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RŮZNÉ, INZERCE

„Náš svět není tak obyčejný, jak se zdá. 
Kdesi hluboko pod nánosem všednosti  
jsou ukryty stopy fascinujících tajem-
ství. Útržky dávno odvátých dějů, mi-
nulost plná záhad a nevysvětlených 
okamžiků. Čekali bychom, že moderní 
věda jednou provždy skoncuje s nad-
přirozenými jevy a tajemnými úkazy, 
že odhalí vše skryté a najde odpovědi 
na většinu vzrušujících otázek, ať již se 
týkají naší historie či současnosti . A je 
to přesně naopak.“ Tato slova Arnošta 
Vašíčka přesně vys� hují i jeho výstavu, 
kde můžete vidět například Voynichův 
rukopis, bájná stvoření či tajemné 
masky šamanů a mnoho dalšího. Ke 
všem vystaveným exponátům jsou 
umístěny i poutavé popisky.  

Městské muzeum 
Bystřice nad Pernštejnem

www.muzeumbystricko.cz

Půdní galerie Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem Půdní galerie Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem

26. června - 22. října 2021

PUTOVNÍ 
LETNÍ KINO 2021

Info na: www.regionbystricko.cz       Změna programu vyhrazena.

2. – 3. 7.   
BRATRUŠÍN ŽENSKÁ POMSTA     ŠARLATÁN
Promítání na hřišti ve 21:30 hodin, za špatného počasí v KD Bratrušín.

2. 7. 
VÍR 
Promítání u KD v cca 21:30 hodin.

OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ 
ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA

VZHŮRU ZA SNY 
Promítání na hřišti v obci Koroužné od 21 hodin.

3. 7. 
KOROUŽNÉ

4. 7. 
BRATRUŠÍN TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Promítání na hřišti ve 21:30 hodin, za špatného počasí v KD Bratrušín.

6.8. - 7.8. 
STRÁŽEK

6.8.  Princezna zakletá v čase
7.8.  Ženská na vrcholu
Promítání na výle� š�  v cca 21:00 hodin.

6.8. - 8.8. 
ROŽNÁ

6.8.  Hurá do džungle
7.8.  3Bobule
8.8.  Bábovky
Promítání po setmění v cca 21:30 hodin před KD.

13.8. 
VÍR

13.8. Mamma Mia! Here We Go Again
Promítání u KD v cca 21:30 hodin.

13.8. - 14.8. 
ŽDÁNICE

13.8. Štěs�  je krásná věc 
14.8. Bábovky 
Začátek po setmění v cca 20:30 hodin na výle� š�  pod 
bývalou školou.

14.8. 
ZVOLE - 
OLEŠÍNKY

14.8. Bábovky
Začátek po setmění (cca 21:00-21:30 hod.), hřiště u MŠ 
Olešínky.

20.8. 
VĚSTÍNEK

20.8. Šarlatán 
Věs� nek - výle� ště, začátek ve 21:00 hodin.

21.8. 
DVOŘIŠTĚ

21.8. Princezna zakletá v čase 
Promítání po setměni v cca 20:00 hodin na výle� š� .

20.8. - 21.8. 
VELKÉ 
JANOVICE

20.8. Šťastný nový rok
21.8. Spolu to dáme 
U Obecního úřadu po setmění - cca 21:30 hodin.

20.8. - 21.8. 
DIVIŠOV/
ROVNÉ

20.8. Špión, který mi dal kopačky                                                           
21.8. Malá čarodějnice 
Promítání v cca 20 hodin na dětském hřiš�  v Divišově, v 
případě deště v KD Rovné.

20.8. - 21.8. 
LÍSEK

20.8. Na nože
21.8. Princezna zakletá v čase 
Promítání v KD Lísek ve 20:00 hodin.

27.8. 
VÍR

27.8. Psí poslání 2 
Promítání u KD v cca 21:30 hodin.

28.8. 
KOROUŽNÉ

28.8. Afrikou na pionýru 
Promítání na hřiš�  v obci Koroužné od 21 hodin.

4.9. 
BRANIŠOV 

4.9.  Princezna zakletá v čase
Začátek po setmění (v cca 21:00-21:30 hodin), hřiště za 
KD Branišov.

 
 

 hledají do stálého pracovního poměru 
 

řidiče nákladního automobilu 
 
 
Požadujeme: 
-    řidičský průkaz skupiny „C“, profesní průkaz výhodou, nikoliv podmínkou 
- časovou flexibilitu a spolehlivost 
- zodpovědný přístup k práci a samostatnost 
-    profesní životopis 
Nabízíme:  
- nadstandardní finanční ohodnocení  
- zaměstnanecké výhody 
- dlouhodobé perspektivní zaměstnání převážně v okolí Bystřice n.P. 
Termín nástupu:  
-   dohodou 
  
Bližší informace osobně na adrese K Ochozi 666, Bystřice n.P. telefonicky na tel.  
607 213 418 (p. Císař), případně mailem na cisar@ts-bystrice.cz  

RAKETOVÝ 
INTERNET!

www.tlapnet.cz

až 1 Gbps 
od 250 Kč

Více info na: www.regionbystricko.cz       Změna programu vyhrazena.


