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Noviny Ledečska? 
Městská rada v Ledči nad Sázavou se 

rozhodla nabídnout stránky městského 
měsíčníku k dispozici okolním obcím, 
které by si zde mohly v pravidelných či 
občasných rubrikách uveřejňovat svoje 
sdělení, zprávy a příspěvky. Z městského 
měsíčníku by se tak stal regionální zpra-
vodaj Ledečska. Představitelé města Le-
deč n. S. nabízejí tuto možnost starostům 
okolních obcí a předpokládají, že jejich 
nabídka bude využita. Dále se na strán-
kách Ledečských novin začne ve větší 
míře než dosud otiskovat inzerce, sdělení 
a blahopřání občanů, které přijímá re-
dakce LN na Husově nám. 67, tel. 2112, 
tj. na Městském kulturním středisku. Uzá-
věrka je vždy 25. v měsíci. Cena našeho 
měsíčníku se od tohoto čísla bude odvo-
zovat od počtu listů (co list, to koruna). 
Předplatitelům LN se však cena do konce 
roku 1993 nemění. 

Předpokládáme, že případné výše uve-
dené změny na stránkách LN přispějí ke 
zvýšení čtenářského zájmu a ke zkvalit-
nění tohoto měsíčníku. 

-red-

Zápis státního občanství ČR 
do občanských průkazů 

Od 1.6.1993 probíhá na Městském 
úřadu v Ledči n. S., dveře č. 8 vyznačo-
vání státního občanství ČR do platných 
občanských průkazů vydaných do 30. 4. 
1993 a to vždy: 

v pondělí od 7.00 do 14.00 hodin 
a v úterý od 7.00 do 17.00 hodin 

pro občany hlášené k trvalému pobytu 
v okrese Havlíčkův Brod. 

Každý občan musí předložit rodný list 
(popřípadě oddací list, doklad o volbě ob-
čanství v ČR v roce 1969, pokud byla pro-
vedena, listinu o udělení občanství ČR, 
pokud bylo uděleno). 

Součástí zápisu je i vlastnoručně pode-
psané čestné prohlášení (tiskopisy jsou na 
příslušné matrice). 

V případě propadlých občanských prů-
kazů se musí občan obrátit na Policii ČR. 
Rovněž se obrátí na Policii ČR v případě, 
že má trvalé bydliště mimo okres Havl. 
Brod. -mu-

Mimořádné zasedáni Městského zastupitelstva v Ledči nad Sázavou projednalo 
dne 29. 6. 1993 zakladatelskou listinu a stanovy akciové společnosti LEDPLYN 
založené za účelem výstavby a využití plynovodu Olešná - Ledeč n. S. Zakladateli 
společnosti LEDPLYN budou a. s. KO VOFINIŠ a město Ledeč nad Sázavou. Před-
mět podnikání společnosti, jejíž základní jmění bude činit 1000 000 Kč, bude pro-
vozování vysokotlakého a středotlakého plynovodu, organizačně ekonomické po-
radenství a zprostředkovatelská činnost pro odběratele plynu. Na základním jmění 
se a. s. KO VOFINIŠ bude podílet vkladem ve výši 60 %, na město Ledeč n. S. 
připadne podíl 40 %. Akcie v nominální hodnotě 1000 Kč budou vydávány jak 
na jméno, tak i na majitele. Po založení společnosti LEDPLYN si zakladatelé 
vymění zatímní listy tak, že a. s. KO VOFINIŠ připadne 250 akcií na majitele 
a 350 akcií na jméno, městu Ledeč n. S. 150 akcií na majitele a 250 akcií na jméno. 

L E D P L Y N = Plyn pro Ledeč 
Zřízení akciové společnosti je podmínkou pro možnost poskytnutí příspěvku 

z fondu životního prostředí ČR. Nebude-li příspěvek na výstavbu plynovodu po-
skytnut, bude společnost rozpuštěna. 

Dále MZ projednalo zprávu auditora o prověrce hospodaření města Ledče v roce 
1992, která se zabývala kontrolou sestavení rozpočtu jeho zveřejnění a čerpání, kon-
trolou účetnictví, provádění investorských činností i výstavby ZŠ v Barborce. Zpráva 
auditora neshledala v hospodaření města závažnějších nesrovnalostí. 

K záležitostem stánkového prodeje a vhodnosti tržnice se MZ v závěru svého zasedání 
vrátilo vzhledem k případu přemístění zmrzlinového kiosku pana Ulricha, který vyvolal 
negativní ohlasy řady ledečských občanů. MZ po projednání celého případu dalo souhlas 
s umístěním zmrzlinového kiosku na prostranství mezi DDM a parkem před MÚ za 
předpokladu zaplacení příslušných poplatků, (O tomto případu informujeme uvnitř 
listu). 

Stanislav Vrba 

Ledeč byla v minulosti několikrát zasažena požáry. Jedním z velkých požárů ve 
dvacátých létech byl požár východní strany náměstí. Bylo to 2. června 1926, kdy 
odpoledne vypukl požár na půdě v Panském domě. Požár zasáhl i další domy, hostinec 
U hroznu (dnes Centrál) pana Herouta, obchod se smíšeným zbožím i obchod se střižním 
zbožím pana Kose. K požáru se sjelo 12 hasičských sborů z okolí a s velikou námahou 
byl požár zlikvidován. Na snímku jsou domy po požáru. 

- fp-



Prodavač - náš pán 
Naproti nové škole se nachází obchod 

s obuví, kde jsem pro dceru zakoupila san-
dály, tzv. plážovky. Při zakoupení jsem 
si nevšimla, ani paní prodavačka, že u levé 
boty je poškozen jeden pásek. Domů jsem 
si tedy odnášela vadný výrobek a netušila, 
jaké nepříjemnosti mě v příštích dnech če-
kají. 

Boty jsem dceři dala asi za dva dny, 
přičemž jsme zjistily tuto závadu. Vzhle-
dem k tomu, že sandály nebyly nošené, 
rozhodla jsem se je reklamovat. Paní pro-
davačka mi ihned oznámila, že boty na 
reklamaci nevezme, že jsme je poškodily 
a nepřipustila žádný argument. V první 
fázi je rozkousal pes - podotýkám, psa 
nemáme, a v druhé fázi si je dcera roz-
střihala, zřejmě ze samé radosti. Nakonec 
mi bylo přislíbeno prošetření celé záleži-
tosti v hlavním skladu v Jihlavě, což také 
paní prodavačka učinila. S výsledkem 

Maturity na SOU 
V pondělí 31. května 1993 byly ve slav-

nostně vyzdobené zkušební místnosti za-
hájeny ústní maturitní zkoušky. Žáci stu-
dijního oboru mechanik seřizovač pro ob-
ráběcí stroje a linky vyslechli krátké pro-
jevy starosty města pana Kolaříka, zá-
stupce a. s. KOVOFINIŠ ing. O. Zacha, 
spolumajitele firmy EST, s. r. o. ing. Fe-
nika a předsedy maturitní komise ing. 
Maška ze SOU strojírenského Vlašim. 

Hned po slavnostním zahájení se ma-
turitní zkoušky naplno rozběhly. Matu-
ranti prokazovali své teoretické znalosti 
z jazyka českého, z předmětů odborných 
i volitelných, kde volili mezi matemati-
kou, fyzikou a jazykem německým. Pra-
ktické dovednosti museli prokázat při vý-
robě stahovacího přípravku. Většina žáků 
si při maturitní zkoušce vedla velmi dob-
ře, jedem žák prospěl s vyznamenáním 
a několika dalším uniklo vyznamenání jen 
díky horšímu výsledku z praktické zkouš-
ky. 

Vyvrcholením celého maturitního 
týdne bylo slavnostní předávání maturit-
ních vysvědčení v pátek 4. června v Do-
mově mládeže SOU. 

Maturitní vysvědčení předával starosta 
města pan E. Kolařík, zúčastnili se ho 
hosté z a. s. KOVOFINIŠ, z firmy EST 
i rodiče absolventů. 

Potěšující skutečností je, že všichni ab-
solventi našli uplatnění ve svém oboru 
a žádný z nich nezůstal bez zaměstnání. 
Pět z nich se rozhodlo zvyšovat svoji kva-
lifikaci dalším studiem. Všem našim ab-
solventům přejeme hodně úspěchů v je-
jich dalším životě. 

Mgr. Radomír Nulíček 
místopředseda 

maturitní komise 

jsem samozřejmě nemohla být spokojena, 
protože mi bylo sděleno, že reklamace se 
nepřijímá a že si mám napsat připomínku 
do knihy přání a stížností. Po nepříjem-
ném rozhovoru jsem si vyžádala telefonní 
číslo do skladu v Jihlavě a celou záležitost 
začala vyřizovat po svém. 

Paní ve skladě požadovala boty zaslat, 
ale prostřednictvím obchodu. 

Průběžně jsem se telefonicky informo-
vala, reklamace byla uznána s tím, že mi 
budou vráceny peníze. Mohla bych být 
spokojena, ale nejsem. Zaráží mě přede-
vším jednání paní prodavačky, která mi 
i přes uznání závady do očí tvrdí, že jsme 
si boty stejně poškodily a vrcholem bylo, 
že mě odkázala na další dva obchody s ob-
uví na náměstí. Pokud by se boty dceři 
nelíbily, asi bych jí nekupovala ty samé, 
ale v jiném obchodě. Z toho tedy plyne 
poučení, pokud chcete ještě někdy 
v tomto obchodě nakupovat, nic nerekla-
mujte! 

A. T. 

KULTURNÍ ZÁŽITEK 
Jak prospěšná je spolupráce dvou orga-

nizací, které mají zdánlivě zcela odlišné 
poslání, jsme se mohli přesvědčit v měsíci 
červnu. V pátek 18. června 1993 uspořá-
dal ledečský Sokol koncert žákovského 
dechového orchestru Základní umělecké 
školy pod vedením dirigenta Karla Růžka 
v sále zdejší sokolovny. Všichni hráči or-
chestru včetně vedoucího jsou totiž sou-
časně sokolskými členy. V průběhu vy-
stoupení byla hrána díla předních českých 
hudebních skladatelů a přes jejich nároč-
nost dosáhl orchestr bezchybného prove-
dení. 

Přítomní posluchači, kterých se sešlo 
na ledečské poměry nebývalé množství, 
odměňovali účinkující dlouhým potles-
kem a na závěr dovršil koncert velký 
aplaus diváků, kteří si vyžádali přídavek. 

Všichni milovníci hudby odcházeli 
s velkým uměleckým zážitkem. 

Zveme Vás již nyní na podzimní kon-
cert. 

-SM-

Poděkování 
Chtěla bych prostřednictvím Vašich 

novin srdečně poděkovat Pečovatelské 
službě v Ledči n. S., která pracuje pod 
vedením paní Moravcové. Moje maminka 
využívá jejich služeb a je spokojená. Jed-
nání pečovatelek je srdečné a ochotné. 
Škoda, že tomu tak není všude. Též lé-
kařská péče v nemocnici Háj byla vzorná. 
Poděkování patří i MUDr. Štruplovi. 
21.6.1993 Jana Hnyková 

Praha-Višnice 

INFORMAČNÍ SERVIS 
• Přemístění zmrzlinářského kiosku 

z parkoviště na Husově náměstí na 
městskou tržnici vyvolalo nevoli řady 
občanů města Ledče. MZ zastupitelstvo 
v reakci na tuto nevoli a na žádost pro-
vozovatele pana Ulricha rozhodlo o no-
vém umístění kiosku za DDM naproti 
MÚ. Zmrzlinářský kiosek s přímým 
prodejem potravin nelze považovat za 
klasický stánkový prodej, který lze 
v městě Ledči provozovat jen na mís-
tech k tomu určených, tj. na tržnici. Pan 
Ulrich uhradí poplatky za užívání ve-
řejného prostranství i zpětně. 

• Příspěvek na zdravotnictví přislíbily 
z okolních obcí zaslat pouze Hněvkovice 
- 50 tis. Kč, Ostrov - 5 tis. Kč, Chřenovice 
- 10 tis. Kč a Kozlov. Ostatní obce, i když 
se k zachování nemocnice přiklánějí, se 
zatím k možnosti příspěvku nevyjádřily. 
K příspěvku na školství se obce nechtějí 
zavázat. 

• Rekonstrukce části rozvodů ÚT 
byla zahájena v ulici M. Majerové v do-
mech č. 655 - 657 a v ulici Hlaváčově 
v domech č. 553 - 554. Předpokládaná 
výše nákladů těchto rekonstrukcí je 
126500 Kč. 

• Technické služby města Ledče pro-
vedou v nejbližších dnech opravu měst-
ských komunikací v ulici J. Wolkera 
a 28. října. Dále bude následovat oprava 
ulice Lovčen a Nádražní. 

Technické služby též přispějí svoji po-
mocí k opravě kapličky v Habrku. Bude 
se jednat zejména o výpomoc materiálo-
vou. -sv-

Country na betone 
Jako ledečský starousedlík pamatuji 

skuating i Sokol a Orel v Ledči n. S. Ani 
sokolové, natož pak skauti by si nedovolili 
uspořádat country bál na betone mezi 
mantinely, pod vyhaslým osvětlením. Byl 
jsem na několika táborech v přírodě, pa-
matuji i nádheru-raritu - vodní skauty 
pod Hájem na levém břehu pod ostrov-
ským mlýnem (byli z Kutné Hory). 

Je jasné, že country muzika patří do 
přírody, proč nemohla být třeba pod Há-
jem v areálu bývalých skautů i s ubyto-
váním? Dnes jsou tam chatky IPS. Když 
už šlo o kšeft, tak proč ne u Svobody blízko 
Ledče n. S. eventuálně na parketě u So-
kolovny, stačilo by i v Sokolovně při ote-
vřených dveřích, nebo na zcela nevyuži-
tém Septouchově, kde už proběhlo několik 
zdařilých tanečních zábav, Majáles i Do-
žínky? 

Takto jde o degradaci sportu, kon-
krétně ledního hokeje v Ledči n. S., skau-
tingu o country nemluvě. 

Milan Kůrka 



CHLADICÍ ZAŘÍZENÍ 1. červen v Ledči n. S. v režii ČSSD 
V úterý 1. června 1993 uspořádala okresní organizace ČSSD v Ledči 

n. S. dvě zdařilé akce. Besedu s poslanci Parlamentu ČR a dětské odpo-
ledne. 

• OPRAVY 
• MONTÁŽE 
• VÝROBA 
• PRODEJ 

Vysočanská 704 
582 91 Světlá nad Sázavou 
tel. 0451/51042, 52614, 51353 

V Ý M Ě N A 
Státní byt 2 +1 II. kategorie p o 

celkové rekonstrukci - elektrické vy-
tápění, bojler, nové elektro rozvody, 
(rekonstrukce celé koupelny- nové 
zařízení, vodoinstalace, odpady, ob-
klady, 
kuchyň - nové obkládačky i linka, 
pokoje 2x15 m2, parkety), 

v cihlovém domě blízko poliklini-
ky, 2. poschodí, 2 sklepy, zahrádka 
u domu 

- vyměníme za jakýkoli byt větší. 
Se stěhováním pomůžeme. 

Telefon: 2 7 6 7 

MUDr.Pavel Jurák oznamuje, že 
od 1.6.1993 byla zahájena činnost 

OČNÍ AMBULANCE 
V LEDČI NAD SÁZ. 

V ROZSAHU VŠECH PRACOVNÍCH DNŮ! 

ORDINAČNÍ HODINY: 
Pondělí až pátek - 8.00 - 15.30 
Středa 8.00 - 17.00 

Sídlem ambulance je budova polikli-
niky Zápotockého 450. 

Doporučení praktického či obvodního 
lékaře není k vyšetření potřeba. 
Zdravotnické služby jsou poskytovány 
zdarma na účet zdravotní pojišťovny. 
K vyšetření ve vyhovujícím termínu je 
možno se objednat osobně nebo telefo-
nicky na čísle polikliniky telefon 25 00. 
V nej bližší době bude zřízena přímá te-
lefonní linka, kterou naleznete v te-
lefonním seznamu. 

BESEDA S POSLANCI PARLA-
MENTU ČR se konala v sále hotelu Sá-
zava za účasti JUDr. Petry Bůžkové 
a pana Václava Grulicha. Zájem o besedu 
nebyl mezi občany příliš veliký, jak by si 
situace v našem státě a městě vyžadovala, 
ale na rozvinutí diskuze byla účast dosta-
tečná. Asi 50 účastníků besedy bylo roz-
děleno zhruba na čtyři skupiny. V první 
byli členové a příznivci ODS, ve druhé 
členové a příznivci KDU-ČSL, ve třetí 
příznivci ČSSD a ve čtvrté občané, které 
přivedla zvědavost. Podle tohoto sesku-
pení se odvíjel i charakter a záměr otázek, 
které mnohdy přecházely v monology se 
snahou ČSSD v Ledči n. S. pomluvit 
a zdiskreditovat. Musím s potěšením kon-
statovat, že poslanci svým vystupováním 
těmto snahám nejen čelili, ale i reprezen-
tovali ČSSD jako stranu, která má zájem 
o pozitivní a konstruktivní přístup k řešení 
věcí veřejných, které by měly sledovat 
hlavně prospěch státu a jeho obyvatel. 
ČSSD nerozlišuje, kdo s takovým řešením 
přichází, zda koalice nebo opozice, pozi-
tivní návrhy je vždy připravena podporo-
vat. 

Konkrétním případem, který je v sou-
časné době aktuální přímo tady v Ledči, 
je otázka umístění městské tržnice. Za so-
ciální demokraty našeho okresu mohu 
zodpovědně prohlásit ( a poslanci naše 
stanovisko po seznámení s problémem 
podpořili), že nesouhlasíme s umístěním 
tržnice v parku za Domem dětí a mládeže 
a plně v této záležitosti podporujeme sta-
novisko MS ODS! 

Beseda s poslanci přispěla k ujasnění 
názoru na ČSSD a dala popud k zamyš-
lení, zda by v Ledči n. S. neměla vznik-
nout místní organizace sociálních demo-
kratů, která by pro veřejnost dokázala 
udělat kus dobré a poctivé práce. 

DĚTSKÝ DEN Akce se uskutečnila 
v sále hotelu Sázava, který nám na odpo-

PR0TEKT0R0VACIZAV0D 
ČÁSLAV 
Pražská 118, 286 01 Čáslav 
telefon: 0322/2945 

• Nabízíme možnost zřízení 
sběrny plášťů nákladních, 
zemědělských a stavebních 
aut a strojů 

• Vhodné pro soukromníky 
i firmy 

• Možnost vysokých výdělků 

NUTNÉ OSOBNÍ JEDNÁNÍ! 

ledne zdarma zapůjčili majitelé hotelu, 
manželé Procházkovi. Naše obavy, zda 
budou mít děti o připravený program zá-
jem, se rozptýlily již půl hodiny před za-
čátkem. Děti byly sice trochu překvapené, 
když přímo u vchodu dostal každý limo-
nádu a kdo se trefil kroužkem na cíl, ještě 
navíc sáček bonbonů (limonády a část 
sladkostí uhradil s. p. KOVOFINIŠ). 
A právě podle počtu vydaných limonád 
mohu s potěšením konstatovat, že přišlo 
téměř 150 dětí. Po zahájení a předtančení 
v provedení dívek ze zájmového kroužku 
z DDM pod vedením paní Zajícové, které 
moc děkujeme za pomoc při organizaci 
akce, začaly vlastní soutěže. Nejprve 
velká vyřazovací soutěž družstev, na je-
jímž konci se členové vítězného družstva 
utkali mezi sebou o hlavní cenu - krás-
nou knihu - kterou věnovali odboráři 
z a. s. KOVOFINIŠ. Potom v sále a na 
jevišti probíhaly malé soutěže tak, aby se 
každý mohl zúčastnit a vyhrát malou 
knížku nebo něco sladkého. Dětem, které 
v soutěžích neuspěly, jsme drobné od-
měny rozdali za to, že svým kamarádům 
dobře fandily. Celé odpoledne provázela 
svou hudbou skupina VÍKEND a nutno 
podotknout, že k všeobecné spokojenosti. 
Kolem 18. hodiny jsme museli program 
ukončit, neboť od 18.30 zde probíhala be-
seda s poslanci Parlamentu ČR. Hodno-
cení úspěšnosti akce pro děti ponechávám 
na nich samých, protože jen ony mohou 
říci, jakých chyb se máme pro příště vy-
varovat. Pokud se jim naše odpoledne lí-
bilo, přijdou příští rok zase. Takže pro ty 
spokojené děti: 1. 6. 1994 „ A H O J !". 

ing. Zdeněk Rumler 

Opravy a montáž 
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Zmizelá Ledeč 
Zajímavý snímek ledečského hradu 

před jeho požárem v roce 1879. Jsou na 
něm vidět vysoké střechy, zvláště na se-
verní straně. Střecha byla v té době kryta 
šindeli, a proto zde měl požár velice živ-
nou půdu. 

Starobílé jsou i domy v podhradí. 
Žádný ž nich se však do dnešní doby ne-
dochoval. 

V popředí je dřevěný most, který byl 
zbourán až v roce 1893 a nahrazen trochu 
výše postaveným novým mostem. Starý 
most vycházel z Mlýnské ulice, kde je 
dnes pekařství, na východní straně náměs-
tí. Celé nábřeží nebylo v té době ani po 
jedné straně regulováno. Řeka tekla tak 
čistá, že se v ní mohlo prát i prádlo. Toho 
využívaly hospodyně v okolí řeky i ná-
městí. 

František Pleva 

XII. všesokolský slet v o l á 
Třetí sjezd České obce sokolské defi-

nitivně rozhodl o uspořádání XII. všeso-
kolského sletu v Praze v roce 1994. První 
tisková konference s Art Production K., 
která převzala propagaci sletu, již celo-
státně proběhla. 

Také v naší sokolské župě Havlíčkově 
proběhla jednání o zajištění nácviku sle-
tových skladeb. Soutěž těchto cvičení se 
konala již v minulém roce za účasti před-
ních tvůrců slavnostních prostných. 
V současné době jsou popisy již v tisku. 
Nácvik bude probíhat v devíti skladbách 
od nejmladších cvičenců až po nejstarší. 
Předběžně se v naší župě k nácviku hlásí 
hlavně mladí cvičenci. Předpokládáme, že 
po zahájení větší propagace sletu se počty 
cvičenců i v ostatních kategoriích zvýší. 
A to je hlavní úkol a cíl sletu. 

Součástí sletu budou i sportovní sou-
těže v individuálních i kolektivních spor-
tech a hrách, pokud jejich náročnost ne-
překračuje finanční možnosti obyčejných 
smrtelníků a zchudlých jednot. Garanci 
těchto sletových sportovních soutěží pře-
vzala Asociace sportu pro všechny. Slet 
tedy nebude jen úzkou záležitostí sokol-
ských jednot. Naopak je nutno zdůraznit, 
že ideově byl XII. všesokolský slet vyhlá-
šen jako „slet pro všechny", a měl by se 
tedy stát celonárodní oslavou nově vybo-
jované demokracie a humanity v našich 

zemích. Uvítáme proto spolupráci se vše-
mi, kdo to myslí dobře s tělesnou výcho-
vou u nás. 

Překážkou by neměly být ani majetko-
právní spory s některými jednotami, které 
podle zákona z roku 1990 a stanov z doby 
před rokem 1918 dosud nevrátily všechen 
sokolský majetek ČOS. Nikdo se nemůže 
divit, že generace, která přežila fašistic-
kou okupaci a období další diktatury, usi-
luje o splnění slibu těm, kdo tato období 
nepřežili a kteří byli pro sokolskou myš-
lenku umučeni, vězněni nebo pronásledo-
váni. 

Sokol svými jedenácti slety 
(1882-1948) založil u nás velkolepou tra-
dici tělocvičných slavností, které nám zá-
viděl celý svět. Generaci spartakiád děku-
jeme, že nám tuto tradici a organizační 
zkušenosti pomohla udržet. Od pořádání 
sokolských sletů neupustíme. Bylo by to 
zpozdilé v době, kdy o podobná velkolepá 
představení usiluje dnes pň zahájení či 
ukončení olympijských her každá země 
pověřená jejich pořádáním. Je to vlastně 
uskutečňování Tyršova snu ve světovém 
měřítku, neboť Tyrš jako první proklamo-
val principy „tělocviku v ohledu estetic-
kém". XII. všesokolský slet by měl tento 
Tyršův sen znovu oživit i u nás. Přispějete 
k tomu i vy? 

Stanislav Matějek 

PROGRAM KINA 
SRPEN 1993 

I.8. PEVNOST STRACHU -premiéra 
(18.00) Strhující příběh, vzpoura 
(20.00) v supermoderní věznici. 
3.-4.8. HRDINA - premiéra 
(20.00) Satirická komedie USA. 
5.8. POLICAJT ZE ŠKOLKY 
(18.00) Film s A.Schwarzeneggerem 
7.8. BEZ VÝCHODISKA-premiéra 
(20.00) Film USA o zradě z lásky 
10.8. PONORKA 
(20.00) Slavný válečný film SRN. 
II.8. NOČNÍ MŮRA 4 (Vládce snu) 
(20.00) Hrůzný Freddy stále číhá. 
12.8. NOČNÍ MŮRA 5 (Dítě snu) 
(20.00) Freddy ještě neskončil. 
13.8. ZÁHADA HLAVOLAMU -
(18.00) premiéra. Rychlé šípy ožívají. 
15.8. SLUNCE, SENO A EROTIKA 
(20.00) Bláznivá letní komedie. 
17.-18.8. JIH PROTI SEVERU-premiéra 
(20.00) Slavný velkofilm USA. 
20.8. PRO HRST DOLARŮ-premiéra 
(18.00) Italsko-německý western. 
(20.00) Obdoba Sedmi statečných. 
21.8. BLÁZNIVÁ KOMEDIE 2 
(20.00) Smích a pohoda pokračuje 
22.-23.8. MÉ JMÉNO JE NIKDO 
(20.00) Dobrodružný western USA. 
(18.00) Pouze v pondělí. 
24.-25.8. KONEC BÁSNÍKŮ V ČECHÁCH 
(20.00) P. Kříž opět na scéně. 
(18.00) Pouze ve středu. 
26.-27.8. VZTEKLEJ PES A GLORIE 
(20.00) Premiéra krimi USA. 
28.-29.8. NESLUŠNÝ NÁVRH -premiéra 
(20.00) Film USA s R. Redfordem. 
31.8. RUKA NA KOLÉBCE 
(20.00) Romantická komedie USA. 
Změna programu vyhrazena. -mks-
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