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MIKROREGION

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.

Žáci tře� ch až pátých ročníků:
1. místo – Kateřina Rubínová
2. místo – Tereza Žáková

Z každé kategorie postoupili žáci 
z prvních tří míst do krajského kola. 
A i zde měla naše škola nádherné 
úspěchy.

Sofi e Mynářová získala 1. místo 
a Kateřina Rubínová 2. místo, kaž-
dá ve své kategorii.

Diplomy a ceny přijeli do naší ško-
ly předat zástupci Okresního sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
K naší smůle byly starší ročníky na 
exkurzi a cenu mohla převzít pouze 
jedna žákyně. Ale hned druhý den 
jsme měli štěs� . Naši školu navš� vil 
starosta SH ČMS pan Jan Slámečka, 
který ochotně ceny rozdal ostatním 
žákům. Všem oceněným blahopře-
jeme a věříme, že tato krásná sou-
těž bude pokračovat dál. 

ZŠ a MŠ Rožná

Tato soutěž má již mnohaletou 
tradici. Každý rok se jí naše škola 
účastní a každý rok máme opravdu 
krásné úspěchy. A rozhodně to není 
� m, že by o ni byl malý zájem. Ba 
naopak. Je velmi oblíbená a počet 
zasílaných prací přesahuje v jednot-
livých věkových kategoriích často 
stovky.

Letošní rok byl trochu jiný. Covid 
se projevil i při odesílání prací do 
této soutěže. Přesto se jí v okresním 
kole zúčastnilo 13 základních škol a 
z každé kategorie byla vyhlášena, 
jako vždy, první tři místa. A naše 
úspěchy:
V literární čás� :
Žáci tře� ch až pátých ročníků:
1. místo – Jiří Šustal
2. místo – Sára Zuchnická
3. místo – Sofi e Mynářová
Ve výtvarné čás� :
Žáci prvních a druhých ročníků:
2. místo – Sofi e Šustalová

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽI POŽÁRNÍ 
OCHRANA OČIMA DĚTÍ
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  9.7. - 10.7.
STRACHUJOV

   9.7. Na nože
10.7. Případ mrtvého nebož� ka
Začátek promítání v cca 20:30 h u KD ve Strachujově.

  9.7. - 10.7.
DOMANÍN

   9.7. Pračlověk                                                      
10.7. Zrodila se hvězda 
Promítání na hřiš�  u kapličky, v pátek od 20:00 h fi lm pro dě� , 
v sobotu od 20:30 h.

  9.7. – 11.7. 
LESOŇOVICE

  9.7. Princezna zakletá v čase
Začátek promítání v cca 21:00 h za kulturním domem 
(v případě nepřízně počasí uvnitř KD).

16.7.
VÍR

16.7. Mamma Mia
Promítání u KD v cca 21:30 h.

16.7. - 17.7.
BOHUŇOV

16.7.  3Bobule
17.7.  Modelář
Začátek v cca 21:30 h pod KD, v případě nepříznivého počasí v KD.

16.7. - 17.7.
VELKÉ 
JANOVICE

16.7.  3Bobule                                                            
17.7.  Ženská na vrcholu
U Obecního úřadu po setmění - cca 21:30 h.

16.7. - 17.7.
DALEČÍN

16.7. Co jsme komu zase udělali? 
17.7. Šarlatán 
Výle� ště Dalečín, promítání po setmění v cca 21:00 h.

16.7. - 17.7.
RADKOV

16.7. Princezna zakletá v čase                                                            
17.7. Bábovky
Začátek po setmění cca ve 21:00 h u kapličky, při nepříznivém 
počasí v KD.

17.7.
ZVOLE

17.7. 3Bobule
Začátek po setmění (cca 21:00-21:30 h) u víceúčelového 
hřiště ve Zvoli.

16.7. - 18. 7.
ROZSOCHY

16.7. Ženská pomsta
17.7. Šarlatán
18.7. Bábovky
Promítání po setmění v cca 21:15 h na hřiš�  TJ Rozsochy.

23.7.
SEJŘEK

23.7. Ženy v běhu                                           
Začátek ve 20:30 h, po setmění, Sejřek - hřiště U Kočky.

23.7.
RADKOV

23.7. 3Bobule
Začátek po setmění cca ve 21:00 h u kapličky, při nepříznivém 
počasí v KD.

24.7.
BOR

24.7. Teroristka
Začátek 20:30 h, po setmění, Bor - hřiště .

24.7.
KOROUŽNÉ

24.7. Případ mrtvého nebož� ka
Promítání na hřiš�  v obci Koroužné od 21:00 h.

23.7. - 25.7.
ŠTĚPÁNOV N. S.

23.7. Psí veličenstvo
24.7. Bábovky                                                       
25.7. Co jsme komu zase udělali?
Promítání na dvoře ZŠ a MŠ ve Štěpánově n. S. od 21:30 h.

30.7. - 31.7.
PÍSEČNÉ

30.7. Na nože
31.7. Ye� : Ledové dobrodružství
Promítání na výle� š�  po setmění v cca 21:00 h.

30.7. - 31.7
ROVEČNÉ

30.7. Princezna zakletá v čase
31.7. Ženská na vrcholu
Začátek v cca 21:00 h na fotbalovém hřiš� .

30.7. - 31.7.
DOLNÍ ČEPÍ

30.7. Trollové: Světové turné 
31.7. Ženská pomsta  
Promítání se uskuteční u kulturního domu, začátek promítání 
po setmění (cca 21:00 h). 

30.7. - 1.8.
VĚCHNOV

30.7. Tajný život mazlíčků 2
31.7. Princezna zakletá v čase
  1.8. Bábovky
Výle� ště Věchnov, po setmění kolem 21:00 h.

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

Zveme vás k návštěvě naší nové kavárny
a dárkového obchůdku v prostoru bývalé

kovárny v Nyklovicích.

Můžete posedět vevnitř pod klenutou
klenbou nebo venku ve stínu na terase

s výhledem na zahrádku.

V naší úvodní nabídce jsou:
kopečková zmrzlina · zákusky
limonády · ledové kávy · pivo
studené obložené talíře · víno

Nyklovice 21, 592 65
+420 602 538 832

3lipkynyklovice@seznam.cz
www.3lipkynyklovice.com
Otevřeno PÁ - ST 7 - 21

3lipkynyklovice


