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p o uzaverce 

Od počátku června je znovu v 
provozu kašna na Husově náměstí. 
Zaslouži l i se o to pracovníci Tech-
nických služeb města Ledče, kte-
ří během května provedl i potřeb-
nou rekonstrukci rozvodů a tech-
nicky vyřešil'i uzavřený okruh vo-
dy. Po více než č tyř ice t i letech 
začala kašna opět osvěžovat roz-
pálený vzduch na náměstí. Celko-
vá rekonstrukce spočívala ve vy-
budování šachty, do které je při-
vedena voda a el. energie z Do-
mu dětí a mládeže. -rs-

AQUAPOL 
RAKOUSKA LICENCE 

Přístroj pro vysušování zdí. 

Vysouší zdivo bez jakýchko-
liv stavebních zásahů vy-
tvořením e!ektroosmotické-
ho efektu bezkontaktním 
způsobem. 

Poskytujeme 20 !et záruky! 

Přístroj je použitelný u 
všech druhů stavebních ma-
ter iálů. 

7 typů — 7 druhů cen 

Serví«s po celé republice, 
bezplatná odborná poradna. 
AQUAPOL šetří energi i s je-
ho pomocí ušetří te náklady 
na topení. Ke své funkc i 
nepotřebuje žádné zdroje e-
nergie. 

Pokud Váš dům zůstane vlh-
ký, vrát íme Vám nákupní 
cenu. 

AQUAPOL ČSFR spoi. sr.o. 
PO BOX 86 
390 01 TÁBOR 
TEL./FAX: 0361/23 196 

tohoto vydání se dne 30. 6. 1992 uskutečnilo v Domě dětí a mládeže 
od 16.00 hodin /zasedání Městského zastupitelstva v Ledči nad Sázavou 
Zpravodajství o průběhu zasedání MZ vám tedy tentokráte nemůžeme 
přinést. Omezíme se pouze na seznámení s programem zasedání a na 
údaje čerpané z podkladových materiálů MZ. 

Na programu červnového zasedání MZ kromě obvyklých procedurál-
ních bodů bylo projednání změny organizačního řádu MU, zřízení přís-
pěvkové organizace „Služby města Ledče n/S", informace o výsledku 
výběrového řízení na přístavbu tělocvičny a bazénu u ZŠ v Barborce, 
informace o podmínkách výběrového řízení na přestavbu ZS Husovo 
nám. a majetkoprávní úkony města. 

* 

Z tohoto programu zajisté zaslouží hlavní pozornost návrh na zřízení 
příspěvkové organizace Služby města Ledče n/S, která dle zřizovací lis 
tiny má vymezen předmět podnikání v zabezpečování provozu, údržby 
a oprav bytového fondu, jakož i služeb spojených s bydlením v rámci 
města. Odpovídá za (správu nemovitostí, poskytuje placené služby obča : 

nům a uspokojuje oprávněné požadavky uživatelů bytů. Dále zajišťuje o-
pravy, rekonstrukce a modernizaci bytového fondu, úklod chodníků a 
společných prostorů, provádí nákladní autodopravu a výpomoc ostatní 
mi mechanismy pro jiné organizace a občany. Příspěvková organizace 
Služby města Ledče n/S nahradí stávající Městský bytový podnik, za 
který přejímá veškará p ráva i závazky. Původně navrhovaný název 
„Správa majetku města" byl jv návrhu změněn vzhledem k tomu, že se 
bude jednat pouze o obstarávání výkonu správy budov a ssprávy nad 
lesním hospodářstvím patřícím městu. 

Dalším zajímavým bodem programu zasedání MZ bylo zajisté projed 
nání žádosti majitelů a provozovatelů restauračních zařízení v Ledči 
n/S na snížení poplatku z prodeje alkoholu, piva a tabákových výrobků 
Tyto poplatky dle vyhlášky 'města činí u alkoholu 5 % a u cigaret 2,5.%, 
v letní sezóně se zvyšují na 10 ,% a u alkoholu fi 5 \% u cigaret. Žádost 
s devíti podpisy na 'další snížení poplatků byla adresována městskému 
zastupitelstvu. 

O výsledku jednání červnového MZ budete informováni zveřejněním 
usnesení MZ na vývěskách MU, popř. se k němu vrátíme v příštím vy-
dání Ledečských novin. 

Stanislav Vrba 

? ? ? 

Číst dnes už umí kdekdo, 
však čest a sláva tomu, kdo 
čtenému porozuměl. 

Tato slova napsal kdysi jeden 
gruzínský básník. 

„Rekonstrukce a přístavba kina, 
stejně jako nové sídlo pro MU, si 
vyžadují řádově 5 mil. Kčs," na-
psal jsem na t i tu ln í straně čer-
vnových Ledečských novin. 

Prý z toho není jasné, zda se 
jedná o 1 X 5 mil., či 2 X 5 mil. 
korun. Prý jsem to snad napsal zá-
měrně nejasně. Napíši tedy, tento-
krát opravdu záměrně, podobnou 
''větu: 

„Honza, stejně jako Jirka, neu-
mí číst,*1 a zeptám se čtenářů: 

„Jde o jednoho analfabeta, či o 
analfabety dva?" -sv-

Úprava lesoparku Šeptouchov 
Na jaře letošního roku provedly 

Technické služby našeho města ně-
které parkové úpravy a výřez ná-
letových keřů a stromů v lesopar-
ku na Šeptouchově. Bohužel celý 
zásah nebyl konzul tován s odbor-
níky a tak zde došlo k nenahradi-
te lným škodám v území zvýšeného 
ochranářského zájmu. Tato lokal i-
ta je evidována Českým úřadem 
ochrany přírody v Havl. Brodě. 

Byly zde zničeny t ř i keře dřínii 
obecného, který je chráněn podle 
zákona č. 40/1956 Sb. v ceně 29400 
korun 1 keř kaliny tušalaje a 1 
keř klokoče zpeřeného v ceně 3400 
korun. Poražen byl i strom meta-
sekvoje čínské, jehož hodnota by-
la 5700 korun. 

Každý zásah v takovéto loka l i tě 
je třeba předem oznámit a vyžá-
dat si odborný posudek. Nebude 
tak docházet ke škodám v chráně-
ných přírodních lokal i tách. 
RNDr. Jiř í Těšínský 
ČSBS při ČSAV 



Čárka ve větě 
Pamět l iv slov Jana Nerudy, že 

„mateřš t ině třeba se doučovat po 
celý život," otevřel jsem zase jed-
nou po letech školní vydání „Pra-
v id la českého pravopisu" z roku 
1981. Nepří l iš si lný v kramf lecích 
se c í t ím v používání rozdělovačích 
znamének, proto jsem nejprve na-
í istoval kap i to lu „ČÁRKA". 

Obecná pravidla, uvedená v ú-
vodu, jsem si dosud v paměti u-
choval, pravid la zvláštní jsem si 
však potřeboval osvěžit. Mám zku-
šenost, že jakákol i pravid la vždy 
iépe pochopím až na uvedených 
přík ladech. A vskutku, příklady, 
uvedené v Pravidlech českého pra-
vopisu, byly přímo ukázkové! 

Koneckonců posuďte sami: 

í. Čárka ve větě jednoduché 
Např.: Bojujeme za nový, a to so-
cialistický řád. — Buržoasie mas-
kuje svou beznárodnost, buď naci-
onalismem, nebo kosmopolitismem. 

a) Volný přívlastek 

Např.: Sovětský svaz, usilující o 
světový mír, má vřelé sympatie 
pracujících celého světa. 

b) Přístavek, t. j. shodný přívlas-
tek 

Např.: 1. máj, kdysi den pouze 
nejuv domělejší části dělnické tří-
dy, je dnes svátkem všeho pracu-
jícího lidu, svátkem celonárodním. 

c) Doplněk 
Např.: Hovoře o naší zahraniční 
politice, předseda vlády zdůraznil, 
že... 

d) Výraz postavený mimo větu 

Např.: Komunismus, tof mládí svě-
ta. — Učit se od Sovětského sva-
zu, to znamená učit se vítězit. 

e) Vokativ (5. pád) 

Např.: Lidé, bděte! — Máš, sou-
druhu, mé slovo. 

II. Čárka v souvětí 

Např.: Žije se lépe, žije se radost-
něji. — Cílem našeho socialistic-
kého hospodářství je zvyšování ú-
rovně pracujících, neboť vše činí-
me pro blaho člověka. 

Co říkáte? Češt ina je věru ma-
lebná řeč. Stanislav Vrba 

I N F O R M A Č N Í S E R V I S 
• Po vydání „Průvodce Ledčí a o -
ko l ím" uvažuje organizace Svazu 
důchodců ČR v Ledči n/S s nato-
čením f i lmu „Ledeč v h is tor i i a 
současnost i" . F i lm v délce cca 40 
minut by byl převeden na video-
kazety a stal by se vhodným 
dárkem a zároveň posloužil k re-
prezentaci města, podniků, podni-
katelů a dalších. 

• J U N Á K Ledeč n/S pořádá 25. 7. 
1992 od 20.00 hod. na S t a d i o -
n u v Ledči nad Sáz. velký a ne-
falšovaný C O U N T R Y - B Á L . 
Hraje: Diogénes — Čecht ice 
Bohatá tombola — velký táborákt 
Zveme všechny příznivce. 

• V sobotu 27. června se na sta-
dioně TJ KOVOFINiŠ uskutečnit 
mezinárodní fotbalový turnaj za ú-
čast i mužstev WAP - SRN, W A P 
- Švýcarsiko, KOVOFINIŠ Lede& 
„A " a „B " . V „ B " mužstvu nastou-
pi la většina dnes už bývalých hrá-
čů TJ, v mužstvech WAP hráli za-
městnanci této f i rmy. Vítězem tur-
'naje se sta 'o „A " mužstvo ledeč-
ského KOVOFÍN1ŠE. 

• Sídlo městské polic ;e je proza-
tím zřízeno v Domě dětí a mláde-
že na Husově náměstí. 

^ Dle údajů Gradů práce bylo v 
Ledči n/S k 30. červnu evidováno 
celkem 189 uchazečů o zaměstná-
ní, z toho 154 žen. -sv-

Jak jsme nakupovali 16. 6. 1992 Sestavi l : Obecní živnostenský úřad 

Potraviny 
Sázavanka JEDNOTA Potraviny 1 

K .Lebeda | 
TRUMF 

J. Fantová 
VÍTAL 

L. Gabriel 
AGRO 

Prodejna 
APČRIT 

1. Wurmová 

Sůl 1 kg 4, — 4 , - 4 , - 4,10 4 , - 3,80 4,20 

Kostkový 
cukr 1 kg 18, — 17,30 1 8 , - 17,50 18, — 17,70 17,50 

VEGETOL 
olej 21,60 22,30 2 2 , - 21, — 2 2 , - 21,40 21,50 

Hr. mouka 
1 kg 7,50 7,60 7,70 7,70 7,70 7 , - 7,60 

Rýže 1 kg 17, — 17,50 17,20 18,90 17,80 17,20 17,50 

Máslo 1 9 , - 19, — 18,50 19, — 18,70 18,90 18,50 

Majolka 12,30 12,20 11,50 1 2 , - 12,50 11,60 12,60 

Ocet 11 9 , - 8 , - 8,50 8 , - 8 , - 8 , - 8,50 

Káva 75 g 14,50 14,20 1 4 , - 14,50 14,50 14,60 14,20 

Rum 1/2 1 5 2 , - 5 3 , - 49, - 50, - 51,— 49,90 50{ — 

Pivo 12° 
REBEL 6,60 6,70 6,50 6,50 6,60 6,40 6,50 

Cigarety 
PETRA 15, - 15,50 1 6 , - 18, — 1 5 , - 14,50 1 5 , -

CELKEM 196,50 197,30 192,90 195,20 195,80 191, — 193,60 



70. N A R O Z E N I N Y 

5. 7. Anna Hrubá, Ledeč n/S 
Husovo nám. 109 

6. 7. Božena Coufa lová, Ledeč 
n/S, Husovo nám. 67 

8. 7. Emi l ie Perclová, Ledeč n/S 
Meíeohovská 542 

14. 7. Vác lav Bro2, Ledeč n/S, 
J. Wo lke ra 839 

16. 7. Jarmi la Cha loupková, Ledeč 
n/S, Pivovarská 739 

18. 7. Josef Škvor, Ledeč n/S, 
Pivovarská 597 

28. 7. Zdeněk Vor l íček, Ledeč n/S, 
Komenského 426 

28. 7. MUDr. Lad is lav Slezák, 
Ledeč n/S, Zahrádecká 

29. 7. Božena Polívková, Ledeč 
n/S, Zahrádecká 948 

S p o l e č e n s k á kronika 
75. N A R O Z E N I N Y 

17. 7. An ton ín Bálek, Ledeč n/S 
Hlaváčova 607 

80. N A R O Z E N I N Y 

12. 7. Mar ie Rubáková, Ledeč n/S,x 
Z. F ib icha 673 

85. NAROZENINY 

2. 7. Bedř ich Brýdl , Ledeč n/S, 
Žel ivská 958 

90. NAROZENINY 

24. 7. Anna Voboř i lová, Ledeč 
n/S, Hradní 740 

91. NAROZENINY 

31. 7. Mar ie Maršounová, Ledeč 
n/S, St ínad la 1047 

SVATBY 

6. 6. Jaromír Z lámal , Ledeč n/S, 
St ínad la 1094 
Ivanka F i l ipová, Tasice 6 

6. 6. M i lan Časar, Kožlí 32 
Věra Mr tková, Svět lá n/S 

6. 6. J i ř í Coufa l , Svět lá n/S 
Mar ie Pešlová, Klenov 45 

20. 6. Bohuslav Janeček, Obrvaň 
24 
Vác lava Fej farová, 
Chřenovice 75 

20. 6. Mi ros lav Říha, Ledeč 349 
Iveta Dušková, Hněvkov ice 
91 

NAROZENÍ 

19. 5. Ma r t i n Hradecký, Ledeč n/S 
Nad In ternátem 1131 

20. 5. Radomír Pleskač, Ledeč n/S 
Na S ib i ř i 384 

28. 5. Lucie Ul r ichová, Ledeč n/S 
St ínad la 1097 

2. 6. Lukáš Pospíši l , Vrbka 39 

6. 6. Ela Děcřičová, Ledeč n/S, 
St ínad la 1045 

9. 6. Fifiip Patlejch, Habrek 8 . 

19. 6. Petra Kakáčková, Ledeč n/S 
Z. F ib icha 678 

23. 6. Jan Weigner , Ledeč n/S 
M. Majerové 1091 

Osobní konto - nový typ vkladu 
CO JE TO O S O B N Í KONTO? 

Osobní konto je nový druh slu-
žeb, kde Komerční banka a. s . vý-
hodně úročí Vaše krátkodobé i 
dlouhodobé úspory svěřené naše-
mu peněžnímu ústavu. 

JAKÉ JSOU TYPY O S O B N Í C H 
KONT? 

Pro Vaší finanční rezervu, kte-
rou chcete mít kdykoli k dispozi-
ci, nabízíme N-konto (netermíno-
vaný vklad), pro Vaše finanční 
prostředky s uvažovaným pozděj-
ším užitím Vám navrhneme T-kon-
to (termínovaný vklad). Osobní 
konta se vyznačují velmi přízni-
vým úročením. 

ÚROKOVÉ SAZBY (platné od 
1. 5. 92) 

N-konto 2,5 % p. a. 
T-konto s výpovědní lhůtou: 
1 rok 11,00 % p. a. 
2 roky 13,00 % p. cř. 
3 roky 13,50 % p. a. 
4 roky 14,25 % p. a. 
5 let 14,75 % p. a. 
p. a. = roční úroková sazba 

DALŠÍ V Y H O D Y OSOBNÉHO 
KONTA. 
— možnost pravidelného i nepra-

videlného spoření 
— připisování úroků ke vkladu, 

možnost jejich výběru do 3 mě-
síců po připsání 

— nejsou-li úroky vybrány, jejich 
úročení je zajištěno stejnou 
sazbou jako základní vklad 

— možnost ukládání a výběru na 
kterémkoli pracovišti Komer-
ční banky a. s., kde se přijíma-
jí osobní konta 

— možnost zabezpečení vkladu 
hes'em 

— vedení vkiadu na jméno a mož-
nost dalších dvou zmocněných 
osob 

— možnost souběhu až čtyř výpo 
vědních lhůt 

— možnost výběru vkladu kdykoli, 
avšak při nedodržení sjednané 
výpovědní lhůty je uplatněna 
stanovená náhrada. 
Těšíme se na Vaši návštěvu v 
Komerční bance a jsme připra-
veni Vám poskytnout podrobné 
informace o všech podmín-

kách spoření na osobní konta. 
Komerční banka a. s. 

Úspěšný sokolský cvičební rok 
Asi před půldruhým rokem byl 

v našem městě ustaven přípravný 
výbor obnoveného Sokola a ledeč-
ská tělocvičná jednota Sokol po 
více než čtyřiceti letech znovu za-
hájila svou tělocvičnou činnost v 
loňském podzimním období. 

Celkem 10 dobrovolných cvičite-
lů, z toho 8 žen a 2 miuži, věno-
valo svůj volný čas především nej-
mladší rcťádeži, to znamená dě-
tem předškolního věku, žákům a 
žákyním a snažilo se přispět ne-
jen k jejich rovnoměrnému fyzic-
kému rozvoji a tě'esné zdatnosti, 
ale také k posílení jejich dobrých 
duševních vlastností a morálních 
hodnot. Dobrodiní pravidelného 
mimoškolního tělocviku tak v u-
plynulém cvičebním roce poznalo 
celkem 80 dětí. 

Stejné cíle sledovalo i cvičení 
zdravotní tělovýchovy, jógy, a to 
zvlášť pro začátečníky v jedné 
skupině a pro pokročilejší cvičen-
ce ve dvou skupinách. Toto cvi-
čení přispívalo po celý cvičební 

ZEMŘELÍ 

26. 5. M i l an Neufus (r. 1957) 
Ledeč n/S, Husovo nám. 19 

27. 5. Mar ie Vošoh l íková (r. 1918) 
Ledeč n/S, Pod skalkou 1172 

1. 6. Jan Nekouš (r. 1945) 
'Ledeč n/S, J. Haška 572 

10. 6. H i l da Nu l íčková (r. 1914) 
Vrbka 24 

16. 6. Mor ie K lo fáčová (r. 1918) 
Ledeč n/S, Hav l íčkova 313 

18. 6. Jana Plachá (r. 1911) 
Ledeč n/S, M. Majerové 872 

rok k posílení a upevnění zdraví 
62 dospělých osob. 

Oddíl stolního tenisu svými pra-
videlnými tréninky přispíval ke 
zlepšování formy svých členů a v 
okresním přeboru dosáhl pěkného 
úspěchu obsazením třetího místa 
v soutěži. Také kulturisté prokáza-
li velkou snahu. 

V sokolovně byla uspořádána 
řada kulturních a zábavných akcí, 
při nichž se pořadatelé a ochotní 
dobrovolní sokolští pracovníci sna-
žili vytvořit pěkné prostředí, do-
brou zábavu a pohodu, a tak při-
spali i ke zkulturnění našeho ži-
vota. 

Velké starosti má jednota s vy-
tápěním sokolovny. V květnu byla 
přerušena dodávka tepla. Podle 
časového rozvrhu má být nové to-
pení uvedeno do provozu ještě 
před zahájením topné sezóny. 

Výbor Soko'a se scházel pravi-
delně dvakrát měsíčně a řešil 
mnoho důležitých úkolů ve pro-
spěch sokolského tělocviku. Počet 
členů výboru byl rozšířen o mladé 
lidi. Stav členstva se zvýšil z poč-
tu 223 koncem minulého roku na 
270 příslušníků v současnosti. 

Tělocvičná jednota Sokol děkuje 
touto cestou všem rodičům, kteřf 
usilovali o pravidelnou docházku 
svých dětí do cvičení a t ím pod-
porovali jejich zdravý růst. Vedli 
je t ím také ke kázni a dobrým ná-
vykům, kterými upevňovali jejich 
vůli, tělesný i duševní rozvoj. 

Děkujeme také všem cvičltelům 
a trenérům za jejich obětavou prá-
ci po celý cvičební rok. 

Těšíme se znovu na shledanou v 
tělocvičnách v podzimním období. 

Výbor TJ Sokol v Ledči n/S 



Tragédie Ledečských židů 
(Dokončení) 

A ták se zřejmě 9. června 1942 
zcela bnz viditelného nátlaku a 
dozoru shromáždili rodiny a jed-
notlivci na nádraží a spolu se za-
vazadly odjeli večerním vlakem 
do Světlé n. S. Protože Ledeč n. 
S. patřila pod kolínsky oberlan-
dát, byli ledečtí židé řízeni Radou 
starších z Kolína. Podle všeho 
směřovali ten den právě sem. 

V Kolíně se organizovaly trans-
porty do Terezína. Jestli to bylo 
tentýž den, nebo později, to už 
nelze zjistit. Faktem zůstává, že 
z Kolína odjely celkem tři trans-
porty: 

5. června 1942 to byl transport 
označeny písmeny AAb se 744 lid-
mi, z nichž přežilo 44. 

9. června 1942 transport AAc se 
724 lidmi, přežilo 31, zde asi byli 
ledečáci. 

13. čerúna 1942 odjel transport 
AAd se 734 lidmi, přežilo 62. 

V Terezíně byla situace poplat-
ná heyd.richiádě, ale přísně tajená 
před obyvateli gheta. Před lety 
jsem slyšel od kamarádky dcer 
MUDr. J. Lustiga, že v táboře se 
jeho dcery chovaly agilně a hle-
daly ces'y jak uniknout transpor-
tu. Mladí byli vůbec iniciativní. 
Uvedeným děvčatům bylo 11 a 13 
let... 

Dozvěděl jsem se od pamětnice 
z Terezína, která tam potkala bý-
valého icdeč^ka Zdeňka Góldsiei-
na a ten ji potvrdil, že ledečtí ži-
dé se i rak*leky v Terezíně nezdr-
želi, byli urychleně převagonováni 

a transport odjel neznámo kam 
na východ. V ghetu jako jeden z 
mála zůstal Roben Bondy, obchod-
ník. Mel krásný hlas a za mlada 
zpíval. Snad to oddálilo jeho kru-
tý osud, ale i on ukončil život za 
hrozných podmínek v Terezíně. 

Řada lidí z transportu se sna-
žila z nákladních vagonů vyhazo-
vat vzkazy, např. na korespon-
denčním lístku. Tak i I. Steinero-
vá vyhodila korespondenční lístek 
se vzkazem dceři do Prahy. Bylo 
tam Jedeme na východ*. Dobří 
lidé lístky nacházeli a dopravova-
li je dále. Důležité bylo. aby ad-
resa byla na někoho, kdo nešel 
do transportu. 

Před lety jsem našel v Pinkaso-
vi synagoze datum smrti svého 
spolužáka Miroslava Bauera: 14. 7. 
1942. Bohužel jiná data si nepa-
matuji, ale asi byla shodná. A tak 
lze podle předešlých dat a údajů 
ses avit pravděpodobný další osud 
těchto našich spoluobčanů. 

Z Terezína odjížděly v tomto ča-
sovém rozmezí transporty: 

12. 6. 1942 transport AAk Traw-
niky? 

13. 6. 1942 transport AAi, jehož 
mísío určení není známo. 
Oba s 1000 osobami, z nichž nikdo 
nepřežil. 

14. 7. 1942 transport AAx do 
Minská také s 1000 osobami, z 
nichž přežili dva ... 

Tak v těchto skoupých údajích 
se někde skrývá záhada tragické-
ho konce putování za smrtí. 

RNDr. Miroslav Vostatek 

Piet ní vzpomínka 
rý nedovoluje židovským příslušní-
kům cestovat, se nedostavi l izra-
elský velvyslanec a představi te lé 
pražské židovské obce. 

O koncertní vystoupení se po-
staral i posluchači Pardubické kon-
zervatoře. 

Celý akt byi důstojnou vzpo-
mínkou na t ragédi i před padesát i 
léty. Městským úřadem byla k uc-
tění památky té io t ragédie věno-
vána pamětní deska se jmériy 
všech obětí z našeho města. Des-
ka bude dočasně umístěna v Hu-
sově sboru a po opravě synagogy 
bude instalována zde. -Fp-

Za značné účasti ledečských ob-
čanů se v Husově sboru konalo 
v neděli 7. června Pietní shromáž-
dění k 50. výročí nuceného odcho-
du židovských občanů z města. 

Hlavní projevy prones! starosta 
města pan Emil Kolařík a jáhen 
československé církve husitské 
pan Jan Hálek. Mezi př í tomnými 
hosty byl i přednosta okresního 
úřadu ing. Pavel Jajtner, bývalý 
ledečský děkan Dr. Josef Pokorný, 
místní děkan pan Srnský a histo-
r ický pracovník pražské židovské 
obce pan Jiří Fiedler. Ve'ká ško-
da, že pro náboženský svátek, kte-

14.7. VRAŽEDNÝ TANEC 
(20.00) f i lmová komedie 
14. -16 . 7. ČERNÍ BARONI 
(20.00) česká veselohra 
18.-19. 7. TEMNÝ ANDĚL 
(20.00) f i lm USA 
19.7. SAM DOMA 
(18.00) f i lmová komedie 
21,7. PREDATOR 
(18.00) f i lm USA - repríza 
(20.00) 
23.- 24. 7. MYS HRŮZY 
(20.00) f i lmový horror 
28.7. POLICAJT ZE ŠKOLKY 
(20.00) f i lmová komedie 
27.7. ČERNÝ ANDĚL 
(20.00) erot ický příběh 
28. - 29. 7. BUGSY 
(20.00) kr iminá ln í f i lm USA 
30.7. SLUNCE, SENO A ERO-

TIKA 
(18.00) česká vese !ohra 
(20.00) 

Program kina 
1.8. INDIANA JONES 

A CHRÁM ZKÁZY 
(20.00) - repríza 
2.8. ROBOCOP 2 

(20.00) k r iminá ln í f i lm 
3.- 4. 8. TOTAL RECALL 

(20.00) f i lm USA 
5.8. NOČNÍ MŮRA 

V ELM STREET 2 
(20.00) repríza f i lmu USA 
6.8. STŘIHORUKÝ EDWARD 

(18.00) f i lmová veselohra 
(20.00) 
8.- 9. 8. TANEC S VLKY 

(20.00) dvoudí lný western 
10.-11.8. PAŽBOU DO ZUBŮ 
(20.00) francouzsko-španěl. f i lm 
12.8. KUDRNATÁ HOLKA 
(18.00) komedie o povedené ro-

dince 
(20..00) 
15.8. MÚJ BRATRANEC VIN-

NY 
(18.00) úspěšný f i lm USA 
(20.00) 
16.-18. 8. PSYCHOPAT ZE SAN 

FRANCISKA 
(20.00) napínavý thr i l le r 

Svaz důchodců 
informuje 

V měsíci červnu byiy vydány 
členům př i ja tým do 15. ledna, t. j. 
do výroční schůze, slevenky na 
nákup potrav in se slevou 12-ti % 
pro ověření organizace této akce 
sociálního programu. Po zkušeno-
stech získaných při real izaci bu-
dou vydávány slevenky nejen na 
100 Kčs, ale také na 50 Kčs ná-
kupu žboží. Slevenka nahrazuje 
část p latby a to ve výši, která je 
na ní uvedena. V tomto roce se 
předpokládá vydání cca 1800 kusů 
slevenek v ce!ková hodnotě náku-
pu zboží za 180 000 Kčs. 

Pro členy př i ja té po 15 lednu }e 
podle usnesení výroční schůze vy-
hlášena čekací doba 12 měsíců, 
která může bý t i zkrácena podle 
hospodářských výsledků hospodář-
ského zařízení SD služby Svazu 
důchodců ČR. Jaroslav Brož 
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