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Tentokrát s režisérem fi lmu 
Mysterium tremendum

Rozhovor s  panem Emilem Křižkou se nesl v  mystickém duchu, 

ostatně stejně jako nedávno zveřejněné téma záhadného muže 

z Horní Bečvy. Emil Křižka, rodák z Horní Bečvy, se v současné době 

věnuje grafi ckému a výtvarnému studiu, kde vznikají knižní přeba-

ly, reklamní materiál, ale i trailery. Největší díl jeho času, ale nyní 

patří případu Sebastiana Rainera.

Je-li vše fi kce, či čistá pravda, zůstává na vašem rozhodnutí, uvá-

žení, či dokonce přání.

V červnu tohoto roku spatřil světlo světa Váš fi lm Mysterium 

tremendum. Jak byste jej, jako režisér charakterizoval?

Mysterium tremendum je mysteriózní hraný dokument. Režisér nebo 

scénárista se rozhodne pro tuto formu dokumentu, pokud k danému 

tématu nemá dostatek materiálu. Což byl právě tento případ. Sebas-

tian Rainer měl smůlu, že zemřel v době, kdy něco tak vybočujícího 

z normálu nebylo pro tehdejší režim přípustné. Já sám bych tomu, co se 

stalo, taky nevěřil, pokud bych se při natáčení fi lmu nedostal k vyšetřo-

vacímu spisu. Když jsem se ptal na Rainera místních, velká většina si na 

něj nepamatovala. Matně vzpomínali na nějakou hroznou událost, která 

se údajně stala v Kobylské, ale nikdo nebyl schopen jít více do detailů. 

Slyšel jsem, že se Kobylské od roku 1973 říká údolí mládenců. Možná, že 

Rainerovo prokletí sahá až sem.

Celá událost okolo Sebastiana Rainera je velice mystická. 

Jsou Vám takováto témata blízká, a co Vás na nich baví?

Vždycky jsem byl fanda fi lmů s temnou, nebo mysteriózní tématikou, 

takže jsem si to u tohoto dokumentu moc užíval. Rád působím na divá-

kovu představivost a kladu důraz na zvukovou stopu fi lmu, která podle 

mě ze 70% ovlivňuje vyznění a atmosféru fi lmu. Musím ale poděkovat 

kameramanovi Ryszardu Perzinskemu, který mou vizi bezchybně převe-

dl na plátno a všem zúčastněným hercům, kteří do toho šli se mnou. Bez 

těchto lidí by fi lm zůstal jen na papíře.

Co znamená symbol vyřezaný na přebalu knihy?

Tento symbol s propleteným kruhem kolem trojúhelníku, který stojí 

na hrotu, není zas tak obvyklý. Pojďme si v prvé řadě defi novat symboly 

jednotlivě.

Kruh a jeho nepřerušená linie 

představuje jednotu, absolutno 

a dokonalost. Kruh je dále symbo-

lem času a nekonečnosti, věčnosti 

a věčného opakování života. V zen-

buddhismu reprezentuje nejvyšší 

úroveň zasvěcení (osvícení). Je to 

nejuniverzálnější symbol magie.

Trojúhelník symbolizuje magic-

ké číslo tři, na kterém je postaven 

celý vesmírný princip. Také před-

stavuje základní trojici: začátek, střed, konec; zrození, život, smrt; Otce, 

Syna, Ducha svatého apod. Postavíme-li trojúhelník na jeden vrchol, re-

prezentuje tak dokonalého, božského člověka.

Pokud jsou tyto dva symboly, nějakým způsobem propojeny, symbo-

lizují dokonalost a pochopení vyšší moci. V některých východních kul-

turách spojovali kruh a trojúhelník, aby symbolizovali reinkarnaci nebo 

transformaci.

Dalším detailem je samotné propletení, které znázorňuje klad a zápor, 

který je všudypřítomný. Co je nahoře, je i dole, den a noc, plus a mínus.

Založil jste i webový portál o záhadném muži z Horní Bečvy. 

Kolik času jste již případu věnoval?

Rainerovi se věnuji právě od roku 2012. Ze začátku to bylo jen okrajo-

vě. Když se ale podařilo sehnat nakladatele na jeho rukopis, celá ta věc 

mě pohltila. Bral jsem to tak, že si mě Rainer vybral, abych jeho odkaz 

šířil dál. Začali jsme s nakladatelstvím Panteon propracovávat reklamní 

kampaň. Mimo to, jsem chtěl pro Rainera ještě víc. Oslovil jsem Ondřeje 

Balaše, talentovaného hudebního skladatele, aby pro knihu složil hudbu 

(soundtrack). Dále Zbyňka Ternera, aby složil a nazpíval píseň (ke které se 

právě natáčí klip). Tohle všechno spolu s dokumentem je jen dar od nás, 

právě Rainerovi a vám všem, koho Rainerův příběh nějak zasáhl.

Souvisí nějak premiéra fi lmu se stejnojmennou knihou? 

Někteří lidé tvrdí, že jde o marketingový tah, je tomu tak?

Nevím, jestli někdo někdy kvůli knize natáčel fi lm...? Je to tak nároč-

né, že bych si uměl představit mnoho efektivnějších forem propagace. 

Samozřejmě, že pokud by byla kniha literárně nezajímavá, asi by ani ne-

vznikl. Člověk, o kterém chcete natočit fi lm, musí přinést víc než jen to, 

že se netradičně zabije. Musí mít i jiné hodnoty, a ty jsou právě skryté 

v jeho rukopisu.

Pokud byste si měl vybrat a měl byste natočit romantickou 

komedii, nebo horor, co byste si vybral a proč?

Romantickou komedii s hororovými prvky. Ne, dělám si legraci. Rád 

se pouštím do projektů, které odkrývají lidskou psychiku, dávají nám na-

hlédnout do skutečností, co jsme opravdu zač a jaký význam má všech-

no co se kolem nás děje. Nemám tendenci soudit co je černé a co bílé, 

čím dál více si uvědomuji, že všechno co se děje, je přesně to, co se má 

dít.

Vaše umělecká činnost je ale mnohem širší. 

Můžete svou tvorbu čtenářům představit?

Už několik let se zabývám prací pro nakladatele u nás a na Sloven-

sku. Navrhuji obálky na knihy a vyrábím knižní trailery pro nakladatelství 

(Panteon, Knižní klub, Baronet, Noxi, Ikar, Domino, Moba). Na Sloven-

sko například vytvářím obálky pro Dana Browna (Šifra mistra Leonarda, 

Andělé a démoni) nebo Stephena Kinga (Zelená míle, Osvícení). Pro čes-

ké nakladatele jsou to např. John Green (Hvězdy nám nepřály, Hledání 

Aljašky), John Grisham (Firma, … A je čas zabíjet), Gillian Flynnová (Zmi-

zelá, Temné kouty) a mnoho dalších. Taky jsem navrhoval obálku Druhý 

život Marýny G. od Vladimíry Klimecké.

Vystudoval jste střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském 

Hradišti, obor kamenosochařství. Věnujete se ještě nyní této oblasti?

Kamenosochařství se nevěnuji, ale mnoho let jsem maloval a určitě se 

k tomu v budoucnu vrátím.

Kde čerpáte inspiraci pro tvorbu?

Inspiraci čerpám v běžném životě. Přichází v podobě myšlenek a ať už 

jsou jakkoli zvrácené, baví mě je oživovat, hrát si s nimi a domýšlet jejich 

dopad ve skutečném životě.

Co chystáte v blízké budoucnosti?

Chci se i nadále zaměřit na propagaci knihy 

Mysterium tremendum. Rainerův příběh a děj 

samotné knihy, mě velmi oslovil a zanechal ve 

mně hlubokou stopu. Proto chci vše předávat dál 

a umožnit i ostatním lidem a čtenářům poznat 

Rainera a přečíst si dílo, které nám zanechal.

| TŠ | 

NA SLOVÍČKO
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Všem červencovým oslavencům 

přejeme do dalších let hodně lásky, pohody 

a především pevné zdraví.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Nejstarší občanka obce Horní Bečva 

oslavila 95 let

Dne 13. 06. 2015 oslavila 95 let paní 

Františka  B A M B U Š K O V Á, rozená Liďáková. 

K těmto významným narozeninám 

přijeli domů poblahopřát starosta pan Rudolf Bernát 

a předsedkyně SPOZ paní Marie Cabáková. 

Po gratulaci se jubilantka podepsala do pamětní knihy obce.

Paní Františka Bambušková se narodila dne 13. 06. 1920 

v Prostřední Bečvě, kde strávila své dětství. 

Po sňatku s panem Josefem Bambuškem bydlí na Horní Bečvě. 

Společně vychovali tři syny Josefa, Květoslava a Jiřího. 

Pracovala v domácnosti, její manžel byl vyučen krejčí, 

jeho koníčkem byly včely. Zemřel již před 25 lety 

ve svých sedmdesáti letech. Paní Františka Bambušková 

má jednoho vnuka, jednu vnučku a dva pravnuky. 

Bydlí v rodinném domě u nejstaršího syna Josefa, 

který se s manželkou Janou o maminku vzorně stará.

Děkujeme za pozvání a přejeme paní Františce Bambuškové 

i celé rodině hlavně zdraví a rodinnou pohodu.

Nejstarší občan obce pan Jindřich Škorňa, který v březnu 2015 

oslavil 95 let, bohužel v neděli 7. června 2015 zemřel.

Tři manželské páry oslavily v červnu 

smaragdovou svatbu

Manželský slib po padesátipěti letech 

společného života 

obnovili dne 18. 06. 2015 

tři manželské páry z obce Horní Bečva

manželé Pavel a Anežka K R E T KO V I , 

manželé Antonín a Marie B A M B U Š KO V I , 

manželé Josef a Marie O N D R U C H O V I , 

kteří si dne 18.06.1960 řekli své ANO 

a slavili tak smaragdovou svatbu.

Jednotlivým manželským párům, které toto výročí slavily doma 

v rodinném kruhu, přijel poblahopřát starosta pan Rudolf Bernát

nebo místostarosta pan Josef Blinka, předsedkyně SPOZ 

paní Marie Cabáková a matrikářka paní Jana Poláchová.

Po gratulaci se manželé na památku podepsali 

do pamětní knihy obce Horní Bečva.

Všem třem smaragdovým manželským párům 

přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost, 

rodinnou pohodu a ještě hodně společně prožitých let 

v kruhu svých nejbližších.

Motto: 

„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo 

miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
Romain Rolland

Blahopřání
V červenci oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: 

Zdenka M A L I N O V Á  Ludmila K Y Š Á K O V Á

Zdenka B Á R T K O V Á Zdeňka B Ě T U Ň Á K O V Á

Gertruda H O F E R K O V Á   

Vilemína E R M I S O V Á  

Ing. Jiří H O R Á K        

Vladimír B A R O Š 

Anna V A Š U T O V Á 

Josef M A L I N A  

Jaroslav J U Ř Í Č E K



Dne 25. července 2015 

vzpomeneme na 42. výročí úmrtí              

pana Sebastiana R A I N E R A 

S láskou vzpomínají přátelé a známí. 

Nechť má jeho duše klid a přijde k lásce. 
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Vzpomínka

Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene, kdo měl Tě rád nezapomene…
Dne 11. července 2015 by se dožil 

osmdesáti let 

náš manžel, tatínek a dědeček               

pan Stanislav Z ÁV O R K A  

a zároveň dne 6. července 2015 

vzpomeneme dvacáté šesté výročí úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 

Marie, syn Radek a dcera Jarka s rodinami.

Čas plyne a nevrátí co vzal, jen bolestné vzpomínky zanechal…
Odešla jsi tak náhle, nikdo to nečekal, osud to chtěl, 

jen to moc uspěchal.
Dne 16. července 2015 

vzpomeneme první smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila                

paní Drahomíra F I U R Á Š KO VÁ  

Vzpomínají manžel Josef, dcera Helena 

s manželem, dcera Ingrid s manželem, 

vnučky Monika, Darina, Markéta 

s manželem, vnuk Pavel a pravnuk Sebíček.

Kdo žije v srdcích těch, 
které opustil, nikdy nezemřel…
17. července 2015 si připomeneme 

desáté výročí dne, kdy nás navždy 

opustila naše manželka a maminka                 

paní Drahomíra P R O R O KO VÁ  

S láskou a úctou vzpomínají 

manžel Lubomír, dcera Monika 

a syn Roman s rodinami.

Ten, kdo žije v srdcích, které opustil, nikdy nezemřel…

Dne 17. července 2015 

by se naše maminka a babička                  

paní Růžena O N D R U C H O VÁ  

dožila padesáti pěti let.

S láskou vzpomínají dcera Michaela, 

syn David, dcera Martina se Zbyňkem 

a vnoučaty Eliškou a Adamem 

a rodiče Ondruchovi.

Kdo měl rád, nezapomene, 
kdo znal, vzpomene.
3. srpna 2015 si připomeneme 

desáté výročí dne, kdy nás navždy 

opustila naše maminka a babička                  

paní Františka P R O R O KO VÁ   

S láskou a úctou vzpomínají syn Lubomír, 

dcery Františka a Anna s rodinami.

Osud nám vzal co nám bylo drahé, jen krásné vzpomínky 
na Tebe zanechal. Život jde dál, už se nic nezmění, 

jen ve vzpomínkách se vše ocení.
Dne 15. července 2015 je pro nás smutné 

a bolestné výročí dvacet pět let, co nás 

navždy opustil manžel, tatínek a dědeček                

pan Josef B A M B U Š E K  

S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a tři synové s rodinami. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 

Čas plyne a nevrátí co vzal, jen bolestné vzpomínky zanechal…
Odešel jsi tak náhle, nikdo to nečekal,

osud to chtěl, jen to moc uspěchal.
Těžké je každé loučení, když druhý z očí schází,
nejtěžší však poslední, když zpátky nepřichází.

Dne 5. července 2015 by oslavil 

svůj svátek a 10. srpna by oslavil 

osmdesáté narozeniny milovaný manžel, 

tatínek, dědeček a pradědeček                

pan Cyril O N D R U C H  

S láskou vzpomíná manželka s rodinou 

a pravnučka Anička.

Kdo Vás znal vzpomene, kdo Vás měl rád nezapomene.

Dne 17. července 2015 uplyne jeden rok ode dne, 

kdy nás navždy opustila naše maminka a babička               

paní Božena P O L ÁC H O VÁ 

Dne 15. července 2015 vzpomeneme dvacáté deváté výročí, 

kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, dědeček                

pan Ondřej P O L ÁC H  

S láskou vzpomínají děti a vnoučata.



Motto: 

„Dokud ti štěstí bude přát, budeš přátel mít mnoho, 

smutný až přijde ti čas, zůstaneš úplně sám.“
Publius Ovidius Naso

 1.7. 7.30 na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní

 2.7. 7.30  za zemřelou Marii Tomanovou, manžela, sourozence 

a rodiče

 3.7. 7.30 za zemřelou Hermínu Bordovskou

 4.7. 7.30 za celou zemřelou rodinu Gašparovičovu

 5.7. 10.00  za zemřelého Jana Křenka, syna  Jana, vnučku Boženu 

a celou zemřelou rodinu Křenkovu a Sobkovu

 6.7. 7.30 za zemřelého Josefa Machálka a celou zemřelou rodinu

 7.7. 7.30  za zemřelé Cyrila a Amálii Vojkůvkovy, vnuka Františka 

a rodinu

 8.7. 7.30  za zemřelého Františka Proroka, zemřelou rodinu 

z obou stran a duše v očistci

 9.7. 7.30 za zemřelou Josefu Blinkovou a její tři manžely

10.7.    7.30 za zemřelého Jaromíra Machálka, rodiče Antonína 

a Marii Machálkovy a staříčky Vaníčkovy

 11.7. 7.30  za zemřelého Oldřicha Dobeše, rodiče Františka 

a Františku, sestru Martu, synovce Jaroslava 

a duše v očistci

 12.7. 10.00 za zemřelé Jana a Anastázii Křenkovy, zetě a snachu

 13.7. 7.30  za zemřelé rodiče Františka a Františku Vaňkovy

 a duše v očistci

 14.7. 7.30 za zemřelé rodiče Pavlíčkovy a dceru Danu

 15.7. 7.30  za zemřelé Metoděje a Františku Ondruchovy, 

syna Oldřicha, manželku, vnuka Martina 

a rodiče Odryášovy

 16.7. 7.30  za zemřelou Ludmilu Křenkovou, Emila Křenka 

a celou Křenkovu rodinu

 17.7. 7.30  za zemřelého Jiřího Chovance, rodiče z obou stran, 

bratry, švagrovou a švagra

 18.7. 7.30  za zemřelého Jindřicha Polácha, manželku 

a celou zemřelou rodinu

 19.7. 10.00  za zemřelého Jindřicha  Stavinohu, sourozence 

a rodiče z obou stran

 20.7. 7.30.   za zemřelou Annu Křenkovou, manžela Františka, 

sourozence a rodiče z obou stran

 21.7. 7.30 za zemřelou a  živou rodinu a jistý úmysl

 22.7. 7.30  za zemřelého Josefa Vítka, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 23.7. 7.30 za zemřelého Jana Koláčka a rodiče z obou stran

 24.7. 7.30 za zemřelou rodinu Barošovu

 25.7. 7.30 za členy živého růžence

 26.7. 10.00 za zemřelou Martu Bujňákovou a duše v očistci

 27.7. 7.30 za zemřelého Stanislava Fárka a jeho otce

 28.7. 7.30  za zemřelou Kristýnu Machálkovou, manžela, 

šest dětí a čtyři vnuky

 29.7. 7.30  za zemřelé rodiče Jiřího a Martu Tančínovy, 

živou a zemřelou rodinu

 30.7. 7.30 za zemřelou Alenu Žílovou, provdanou Čížovou

 31.7. 7.30  za zemřelou rodinu Prorokovu, Karla a Vlastu 

a Lubomíra Havláska

 1.8. 7.30  za zemřelého Rudolfa Jurečku, jeho rodiče, 

sourozence a syna Josefa

 2.8. 10.00  za zemřelou Ludmilu Poláchovou, manžela, 

syna a celou zemřelou rodinu

 3.8. 7.30 na úmysl dárca

 4.8. 7.30  za zemřelou Anežku a Jana Plucnarovy, rodiče, 

sourozence a dvě snachy

 5.8. 7.30 za zemřelé Pavla a Jiřinu Kubáňovy

 6.8. 7.30 za zemřelou Marii Krištofovou, manžela a celou rodinu

MŠE SVATÉ VE FARNÍM KOSTELE 

SV. JANA A PAVLA V HORNÍ BEČVĚ 

ČERVENEC 2015
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INFORMACE 
OBECNÍHO ÚŘADU

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Sběrný dvůr Horní Bečva

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt do sběr-

ného dvora.

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

Pondělí .................................................................. 13.00 – 16.00

Středa  ......................... 08.00 – 11.30 .................. 13.00 – 16.00

Sobota ......................... 08.00 – 12.00

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden. 

Pondělí - Kobylská, u Závorků, Hluboký, střed obce, Na lukách

Úterý -  pod přehradou, u Valašky, Živnost, Mečůvka, Liščí, Zátiší, 

Kněhyně

Středa -  Hlavatá, Bečvice, u Pasecké školy, Zubčena, přehrada, 

Ráliška, Bučkové

Tříděný odpad Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle; 

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:     31.7., 28.8.,  25.9., 30.10, 27.11., 

18.12. 2015

POZOR ZMĚNA!!!

Příspěvky do následujícího čísla 

posílejte prosím na e-mail: 

zpravodajhb@seznam.cz

Drobné příspěvky, 

vzpomínky a blahopřání 

můžete nadále nosit do knihovny.

Děkuje tým zpravodaje



Úspěch našeho žáka
Dominik Kaniok, žák 9. A, vyhrál okresní, krajské kolo 

a obsadil 2. místo v celorepublikovém kole výtvarné soutěže 

„Požární ochrana očima dětí“. Diplom a věcnou cenu 

převzal 12. 6. 2015 v Přibyslavi. Gratulujeme.
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O haferách
Hornobečvanom sa odjakživa praví haferáři.

Ani sa není čemu diviť. Tož to víte, živobytí tu nebylo lehké, a když robka 

potřebovala uživiť tolik hladových krků musela sa všemožně starať. Moc 

úrodný kraj tu nebyl a jediné co tu rostlo, byly zemňáky, hafery, hřiby a jak 

praví moja babička hlávky zelého, které by nebyly ani pro jedného. Na hafe-

rách sa dalo vydělať, ale též to nebylo tak jednoduché. Včíl si vemte, to nebylo 

edem jich nasbírať, ale též ve městoch prodať. Na Bečvě byly robky, které děc-

ka vyoblíkaly a živily edem s hafer. Též když jim chlapiska buď ničeho nedá-

vali, nebo sa nedajbože minuli, tož co bečvanským robečkám zbývalo. Vzaly 

putňu a hyp do hůšťa na hafery. Nejednů jich z tama hnala ohromná bůřka a 

nejednů sa celá nasbíraná putňa vysypala. Tož řeknu vám, žádný med. 

No, a když sa nic z teho nestalo a putňa sa donesla v pořádku až na do-

majšek, čekala jich dlůhá cesta do města. Nekteré roby chodívaly už ten ve-

čer a předřímaly sa nekde na nádražů, tak aby ráno už byly na trhu. Najlepší 

kšefty prý bývaly v Ostravě na Kuřím rynku, ale chodilo sa handlovať aj do 

Mezříča nebo Jičína. Když už sa vážila taká dlůhá cesta, tož bylo třeba vzít 

tmavomodrého bohatství co najvjecej. Považte, že robečky nosily na zá-

doch třicet aj čtyřicet litrů hafer. 

Moja babička šla též jednů prodávať poctivo nasbírané hafery. A protože 

jela poprvej a pak aj naposled, dala sa do kupy se sestřenicámi, které han-

dlovaly častější. Večer si pečlivo narychtovaly hafery do kýblů jak pokaždej 

a skoro ráno jely do havířského města za výdělkem. Fandě sa ale zdálo, že 

v kýblu sů hafery také nešikovné, že sa to blbě veze a tak si jich eště před 

spaním přeredykala do kufra. Se svítáním robky vyrazily. To víte, než sa do-

kodrcaly až do Ostravy, po cestě si aj pořádně poklebetily. A už si to mašírujů 

rovnů na Kuří rynek. Fanda s Jindrů sa hnedkaj postavily doprostřed tržišťa 

a začly halekať  „Hafery, kupte si hafery“. Babička zostala na kraji a byla jí 

přeukrutná haňba sa postaviť a prodávať. A eště když viděla ty rozmňága-

né haferčiska z Fandiného kufra, tož sa málem do země propadla. Pravila si 

„Tož to tu budeme najmeněj do 

večera, než nekdo také prazgá-

ny rozmňágané kůpí“. Pravda 

je, že najprv byla řada edem u 

Jindry a pořádně dlůhá. Měš-

ťáci sa zdálo, že viděli hafery 

poprvej v  životě a málem Jin-

dřišce ruky utrhli. Ta sa naráz 

rozhlédla a jak uviděla babič-

ku, že edem tak hledí na kraji 

trhu do blba zařvala přes celů 

Ostravu „Vole, polez aspoň 

sbírať peníze, na cos tu jela ty 

trůbo“. A bylo. Babička, haňba 

nehaňba musela handlovať. 

Kýble byly prázdné a luďom 

z města byly nakonec dobré aj 

hafery z kufra. 

Babička eště teďkaj s úsmě-

vem zpomíná , že všecky pení-

ze hnedkaj utratily. Ale věckrát 

už nikdy nejela.                                                                
| TŠ | 

Škola končí, jsou tu nádherné prázdniny. Končí školní rok 2014/2015 

a my tu opět jsme se zprávami o prospěchu a chování žáků naší školy.

Na prvním stupni se učí 118 žáků, všichni prospěli. Výborný prospěch 

měli tito žáci:

1. A třída:   Max Fárek, Lukáš Farník, Tobiáš Chovančík, Ivan Redaj, 

Filip Vaněk, Jan Vašut, Laura Krumpochová, 

Adéla Malinová, Julie Malinová, Natálie Mikulová, 

Karolína Nytrová

1. B třída:   Lukáš Hykel, Martin Malina, David Solanský, Daniel Švec, 

Erik Tkadlec, Tomáš Trampota, Pavel Vašut, Jan Zámečník, 

Jindřich Závorka, Tina Miranová, Barbora Tkačíková, 

Eliška Vašutová, Ema Vavříková, Renata Vítková

2. třída:   Václav Holčák, Ondřej Husička, Adam Křenek, Filip Kubáň, 

Jakub Kubeša, Vojtěch Malina, Martin Mikuda, Tomáš Riegel, 

Ondřej Švardala, Emily Davidson, Barbora Jalůvková, 

Tereza Kočajnarová, Anna Komnacká, Barbora Ondruchová, 

Linda Pavelková, Erika Strachotová

3. třída:  Dominik Chrbját, Adam Lejska, Roman Rusín, Daniel Tovaryš, 

Angela Davidson, Ema Fárková, Ema Holíčková, 

Barbora Kačmariková,Aneta Kretíková, Alena Křenková, 

Viktorie Mazůrková, Adéla Minarčíková, Kristýna Otépková, 

Radka Vašutová

4. třída:  Tomáš Kubáň, Kateřina Blinková, Zuzana Podešvová, 

Lucie Závorková

5. třída: Martin Holzer, Václav Křenek, Josef Němec, Josef Vahalík

Na druhém stupni studuje 120 žáků, všichni prospěli, vyznamenání 

získalo čtyřicet žáků, z nich samé výborné měli tito žáci:

6. třída: Terezie Blinková, Monika Botková, Markéta Vašutová

7. B třída: Adriána Zavacká

8. třída: Roman Maléř, Michaela Fárková, Eliška Skramuská

Na škole hodnotíme také chování žáků. Ve druhém pololetí byla 

udělena celkem čtyři napomenutí třídního učitele.

Letos opouští naši školu 31 žáků devátých tříd, 19 z nich bylo přijato 

na maturitní obory, 12 žáků na učební obory.

Všem žákům i učitelům přeji slunečné a příjemně prožité prázdniny.

Mgr. Silva Vašková     

STAŘÍČEK POVJEDALI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE



Vojta: 

Pracujeme.

Červen jako vždy začíná Mezinárodním Dnem Dětí… podařilo se 

nám jej letos bohatě slavit od pondělka do pátku. Nejdříve výletem na 

zmrzlinku, pak jsme hledali, našli a smlsali poklad v kouzelném lese. Také 

jsme si užili sportovní dopoledne na naší zahradě a hlavně jsme řádili 

při KARNEVALU. Jako třešničku na dortu si děti v pátek odnášely domů 

obrázek na svých tvářičkách, který vytvářela p. Vašková.

My jsme Valaši…, ale kolik toho víme o našich předcích? Máme krás-

nou možnost poznání minulosti našeho kraje prostřednictvím VMP Rož-

nov. Tentokrát jenom s dětmi odcházejícími do první třídy - a výlet byl 

opět krásný a poučný. Děti žasly v hamru u kováře, v lisovně oleje, ve 

mlýně a také ve všech chaloupkách v městečku. Do Valašské dědiny až 

jindy - třeba s maminkou a tatínkem… 

Dorazil nám e-mail, radostná zpráva, že dvě děti, které se v rámci

výtvarného kroužku zúčastnily soutěže „Cesta dvou bratří“, získaly 

9. místo - Jirka Vašut a 13. místo - Žanetka Skalíková. Gratulujeme jim 

i p. uč. Kurkové, která je vedla.

Od poloviny června začala rekonstrukce naší školky… Přinesla spous-

tu starostí, hluku a omezení…, ale určitě se nám vše vrátí, až od září na-

stoupíme do školky v novém kabátu, s novými okny, opravenými vstupy 

a navíc s úplně novou zahradou.

Toto všechno už nestihnou využít děti, se kterými jsme se rozloučili 

25. 6. slavností Pasování na školáky, přezkoušením ze znalosti pohádek 

a obdarováním pamětními listy a knihami.

Odměnou všem byla Balonková show, kde děti dostaly z balonků vy-

robená zvířátka, květinky či meče. Následoval slavnostní oběd a večer 

SPANÍ V MŠ pro děti, které už se do školky nikdy nevrátí.

Všem dětem i rodičům přejeme krásné prázdniny, za kolektiv mš 

Radka Bolcková.

(více fotografi í můžete shlédnout na našich web.stránkách)

Děti, víte co to je chodit na hafery? 
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PERLIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Martin: 

Že se jde na borůvky.

Hanička: 

Chodíme na borůvky 
a děláme knedlíky.

Tamarka: 

Hafery 
dáváme je do pusinky 

a papáme je.

CO SE DĚLO VE ŠKOLCE 

PŘED PRÁZDNINAMI

Ondra: 

Chodíme 
na hafery a sbíráme je 

do kelímku.



A je to tady! 

Věřte tomu, nebo ne, dechová hudba 

z Horní Bečvy – HORŇANÉ, 

letos oslaví 125. výročí svého založení. 
Touto dlouholetou tradicí se může pyšnit jen několik dechovek v re-

publice a my patříme mezi ně. V  prvé řadě patří dík všem předešlým 

hudebníkům, kteří dokázali tuto hudbu a tradici přenést na mladší ge-

nerace muzikantů a tak ji udržet až do dneška. Oslava (možná lépe 

řečeno poděkování) se uskuteční dne 2. 8. 2015 od 13:00 hodin 

v nově vybudovaném areálu restaurace Zavadilka. Už teď se na Vás 

těšíme a rádi bychom Vám zpříjemnili toto nedělní odpoledne. K posle-

chu Vám budou vyhrávat dechové kapely HORŇANÉ, Záhořané, krojo-

vaná Trnkovjanka a Zdounečanka. Věřím, že všechny Vaše chutě budou 

uspokojeny, ať už hudbou, nebo několika druhy piv a guláše. 

Zdar a nátisk, Jan Blinka

www.hornane.cz          facebook.com/hornane
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Jako každý rok proběhlo i letos, 11. června, pasování prvňáčků na čte-

náře v Místní knihovně v Horní Bečvě. Děti si v doprovodu svých třídních 

učitelek a pana ředitele prohlédly knihovnu, kterou už mnozí navštěvují 

s rodiči, nebo prarodiči. Každý žáček dostal na památku knihu a malou 

sladkost, společně jsme se také vyfotili. Doufejme, že jim chuť ke čtení 

vydrží hodně dlouho.

Rozloučení žáků devátých tříd 
se základní školou

V pátek dne 26. 6. 2015 se žáci třídy 9. A + 9. B rozloučili se Základní 

školou T. G. Masaryka v  Horní Bečvě a celkem 31 žáků (8 děvčat a 23 

chlapců) ukončilo povinnou školní docházku z Horní Bečvy a Prostřední 

Bečvy. Třídní učitelka třídy 9. A Mgr. Marcela Hodaňová a třídní učitelka 

třídy 9. B Mgr. Silva Vašková, představily žáky své třídy, kterým starosta 

obce Horní Bečva pan Rudolf Bernát nebo místostarosta obce Prostřed-

ní Bečva pan Milan Fárek předal vysvědčení. Jednotliví žáci se při této 

slavnostní příležitosti podepsali do pamětní knihy obce Horní Bečva 

a zároveň obdrželi zvonečky, jako symbol posledního zvonění, kterým si 

všichni na závěr společně zazvonili. 

Přejeme všem žákům i pedagogům hezké prázdniny, zdraví, pohodu 

a úspěchy v dalším školním roce.

NA PĚKNŮ NOTU

UDÁLO SE



Poslední květnová sobota patřila již tradičně kácení máje pod tak-

tovkou místních dobrovolných hasičů. Letos se však návštěvníci dočkali 

i narozeninového dortu. Členky sdružení Bečvánek o. s. připravily nejen 

sladkou tečku, ale také bohatý kulturní program. To vše především na 

oslavu půlkulatých narozenin. 

Bečvánek Beskydy o. s. tvoří především aktivní maminky a proto je 

jejich program zaměřen hlavně na naše nejmenší. Pro dětičky byly při-

chystány nejrůznější stanoviště. Mohly si tak projít dobrodružnou cestu 

plnou her a zábavy, kde na ně čekala například výtvarná dílna, policejní 

technika, střelba z kuše, či luku, skákací hrad a jízda na ponících. 

Divákům se během odpoledne představila taneční skupina Dance 

Rebels pod vedením Ivy Huňařové. Na čistou notu zpívali Skřivani pod 

taktovkou Dity Gužíkové. Příznivce historie potěšilo vystoupení šermíř-

ské skupiny, která předvedla nejen mužnou sílu paží, ale i něžný tanec 

v podání krásné tanečnice. Na folklórní vlnce přitancovaly děti z taneč-

ního souboru Jarášek a předvedly divákům Bačovské pásmo a několik 

lidových písní z Rožnovska. O hudební tečku se postarala dechová hud-

ba Josefa Blinky. 

Celý program měl vyvrcholit kácením máje. Do připraveného harmo-

nogramu ovšem zasáhla vyšší moc počasí a příroda tak nenechala úsilí 

organizátorů dokončit. Místo tradiční scénky, tak kácení máje doprová-

zel déšť, hromy a blesky. | TŠ |
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Oslava pátých narozenin Bečvánku 

a tradiční kácení máje



Hornobečvanský ZPRAVODAJ/ 10 /   červenec 2015

Mimoni obhájili prvenství 
19. června, týden před hornobečvanskou 

poutí, se sešlo 7 smíšených volejbalových druž-

stev v hale základní školy na Předpouťovém 

volejbalovém turnaji. Hrálo se systémem každý 

s každým na 2 sety do 20 bodů. Celkem bylo 

k vidění na 2 hřištích 21 pěkných utkání, která 

odpískala volejbalová rozhodčí Iveta Kubáňová 

spolu se sudími z řad hráčů. Turnaje se zúčastni-

li tentokrát jen domácí Bečvané z řad fotbalistů, 

učitelů, hasičů a bývalých žáků základní školy. 

Večer bylo dobojováno. 

A tady jsou výsledky volejbalového klání.

1. Mimoni kap. Zuzana Blanařová . . . . . 17 bodů

2.  Do počtu kap. Josef Prorok   . . . . . . . . 15 bodů

3.  Coolturisti kap. Rostislav Guttler   . . . 11 bodů

4.  Brontokury kap. Jan Chovanec . . . . . . 9 bodů

5.  Fotbalisté kap. Pavel Roman   . . . . . . . . 5 bodů

6.  Paseky team kap. Pavel Kutěj   . . . . . . .  4 body

7.  Kantoři kap. Zbyněk Kocurek   . . . . . . .  4 body

Každý tým obdržel diplom a dárkový balíček. 

Na ceny přispěli Obecní úřad, TJ Sokol, Sbor 

dobrovolných hasičů a prodejna COOP Horní 

Bečva. Turnaj se určitě vydařil a všichni se bude-

me těšit na Vánoční volejbalové setkání.

Marie Němcová

Oslava Mezinárodního 

dne jógy
Dne 21. 6. 2015 se na Horní Bečvě zúčastnilo 

33 lidí oslav 1. ročníku Mezinárodního dne jógy.

Vzhledem k deštivému počasí proběhlo 

ukázkové cvičení místo parčíku u Stromu míru 

v malé tělocvičně ZŠ TGM, které navodilo velice 

příjemnou atmosféru.

Mohutným potleskem bylo odměněno dět-

ské cvičení Amélie Valové, kterého se zúčastnili 

nejenom někteří dospělí, ale i další dítě Matěj 

Černoch z Rožnova pod Radhoštěm.

Po společném fotu u Stromu míru, kde nebyli 

všichni přítomní, následovalo společenské se-

tkání zvané satsang v zasedací místnosti Obec-

ního úřadu za účasti pana místostarosty Josefa 

Blinky, který vzpomenul, jak zajišťoval Strom 

míru, jako důležitý symbol v současném nesta-

bilním světě.

Děti obdržely sladkosti a všichni přítomní se 

posilnili bohatým občerstvením s ochutnávkou 

pomazánek z Hrašky.

Program pokračoval částí přednášky Mistra 

jógy Paramhans svámího Mahešváránandy na 

téma Harmonie a odpuštění.

Následovala volná zábava.

Foto: Ondřej Balaš, text: Karel Ondruch
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V ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

Senioři z Horní Bečvy se v květnu zúčastnili několika akcí. V úterý 

26. 5. uspořádal Klub důchodců a zahrádkářů Horní Bečva ve spolupráci 

s Klubem seniorů v Rožnově p/R. kulturně – sportovní odpoledne spoje-

né se smažením vaječiny v areálu Retasa. Součástí programu byl i turnaj 

v bowlingu, ve kterém tým Horní Bečvy obsadil 3. místo. Hornobečvany 

reprezentovali Pavel Holiš (kapitán), Ludovít Šebestýen, Pavel Mláden-

ka, Dana Křenková a Zdenka Mládenková. Hosty byli i senioři z Povážské 

Bystrice. Po vyhlášení výsledků se zpívalo, tancovalo, bylo velmi veselo.

V témže týdnu ve čtvrtek 28. května zajížděly hornobečvanské seni-

orky do Luhačovic na turnaj ve hře zvané pétanque – Senior cup 2015. 

Záštitu nad touto velmi vydařenou akcí převzala členka Rady Zlínského 

kraje Mgr. Taťána Valentová Nersesjan. Do Luhačovic se sjelo 28 druž-

stev. Hornobečvanky si nevedly v turnaji špatně, v B skupině uhrály 

10 bodů. Do dalších bojů sice nepostoupily, ale zde nešlo ani tak o umís-

tění, ale hlavně o setkání s ostatními seniory. Za Horní Bečvu hrály Marie 

Němcová (kapitánka), Jana Pospíšilová, Zdenka Mládenková a Růženka 

Slížková. Celý den bylo o seniory velmi dobře postaráno, občerstvení 

bylo výborné, k poslechu hrála cimbálová muzika, zkrátka byl to pro nás 

hezky prožitý den. Vracely jsme se domů plné dojmů a s pocitem velmi 

příjemně stráveného dne. Budeme se těšit na další podobné akce.

Marie Němcová

Co se děje v Klubu důchodců H. Bečva? 

Muži prožili jednu z nejúspěšnějších sezón v Okresním přeboru.

Pod vedením trenéra Karla Mičkala se 22 hráčů připravovalo na trénin-

cích. Na podzim se podařilo uhrát 22 bodů.  To stačilo na 8. místo. Nej-

lepším střelcem podzimu byl Ondřej Bártek s 9 góly. Nejvíce mrzí zápasy, 

které jsme remizovali na domácím hřišti a nezískali z nich ani ten bodík 

navíc, protože jsme selhali v penaltách. 

Na jaře se vždy projeví naše zimní příprava, ke které využíváme míst-

ní halu. V  tom máme výhodu oproti jiným týmům. Taky jsme sehráli 

5 zápasů na umělé trávě v Rožnově p/R. Nejlepší docházku měl Tomáš Va-

níček, který během ní nevynechal ani jeden trénink. Jakub Vašut, Jakub 

Solanský, Jakub Grenar, Martin Ondruch, Kryštof Jalůvka a Pavel Roman 

o moc nezaostali. Ale i tak byla celková docházka za sezónu na trénin-

kové jednotky jen 50%. Může za to i konec sezóny především poslední 

měsíc červen, kde jsme se scházeli jen na bago.

Jaro bylo nakonec výsledkově lepší. Získali jsme 25 bodů, nejlepším 

střelcem byl Ondřej Bártek s 11góly. Některé zápasy, které se odehrály, 

v domácím prostředí měly kvalitu ( Halenkov 5:4), ale přenést ji do všech 

zápasu a to i venku se nepodařilo. 

Nakonec celé shrnutí sezóny Okresního přeboru 4. místo se skórem 

55:42 a 47 body. Nejlepší střelci Ondřej Bártek 20 gólů a Martin Ondruch 

10 gólů. Vyzdvihnout nějakého hráče během celé sezóny je těžké, ale 

nejlepší střelec Ondřej Bártek s 20 góly ukázal dobré výkony. A tak by 

měli diváci v polovině srpna určitě přijít na domácí hřiště a zkontrolovat 

jeho výkony i v nové sezóně. Jestli on i celý tým během léta nezahálel. 

Tým se zúčastní dvou turnajů a to 11. Července v Trojanovicích a 25. čer-

vence v Černé Vodě.

Hodnocení fotbalové sezóny ženy 

- Hornobečvanské střely
První sezóna Hornobečvanských střel v Moravskoslezské divizi žen 

ukázala, že soutěžní fotbal je o něčem jiném než turnaje, kterých se hol-

ky zúčastnily v předešlých letech.

Ženský fotbal je v poslední době sportem, který se v našem kraji 

rychle rozvíjí. Holky se rozhodly přihlásit do soutěže a okusit mistrovské 

zápasy. Určitě v první sezóně nikdo nečekal nějaké výborné výsledky, 

první rok je o zkušenostech. Hráčky se tréninkovou účastí okolo 70% vý-

razně zlepšovaly a zlepšují. Bohužel se během roku nepodařilo stabilizo-

vat sestavu tak, aby se všechny zápasy hrály v podobné sestavě. Celkem 

se v zápasech vystřídalo 22 hráček. Pořád byly nějaké změny, ale i tak 

samotné zápasy jsou zkušenostmi, které se zužitkují v dalších zápasech 

v nové sezóně. Ta bude určitě výsledkově lepší, protože holky mají velký 

potenciál a po doplnění zkušenými hráčkami z toho bude lepší umístění 

než v letošní sezóně.

Holky se tedy umístily na devátém místě se skóre 12:90 a třemi body. 

Jediné vítězné utkání sehrály na podzim, kdy v domácím prostředí 

zvítězily nad Štramberkem 2:1. Nejlepší střelkyní týmu se stala Eliška 

Skramuská se 6 góly, o další se postaraly Dagmar Šenkeříková třemi góly 

a po jednom Kateřina Jalůvková, Nikola Bernatská a Adéla Myslikovja-

nová.

Nejčastější sestava: Kohoutová Barbora, Vašutová Irena, Podešvová 

Barbora, Vašutová Veronika, Kovářová Lucie, Hladká Dagmar, Mysliko-

vjanová Adéla, Bernatská Nikola, Šenkeříková Dagmar, Jalůvková 

Kateřina, Skramuská Eliška, Vašková Andrea, Chovancová Iva, Růčková 

Tereza, Chrbjátová Michaela, Maléřová Barbora, Hajdušková Natálie, 

Maléřová Adéla, Solanská Veronika.

Pavel Roman

Hodnocení fotbalové sezóny 

muži - Horní Bečva „A“
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Mobilní hospic Strom života
Rozumíme těm, kteří si podobnou zkušeností prošli, 

závidíme těm, kteří jí byli ušetřeni, 
a jsme připraveni pomáhat všem, kteří se na nás obrátí. 

Člověk a strom patří k sobě již odedávna. Stromy mají své nezastupi-

telné místo v lidové tradici, v lidské mytologii, v příbězích, bájích, sym-

bolech. Od lidského zrození až do smrti, od kolébky až po rakev. Strom, 

stojící ve středu biblického ráje, je symbolem dokonalé harmonie, sou-

znění i smíření. Stejně jako poslání, ke kterému jsme se v naší organizaci 

Strom života zavázali my. Být tady pro ty, kterým se život chýlí k nezadr-

žitelnému konci - nebo možná k novým, dosud nepoznaným začátkům 

- i pro ty, kterým se s odcházejícími tak těžce loučí.

Respektujeme lidskou důstojnost, podáváme pomocnou ruku, mírní-

me fyzickou i psychickou bolest, plníme přání a nasloucháme, protože 

víme, že mnohdy stačí drobnosti. Aby nemocný nebyl sám, aby se mohl 

vypovídat, aby se cítil potřebný…

Vnímáme člověka v jeho celistvosti a snažíme se proto naplnit všech-

ny jeho potřeby, biologické, psychologické, sociální i spirituální. Náš 

hospicový tým tvoří lékaři - specialisté, zdravotní sestřičky s dlouholetou 

praxí, pracovníci v sociálních službách, ale i fyzioterapeuti, psychologo-

vé a v neposlední řadě i pastorační pracovník či římskokatolický duchov-

ní. Péče o naše pacienty se vyznačuje komplexním přístupem, a to nejen 

vůči nemocným, ale i jejich rodinám a blízkým. 

Mobilní hospic Strom života funguje v  Novém Jičíně již od května. 

Doufáme, že naše služby nebudete Vy, ani nikdo z Vašich blízkých po-

třebovat. Ale pokud ano, můžeme Vás ubezpečit, že se na nás můžete 

s plnou důvěrou obrátit.
Marie Ryšková

 zakladatelka mobilního hospice Strom života

Můžete nás podpořit:

č. účtu 3925391369/0800 
Pravidelné dárce rádi přivítáme v Klubu přátel Stromu života 

(podrobnější informace na 

www.zivotastrom.cz)

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
POOL servis, a.s.

průmyslová a zábavní technika

756 55 Dolní Bečva 617

hledá vhodné kandidáty na pozice

Administrativní pracovnice 
obchodního oddělení
Požadujeme:

- výborná znalost práce na PC (MS Word, Excel)

-  znalost grafi ckých programů 

(Corel Draw, Adobe Photoshop, Gimp apod.)

- výhodou zkušenost s programem Pohoda

-  bezúhonnost, zodpovědnost, 

komunikativnost, organizační schopnosti

- časovou fl exibilitu

Hlavní účetní
Pracovní náplň:

- kompletní zpracování podvojného účetnictví

Požadujeme:

- úplné SŠ ekonomické vzdělání

-  podmínkou praxe v podvojném účetnictví, 

výhodou znalost SW „Pohoda“

- velmi dobrá znalost PC (Excel, Word)

- samostatnost, všestrannost, časová pružnost

- nástup možný ihned

Servisní elektromechanik
Požadujeme:

- Ř. p. sk B

- bezúhonnost, zodpovědnost, komunikativnost

- časovou fl exibilitu a ochotu cestovat

- výhodou SOU elektromechanik

- výhodou vyhláška č. 50

Nabízíme:

- práce na HPP ve stabilní společnosti

-  možnost rozvíjet organizační schopnosti 

a profesně růst

- nástup možný ihned

Nabídky se strukturovaným životopisem 

zasílejte na adresu:

POOL servis, a.s.,756 55 Dolní Bečva 617

nebo na email: musilova.h@nerotrade.cz

INZERCE
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PŮJČOVNA 

ZAHRADNÍ 
TECHNIKY

Štípačka dřeva 

Scheppach HL 1500

Benzínový 

zahradní drtič 

PROMA MZD-13/2

tel.: 
+042 737 579 378

INZERCE

V případě, že si nevíte rady s Vašim PC, 
neváhejte a zavolejte nám

704 798 621 

Provádíme:
Opravy a servis počítačů

Opravy a servis notebooků

Modernizace, repase, upgrade počítačů

Instalace a správa operačních systémů

Antivirová ochrana, zajištění bezpečnosti dat

Údržba, čištění HW, garanční prohlídky

Opravy a servis tabletů

Opravy a servis smartphonů

Více informací naleznete na našem webu 

www.pocitacehornibecva.cz
Naši prodejnu naleznete v kulturním domě na Horní Bečvě 655.

Tel: 704 798 621

Info@pocitacehornibecva.cz

www.pocitacehornibecva.cz
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www.swah.info

 
Horní Bečva 308, 756 57 Horní Bečva

+420 777 310 279  •  +420 777 270 875

             uvádí

čtvrtečníčtvrteční
večerkyvečerky
aneb pravidelné lekce

NORDIC WALKING
Ponořte se s námi do tajů NORDIC WALKING!

V pravidelných lekcích si osvojíte 
základy Nordic Walking, zjistíte o čem to vlastně je, 
objevíte radost z pohybu
a potkáte se s partou lidí se společnými zájmy.

Cena lekce: 99,- (při počtu min. 3 osob)
Délka lekce: cca 60 min.
Zájemce prosíme o registraci na webu 
nebo na tel.: 777 310 279

Nemáte hůlky? Nevadí, půjčíme Vám je.
Neváhejte, přidejte se! :-)
Pravidelné lekce prospívají vašemu zdraví,
duševní pohodě i postavě.

Každý čtvrtek od 18:00 hod!
Místo srazu – základna SWAHu!

Tešíme se na vás.

červenec 2015
Informace a rezervace: 

telefon - 734 366 060

Od čtvrtka 2. 7. do neděle 5. 7. v 17.30 hodin
MÉĎA 2 • od 15 let • 120 Kč / 125 minut

Od čtvrtka 2. 7. do neděle 5. 7. ve 20.00 hodin
ŽIVOT JE ŽIVOT 
• od 12 let • 100 Kč / 95 minut

Od pondělí 6. 7. do středy 8. 7. v 18.00 hodin
ANDÍLEK NA NERVY 
• od 12 let • 110 Kč / 105 minut

Od pondělí 6. 7. do středy 8. 7. ve 20.00 hodin
TEMNÉ KOUTY 
• od 15 let • 110 Kč / 104 minuty

Ve čtvrtek 9. 7. v 18.00 hodin
FILMOVÝ KLUB – SLOW WEST 
• od 15 let • 70 Kč, pro členy FK 60 Kč
104 minut

Od pátku 10. 7. do středy 15. 7. v 18.00 hodin
MIMONI • 110 Kč / 100 minut

Od pátku 10. 7. do neděle 12. 7. ve 20.00 hodin
TERMINATOR: GENISYS 
• od 12 let • 120 Kč / 126 minut

Od pondělí 13. 7. do středy 15. 7. ve 20.00 hodin
DALEKO OD HLUČÍCÍHO DAVU 
• od 12 let • 110 Kč / 119 minut

Od čtvrtka 16. 7. do neděle 19. 7. v 17.30 hodin
JURSKÝ SVĚT • 120 Kč / 125 minut

Od čtvrtka 16. 7. do neděle 19. 7. ve 20.00 hodin
BEZ KALHOT XXL 
• od 12 let • 110 Kč / 115 minut

Od pondělí 20. 7. do středy 22. 7. v 18.00 hodin
SEDMERO KRKAVCŮ • 100 Kč /97 minut

Od pondělí 20. 7. do středy 22. 7. ve 20.00 hodin
DOMÁCÍ PÉČE • 120 Kč / 92 minut

Od čtvrtka 23. 7. do neděle 26. 7. v 18.00 hodin
OVEČKA SHAUN VE FILMU • 90 Kč / 85 minut

Od čtvrtka 23. 7. do neděle 26. 7. ve 20.00 hodin
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 
• od 15 let • 90 Kč / 120 minut

Od pondělí 27. 7. do středy 29. 7. v 18.00 hodin
PAPÍROVÁ MĚSTA 
• od 12 let • 110 Kč / 113 minut

Od pondělí 27. 7. do středy 29. 7. ve 20.00 hodin
BOJOVNÍK • od 12 let • 120 Kč / 120 minut

Od čtvrtka 30. 7. do neděle 2. 8. v 18.00 hodin
V HLAVĚ • 130 Kč / 102 minut

Od čtvrtka 30. 7. do neděle 2. 8. ve 20.00 hodin
MISSION IMPOSSIBLE – NÁROD GRÁZLŮ 
• od 12 let • 120 Kč / 120 minut

POZVÁNKY
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POZVÁNKY

SETKÁNÍ 
SPOLUŽÁKŮ

Milí spolužáci, 

na podzim letošního roku 

plánujeme setkání 

„šedesátníků“, 

tedy bývalých žáků ZDŠ 

v Horní Bečvě, 

kteří ukončili školní docházku 

v roce 1970. 

Pokud máte o setkání zájem

 a můžete se zúčastnit, 

přihlaste se na stránce 

Spolužáci na Seznam.cz, 

na e-mailové adresy:

marcelaskolova@seznam.cz 

a rumplikovajana@seznam.cz, 

případně (i sms) na tel. číslo 

739 277 520. 

Pokud máte nějaké návrhy 

k místu setkání, programu, 

nové kontakty 

na další spolužáky, 

tak se ozvěte co nejdříve.

Marcela Školová

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

v sobotu 22. srpna 2015
Více informací na www.becvanekbeskydy.cz

LESEMLESEM

Bečvánek Beskydy o. s. vás srdečně zve

na V. dobrodružnou cestu

pohádkovýmpohádkovým
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POZVÁNKY

Myslivecký spolek Hubert Bečvy 
zve srdečně všechny příznivce myslivosti, přírody 

a dobré zábavy na tradiční

Dne 25. 7. 2015 od 18.00 hod.  
v areálu MS Hubert Bečvy v Horní Bečvě.

Hudba: Horňané light
Občerstvení: 
zvěřinový guláš, domácí klobásy, 
gril. speciality, pečené kančí se zelím, 
pivo, alko i nealko nápoje  

Přejeme dobrou zábavu, na Vaši přízeň se těší myslivci.


