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� Zápis z ve řejného zasedání obecního zastupitelstva ze dne 28. 6. 2007: 
Obecní zastupitelstvo schvaluje:   
− navržený program zasedání.  
− nepořádat pouťové taneční zábavy z důvodu malé 

účasti místních obyvatel, pořádat pouze obecní 
ples. 

− účast členů obecního zastupitelstva na 
Podoubravském víceboji 2007 v Jeřišně dne 25. 
8. 2007. 

− zveřejnit v Oudoleňských listech a Novinách 
Vysočiny inzerát tohoto znění: Od 1. 9. 2007 je 
možnost pronájmu místního pohostinství 
v Kulturním domě v Oudoleni. Bližší informace je 
možné získat na č. tel.: 569 642 201. 

− reagovat na dopis p. Kremlíka, se kterým byli 
členové obecního zastupitelstva seznámeni. 

− rozpočtové změny č. 2/2007. 
− Petici proti diskriminaci obyvatel venkova 

organizované Spolkem pro obnovu venkova 
České republiky textem znění petice se ztotožňuje 
a tuto iniciativu podporuje. 

− žádost ředitelky školy Mgr. Losenické Dagmar na 
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 ve 
výši 30.214,36 Kč, takto: 
− nákup 1 ks lavice a 2 ks židlí       3.300,- 
− lednice      5.000,- 
− školní pomůcky   15.214,36 
− fond odměn     6.700. 

Obecní zastupitelstvo bere na v ědomí: 
− oznámení pí. Ledvinkové o ukončení smlouvy o 

pronájmu nebytových prostor – místního 
pohostinství.  

− výsledek ankety a bude o této záležitosti dále 
jednat. 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:   
− s průběhem pracovního setkání k povodňové 

situaci v obci Oudoleň konaného 18. června 2007, 
jednání se zúčastnili zástupci povodňové komise 
obce s rozšířenou působností, Krajské správy a 

údržby silnic Vysočiny p. o., akciové společnosti 
Havlíčkova Borová zemědělská a.s. a naší obce. 
Závěr jednání: 
− v případě, že bude na krajském úřadě 

schválena žádost Krajské správy údržby silnic 
Vysočiny p.o. na vybudování mostků na silnici 
3. třídy, tak KSÚS Vysočiny p.o., vybuduje 
dvě propusti jako protipovodňová opatření, 
která částečně ochrání horní část obce před 
návaly přívalových vod. Pokud žádost nebude 
schválena, provede tyto úpravy obec Oudoleň 
na vlastní náklady. 

− Zemědělská a.s. Havlíčkova Borová provede 
zatravnění polí v okolí obytné zóny obce 
Oudoleň. Rozsah bude upřesněn na místě 
samém při jednání starosty obce a zástupců 
Zemědělské a.s. Tento požadavek byl 
zakotven do zpracování územního plánu  
obce. 

− s podpisem smlouvy a s předáním staveniště 
firmě Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.a dále 
s jednáním s p. Kučírkem, stavebním dozorem. 

− s vyúčtováním pouťové taneční zábavy. 
− s informacemi ze zasedání valné hromady Svazku 

obcí Podoubraví, které se uskutečnilo 18. 6. 2007. 
Na tomto zasedání byl schválen rozpočet, zpráva 
o výsledku přezkoumání, byly podány informace o 
předání sítě MAN a dále o pořádání 
Podoubravského víceboje 2007. 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 
− pozvat na příští zasedání p. Zdražila, Oudoleň  
− sehnat firmu na projekt opravy místního 

koupaliště. 
− oslovit firmu ENVIREX.  
Obecní zastupitelstvo zamítlo:  
− nabídku firmy Sdružení profesionálních tvůrců 

filmu & tv, Velké Meziříčí, týkající se natáčení 
dokumentárního filmu o obcích. 

Tajemství úspěchu není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.            Thomas Alva Edison  

 



� PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA    
Příští zasedání obecního zastupitelstva se  bude konat  ve čtvrtek  26. 7. 2007 od 18.00 hodin 
v kanceláři obecního úřadu. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Za obecní zastupitelstvo obce Oudoleň:                                 
          Augustin Václav                                                                               
             starosta obce
 
 
 
 
 
 
 
� ZÁKLADNÍ ŠKOLA :     
    Školní rok už je skoro za námi, děti už 
se těší na vysvědčení a na zaslouženou 
dvouměsíční odměnu - prázdniny. 
Poslední měsíc školy nám utekl rychleji 
než ty předchozí možná i proto, že jsme si 
jej zpestřili zajímavými akcemi: 
1. 6. Využili jsme pozvání ze ZŠ v 
Havlíčkově Borové a zúčastnili jsme se 
programu, který žáci devátého ročníku 
připravili ke Dni dětí. Běh na čas a plnění 
úkolů orientovaných na povolání se všem 
líbilo. 
4. 6. Školní výlet na Lipnici , to nebyla jen 
prohlídka hradu. Skupina FABER poutavě 
a vtipně děti seznamovala s životem ve 
středověku, a tak Adélka zaujala místo na 
trůně po boku Karla IV. jako jeho třetí 
manželka Anna Svídnická, Míša se stal 

Výsledky hlasování v anketě   
k možné výstavbě větrných elektráren   

v katastru naší obce ve dnech 22. - 23. 6. 2007 
 

Počet občanů v obci ve věku  od 16 let výše  284 

Počet občanů, kteří se zúčastnili ankety           144    

Počet platných hlasů                                                 144     tj.  50,7   % 

 

Počet hlasů pro výstavbu  větrných elektráren           62     tj.   43  % 

Počet hlasů proti  výstavbě větrných elektráren          82     tj.   57  % 

UPOZORNĚNÍ  PRODEJNY  JEDNOTY 
      Ve čtvrtek  5. července 2007  bude zavřeno  – je státní svátek. 
      V pátek 6. července 2007  bude prodejna Jednoty v Oudoleni otevřena jako v sobotu, tj. od 7.00 
do 10.00 hodin, prodej chleba a pe čiva bude stejný jako každý pátek.  
     V sobotu 7. července 2007  bude otevřeno jako obvykle v sobotu, tj. od 7.00 do 10.00 hodin.  

 

U P O Z O R N Ě N Í 
      Od 1. 9. 2007 je možnost pronájmu místního pohostinství v Kulturním domě v Oudoleni. Bližší 
informace je možné získat na č. tel.: 569 642 201. 

 
     Zakazujeme ukládání odpadu z vlastních pozemků (odpadu ze zahrádek) na veřejné prostranství. 
 



panošem a Lukáš byl pasován 
na rytíře, dostal zbroj a byl 
vysazen na koně,  žáky ve 
středověké škole, kde byla 
nejdůležitější pomůckou 
rákoska, představovali Míša s 
Kubou, z Matýska se stal mistr 
Petr Parléř, nezáviděníhodnou 
roli pacienta středověkého 
lékaře dostal Honza,...Pobavili 
jsme se i poučili. Další 
zastávkou na našem výletě 
byla záchranná stanice  pro 
ohrožená zví řata v Pavlově.  
6. 6. Pozvali jsme na 
návšt ěvu žáky ZŠ v Uhelné 
Příbrami . Děti z Uhelné 
Příbrami předvedly scénky z 
historie své obce a na oplátku 
jim a dětem z Havlíčkovy 
Borové  naše děti zahrály 
pohádku O strašidlech. Dopoledne pokračovalo vybíjenou a během v terénu a plněním různých úkolů.  
13 .6. Naši žáci  zahráli pohádku O strašidlech   v Nové Vsi pro děti  ze ZŠ a pro MŠ z Vísky. 
18. 6. Navštívila nás dívka z Keni , která dětem vyprávěla životě v Africe. 
25. 6.  Hráli jsme pohádku O strašidlech  dětem z MŠ v Krucemburku 
25. 6. Jak už je tradicí na konci školního roku, přespávali jsme ve škole . 
                                                                                                       Mgr. Losenická Dagmar, ředitelka školy 
A některé postřehy dětí z 5. třídy: 
      Dne  4. 6. jsme jeli na školní výlet na Lipnici a na záchrannou stanici v Pavlově. Nejvíc se mi líbilo v 
Pavlově na záchranné stanici pro zvířata. Tam nám ukázali, jaké kryty se mají dávat na elektrické sloupy 
nebo jak mají být stavěné, aby neublížily ptákům, kteří na sloupy sedají. Do jedné stále otevřené klece 

běhaly veverky, které byly zraněné a na záchranné stanici se o 
ně postarali. I výlet na Lipnici byl hezký, ukázali nám  v 
polohumorném podání, jak to bylo ve středověku. 
      Na školním výletě na Lipnici se mi nejvíce líbilo, jak moje 
kamarádka usedla na trůn a kamarád na koně v rytířském 
ústroji. V Pavlově se mi líbila veverka, výr velký a želvičky. 
Líbilo se mi taky to, jak paní vyprávěla o zvířátkách, která byla 
poraněna. 
      Dne 18. 6. k nám do školy přijela z Keni holka jménem Rut. 
Líbilo se mi to, jak nám předtancovávala africký tanec. 
Překvapilo mě, že se tam děvčata mohou vdávat v jedenácti 
letech. A také mě ještě překvapilo, že nemohou nikde jezdit, že 
nemohou sami do lesa. (Poznámka: V Keni je těžké dostat 
povolení k vycestování do ciziny. Do lesů - pralesů mohou jen s 
průvodcem, aby je chránil před šelmami.) 
      Dne 1. 6. byl Dětský den v H. Borové běhali jsme na louce, 
na poli, v lese, plnili jsme všelijaké úkoly, potom jsme šli do 
obchodu a do školy. Jak jsme v H. Borové běhali, tak jsme 
skoro nemohli dojít (cesta byla dlouhá). 
      13. 6. Tento den jsme hráli divadlo v Nové Vsi. Scéna byla 
malá a jen tak tak jsme se tam vešli, ale bylo to fajn. Přišlo až 
70 dětí z Vísky z MŠ a dětí ze ZŠ v Nové Vsi. Potom jsme šli 
na nanuka a na kofolu. 
      6. 6. Přijela k nám Uhelná Příbram. Hráli jsme s nimi 
vybíjenou a bohužel oni vyhráli.  
 
� MATEŘSKÁ ŠKOLA:    
     Měsíc červen jsme v mateřské škole zahájili Dnem dětí 

v Havlíčkově Borové. Žáci 9. třídy připravili pro děti dopolední program v přírodě v okolí školy se 
soutěžemi. 



     V Mateřské škole v Oudoleni, pak děti dostaly nové hračky. V tomto měsíci pracuji s dětmi v tématu 
„Děti a svět.“ Děti se seznamují s dětmi různých zemí prohlížením v encyklopediích a vyprávěním. 
Velkým zážitkem pro děti byla návštěva dívky z Afriky ze státu Keňa.    
       V úterý 26. 6. proběhlo na obecním úřadě Rozloučení předškoláků s mateřskou školou. Rozloučení 
se zúčastnili rodiče, prarodiče a kamarádi dětí. Pan starosta přednesl krátký projev a popřál dětem 
úspěšný start do 1. třídy. Předškoláci: Bačkovský Tomáš, Bencová Ivana, Kubátová Kateřina, Losenická 
Jana, Stehno Petr a Stehnová Anna předvedli 
velmi pěkný program a přesvědčili všechny 

přítomné, že jsou na školu dobře připravení. Za 
odměnu dostali sladkosti vyrobené pí. Blankou 
Zvolánkovou a na památku pohádkovou knížku.                  
                                           pí. Váňová, učitelka MŠ

=========================================================================== 
� CO   NOVÉHO   NA   VYSOČINĚ  -  ČERVEN  2007 
Opravy silnic probíhají naplno 
Více než 700 miliónů korun vydá kraj Vysočina 
v tomto roce na opravy silnic druhé a třetí třídy. 
Vyjmenované akce lze nalézt na 
http://www.ksusv.cz/akceeib.php. Právě poměrně 
masivní investice kraje do oprav krajských silnic 
společně s investičními akcemi na krajské silniční síti, 
které jsou v této době současně realizovány obcemi, 
městy a státem, způsobují vznik řady problémů pro 
řidiče. Je nám jasné, že dopravní prostupnost 
Vysočiny je opravami silnic omezená, ale chceme-li 
efektivně využít úvěru poskytnutého Evropskou 
investiční bankou a především chceme-li alespoň 
částečně snížit obrovskou zanedbanost naší krajské 
silniční sítě, nemáme jinou možnost, než intenzivně 
opravovat, rekonstruovat a investovat. 
Samozřejmě, věci se mají dělat promyšleně a 
s rozmyslem. Stejně jako ostatní řidiče i mě zlobí čas 
od času nekvalitně označená objízdná trasa nebo 
existující značka, která nemá žádný smysl, protože 
oprava ještě nezačala nebo neprobíhá nebo již dávno 
skončila. Všechny tyto věci se stávají. Proto prosím 
nejen řidiče, ale i starosty a vůbec zaměstnance 
obecních úřadů a samozřejmě i další občany, aby na 
nedostatky Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny 
upozorňovali (krajský dispečer 567 117 117). Zároveň 
je však nutné si uvědomit, že zhotovitelů staveb jsou 
desítky a rovněž se u různých staveb mohou lišit i 
investoři (kraj, obec, město, stát apod.), proto nemusí 
být vždy jednoduché nápravu oznámené závady 
rychle zajistit. 
Vzdělávání senior ů 
Možná si toho spousta občanů ani nevšimla, ale na 
začátku června proběhla v Rančířově u Jihlavy pod 
patronací Vysoké školy polytechnické Jihlava 
mezinárodní konference s názvem Současnost 

a perspektivy seniorského vzdělávání na vysokých 
školách v České republice a v Evropě. Konference se 
konala u příležitosti 20. výročí založení seniorského 
vzdělávání u nás. Účastníky byli zástupci všech 
vysokých škol v České republice a také zástupci 
z Francie a Holandska. 
O konání této akce se zmiňuji zejména ze dvou 
důvodů. 
Tím první důvodem je, že považuji za důležité 
upozornit, že se naší veřejné Vysoké škole 
polytechnické v Jihlavě podařilo velmi rychle zaujmout 
významné místo v oblasti vzdělávání seniorů. 
Univerzita třetího věku se stává velmi úspěšným 
projektem a já věřím, že se postupně bude rozšiřovat 
do oblasti celé Vysočiny. 
Tím druhým důvodem mého zájmu o tuto konferenci 
je potom vlastní smysl a důležitost realizace projektu 
vzdělávání seniorů na Vysočině. Je jasné, že ke 
spokojenému životu patří nejen fyzická, ale také 
duševní svěžest. Právě Univerzita třetího věku 
skvělým způsobem umožňuje seniorům nejen 
získávat další znalosti, ale také zúročit a zhodnotit své 
životní zkušenosti. Některé závěrečné práce z oblasti 
historie, umění nebo sesbírání statistických údajů jsou 
totiž velmi cenné a to buď dalším obohacením naší 
historie nebo i možností jejich praktického využití. 
Co je již dnes zřejmé, je skutečnost, že kapacita 
Univerzity třetího věku přestává stačit poptávce 
zájemců a rovněž tak je zřejmá i obtížnější dostupnost 
studia pro seniory ze vzdálenějších míst kraje. Na 
druhé straně nic nebrání konání výjezdních přednášek 
a kurzů. Za sebe si dovedu představit, že kraj by 
takovéto aktivity třeba i různých vysokých škol na 
základě dopředu domluveného systému a pravidel 
podpořil. 

Miloš Vystrčil, hejtman Vysočiny, www.vystrcil.cz 
=========================================================================== 



� STOLNÍ   TENIS  
Skon čila sezóna 2006 – 2007.  
     Chceme tímto informovat o působení a výsledcích našich stolních tenistů v regionální soutěži kraje Vysočina. 
Zastoupení jsme měli v okresní soutěži I. a II. třídy. Po dobře rozehrané polovině soutěže se obě družstva 
pohybovala v polovině tabulky. Druhá půlka soutěže byla poznamenána zraněními a nemocemi klíčových hráčů, a 
tak se nasazovali hráči nižší výkonnosti, takže se spíše hrálo o udržení, což se podařilo a všichni doufají, že 
nastávající sezóna bude úspěšnější. 
     Hrálo se v tomto složení : 
I. třída        II. třída 
Hamanová Magda - Brno    Sláma Zdeněk  - Oudoleň 
Fejfar Vlasta  - Příjemky   Polívka Jaroslav - Žďár n/S. 
Voldán Jiří  - Bílek    Hamerník Jiří  -  Oudoleň 
Chvojka Milan st. - Cibotín    Kováčik Milan  - Pardubice 
Ondráček Zdeněk - Oudoleň   Kryštofek Jiří  - Oudoleň 
        Chvojka Milan ml. - Cibotín. 
     Všichni hráči jsou členy TJ Sokol Oudoleň. 
 

Regionální přebor HB I.třídy 
  Název mužstva Utkání Výher Remíz Proher Kont. Sety Zápasy Body 

1. Chotěboř E 16 12 2 2 0 625:513 171:117 42 

2. Přibyslav B 16 12 1 3 0 641:488 179:109 41 

3. Kámen A 16 10 2 4 0 611:516 163:125 38 

4. Ledeč B 16 8 2 6 0 600:529 154:134 34 

5. SB Světlá B 16 7 2 7 0 578:544 153:135 32 

6. Jitkov A 16 4 3 9 0 530:619 128:160 27 

7. ZŠ Nusle-Dvořák B 16 4 2 10 0 552:589 134:154 26 

8. Oudoleň A 16 4 1 11 0 436:635 102:182 25 

9. Havl.Brod C 16 3 1 12 0 502:642 108:176 23 

 
Regionální přebor HB II.třídy 

  Název mužstva Utkání Výher Remíz Proher Kont. Sety Zápasy Body 

1. Havl.Brod D 20 17 3 0 0 878:480 259:101 57 

2. ZŠ Nusle-Dvořák C 20 15 4 1 0 799:575 226:134 54 

3. Chotěboř F 20 11 6 3 0 788:566 220:140 48 

4. SB Světlá C 20 12 2 6 0 775:591 220:140 46 

5. Jitkov B 20 12 1 7 0 736:640 195:165 45 

6. SB Světlá D 20 10 2 8 0 718:681 185:175 42 

7. Přibyslav C 20 7 1 12 0 666:717 172:188 35 

8. Havl.Brod F 20 5 2 13 0 545:783 141:219 32 

9. Havl.Brod E 20 4 1 15 0 513:830 119:241 29 

10. Oudoleň B 20 3 3 14 0 576:812 129:231 29 

11. Ledeč C 20 1 1 18 0 540:859 114:246 23 

 
Jednotlivci – žeb říček hráčů na rok 2007  (Celkem bylo registrováno a bodováno 180 hráčů.): 
 

Hamanová Magda  -   25    Ondráček Zdeněk - 127 
Chvojka Milan st. -   58    Hamerník Jiří  - 135 
Voldán Jiří  -   93    Polívka Jaroslav - 143 
Fejfar Vlasta  - 100    Chvojka Milan ml. - 149 
Sláma Zdeněk  - 102    Kováčik Milan  - 178 
Paušíma Milan  - 112    Kryštofek Jiří  - 179 
 

     Oddíl stolního tenisu tímto děkuje TJ Sokolu Oudoleň a Obecnímu úřadu Oudoleň za pomoc a podporu, jak při 
organizování utkání, tak  turnajů a doufá, že spolupráce i nadále vydrží. 
=========================================================================== 
 



� KULTURA 
 
 

 

 
 
 
 

 
Rozpis pohotovostních služeb stomatolog ů – Havlíčkův Brod  

  
30. 6. - 1. 7.  Dr. Mottl, Havlíčkův Brod, Dobrovského 2023  569 424 211 
  5. -     6. 7.  Dr. Staňková, Havlíčkův Brod, Dobrovského 2023  569 426 108 
  7. -     8. 7.  Dr. Swaczyna, Okrouhlice 186  569 489 174 
14. -   15. 7.  Dr. Maštálka, Ledeč n/S., Haberská 450  569 721 553 
21. -   22. 7.  Dr. Novotná, Havlíčkův Brod, Kalinovo nábř. 605  569 424 499 
28. -   29. 7.  Dr. Pumprová, Havlíčkův Brod, Hrnčířská 2925  569 428 238 
  4. -     5. 8.  Dr. Pullmann, Maleč 100  569 692 123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU - KINO 
ČERVENEC - SRPEN  2007 

4.7. středa v 19,30 hodin 
PUSINKY                                   Nový český film. 
90 min., přístupný od 15 let, 54,- + 1,- Kč 
20.7. pátek v 19,30 hodin 
HORY MAJÍ OČI 2.                     Americký horor. 
Titulky, 90 min., přístupný od 15 let, 54,- + 1,- Kč 
1.8. středa v 19,30 hodin 
PIRÁTI Z KARIBIKU 3 – NA KONCI SV ĚTA 
Závěr veleúspěšné pirátské série. 
Titulky, 170 min., přístupný, 52,- + 1,- Kč. 
31.8. pátek v 19,30 hodin 
ROMING                                    Česká komedie. 
105 min., přístupný, 54,- +1,- Kč 
Předprodej vstupenek je půl hodiny před 
začátkem představení. 
ŠATNA 2,- Kč/ ks –ÚSCHOVNA KOL 4,- Kč/ ks.  
Telefon kina 569 695 907.    
Děkujeme za návštěvu. 

 

KINO KRUCEMBURK–LETNÍ  KINO  
ČERVENEC 2007 

 
4.7. středa 21.45 
KRVAVÝ DIAMANT              Válečné drama USA. 
přístupný od 12 let, titulky 144 min. vstupné 70,- 
6.7. pátek 21,45 
DIVOČÁCI         Komedie USA. 
přístupný, titulky, 90 min., vstupné 70,- 
7.7. sobota 21,45 
PRÁZDNINY  PANA  BEANA 
Bláznivá komedie Velké Británie. 
přístupný od 15 let, titulky, 90 min. vstupné 70,- 
11.7. středa 21,45 
HORY  MAJÍ  OČI  2                             Horor USA. 
přístupný od 15 let, titulky, 90 min., vstupné 70,- 
13.7. pátek 21,45 
SPIDER – MAN  3                Dobrodužný film USA. 
přístupný, 139 min., vstupné 70,- 
22.7. neděle 21,30 
300: BITVA  U  THERMOPYL 
Historický komiksový film USA. 
přístupný od 12 let, titulky, 117 min., vstupné 70,- 
24.7. úterý 18.00 – stálé kino 
24.7. úterý 21,30 – letní kino 
SHREK  TŘETÍ 
Další pokračování úspěšné pohádky USA. 
přístupný, česká verze, 93 min., vstupné 70,- 
25.7. středa 21.30  
PIRÁTI  Z KARIBIKU  -  NA  KONCI  SV ĚTA 
Pokračování úspěšného filmu USA. 
přístupný, titulky, 168 min., vstupné 70,- 
27.7. pátek 21,30 
VRATNÉ   LÁHVE                   Úspěšný český film. 
přístupný, 103 min., vstupné 70,- 
28.7. sobota 21,30 
SUNSHINE                                  Sci-fi thriller USA. 
přístupný od 12 let, titulky, 108 min., vstupné 70,- 
31.7.úterý 21,30 
BAREVNÝ  ZÁVOJ               Romantický film USA. 
přístupný od 12 let, titulky , 125 min., vstupné 65,- 

                                                                                ŽIVOTNÍ   JUBILEA  

                      V měsíci červenci oslaví  výročí narození: 

                      Dvořáková Božena , Oudoleň  130 
                      Rázlová Hana, Oudoleň 65    

                       Zdražil Václav, Oudoleň 142                            

                                                                                           BLAHOPŘEJEME!  

KINO CHOTĚBOŘ 
ČERVENEC  2007 

1. – 8. července  
FESTIVAL  FANTAZIE 
10.7. úterý  20.00 
HUDBU SLOŽIL, SLOVA  NAPSAL 
Americká komedie. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 104 minut, 65,- Kč 
13. 7. pátek 20.00 
14.7. sobota 17.00 a 20.00 
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SV ĚTA 
Pokračování úspěšného dobrodružného filmu. 
Mládeži do 12 let nevhodný, 170 minut, 70,- Kč 
16. – 29. července 
KINO  UZAVŘENO   
31.7. úterý 20.00 
VDÁŠ SE, A BASTA! 
Americká romantická komedie 
Mládeži do 12 let nevhodný. 102 min. 60,- Kč 
 


