobou,
která pot‡ebuje pomoci formou SMS zpráv.
Tato linka má çíslo 603 1 1 1 1 58. A úplnÿm
závêrem mûæeme uvést malou zajímavost
− dêtem jako mnemotechnickou pomûcku
zapamatování tísñovÿch linek uvádíme pomûcky, jak si pamatovat poslední çíslo
z tísñové linky a to, u linky 1 58 − osmiçka
evokuje pouta pouæívaná policisty, u linky
1 55 − pêtka evokuje nafouknuté bolavé
b‡í¿ko a u çísla 1 50 − nula p‡edstavuje
rybník plnÿ vody, kterou hasiçi hasí poæáry. P‡ejeme krásné zimní dny!
por. Ing. Markéta Janovská
tisková mluvçí policie Pardubického kraje
Za ty roky se nám poda‡ilo vytvo‡it
tÿm, kterÿ si rozumí. Obças se spoleçnê
vypravíme zaplavat si do Velkÿch Losin,
p‡ed vánoçními svátky uspo‡ádáme spoleçnou veçe‡i.
A zde je namístê podêkovat za vst‡ícnost
mêstu, které nám umoænilo po celá ta léta
vyuæívat sál multifunkçního domu, paní
Larise za trpêlivost a myslím, æe  i my, cviçenky, si zaslouæíme uznání za vÿdræ. Nezbÿvá, neæ p‡át v¿em do dal¿ích let hodnê
zdraví a dobré pohody.
Iva Svobodová

IC informuje
7. b‡ezna 201 8. bude v 1 0: 00 hod.

zahájen p‡edprodej vstupenek na
60. roçník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomy¿l. P‡edprodej vstupenkovÿch balíçkû,
obsahujících vstupenky na t‡i po‡ady, vædy
na stejné místo v hledi¿ti, bude zahájen
o t‡i tÿdny pozdêji, ve st‡edu 28. b‡ezna,
rovnêæ v 1 0: 00 hod. Co se tÿçe termínu
konání  Smetanky, probêhne ve dnech
1 4. çervna − 7. çervence. A je¿tê jedna informace − v IC lze zakoupit Kontaktník na
rok 201 8.
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Fotoohlédnutí za masopustem

Víte, co mají spoleçného Velikonoce s masopustem? Vcelku nic. Jen to, æe jde o pohyblivé svátky. Ptáte se, co s tím? Nic. Jen se snaæím
vysvêtlit, proç jsme letos masopust dræeli uæ 10. února, kdyæ rok zpátky se konal o dva tÿdny pozdêji. Ne æe by to nêçemu vadilo. Poçasí mu
p‡álo, právo masopustního veselí bylo udêleno a masky byly vêrné.

Co vêrné!? Nêkteré byly vyloæenê naturalistické. Nasadit si gumovou masku je jedna vêc, shrbit záda a belhat se o hûlçiçce je vêc
druhá. Dêdek s babkou zkrátka byli dob‡í. A ostatní masky byly dobré zrovna tak! Ostatnê, posuâte sami. Vlk nebyl s to udræet
jazyk za zuby, çarodêjnice dát z ruky ko¿tê a Asterix s Obelixem nezapomnêli na Idefixe.

Nebyly to ale jen masky, které dêlaly prûvod. Byli to  i bubeníci a æáci a uçitelé ZU¢, kte‡í se zaslouæili o to, æe se vyda‡il. Bubeníci
udávali tempo, kterÿm se ubíral, taneçnice tancovaly lidové masopustní tance a DECHY hráli k tanci chase. Jim v¿em pat‡í díky. Stejnê
tak jako pat‡í díky v¿em, kdo vydræeli do poh‡bívání basy v maskách.

Je dob‡e, æe oplakávání basy, ke kterému zkrátka dojít muselo, p‡edcházelo skuteçné veselí, æe jsme se mohli sejít a pobavit se. O to
totiæ o masopustu jde. O to a o to, abychom v následující dobê postní dokázali takovéto radovánky oæelet.

Foto: Radim Hromádko, Kulturní komise, Popisky: Zdislava Klodnerová
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Çeskÿ
kynologickÿ
svaz, ZKO Poliçka informuje
− paní V. Graciasová − Besi − 1 2. místo
Zpráva o çinnosti

a uskuteçnênÿch akcích v roce 2017
Na¿í çinností je provozování a propagace sportovní kynologie − sportovní vÿcvik
psû. Organizace je otev‡ena v¿em zájemcûm
o vÿcvik psû bez rozdílu plemene a vêku
psa. V p‡ípadê zájmu se zájemci mohou
stát çleny na¿í organizace nebo mohou nav¿têvovat psí ¿koly. Po absolvování základního
vÿcviku je moæné pokraçovat ve vÿcviku
psû ve sportovní kynologii (rûzná zamê‡ení) nebo v agility çi dogdancingu.
V uplynulém roce byla dokonçena vÿstavba haly pro vÿcvik psû  i v nep‡íznivÿch
klimatickÿch podmínkách. K dne¿nímu dni
má na¿e organizace 32 çlenû.
V roce 201 7 jsme zorganizovali kurzy psí
¿koly pro ve‡ejnost, kterÿch se zúçastnilo 25
majitelû se svÿmi psy z celého okolí Poliçky.
Ve¿kerou çinnost spojenou s provozem
na¿í organizace si zaji¿ƒujeme sami bezplatnê formou brigád.
Zájemci o vÿcvik se mohou hlásit u paní
G. ”íhové, tel. 608 350 71 9.
P‡ehled akcí a vÿsledkû roku 2017:
− 2 x zkou¿ky z vÿkonu dle národního a mezinárodního zku¿ebního ‡ádu
− Tábor talentované mládeæe ÇKS ve sportovní kynologii
− Hry s pejsky, letní Svod dorostu CHP
(chodského psa), podzimní Bonitace CHP
− Klubová vÿstava vítêzû nêmeckÿch ovçákû s mezinárodní úçastí
−  Svod chovnÿch psû a fen nêmeckÿch ovçákû
− paní G. ”íhová − splnila limit zkou¿ky IPO3
pro úçast na Mistrovství ÇR IPO 201 8
− paní T. Kacálková − Body − Champion
of Dogdancing ÇR − 1 0. místo MÇR
(tanec se psem)

MÇR DDCCR (tanec se psem)
− paní L. Ková‡ová − Merida Vigilo, národní vÿstava V1 , BOV
− paní P. Vajsová − Aim Elderberry from
Black Meadow − 1 0. místo na svêtovém
mistrovství IHF World Championschip
IPO− FH na Slovensku. Vÿstavy: ¢ampion ÇR, SK, PL, H, CH, A a Grand¿ampion SK. Splnêny podmínky pro získání C. I. B. a C. I. E. 2x Crufts Qualification.
− pan P. Vendolskÿ − Walery Hartis Bohemia − VA 2. místo, res. CAC na KVV
NO 201 7 Poliçka
− paní B. ¢ifnerová − Yuzniy Ural Rus
Marikon − V1 , CAC, CAC SK, CACIB,
BOB, Crufts Qualification 201 8

První vrh Lucky Star Kuklík, CHS od ¢esƒáku (p. B‡icháçková, Jedlová)

Mezi na¿imi çleny
jsou  i chovatelé psû:
Z. B‡icháçková (Jedlová) − çeskoslovenskÿ vlçák − CHS: od ¢esƒáku (1 vrh ÇSV)
F. Jána (Mladoçov) − nêmeckÿ ovçák −
CHS: Fanlen (1 vrh NO)
L. Ková‡ová (Poliçka) − chodskÿ pes −
CHS: Choâák
B. ¢ifnerová (Poliçka) − vel¿teriér −
CHS: z Lesû Vysoçiny
P. Vajsová (Borová)− hovawart (o název
CHS zaæádáno na ÇMKU)
J. Vendolská (Poliçka) − nêmeckÿ ovçák
− CHS: Javepol (1 vrh NO)

ùspêch rodiny Vendolskÿch, 2. místo Walery Hartis Bohemia na KVV NO Poliçka
(2017)

Kontakty a informace na:
http: //zkopolicka525.webnode. cz/
E− mail: zkopolicka525@seznam. cz
https: //www. facebook. com/ZKO− Poliçka
− 525− 1 7953958542951 5/?ref= page_
internal

T‡i náv¿têvy Vojtêcha
Jasného
Bystrém
kterÿ se jich p‡i¿el zeptat,
 zda nêco ne- v
Bystré
 je poslední kolébkou lidství. Paní

První setkání s mêstem nebylo náv¿têvou, ale spí¿e náhodnÿm zastavením, kdyæ
vedoucí pracovníci z Barrandova projíædêli
ve dvou ¿estsettrojkách vesnice a mêsteçka
v jiæních Çechách, kde by mohl Jasnÿ natoçit film o prvních pováleçnÿch osudech lidí
ze své rodné Kelçe. K napsání scéná‡e mêl
materiálu dost. Maminka mu o v¿ech lidech
do Prahy, kde studoval na FAMU, posílala
obsáhlé dopisy. ¢lo tedy o to sebrat do scéná‡e surovÿ materiál a dát mu filmem umêleckÿ tvar. Období tzv. Praæského jara se
jevilo nejp‡íhodnêj¿ím k napsání toho, co
uæ dlouho nosil v hlavê.
V létê 1 967 byl scéná‡ bez cenzurního
dohledu schválen. Jasnÿ si byl vêdom, æe
v rodném mêstê film V¿ichni dob‡í rodáci
natáçet nemûæe. V druhé polovinê zá‡í se
ocitl se svÿmi p‡áteli na námêstí v Bystrém.
Rozhlédl se a rozhodl. Bystré a okolí mu
p‡ipomínaly rodnou Kelç. V¿ichni prohodili
nêkolik slov s panem Franti¿kem Unçovskÿm,

pot‡ebují. Jasnÿ ‡ekl, æe by ve mêstê chtêl
natoçit film, ale æe se je¿tê spoleçnê poradí
a ráno se vrátí. Druhÿ den ráno p‡i¿la celá
skupina na radnici a filma‡i se domluvili
na p‡í¿tí spolupráci.
V Praze zaçaly horeçné p‡ípravy na natáçení a ve mêstê rostlo napêtí, zvêdavost
a fantazie.
V únoru 1 968 se zaçala do mêsta p‡eváæet
pot‡ebná technika. Nêkolik místních rodin
nabídlo hercûm  i lidem ze ¿tábu ubytování.
Kdyæ se jaro nesmêle vracelo na Vysoçinu,
zaçalo se natáçet a natáçelo se, jak mi Jasnÿ vyprávêl, do zá‡í.
Obyvatelé v¿echno sledovali, mládeæ s památníçky prosila herce o podpisy. Æivot ve
mêstê se zmênil a zejména veçerní hodiny
probíhaly v místních restauracích vesele
a nêkdy  i trochu bou‡livê. Jiæ dlouho zav‡enÿ Panskÿ dûm hodnê pamatuje. Vojtêch
Jasnÿ napsal na fotografii panu Unçovskému:
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Marta Jílková, která obêtavê pomáhala reæii získávat místní do davovÿch scén, shromáædila v památníçku pro svého t‡íletého
syna na 1 68 podpisû, kresbiçek  i p‡ání. Jako
 strejdové se podepsali Radoslav Brzobohatÿ a Vladimír Men¿ík. P‡ipojili p‡ání:  Martine, buâ chytrej, blbejch lidí je na svêtê dost.
Natáçení pokraçovalo  i po p‡íchodu vojsk
Var¿avské smlouvy, kterÿ, jak se mi pozdêji
Jasnÿ chlubil, p‡edpovêdêl témê‡ na den. Po
srpnu 1 968 natoçil je¿tê v Bystrém film Çeská rapsodie, kterÿ se promítal na svêtové vÿstavê v Osace. Byl to film beze slov, jen s hudebním doprovodem. U nás se nepromítal.
Koncem zá‡í se æivot ve mêstê vracel do
svÿch kolejí a v Praze se natoçenÿ materiál
ocitl nejd‡íve ve st‡iænê, aby pak pro¿el
dal¿ími úpravami. Slavnostní premiéru mêl
film o rodácích zaçátkem kvêtna 1 969 v Praze v kinu Sevastopol. P‡ed slavnostním

Pokraçování na str. 6
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T‡iPokraçování
náv¿têvy
Vojtêcha Jasného
v Bystrém
Po t‡etí p‡ijel na dlouhou náv¿têvu Voj ze str. 5
uvedením mêl ale film o rodácích svêtovou
premiéru v místním kinu v Bystrém.
Za p‡ítomné herce promluvil Radoslav
Brzobohatÿ. ”ekl mimo jiné:  Drazí Byster¿tí, dêkuji vám za pomoc, kterou jste nám
p‡i natáçení poskytovali. P‡ál bych vám
 i sobê, abychom takové krásné jaro proæili
v æivotê je¿tê jednou. V¿ichni jsme mu
bou‡livê zatleskali.
Film se promítal v men¿ích kinech  i na
Filmovÿch festivalech pracujících çty‡i mêsíce. Shlédlo jej na 900 tisíc divákû a byl
promítán  i v Cannes. Pak byl film uloæen
do trezoru.
Druhá moænost nav¿tívit Bystré na nêkolik tÿdnû se Vojtêchu Jasnému naskytla aæ
za 30 let, kdy p‡ijel z Mnichova, svého doçasného bydli¿tê, natoçit podstatnou çást filmu Návrat ztraceného ráje. Navázal zde na
stará p‡átelství, ale s mnohÿmi se uæ nesetkal.
Svou postavu poutníka svê‡il MUDr. Vladimíru Pucholtovi, kanadskému dêtskému
léka‡i.

¢achovÿ turnaj
ve
Wijk aan Zee
V polovinê ledna jsme mêli p‡íleæi-

tost reprezentovat mêsto Bystré na ¿achovém turnaji partnerskÿch obcí, kterÿ
probíhal v rámci kaædoroçního ¿achového
festivalu ve Wijk aan Zee v Holandsku.
Témê‡ kaædÿ ¿achista na svêtê zná tento
turnaj, je to pro nás nêco jako pro tenisty
Wimbledon çi pro motoristy Dakar.
V prûbêhu na¿ich zápasû jsme mêli
moænost zblízka a naæivo sledovat partie
nejlep¿ích ¿achistû svêta. Jen z první svêtové desítky jich tu hrálo ¿est, vçetnê ú‡adujícího mistra svêta Magnuse Carlsena.
Ná¿ turnaj se hrál jako zápasy t‡íçlennÿch druæstev nêmeckého Ströbecku, ‡eckého Paxosu, domácího Wijk aan Zee
a çeského Bystrého. V d‡ívêj¿ích letech
se hrálo ve dvojicích a my jsme tedy do
Holandska dorazili pouze dva, proto
doplnili po‡adatelé na¿e druæstvo jedním
z domácích hráçû. Ton Duin mezi nás
zapadl velmi dob‡e a sehrál t‡i kvalitní
partie. Také nám se da‡ilo a v celkem
devíti partiích (t‡i proti kaædému druæstvu) jsme soupe‡ûm povolili pouze dvê
remízy a sedmkrát jsme vyhráli. Poda‡ilo se nám tak obhájit putovní trofej, kterou Bystré získalo jiæ poçtvrté za sebou.
Rádi bychom podêkovali panu Bertu
Kisjesovi, kterÿ nám poskytnul ubytování
a velice p‡íjemné zázemí ve svém domê,
a také v¿em novÿm holandskÿm p‡átelûm,
které jsme tu získali. Podêkování také samoz‡ejmê pat‡í mêstu Bystré za moænost
této zku¿enosti a za finançní podporu.
Tomá¿ Daniel a Karel Krondráf
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têch Jasnÿ  i se svou paní Kvêtou z Mnichova.
Bylo to v odpoledních hodinách 3. çervna
201 1 . P‡ed Domovem pro seniory zastavilo
nákladní auto a sanitka. O p‡estêhování do
Bystrého poæádala manæela paní Kvêta. Od
jedné ze svÿch náv¿têvnic a p‡ítelkyñ z doby
natáçení Rodákû vêdêla, æe se koncem kvêtna p‡ipravuje na okraji mêsta otev‡ení krásného sociálního objektu a zahrady. Druhá
manæelka Vojtêcha Jasného, první æena zem‡ela na rakovinu, byla trvale upoutána na
lûæko a zem‡ela v sobotu 28. ledna 201 2.
Její srdce se zastavilo a dech ustal v 21 , 1 4.
U jejího lûæka jsme od dopoledních hodin
stáli oba dva.
Po poh‡bu mê pan profesor nav¿têvoval
témê‡ kaædÿ veçer. Brzy jsme se stali blízkÿmi p‡áteli a oslovovali se jako dêti ve
¿kolce: Vojtí¿ku a Jarou¿ku. P‡i jedné z veçerních besed u sklenky vína Vojtí¿ek pokraçoval ve vyprávêní svÿch osudû po odchodu do zahraniçí v roce 1 970 a meditoval:
 Mûj æivot poutníka je poznamenán návraty. V mládí to byly návraty domû do Kelçe.
Pak to byly návraty z Prahy do Kelçe za
maminkou. V exilu návraty z New Yorku za
mojí æenou do Mnichova. A po devadesátém roce jsou to návraty jak do Kelçe, tak
 i do Bystrého.
V cizinê proæil Jasnÿ plnÿch 41 let, naplnênÿch pilnou prací. P‡ed odchodem do
zahraniçí natáçel v Çínê a pozdêji, jako

rakouskÿ státní obçan, bytem v Salzburgu,
v Rakousku, Nêmecku, Izraeli, Francii,
Bosnê a Hercegovinê  i v USA.
Pûsobil také na newyorské filmové akademii, na univerzitê v Columbii a na School
of Visual Arts. P‡ed tím na univerzitách ve
Vídni, v Norsku, Kanadê a Finsku.
Za nêkolik dní uplyne padesát let od
okamæiku, kdy spadla první klapka a v¿ichni
dob‡í kelç¿tí rodáci zaçali oæívat v Bystrém.
PhDr. Jaroslav Petr

Vojtêch Jasnÿ smêjící se z p‡ebalu knihy Vojtêch Jasnÿ a mêsto Bystré

Vzpomínka bez vÿroçí

Vzpomínka Zbyñka Unçovského na jeho tatínka Franti¿ka, jednu z nejvÿznamnêj¿ích
osobností bysterského ochotnického divadla.

Narodil se na zaçátku minulého století,
ve velmi bohaté rodinê. Ta mêla celkem

9 dêtí, coæ bylo to bohatství v tehdej¿í dobê.
Franti¿ek Unçovskÿ. Rodina bydlela na Horním konci, ve vzne¿ené chalupê s jedinou
místností. Na noc se vynesl stûl a na podlahu

Pokraçování na str. 7

Fotografie p‡ipomínající hru se zpêvy a tanci Paní Marjánka, matka pluku  , prosinec 1952
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Vzpomínka
bez vÿroçí
Pokraçování ze str. 6

se do ‡ady nastêhovalo 5 stroæokû, na které
se dêti uvelebily ke spánku. Ne kaædé mêlo
nárok na celÿ stroæok, protoæe víc jak 5 se
jich tam neve¿lo. Pe‡iny? Chacha! Dost
pospravované p‡ikrÿvky!
Nelze se divit, æe se v ¿estnácti letech
osamostatnil. Spoleçnê s bráchou si sehnali
podnájem, v jedné chalupê, v ‡adê, která
vede k zámku.
Vyuçil se ¿evcem, jako kaædé druhé dítê
v Bystrém bez rozdílu pohlaví. Zaçal chodit do Sokola, slibnê se rozvíjel v cviçení
na ná‡adí, dnes sportovní gymnastice, ale
nêkde v genech byly zasuty  chutê dêlat
ochotnické divadlo.
K tomu se dostal záhy, ve vêku ¿estnácti
let. P‡ed nêkolika lety jsem na¿el na pûdê
se¿itek, do kterého si zapisoval v¿echny role.
Takæe první: mrtvá matka Jáno¿íka ve h‡e
Jáno¿ík. Postupnê se zamiloval do lidovÿch
her s takovÿm poçtem rolí, æe do nich musel obsazovat desítky hercû. Nikdy ale nebyl nikÿm odmítnut − nemám ças, není
mnê dob‡e a podobné vÿmluvy neexistovaly. A taky bohudík nebyla televize!
Na soutêæních p‡ehlídkách mu bylo, coby
reæisérovi, vytÿkáno, æe vybírá samé staromilské hry. Nêkte‡í dokonce ‡íkali, æe s takovÿmi
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hrami se národní p‡ehlídku do Hronova nikdy nedostane. Co on na to? Vcelku nic.
Jen poznamenal  ano, jsem si toho vêdom,
ale to (zmínênou p‡ehlídku v Hronovê, poznámka redakçní rady) p‡enechám jinÿm.
Novodobé hry − Slepice a kostelník, T‡i
kozy, Stachanovci a dal¿í, aƒ hrají ti, co
tam, do toho Hronova, chtêjí.
V posledních letech u divadla v Bystrém
navázal kontakty s lidmi z armádního, . . .
(viz tajenka), divadla ze kterého bysterskÿm pûjçoval kostÿmy  i rekvizity, díky
kterÿm dostaly v Bystrém uvádêné hry profesionální ¿mrnc.
Posléze si ho vybral Vojtêch Jasnÿ jako
poradce p‡i natáçení filmu V¿ichni dob‡í rodáci. V Encyklopedii ochotnického
divadla v Çeskoslovensku je o nêm mimo
jiné napsáno, æe hrál v 88 divadelních
hrách a 64 her reæíroval. Jeho æivot se
uzav‡el v 65 letech.
Zbynêk Unçovskÿ

H asiçskÿDneples
26. ledna uspo-

‡ádali byster¿tí hasiçi
tradiçní  Hasiçskÿ ples.
Chceme touto cestou
podêkovat úçastníkûm
plesu, ale  i v¿em spoluobçanûm za jejich
p‡ízeñ a finançní p‡íspêvky. V neposlední
‡adê také dêkujeme v¿em sponzorûm za jejich vêcné dary. P‡íjem z plesu bude vyuæit
na çinnost SDH, podporu vÿjezdové jednotky a na sportovní çinnost na¿í hasiçské
mládeæe. Vê‡íme, æe se ples líbil a budeme
se tê¿it na dal¿í spoleçné setkání.
Hasiçi Bystré

Svoz plastû v b‡eznu

Svoz plastû se uskuteçní kaædÿ lichÿ
tÿden v úterÿ, tj. 13. a 27. b‡ezna.

Rozpis
zubní pohotovosti − b‡ezen
 MDDr. Peter Novák, Sloupnice 1 88
465 549 236

3.− 4. 3.
10.− 11. 3.
17.− 18. 3.
24.− 25. 3.
30. 3.
31. 3.− 1.4.







MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MDDr.

Ivana Bure¿ová, Litomy¿l, Smetanovo nám. 97
Tomá¿ Cacek, Trstênice 1 84
Irena Elçknerová, Poliçka, 1 . máje 606
Leona Ka¿parová, Poliçka, Rûæová 1 95
Ivana Bidmonová, Dolní ùjezd 383

N O VI N Y Më STA B YSTR É H O

461 61 4 569
461 634 1 57
733 1 52 435
775 724 524
461 631 1 26
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KIN O BYSTRÉ
V prûbêhu uplynulého období oslavili vÿznamné æivotní
jubileum na¿i spoluobçané:
89 rokû  Old‡ich Unçovskÿ (2. 2.1929)
86 rokû  Ivan Marek (19. 2.1932)
Srdeçnê blahop‡ejeme a vítáme nového obçánka
Hynka Stejskala, narozeného 19.1. 2018.
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Pátek 2. b‡ezna, 20 hod.
BARRY SEAL: N EBESK¥ GAUN ER

Písemnÿ

 souhlas s uve‡ejnêním získáte v IC a na matrice.


Kulturní kalendá‡srdcib‡ezen
8  stejnÿ
 blízké. Vÿstava201
totiæ ponese

Na b‡ezen jsou v Bystrém plánovány následující akce:
1 . b‡ezna − PohádkoTour − Mêstská
knihovna zve v¿echny zvídavé dêti, p‡ed¿kolního a mlad¿ího ¿kolního vêku, k dal¿í
vÿpravê za pohádkou, která jako obvykle
zaçne o pûl çtvrté.
1 1 . b‡ezna − Çert nikdy nespí − Kulturní komise Vás a Va¿e dêti zve na pohádku v podání divadelního spolku Mêsteçko
Trnávka. P‡edstavení se uskuteçní v 1 5: 00
hod. v divadelním sále sokolovny. P‡edprodej vstupenek v IC.
25. b‡ezna − Jarní trhy − Kulturní komise Vás srdeçnê zve na tradiçní jarní trhy,
které se uskuteçní od 1 4: 00 hod. p‡ed
Informaçním centrem.

Kromê toho probêhne  i zahájení vÿstavy
kreseb Mgr. Jarmily Jankû.
Paní Jankû v Bystrém vystavovala uæ nêkolikrát, p‡edstavovat ji asi není t‡eba. Je
ale t‡eba p‡ipomenout vÿstavu  Bystré mému

název, jen s tím rozdílem, æe za ním bude
stát po‡adové çíslo II. Vÿstava bude k vidêní v knihovnê, v termínu, kterÿ up‡esníme
na webu a facebooku knihovny a prost‡ednictvím plakátû.

Program besed Domova
pro seniory Bystré

Pátek 9. b‡ezna, 1 7 hod.
SN ëHOVÅ KRÅLOVN A:
Besední krouæky s PhDr. Jaroslavem TAJEMSTVï OHN ë A LEDU

Petrem a s Mgr. Annou Dufkovou:
Porazit Snêhovou královnu, zachránit brat7. b‡ezna − Snahy Habsburkû uchvá- ra? Normálka, ne? Alespoñ pro Gerdu.
tit trûn çeskÿch králû
Ostatní z toho ale ¿ílí. Nad¿ením. Z Gerdy
1 4. b‡ezna −  Praæská defenestrace  i Kaie se stávají celebrity. Gerda to bere
jako protest proti têmto snahám. Fridrich s nadhledem, ale zasnênÿ Kai tuto populaFalckÿ çeskÿm králem. Bitva na Bílé Ho‡e ritu a s ní spojenÿ fakt, æe mu co chvíli
a co následovalo: popravy
u nohou omdlí nêjaká dívka, nedává. V cestê
21 . b‡ezna − T‡icetiletá válka a jed- do hor vidí vysvobození, ale . . . najít ztrana z jejích obêtí: Jan Amos Komenskÿ
cené rodiçe nebude jen tak.
29. b‡ezna − Poutník a Uçitel národû Animovanÿ / Dobrodruænÿ / Komedie / RodinJan Amos Komenskÿ
nÿ  / Sci− Fi, Rusko, 201 6, 89 min, P‡ístupnÿ
Vædy od 1 5 hod. ve Velkém sálu Domova 
pro seniory.
Informaçní centrum Pátek 1 6. b‡ezna, 20 hod.

Zveme Vás do Kraje Smetany
a Martinû -  b‡ezen
201 8
25. 3. − Velikonoçní inspirace − Tylûv
Sebranice

3. 3. − Ping− pongovÿ turnaj − sál kulturního domu − 8: 30− 9: 00 hod. prezence
hráçû, 9: 00 hod. zaçátek turnaje − turnaj je
urçen pouze pro neregistrované hráçe, a to
pro hráçe od 1 . do 9. t‡ídy.
27. 3. − Divadelní p‡edstavení Jeæibaby
z Babína − sál kulturního domu, 1 9: 00 hod.
− vstupné dobrovolné.
25. 3. − Pouƒ po kaplích ve Vysokém lese − zaçátek poutê v 1 3: 30 hod. od Killerovy kaple ve Vysokém lese

Poliçka

8. 3. − Záhadná Namibie: putování po
Namibii v podání Kate‡iny a Milo¿e Motani − Divadelní klub, 1 9: 00 hod.
1 4. 3. − Jarní prázdniny v muzeu: tvo‡ivé odpoledne pro malé  i velké − 1 4: 00−
1 6: 00 hod. − program: spoleçnê si naaranæujeme zápich zelenÿch vêtviçek do va¿eho
oblíbeného hrníçku nebo kvêtináçe, p‡ipraveno  i divadelní p‡edstavení.



Berry Seal je snímek, kterÿ potê¿í kaædého. Fanynky Toma Cruise obsazením,
milovníky akçních snímkû zápletkou − je
o pilotovi, kterÿ se dal do sluæeb CIA, její
protistrany, protistrany její protistrany atd.
− a vûbec nejlep¿í na nêm je, æe je zaloæenÿ na skuteçnÿch osudech skuteçného gaunera nebes.
Krimi  / Thriller  / Æivotopisnÿ, USA, 201 7,
1 1 4 min, P‡ístupnÿ od 1 2 let

dûm, 1 3: 00 hod.

Borová

3. 3. − Ma¿karní merenda − sokolovna,
20: 00 hod. − hraje hudební skupina ”EMEN.

SN ëHULÅK

Kdyæ elitní detektiv pátrá po æenê, která
zmizela s prvním napadanÿm snêhem, má
zlé tu¿ení, æe se opêt ozval nepolapitelnÿ
sériovÿ vrah z minulosti. S pomocí geniální mladé vy¿et‡ovatelky musí najít spojitost
mezi desítky let starÿmi p‡ípady a çerstvou
událostí v nadêji, æe p‡elstí nep‡edstavitelné zlo d‡ív, neæ napadne dal¿í sníh.
Drama  / Horor  / Krimi  / Thriller, Velká
Británie  / Norsko  / USA  / ¢védsko, 201 7,
1 1 9 min, P‡ístupnÿ od 1 5 let

Dolní ùjezd
1 7. 3. − Josefovská estráda − sokolov-  Pátek 23. b‡ezna, 20 hod.
na, 1 9: 00 hod. − vstupné 1 00 Kç, po estrá- ZAH RADN ICTVï: N ÅPADN ïK
dê 50 Kç − vystoupí Divadelní spolek
T‡etí díl ságy Zahradnictví Nápadník se
Jóæina Janou¿ka, dále pokraçuje taneçní zá- odehrává na konci 50. let a vypráví o rodinbava, hraje Mix.
nÿch vztazích poznamenanÿch válkou a komunistickÿm p‡evratem. S tragikomickÿm
Litomy¿l
nadhledem vykresluje generaçní st‡et mezi
1 5. 3. − 559. LHV: Trio Bergerettes: p‡edváleçnou a pováleçnou generací. Nápadkoncert cyklu Litomy¿lské hudební veçery ník je romantickou komedií o p‡edstavách
− Smetanûv dûm, 1 9: 30 hod.
rodiçû, jak by mêlo vypadat ¿têstí jejich dêtí.
1 6. 3. − Tata bojs − Music Club Kotel- Drama / Komedie / Romantickÿ, Çesko / Slona, 20: 00 hod.
vensko  / Polsko, 201 7, 1 1 3 min, P‡ístupnÿ
23. 3. − Visací zámek tour 66 + Znou- 
zectnost: koncert a afterpárty − Music Vstupné na v¿echna p‡edstavení je 50 Kç.
Club Kotelna, 20: 00 hod.
Zmêna programu vyhrazena.
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