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Vše nejlepší do nového roku Vám přeje město Karolinka

Informace
z městského úřadu
Slovo starosty
Vážení občané,
jménem rady města Vám přeji do roku 2002
hodně zdraví, pohody a optimismu.
Změny zákonů včetně úpravy cen energií a služeb
se dotknou každého z nás. Projeví se to samozřejmě i
v Karolince v různých oblastech. Ceny se zvyšují u
vodného-stočného a v odpadovém hospodářství díky
novému zákonu č. 185/2001 Sb. Není to v žádném
případě pro zvýšení příjmu městského rozpočtu.
Zastupitelstvo města Karolinka schválilo na svém
15. zasedání konaném dne 7. 11. 2001 obecně závazné
vyhlášky týkající se likvidace domovního odpadu a
poplatku za tuto službu. Děje se tak z důvodu změny
zákona o odpadech, kdy dochází k razantnímu zvýšení
poplatku za uložení odpadu na skládku, což se nejvíce
podílí na desetiprocentním navýšení poplatku na osobu.
K tomuto bodu bych chtěl jen podotknout, že pokud
každý z nás do budoucna neomezí produkci odpadů,

dočkáme se v brzké době ještě většího navýšení cen.
Jedná se o to, že málo nakupujeme zboží ve vratných
obalech a mnozí z nás sypou do popelnic to, co tam
nepatří (trávu, větve, železný šrot, kamení ze zahrádek
apd.) Výsledkem je, že produkce odpadu na hlavu
stoupá. Proto apeluji na každého, aby začal svým
uváženým chováním postupně snižovat produkci
odpadů a to v zájmu své peněženky. Ještě pro
vysvětlení toho proč netřídíme ve větším rozsahu bych
chtěl zdůraznit, že třídění má smysl jen tehdy, je – li
odbyt na vytříděné suroviny a proto naše město nebude
třídit odpady jen proto, abychom již nyní učili občany
si zvykat na tento způsob chování s vědomím, že se
nemálo prodražuje a surovina stejně skončí na skládce
jako jiný netříděný odpad.
Přispět má k tomu i umožnění třídění odpadů, které
je zatím zastoupeno pouze možností třídění PET láhví
prostřednictvím žáků naší školy, kteří mají ve škole
prostor vymezený k likvidaci tohoto odpadu. Rovněž
jsme přistoupili k rozmístění většího počtu kontejnerů
na sklo, které je nemalou složkou odpadu a významně
se podílí na celkové tonáži. Třídění odpadu by se do
budoucna mělo stát hlavním bodem v úspoře nákladů
na likvidaci odpadů a tím i našich prostředků. Zatím
však tento systém v rámci republiky nefunguje tak, jak
si asi autoři zákona představovali, ale připravovat se na
třídění musíme již nyní.

Další významná změna se dotýká systému
zpoplatnění, což se dotkne občanů bydlících
v bytovkách, kteří byli doposud napojeni na SIPO a
platili odpad poměrnou částí jako u nájmu apd. Tito
občané budou platit poplatek jednorázově městu (ať už
složenkou, či přímo do pokladny) stejně jako každý
jiný občan našeho města a to v termínu splatnosti od
1. 1. 2002 do 31. 1. 2002. Správci budov již byli
informováni o této změně.
Ke změně došlo i na úseku likvidace nebezpečných
odpadů, které se již nebudou shromažďovat ve sběrném
středisku v areálu BP, ale dvakrát ročně proběhne svoz
tohoto odpadu na vyhrazeném místě, souběžně
s likvidací velkoobjemového odpadu. O termínu budete
informováni obvyklým způsobem.
Pro majitele chat upřesnil zákon způsob
zpoplatnění, jelikož v této oblasti byly mezi obcemi
největší rozdíly, a budou platit poplatek ve výši jedné
osoby za rok ( v našem případě to bylo v roce 2001 ve
výši dvou osob).
Zároveň bych rád znovu apeloval na všechny, kdo
pálí odpad v kotlích, případně na otevřeném ohni.
Mějte prosím ohled ke svým spoluobčanům a
neobtěžujte je splodinami, které jsou v mnohých
případech rakovinotvorné a v lepším případě vytvářejí
jen nedýchatelné prostředí pro ty, kteří jsou právě na
procházce. Vždyť staré boty, plastové láhve, barvy,
ředidla apd. do kotle nepatří a ta úspora hmotnosti je
neadekvátní ke znečištění ovzduší. Doufám, že je již
většina těch, kteří chápou námi zvolený způsob
likvidace odpadů, že nám jde o zlepšení našeho
životního prostředí a zlepšení ohleduplnosti jedinců
vůči sobě, stejně jako nechceme zbytečně navyšovat
platby za tyto služby. Zatím jsme na začátku cesty
k ideálnímu stavu a společnými silami se nám snad
podaří k němu co nejvíce přiblížit.
Změna je i v tom, že okolní obce Nový Hrozenkov
a Velké Karlovice uzavřely smlouvu na svoz
komunálního odpadu s firmou JOGA Luhačovice, bez
avizování záměru Bytovému podniku, který tuto službu
doposud prováděl. Proto byla přijatá určitá opatření,
tak aby podstatně neovlivnila situaci v Karolince, kde
zůstává týdenní cyklus svozu, který se osvědčil. Čas
ukáže, zda cizí firma zajistí při čtrnáctidenním svozu
lepší služby včetně třídění za nižší cenu.
Zimní počasí a velké množství sněhu ohrožují
každodenní život každého z nás. Pracovníci Bytového
podniku zajišťují údržbu s maximálním nasazením a
možností stávající techniky ve dne i v noci. Přesto není
a nebude stav ideální a nedá se vyhovět představám
všech, protože již není kam sníh dávat. Hrozí
poškození oplocení, zeleně, značek,
vozidel
odstavených na nevhodných místech…Zvláště
zarážející je bezohledné jednání majitelů vozidel, kteří
ve většině případů odstaví vozidlo bez toho aniž by si
odházeli prostor mimo odhrnutou komunikaci. Dochází
pak k situacím, kdy ostatní vozidla mají problém
projet, o autobusech a nákladních vozidlech nemluvě.
Značné škody se začínají projevovat na střechách díky
množství sněhu a namrzání okapů včetně následného
zatékání do objektů
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I řidič tohoto vozidla SPZ VSI 64-72 přispěl ke
zhoršení údržby komunikací
Proto žádáme všechny o pochopení a pomoc při
překonání kalamity a hlavně ohleduplnost a soudnost
při hodnocení tzv. „katastrofálního“ stavu v Karolince.
Je nutné se objektivně podívat i v okolních obcích a
městech, zda je to tam lepší nebo horší.
Děkujeme za pomoc a spolupráci všem, kteří se
podílí dle možností na zvládnutí této situace.
Mimo jiné příznivé zprávy byl v závěru roku 2001
uveden do provozu peněžní bankomat České spořitelny
u vstupu do radnice a věříme, že bude sloužit ke
spokojenosti všem uživatelům.
Technicky je provedeno a dokončeno posílení
rozvodů nízkého napětí v Raťkově včetně trafostanice
a SME Valašské Meziříčí je uvede do provozu po
nezbytných administrativních úkonech během ledna.
Ing. Klíma Luděk,starosta

Kostel Panny Marie Karmelské pod sněhovou
přikrývkou
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Příspěvky
Něco k zamyšlení
Vzhledem k tomu, že stále kolem sebe slyšíme
jen nářky nad špatnou finanční situací a dostal se
mi do rukou zajímavý článek z průzkumu
celosvětové nejen finanční situace, zveřejňujeme ho
v plném znění.
Kdyby se celá populace planety Země smrskla na
vesnici o stu obyvatel, kde by však zůstal zachován
poměr všech lidských odlišností – jak by potom tahle
maličkatá, různorodá vesnička vypadala? Tak to
přesně bylo předmětem pátrání Philipa M.Hartera,
lékaře z Nemocnice u Stanfordské Univerzity. Tady
jsou výsledky jeho výzkumu.
Ve vesnici by žilo:
-55 Asiatů, 21 Evropanů, 14 obyvatel ze Západní
polokoule , 8 Afričanů
-52 žen, 48 mužů
-70 „barevných“, 30 bělochů
-70 jiného vyznání, 30 křesťanů
-89 heterosexuálů, 11 homosexuálů
-6 lidí by vlastnilo veškerý světový majetek
-6 by bylo z USA
-80 by žilo v domě, který by neodpovídal standartu
-70 by neumělo číst
-50 by trpělo podvýživou
-1 by byl na prahu smrti
-1 by byla těhotná
-1by měl vysokoškolské vzdělání
-1 by vlastnil počítač
Následující je pouze anonymní interpretace výše
uvedených faktů: Přemýšlejte o tom tímto způsobem.
-Žijete-li v pěkném bytě, máte dost jídla a umíte
číst, jste členem velmi úzké skupiny.
-Máte-li pěkný byt, jídlo, umíte číst a vlastníte
počítač, jste členem elity.
-Pokud se vzbudíte toto ráno a budete více zdraví než
nemocní, jste šťastnější, než celý milion lidí,
který nepřežije tento týden
-Pokud jste nikdy nebyl v bitvě, nezažil osamělost
uvěznění, utrpení mučení, nebo sevření hladu,
jste na tom lépe než 500 miliónů lidí tohoto
světa
-Pokud můžete chodit na mše do kostela, aniž byste se
museli obávat ponížení, zatčení, mučení nebo
smrti, jste šťastnější než miliarda lidí, kteří
nemají to štěstí.
-pokud máte jídlo v lednici, oblečení na sobě střechu
nad hlavou a kde spát…jste bohatší než 75%
lidí na této planetě.
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-Máte-li peníze v bance, ve své peněžence a střádáte si
do kasičky… jste mezi 8% nejbohatších lidí
světa.
-Pokud jsou vaši rodiče stále naživu a svoji…jste velmi
vzácný případ.
-Držíte-li hlavu zpříma s úsměvem na tváři a jste
skutečně vděční…, jste požehnaní, protože
většina lidí má tu možnost, ale nedělá to.
-Pokud můžete číst tuto zprávu, jste požehnaní dvakrát,
protože na vás někdo myslel, a co víc, jste
ještě požehnanější než více než dvě miliardy
lidí, kteří nedokážou číst vůbec.
Mějte hezký den, spočítejte si svá požehnání a přečtětee
tuto zprávu dál, abyste připomněli všem ostatním, jak
jsme požehnaní.
Tolik přepsaný text. Snad se Vám líbil a pomohl
Vám aspoň na chvíli zapomenout na naše všední
malicherné starosti.
Tomáš Jochec za redakční radu

Tradice – chceme je
zachovat?
Když se blíží zimní období, mnozí si připomenou
nastávající starosti spojené se zimou, množstvím
přidělených sněhových vloček a starosti o teplo
v domácnosti, co na sebe, abychom udrželi své tělesné
schránky nenarušené chladem.
Jsou však jen tyto vzpomínky a přicházející
skutečnosti zimy?
Každé roční období má svůj půvab, svoji
přitažlivost, svou krásu i trochu trápení podle toho, co
kdo očekává, jak na něj působí, jak je chce prožít.
Mnozí pamětníci jistě si zavzpomínají na mnohé
slavnosti, tradice, připomnění svátků i oslav.
Patřím k těm, kteří si každoročně rádi připomínají
příchod vánočních dnů s předvěstí, v začátku měsíce
prosince, tradici spojenou s kouzlem Mikuláše, čertů i
dalších postav – trochu historických, trochu mýtických,
trochu pohádkových.
Letošního roku při procházce naším městem bylo
velmi k vidění těchto krásně oděných postav, které
navozují u dětí obavy, u dospělých vzpomínky na svá
dětství, ale vždy spojené se zvláštním pocitem něčeho
zvláštního, mýtického.Proč tak málo v letošním svátku
„Mikuláše?“ chceme udržet tuto tradici? Již tak
ztrácíme mnohé jiné a tím se připravujeme o jejich
kouzlo, což je škoda. Naše město by mělo ožít těmito
postavami, přinést osvěžení, zvláště, je-li k tomu
nakloněna královna zima se svojí sněhovou nadílkou.
Jak už to tak v životě bývá, bez popostrčení, bez
trochy aktivity, mnohé zapadá v zapomnění, ale
nechceme-li zapomenou, musím si trochu pomoci.
Vidím možnost ve včasném připomnění, případně
povzbudit zájemce formou soutěže o hezkou masku
apod. Nápadů se dá jistě realizovat více.
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S tím souvisí i hezké vyzdobení svých domů, ulic
v předvánoční atmosféře, nic však přehnaného,
komerčního, chceme přece prostředí líbivé a taky
malinko kouzelné. Sami sobě vytváříme pohodu, aby
nám vydržela co nejdéle, vždyť trápení je stále mnoho
a žel, postihuje zase a zase nás – lidi.
Hána Petr

Sport
Zpráva o činnosti oddílu
stolního tenisu Karolinka
Oddíl již má více jak 20 členů, přičemž se hlavně
snažíme o rozšíření mládežnické základny. Dvě
družstva dospělých, kdy „A“ družstvo hraje Krajskou
oblast a jako nováček soutěže svým 7.místem po
1.polovině odehraných zápasů dobře reprezentuje
město Karolinka. Naše „béčko“ hraje okresní přebor,
kde již dostávají možnost hrát mistrovská utkání i
mladí hráči z dorostu (Tylčer, Mynarčík). Také v tomto
družstvu je viděl veliké zlepšení.
Hlavní úkol, který jsme si na začátku roku dali, a to
věnovat se mládeži, se nám taky daří. Žáci a dorost se
pravidelně účastní Okresních bodovacích turnajů ve
Vsetíně, kde např. v mladších žácích je po čtyřech
turnajích na prvním místě náš Radek Holiš a na 8.
Mynarčík Jakub.
Při této příležitosti bychom rádi uctili památku
nedávno zesnulého pana Jaroslava Felixe, který nás
vlastně všechny k tomuto sportu dovedl a který nám
právě s mládeží ještě nedávno pomáhal. Taky bychom
chtěli poděkovat Městskému úřadu Karolinka, vedení
skláren v čele s panem ředitelem Ing. Cardou, bez
kterých by u nás tento sport asi zanikl, ale taky např.
prodejně paní Ježíkové za příspěvek na činnost oddílu.
Za oddíl stolního tenisu
Malina Jiří

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

Inzerce
•

•
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Veškeré druhy osobního a majetkového
pojištění, finanční poradenství, stavební spoření,
penzijní připojištění ve spolupráci s Vámi navrhne
a realizuje: S. Herynk, Generali pojišťovna, a. s.,
Na Kopečku 937, 756 06 Velké Karlovice. Tel.
0657/644 105 nebo 0605/759 572.
Dámská krejčová ušije rychle a kvalitně. Tel.
mobil: 0606/931 093.

•

Oceňování nemovitostí pro daňové a bankovní
účely a pro dědické řízení. Ing. Miroslav Polách,
Vsetín – Semetín 1494, tel. 0657/619193. Kontakt:
paní Jaroslava Vojkůvková, Karolinka 255. Tel.
0737/378662.
FINANČNÍ PORADENSTVÍ. Nevíte, kde
nejlépe a nejbezpečněji umístit úspory? Poradím.
Penzijní fondy, splátkový prodej apod. Libor
Křenek – Karolinka. Mobil – 0737/458894 nebo
0604/296 335 – kdykoliv. Přijedu i domů.
LESNÍ ZNALECKÁ KANCELÁŘ – Ing.
Radek Zádrapa, nabízí oceňování lesů a polností
pro úřední i soukromé účely. V Karolince:
Bařinská 43, tel. 0657/450 486, 0603/865 379, ve
Vsetíně: U Skláren 781, tel. 0657/612 349.
Koupím poštovní známky – jednotlivě i celou
sbírku. Ing. Jiří Brož, Svazarmovská 1692, Rožnov
pod Radhoštěm. Tel. 0602/764 752.
Marie Hořčicová – obchod s palivy v Novém
Hrozenkově (tel.: 0657/651364) nabízí sezónní
slevy na uhlí, dále prodej koksu, černého uhlí,
dopravu vozidly AVIA a LIAZ, zemní práce,
prodej štěrku, písku a cementu.
TEPAZ – HKM Vás zve do prodejny v Novém
Hrozenkově proti zastávce ČD. Otevřeno Po – Pá
9 – 12, 13 – 17:30, v sobotu 8 – 11 hod. Prodejna
nabízí dárkové zboží, sklo, keramiku, drahé
kameny,zlaté a stříbrné šperky, vonné svíce,
aromatické svíce a další zboží.
Jan Hořelica TRAFIKA – Radniční náměstí 42,
Karolinka Vám nabízí prodej novin a dalších
tiskovin, dobíjecí kupony, na objednávku Twist a
Go sady, spotřební materiál – CD-R, CD-RW,
počítačové příslušenství, baterie, příslušenství
k mobilním telefonům …
Souhrnné jízdní řády pro oblast Horního
Vsacka stále v prodeji na obecních a městských
úřadech v ceně 12Kč/ks. Platnost jízdního řádu je
do 14. 12. 2002.
P r o d á m elektrický rozvaděč, plynový kotel
DESTILA 32 kW. Cena dohodou. Kont.: tel.: 450
270
Nová inzertní a reklamní společnost E.C.Servis
s.r.o. Karlovy Vary zahajuje svou činnost od
3.1.2002 a to na bázi elektronické interaktivní
inzertní služby.Prostřednictvím našich kanceláří
Vám můžeme nabídnou služby, a to jak pro
občany, tak pro soukromé podnikatele a firmy. Své
zakázky – INZERÁTY – můžete podat v kanceláři
společnosti, která se nachází ve Velkých
Karlovicích – budově ZOD /v budově za poštou /,
úřední dny Úterý – Čtvrtek od 9,00 – 12,00 hod.
13,00 – 16,00 hod., případně na tel. čísle :
0604/693 709. p. Kysučanová – regionální
manager.
P r o v á d í m opravy mechanických a
bateriových hodin, hodinek, budíků, výměny
baterií, opravy a krácení pásků. Tel.:
0604/906207 – stále
0657/450784–od 7:00 do 9:30 hod.
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Když potřebujete vybrat ze
sporožirového účtu, vybírejte
z bankomatu České spořitelny, a.s. –
ušetříte čas.
Bankomat České spořitelny, a.s. byl
zprovozněn dne 12.12.2001. někteří klienti si výběr
již vyzkoušeli. Je umístěn v budově Městského
úřadu v Karolince vlevo od hlavního vchodu.
Mnoho z Vás navštěvuje spořitelnu pouze
proto, že si chcete vybrat ze svého sporožirového
účtu peníze. Přitom je tu pohodlná možnost jak
ušetřit nejen svůj čas, ale i své peníze! Za výběr
v hotovosti na přepážce zaplatíte poplatek 15,-+4,Kč, ale ze spořitelního bankomatu Vás výběr stojí
pouze 4,-Kč! Pokud Vám nevyhovuje limit výběru
na kartě do bankomatu, můžete ve své pobočce
požádat o další kartu s vyšším limitem. Výhodné je
také platit kartou na všech místech, např.
obchodech nebo benzinkách, kde uvidíte logo své
karty. Tato služba je bez poplatku.
A jak se vyhnout nechtěnému přečerpání
účtu do mínusového zůstatku? Snadné. Zřiďte si
službu elektronického bankovnictví SERVIS 24.
Získáte tím informace nejen o zůstatku Vašeho
účtu, ale můžete platit všechny platby a zadávat
nové trvalé příkazy, nebo měnit a rušit trvalé
příkazy. To vše z pohodlí domova 24 hodin denně, 7
dní v týdnu a 365 dní v roce.
Pracovníci na přepážkách Vám rádi
pomohou nalézt optimální řešení při využívání
služeb České spořitelny, a.s. pro Vaši plnou
spokojenost.
•

Splátkový prodej elektrospotřebičů a zboží do
domácnosti /lednice, pračky , kávovary apod./
firmy KOMFORT Vám zprostředkujeme po tf.
dohodě.
Kontakt:
tf.0776/621447
nebo
0737/378662 (p.Vojkůvková).

Kultura
D I V A D L O
V KAROLINCE

pokoji jednoho normálního pařížského hotelu.
Komediální miniatury spojují franc. šarm a lehkost
s humorem a momenty překvapení s nečekaným
rozuzlením každé povídky. Na půdorysu setkání ženy a
muže v různých postavách, převlecích a stylizacích se
odvíjí zábavné a nečekané situace s kriminálními
zápletkami. Šest různých postav, šest lidských typů,
šest neobyčejných hereckých příležitostí pro hlavní
představitelku Janu Šulcovou a jejího jevištního
partnera Libora hrušku utváří prostor pro nevídaný
herecký koncert. Právě jejich mnohobarevné herectví
s nezbytným jemně ironickým nadhledem je osou a
hlavní devízou této inscenace. Dále hrají T.Kostkováalt. M. Randová, P.Mikeska.
Inf. na tf. 0657/651 323, 0604 729 914
vstupné: 200,-Kč
***

17. února 2002 v 16,30 hodin
neděle

Vstupte !
Neil Simon – jedna z nejúspěšnějších komedií
slavného autora, režie P.Háša. Dva staří klauni, kteří
více než 40 le spoluvytvářeli komické duo ve
vaudevillech, se mají opět sejít. Po jedenáctileté
odmlce je začne dávat dohromady Willieho synovec
Ben.
Televize
chce
s nimi
natočit
jeden
z nejzdařilejších i nejúspěšnějších skečů – je to vlastně
jejich labutí píseň. Po dlouhých útrapách – staří páni se
nemohou dohodnout, vzájemně se stále jen dráždí,
ačkoliv se v podstatě mají rádi – se nakonec opravdu
ocitnou ve studiu. Ale i tady věčná patálie s oběma
tvrdohlavci pokračuje.
V hl. roli: P.Nárožný, L.Mrkvička, J.Čenský,
L.Švormová.
Inf. na tf. 0657/651 323, 0604 729 914
Vstupné: 200,-Kč
***

27. března 2002 v 19,30 hodin
středa

DEJME TOMU STONOŽKA
20 písniček a ani jedna nebude smutná . Zpívají
J.Molavcová a J. Suchý. Písničky staré i nové, dlouhé i
krátké, cizí i domácí. Smíchu je člověku zapotřebí i v
dobách nelehkých a Divadlo Semafor vzniklo a
existuje právě proto, aby svým divákům důvod ke
smíchu poskytlo. Ten je i smyslem koncertního pořadu.
Dále účinkují: Z.Kučera – piáno, P.Greifoner – bas.
kytara., J.Hájek – bicí nástroje.
Inf. na tf. 0657/651 323, 0604 729 914
Vstupné: 200,-Kč
***

Dopolední představení
20. ledna 2002 v 16,30 hodin
neděle

Mandarinkový pokoj

ZPÍVÁNKY S JITKOU
pro ZŠ a MŠ v 9,00 a 11,00 hodin
Inf. na tf. 0657/651 323, 0604 729 914
Vstupné: 50,-Kč
***

Robert Thomas – Francouzský autor napsal šest
detektivních minipříběhů, odehrávajících se vjednom
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D u b e n /předběžně 28.4.2002/

ABECEDA HVĚZD
zábavný pořad Vladimíra Hrona. Vzhledem
k vytíženosti umělce bude termín upřesněn.
Inf. na tf. 0657/651 323, 0604 729 914
Vstupné. 200,-Kč
***

18. května 2002 v 19,30 hodin
sobota

JOŽKA ČERNÝ
koncert věnovaný především u příležitosti Dne
matek spolu se slavnostním přípitkem maminkám /víno
a nealko bude připraveno v šatně, prosím vemte
s sebou do sálu – v ceně vstupenky/
Inf. na tf. 0657/651 323, 0604 729 914
Vstupné: 200,-Kč

Předprodej probíhá vždy v úterý od 14,00
do 15,00 hodin v divadle.
Marie Chovanečková

Kulturní sál OÚ Hovězí
12.ledna
19.ledna
26.ledna
2.února
3.února
9.února
16.února
23.února

Obecní ples
Valašský bál
Myslivecký ples
Country bál
Dětský karneval
Hasičský – Končinový ples
Sportovní ples
Závody v sestavování PUZZLE

Bližší informace – OÚ Hovězí:
p.Koňaříková Jana:0657-645040,645088
0605 910 548

KINO HOVĚZÍ

mládeži přístupno od 12 let
Vstupné: 30,- Kč
***

27. Ledna 2001 v 19.30 hod.

PŘÍBĚH RYTÍŘE
Dobrodružný film USA, 132 min., české titulky,
mládeži přístupno
Změň svůj osud! Staň se rytířem!
Vstupné: 30,- Kč
***

3. Února 2002 v 19.30 hod.

PEARL HARBOR
Válečné drama USA, 183 min., české titulky,
mládeži přístupno od 12 let
Láska, válka a nejmohutnější letecký útok, jaký
kdy byl natočen!
Vstupné: 40,- Kč
***

10. Února 2002 v 17. a 19.30 hod.

JURSKÝ PARK 3
Dobrodružný film USA, mládeži přístupno
Vstupné: 30,- Kč
***

17. Února 2002 v 19..30 hod.

RYCHLE A ZBĚSILE
Akční film USA, české titulky, mládeži přístupno od
12 let
Vstupné: 30,- Kč
***

13. Ledna 2002 v 19.30 hod.

24. Února 2001 v 19.30 hod.

A.I. – UMĚLÁ INTELIGENCE

FINAL FANTASY: ESENCE ŽIVOTA

Film USA, 146 min., mládeži přístupno od 12 let
Vstupné: 30,- Kč

Akční sci-fi USA, 115 min., české titulky, mládeži
přístupno
Odhalte nový svět!
Vstupné: 30,- Kč

***

20. Ledna 2002 v 19.30 hod.

OPERACE: HaCKeR
Akční film USA, 99 min., české titulky,

Změna programu vyhrazena !
Tento program lze nalézt na Internetu a to
na adrese: http://obec-hovezi.cz
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