
Katalog filmů
1977 – 1980

1. Muziky, muziky – 16mm, černobílé (dále jen čb), 10 min

Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu – celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967

2. Kde domov můj – 16mm, čb, 7 min

Dokumentární film o Kutné Hoře a jejímu rodáku J. K. Tylovi

3. Lazebník – 16mm, čb, 7 min

Satirická groteska pranýřující poměry v našich službách

4. Poslední stráž – 16mm, čb, 7 min

Film, kterým si připomeneme pohnutou dobu pomnichovské kapitulace v r. 1939

5. Kronika – 16mm, čb, 35 min

Zkrácená verze středometrážního dokumentu o práci a životě pracujících Kutnohorska, natočený 
k volbám v r. 1964-71

6. Kostnice – 16mm, čb, 7 min

Hudební setkání o půlnoci v kutnohorské Kostnici

7. Sobota na horách – 16mm, čb, 8 min

Reportáž o pobytu členů studia a členů ZK ROH Praga v zimním středisku n. p. Praga v Desné u 
Tanvaldu

8. Cest la vie – 16mm, čb, 10 min

Tři hrané satirické povídky o manželství

9. Člověk a životní prostředí – 16mm, čb, 15 min

Film ukazuje klady a zápory při udržování našeho životního prostředí

10. Česká národní soutěž amatérských filmů – Rakovník 1970 – 16mm, čb, 10 min

Reportáž z celostátní soutěže amatérským filmů v Rakovníků - pořadatel Min.kultury ČSR

11. Setkání – 16mm, čb, 20 miin

Dokumentární film o prvním mezinárodním setkání mládeže na našem okrese v r. 1970

12. Sen bratra Eufáše – 16mm, čb, 8 min

Satirická groteska pranýřující absurdnost církevních zákonů v současné  lidské společnosti



13. Etuda es dur – 16mm, čb, 7 min

Film natočený k 200. výročí narození L. W. Beethovena

14. Nezapomínáme – 16mm, čb, 8 min

Dokumentární film z mírové slavnosti v Mělníce u Sázavy v r. 1969, kde byl odhalen pomník gen. 
Vedralu Sázavském

15. Občanské záležitosti – 16mm, čb, 15 min

Dokumentární film o Sborech pro občanské záležitosti, natočený ve spolupráci s ONV

16. Deštivý den – 16mm, barva, 7 min

Barevný dokumentární film z tělovýchovných slavností v r. 1965

17. Šťastná cesta – 16mm, čb, 5 min

Filmová agitka o stavu našich silnic

18. Louže – 16mm, čb, 5 min

Satirická filmová agitka pranýřující stav našeho bytového fondu

19. Pohádka o zlaté rybce – 16mm, čb, 7 min

Satirická filmová agitka o stavu našich vodních toků

20. Maškara 68 – 16mm, čb, 8 min

Filmová reportáž z maškarní oslavy v Křeseticích

21. Bumerang – 16mm, čb, 7 min

Satirická groteska pranýřující neutěšený stav našich služeb

22. Kutná Hora 1970 - 16mm, čb, 15 min

Filmová reportáž o oblastní výstavě poštovních známek v Kutné Hoře

23. Hraje vám Jiřišta – 16mm, čb, 8 min

Film, natočený k 15. výročí založení orchestru ZK ROH Praga v Kutné Hoře

24. Stopařka – 16mm, čb, 8 min

Filmová rekonstrukce jednoho z příběhů černé kroniky

25. Setkání ve Žlebech – 16 mm, čb, 7 min

Dokumentární film o souboru JUROČKA ze SSSR na mírové slavnosti ve Žlebech

26. Závod dobré tradice – 16mm, čb, 20 min

Dokumentární film o závodě SVA nyní Praga v Kutné Hoře



27. Hrdinové Vysočiny – 16mm, čb, 10 min

Dokumentární film o konci partyzánské skupiny, které velel major Sovětské armády Fomin, a která 
operovala na Vysočině

28. Lidé, bděte! – 16mm, čb, 10 min

Filmová poezie na hudbu R. Ardineseliho „Varšavský koncert“, poukazující na hrůzy války a těžkou 
cestu vítězství.

29. Pět gramů – 16 mm, čb, 7 min

Satirická agitka na motiv populární písně „V naší kanceláři se káva vaří…“

30. Vánoce, vánoce, přicházejí…- S-8, barevný, 10 min

Barevný hraný film, přibližující kouzlo vánočních svátků

31. Hnutí mladých mistrů – 16mm, čb, 15 min

Dokumentární film seznamující s organizací zemědělských soutěží pro mládež v oboru oráč, dojič a 
strojní zámečník.

32. Dukelský závod – 16mm, čb, 10 min

Filmová reportáž z mistrovství ČSR v Dukelském závodě branné zdatnosti, pořádaném v roce 1972 
v Kutné Hoře.

33. Krásné město – 16mm, barevný, 7 min

Dokumentární film o historických památkách města Kutné Hory.

34. Rewitcz 71 – 16mm, čb, 10 min

Dokumentární film o průběhu filmového festivalu v polské Rewitczi, kterého se účastnili naši filmoví 
amatéři.

35. Svět je jen jeden – 16 mm, čb, 7 min

Film bojující proti znovuvyzbrojení a hrozbě atomových zbraní.

36. Záběry z historické Kutné Hory roku 1935 – 16m, čb, 10 min

Dokumentární záběry kutnohorských památek z pohledu minulých let

37. Zpravodajství XXV. Tylovy Kutné Hory – 16mm, čb, 20 min

Filmová reportáž z průběhu divadelního festivalu amatérských souborů v Kutné Hoře v únoru 1976

38. Spartakiáda 75 – 16mm, barevný, 20 min

Dokument o spartakiádních slavnostech, konaných v rámci 30. výročí osvobození Československa 
Sovětskou armádou v Kutné Hoře.



39. Než rozkvetou šeříky – 16mm, čb, 20 min

Hraný příběh posledního dne 2. světové války dle skutečné události.

40. Kdo jinému jámu kopá…- 16mm, čb, 7 min

Satirický příběh podle povídky Franka Hardyho.

41. Past – 16mm, čb, 8 min

Hraná satira pranýřující lidskou lhostejnost

42. Telefonický rozhovor – 16mm, čb, 8 min

Hraná groteska pranýřující nekvalitní výrobu dětských kočárků

43. Želva – 16mm, čb, 8 min

Hraná satira pranýřující maloměšťáctví a lidskou sobeckost.

44. Jmeniny – 16mm, čb, 10 min

Humorný příběh ze života…

45. Charakter – 16mm, čb, 8 min

Filmový příběh na téma „Dělaj šaty člověka?“

46. Schůzka s podzimem – S-8, barevný, 5 min

Poetický příběh podzimního dne.

47. Návštěva u přátel  I. díl – S-8, barevný, 8 min

Barevná reportáž o setkání členů studia s filmovými amatéry v polské Rewitczi v roce 1971.

48. Návštěva u přátel II. díl – S-8, barevný, 8 min

Barevná reportáž z návštěvy polských filmových amatérů v Kutné Hoře a v Praze.

49. Kutná Hora – S-8, barevný, 10 min

Dokumentární film o historii i současnosti „stříbrného“ města Kutné Hory z roku 1974.

50. Čáslav – S-8, barevný, 10 min 

Dokumentární film o historii i současnosti města Čáslav z roku 1975.

51. Kutnohorsko – S-8, barevný, 20 min

Dokumentární film o některých zajímavostech kutnohorského okresu.

52. Volíme mír – S-8, čb, 10 min

Dokumentární reportáž z průběhu voleb na kutnohorském okrese v roce 1976.



53. 1. máj – S-8, čb, 10 min

Reportáž filmových amatérských studií a klubů kutnohorského okresu o průběhu oslav 1. máje 
v Kutné Hoře, Zruči, Zbraslavicích, Čáslavi a Uhlířských Janovicích.

54. Filatelií za mír – S-8, barevný, 10 min

Dokument o mezinárodní výstavě známek ČSSR – Polsko, pořádané v Kutné Hoře.

55. KIT 75 – S-8, barevný, 7 min

Dokument z výstavy modelářů –  ZK ROH Praga v Kutné Hoře u Anděla 

56. Kronika okresu Trebišov – 16mm, čb, 45 min

Dokumentární film o práci a životě pracujících družebního okresu SSR – Trebišov, natočený v rámci 
30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou.

57. Kronika okresu Kutná Hora – 16mm, čb, 1 hod 30 min

Celovečerní dokumentární film o kutnohorském okrese, natočený na úseku průmyslu, zemědělství, 
školství, kultury, mládeže, dopravy, zdravotnictví, sportu a branných složek, ukazující budovatelské 
úsilí pracujících ve všech oborech lidské činnosti. Film je doplněn vzácnými archivními snímky.


