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z  mšeho  lyžařského  života,aby  přednesla  svoje  vŽ;pQrinĚr  na
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má  též  své  viáštní  úzÉé  ^fíriy~ /své  žáběrý/.  znaěáý`ĚÚ'záfleprá-
zdněnín br.Hořčiéky  a  také  smd  proto,že  své  fílmH  neměrl  ještě     ťJ'
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Br`riÉ  část  programu byla vyplněna promítmtím 16" fíld zviib-
výdh  a  to:   "Střeží"3  hranice"  ze  státní  půjěomy, "Švýcarská
lyžařská  škola"  a"ýžujeme  ve  šíýcaredh"  od  švýcarské  cestomí

ii``-anceláře  v  Praze  11  Na  Příkopě.
/

pod+ník byl  řádně  ohbĎen  policíi  jako  přednáška  a  wžádáno  po-
voi€ťi`ú  k promítnutí  úzkých  fílmů.  Obecní  dávka  ze  zábav  odpadla.



Po  jedmání  s Pedagqgiók®-úiámm®ú  o  sál iri=++"aaiš;1ayově  ulici  a
_-1-.`              +T.                    `r,

Klůbem kinoanatérů  o  ťšái  v  P];a.ze  lr, TrQji.S]gá  -ql.  byl  ?adán  sál
D  e  n  i  s  o  v  a    ú  s  t  a  v  u    v Praze  11  Štěpánská  ua.

`-.ť-:.í.         -:`__+ Pře`dprodej  vstůpe-nek  převzal  ochotně   "Sportovní  závod  Fr.Hhěv-
+kovský  v  Praze~  Íi  -t  Spáie-riá  ui.23á  a  piopágační  iet`áčky  /5oo  kusů/

dodal  zdama  br.Cta  Prokš.   .
Cena  vstupného  stanov`eri+ ria-Kčs  lQ .--. t
Výslě`dek:\`

Přednáškovy  a  filmov];  večer  splnil  dobře  své. postári.   Sál  byl
naplpěn,bylo.-prodáno  celk`ezp  489  vstupen*i_ pQdle  podrobného  vy-
účtování+yi; Jč`istých Kčs  3.CE2.-~.
S  přednáškou m.Jelínka,jejž  uv.edl  br.Víť,Éyli-1yžař±  spokojeni,
jen  neměl  P±;Jelínék  v+ zápaiu přetáĚmůút+ stanoiren]ř  ěas.
Eiimý  nebyiý  sicff3  -nejn®vější-;aie  ceikem  byiýT siušné.  Poune  jeden
díI  Uyžařšké  školy"` byl  v: krabici-zaměněn  z  půjěovziy  nějakÉmi
těml  známými   t'radostmi  ve  Švýca]=echp  a to  budiž  pžípsáno  k  tíži

ťpořaid&ť@-iií-.   r`ť        +{`.`+:hji:ř?:`.tT~h     Tf.iť    t      .                                                                                 Ý

Zvukovoů  áparatůru  jsmě  měli *slípenou  i  s  oparatérem  pojišťomou
SlaÝií.   To+ všqŤ  nevyšlo,ponšvadž  nebý]n/vča; + ;e];nána  n;vá  lampa

?a  lampu  spálénoú _a :pusel  próto  fílmy  promítpou  sJóu  aparatůrou-p.Víáh.  "ělo 'tó  Tliv  na.`fíňánční  výsledek.

8/4.1949.


