
 

 

     27. ročník, rok 2010, číslo 12 
 

 
Vážení a milí čtenáři, 
 
dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo Perninských novin, dovolte mi 
proto trochu bilancovat. Když se zpětně ohlédnu za tímto rokem, tak musím 
konstatovat, že to byl rok velice náročný a vypjatý. Náročná byla především 
stavba a financování komunitního centra, ale i další akce, které jsme letos 
realizovali, například nový živičný povrch v Bludenské ulici, dětské hřiště, 
úpravy na hřbitově, dirt park, projektové dokumentace pro veřejné osvětlení a 
podobně. Dobře víte, že jsme si museli vypůjčit skoro 37,5 mil. Kč a ty také 
splatit, ovšem díky tomu, že jsme nějaké finance naspořili, jsme úvěr splatili již 
v červenci letošního roku a tím jsme obecní pokladně ušetřili skoro 250 tis. Kč 
na úrocích. Vypjatý byl pak tím, že to byl tzv. super volební rok. Na jaře se 
konaly volby do Parlamentu ČR a na podzim komunální volby do zastupitelstva 
obce a senátní.  
I přes hektičnost uplynulého období ale věřím, že každému z Vás rok 2010 
přinesl něco hezkého, pozitivního, co v dobrém ovlivnilo Váš život. A protože 
s končícím rokem přichází i krásný adventní čas následovaný Vánoci a 
Silvestrem, dovolte mi, abych Vám popřála šťastné a veselé svátky, pohodu, 
spokojenost, pevné zdraví, klid a splnění všech Vašich přání, dětem pak hodně 
dárků pod stromeček.  
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Podobu malého dárku mělo i očekávané představení na 1. adventní neděli, se 
kterým u vánočního stromu vystoupily naše děti ze základní školy pod vedením 
paní vychovatelky Hany Schadeové.  Na stejném místě se odehrál i první 
perninský vánoční trh. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na 
této akci a také těm, kteří pomohli sponzorským darem. Přála bych si, aby se 
z vánočního minijarmarku stala pěkná tradice, jsem totiž přesvědčena, že právě 
taková atmosféra Perninku sluší. Také bych chtěla poděkovat všem, kteří se 
podíleli na velmi pěkné a zdařilé pěvecké soutěži naší základní školy „Pernink 
má talent.“ 
Ještě mi dovolte, abych Vás v pondělí 27. 12. od 18:00 všechny co nejsrdečněji 
pozvala do našeho kostela Nejsvětější Trojice na vánoční koncert skupiny 
Roháči z Lokte, kteří nám přijedou představit vánoční koledy v jejich podání. 
Tak ještě jednou krásné Vánoce a veselého Silvestra! 
         Vaše Jitka Tůmová 
 
Poděkování za uspořádání 1. adventní neděle patří: 
Našim hasičům, ing. Janu Dvořákovi, dětem ze školní družiny a paní 
vychovatelce Hance Schadeové, Miroslavu Janeckému ml., manželům 
Plecitým, spolupracovníkům z obecního úřadu a všem ostatním, kteří věnovali 
svůj volný čas a podíleli se na krásné vánoční atmosféře. 
 
 

 
Slovo místostarosty 

 
Vážení spoluobčané! 
 

Nově zvoleným zastupitelstvem jsem byl jmenován do neuvolněné funkce 
místostarosty obce Pernink. Za projevenou důvěru děkuji a chci Vás ubezpečit, 
že vynaložím všechny síly, abych přispěl k rozvoji naší obce – a to ve prospěch 
nás všech, jsem tu právě proto, abych pomohl s řešením Vašich problémů. 
Veškeré připomínky, dotazy, ale také návrhy a nápady týkající se vylepšení 
chodu života v obci můžete směřovat na mou osobu: Telefonicky, osobně nebo 
prostřednictvím elektronické pošty. 
Pravidelně budu dosažitelný v kanceláři starostky na obecním úřadě každé 1. a 
3. pondělí v měsíci, v době od 16:30 do 18:00 hodin. V prosinci se tak jedná o 
pondělí 6. a 20. 12. 
Těším se na budoucí úspěšnou spolupráci, přeji Vám krásné vánočních svátky a 
mnoho štěstí  do roku 2011! 

        Ing. Ladislav Vetešník 
              místostarosta obce  

e-mail: ladislav.vetesnik@seznam.cz 
mob: 777 620 095 
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                                          1. ustavující zasedání ZO Pernink 
 
1/110 ZO bere na vědomí složení slibu členy ZO ve smyslu ustanovení §69 
odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků 
těchto členů: Jaroslav Aizner, Iveta Dibelková, Petr Groh, Rudolf Höhnl, Ing. 
Jana Kokrhelová, Václav Mašek, Alois Štauber, Ing. Ladislav Vetešník, Jitka 
Tůmová. Hlasování: pro : 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
2/1/10  ZO schvaluje, že se ustavující zasedání bude řídit dosud platným 
jednacím řádem ZO do doby, než bude schválen nový jednací řád. Hlasování: 
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
3/1/10ZO schvaluje ověřovatele zápisu paní Iveta Dibelková, pan Jaroslav 
Aizner. Hlasování: pro 8 proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Aizner). Návrh byl 
přijat. 
4/1/10 ZO schvaluje program jednání ZO: 1. volba starosty a místostarosty, 2. 
volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru, 3. návrh jednacího řádu 
ZO, 4. schválení zástupců na jednání sdružení (SCK, SOKO, Bystřice, VSOZČ 
a SKHZ), 5 různé a závěr. Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo.  Návrh 
byl přijat. 
Členové ZO se dohodli, že hlasování o volbě starosty a místostarosty bude 
veřejné. Poté byli členové ZO  vyzváni k podání návrhů na starostu obce, byl 
předložen návrh, aby se pro volební období 2010-2014 byla zvolena do funkce 
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starostky paní Jitka Tůmová,  protinávrh nebyl podán, proto dala předsedající 
hlasovat. 
6/1/10 ZO volí a schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm, m) zákona 128/2000 
Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků do funkce starosty obce pro 
volební období 2010-2014 p. Jitku Tůmovu, kdy starosta je uvolněným členem 
zastupitelstva obce. Hlasování: pro 6 hlasy (p.Groh, Aizner, Mašek, Štauber, 
Ing. Vetešník, Tůmová) , proti 3 hlasy (Ing. Kokrhelová, Dibelková, Höhnl), 
zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 
ZO schvaluje pro volební období 2010-2014 dva místostarosty, kteří budou 
neuvolněnými členy zastupitelstva obce: Hlasování: pro 3 hlasy (p.Dibelková, 
Ing.Kokrhelová, Höhnl, proti 0, zdržel se 6 hlasů (p.Groh, Mašek, Aizner, Ing. 
Vetešník, Tůmová, Štauber). Návrh nebyl přijat. 
Starostka požádala tedy o návrh na jednoho místostarostu, protinávrh  podala 
paní Dibelková, aby pro volební období byla zvolena místostarostkou paní ing. 
Jana Kokrhelová.  
ZO  volí a schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb. o 
obcích ve znění pozdějších změn a doplňků do funkce mistostarosty obce pro 
volební období 2010-2014 paní Ing. Janu Kokrhelovou, kdy místostarosta je 
neuvolným členem zastupitelstva obce: Hlasování: pro 3 hlasy, (Ing. 
Kokrhelová, Höhnl, Dibelková)  proti nikdo, zdrželo se 6 hlasů (Aizner, Groh, 
Mašek, Štauber, Ing. Vetešník, Tůmová). Návrh nebyl přijat. Následovalo 
hlasování o návrhu p. Tůmové, aby se místostarostou obce stal pan ing. Ladislav 
Vetešník. 
7/1/10 ZO volí a schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 
Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků do funkce místostarosty obce 
pro volební období 2010-2014 p.  Ing. Ladislava Vetešníka, kdy místostarosta je 
neuvolněným členem zastupitelstva obce. Hlasování: pro 5 hlasů (Aizner, 
Mašek, Ing. Vetešník, Tůmová, Štauber), proti nikdo, zdržel 4 hlasy (p. 
Dibelková, Groh, Höhnl, Ing. Kokrhelová). Návrh byl přijat. 
ZO volí a schvaluje v souladu s §84 odst 2 písm lú zákona č. 128/2000    
předsedy finančního výboru paní Ing. Janu Kokrhelovou a za členy výbor pana 
Jana Doležela a paní Ivetu Dibelkovou. Hlasování: pro 3 hlasy (p.Dibelková, 
Höhnl, Ing. Kokrhelová), proti 1 hlas (p.Štauber), zdržel se 4 hlasy (Tůmová, 
Groh, Ing. Vetešník, Aizner). Návrh nebyl přijat. 
8/1/10 ZO volí a schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků do funkce předsedy 
finančního výboru pana Aloise Štaubera a za členy pana Rudolfa Höhnla a paní 
Janu Däubnerovou. Hlasování: pro 6 hlasů (Aizner, Groh, Mašek, Štauber, Ing. 
Vetešník, Tůmová, proti nikdo, zdržely se 3 hlasy (p.Dibelková, Höhnl, Ing. 
Kokrhelová) Návrh byl přijat. 
Návrh na předsedu a členy kontrolního výboru podala p.Tůmová, kdy předsedou 
navrhla pana Petra Groha a za členy kontrolního výboru pak paní Ing. Janu 
Kokrhelovou a pana Jaroslava Aiznera. Protinávrh podal pan Höhnl, aby 
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předseda kontrolního výboru byl pan Jaroslav Aizner, a členové pan Rudolf 
Holý a Rudolf Höhnl. 
ZO volí a schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích ve znění pozdějších změn a doplňků do funkce předsedy kontrolního 
výboru pana Jaroslava Aiznera, za členy pana Rudolfa Höhnla a pana Rudolfa 
Holého. Hlasování: pro 3 hlasy, (p.Dibelková, Höhnl, Ing. Kokrhelová), proti 2 
hlasy (p.Tůmová, Aizner),  zdržely se  4 hlasy (p.Groh, Ing.Vetešník, Štauber, 
Mašek) Návrh nebyl přijat. 
9/1/10 ZO volí a schvaluje v souladu s §84, odst. 2 písmeno l) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků do funkce předsedy 
kontrolního výboru pana Petra Groha  a za členy paní Ing. Janu Kokrhelovou a 
pana Jaroslava Aiznera. Hlasování: pro 6 hlasů, (p.Aizner, Mašek, Groh, 
Tůmová, Štauber, Ing. Vetešník) proti nikdo, zdržel se 3 hlasy (p.Dibelková, 
Höhnl, Ing. Kokrhelová) Návrh byl přijat. 
10/1/10 ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Pernink. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo, návrh byl přijat. 
11/1/10 ZO schvaluje zástupce na jednání do sdružení a svazků obcí SOKO, 
SCK, Bystřice, SKHZ a VSOZČ  Jitka Tůmová, starostka obce s právem 
hlasovacím. Hlasování: pro 9 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl 
přijat. 

 
 

Úplné zn ění 1. zasedání ZO je k dispozici na internetových s tránkách obce 
www.pernink.eu , nebo na ú řední desce OÚ. Pokud budete mít zájem  o celé 

znění  zasedání ZO Pernink, m ůžete si ho nechat  vytisknout v 
podateln ě (infocentru)  obce. 

 
 

 
ZŠ a MŠ Pernink 

 
Rozšířené vyučování tělesné výchovy  
 
V pátek 19. listopadu jsme ukončili soutěž školního kola o Nejzdatnějšího 
žáka/žákyni 2010. Obsahovala disciplíny: leh/sed za 1 minutu, kliky na výdrž, 
dřepy za jednu minutu, švihadlo za 1 minutu a přítahy na výdrž. Součástí této 
soutěže bylo měření BMI (body mass index), při kterém se žáci dozvěděli, jaké 
mají  množství tuku v těle. 
Soutěž byla dramatická, žáci soutěžili do vypětí svých sil, někteří však své tělo 
prostě neunesli. 
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Hodnotili jsme dvě kategorie I. stupeň - hoši, dívky a II. stupeň - hoši dívky. 
V některých disciplínách I. stupeň hravě předčil druhý... 
 

Výsledky: 
 

I. stupeň 
 

1. Ha Ngoc Thu- Monika    1. Abrahám Vilém 
2. Ličková Miroslava     2. Klimm Daniel 
3. Péčová Terezie      3. Beňovský Marek 
4. Bílá Melánie      4. Svoboda Jaroslav 
5. Čadková Kateřina     5.- 6. Eret Richard 
6. Zámečníková Barbora              Mižigár Tomáš 
 
II. stupeň 
 
1.   Mrňková Renáta     1. Procházka Marcel 
2.   Doleželová Tereza     2. Kalán Roman 
3.   Vaníčková Veronika     3. Lobodáš Petr 
4.   Cejpková Pavlína     4. Šimr Daniel 
5.-7. Ličková Marcela     5. Musil Bohuslav 
        Krajňáková Jitka     6. Barný David 
       Hauserová Sandra     7. Hohnl Rudolf 
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Nejvíce lehů/sedů z celé školy udělal Roman Kalán - 56, po 52 měli Jan Čadek 
s Davidem Braným. Dřepy krásně zvládla Renáta Mrňková - 59 a těsně ji stíhala 
s 58 dřepy Han Ngoc Tu- Monika. Hoši se zařadili za děvčata s 57 dřepy, ty 
zvládl David Braný. 
Děvčata byla skutečně šikovnější! Poměrně dost klik ů hravě odcvičila Veronika 
Vaníčková – 59, Monika 57 a Vilda 55. Petr Lobodáš a Milan Koky z druhého 
stupně zdolali poctivé kliky v počtu 42. 
A jak nám šlo švihadlo? Překvapivě tuto disciplínu vyhráli hoši. Michael Oláh 
ho přeskočil 127 krát. 125 přeskoků absolvovaly Renáta Mrňková se Sandrou 
Hauserovou. 
Nakonec přišlo to nejtěžší, přítahy. Obdivován v disciplíně zvítězil Marcel 
Procházka se 24 přítahy. Za ním skončil se 20 přítahy Daniel Šimr. A 14 krát to 
zvládl Petr Lobodáš, 13 krát Bohuslav Musil. 
Nenechali se zahanbit ani hoši z I. stupně, Vilém Abrahám se překonal a vytáhl 
se 11 krát. A co děvčata- nám to moc nešlo, ale přesto se Lenka Leisová 
bravurně dostala nahoru 9krát a dokonce 5krát i Mirka Bílá. Děvčata zaslouží 
pochvalu, některým hochům se to nepovedlo ani jednou. 
A jak dopadlo měření BMI? Z 60 respondentů má 35 žáků podprůměrnou 
hodnotu tuku v těle, 18 dětí má normální BMI, 4 žáci mají mírnou nadváhu a u 3 
byl konstatován stav obezity. Myslím, že je to dobré zjištění, nemáme školu 
tlouštíků. 
                  Eva Hejtmánková 
 
 

Česko Slovensko má talent, my ho také našli 
  
Díky paní učitelce Martě Klimentové a odvážným žákům naší školy byl 
poslední listopadový týden odstartován 1. ročník pěvecké soutěže Perninský 
talent. Soutěžilo se ve třech kategoriích a celým programem nás provázela 
výřečná moderátorka - učitelka mateřské školy Ilona Höhnlová. 
 
V 1. kategorii nejmladších talentů soutěžili Marek Beňovský, Tomáš Mižigár, 
František Šimr ze 2. třídy, David Beňovský ze 3. třídy a jediná soutěžící z MŠ 
Sára Kunstová. 
Ve 2. kategorii svůj pěvecký talent a odvahu předvedli Monika Thu ze 4. třídy a 
Melánie Bílá, Jaroslav Svoboda a Vilém Abrahám z 5. třídy. 
V nejpočetnější 3. kategorii soutěžili starší žáci - Renata Mrňková, Veronika 
Pošvová, Andrea Stárková, Veronika Vaníčková ze 6. třídy, Miroslava Bílá, 
Lenka Leisová, Sabina Roubíčková, Diana Týřová, Michael Oláh a Andrea 
Šípková ze 7. třídy, Marcela Ličková z 9. třídy a bývalá žákyně školy Zuzana 
Pejsarová - 7. třída. 
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Věřte, nezapotili se jen soutěžící, ale i porota ve složení Jitka Tůmová - 
starostka, Ladislav Vetešník - místostarosta, z řad učitelů pak Luďka Vimrová, 
Hana Drápalová, Erika Krnáčová a z publika Kristina Chlupáčová. Vybrat ten 
NEJ, NEJ talent nebylo vůbec jednoduché, o čemž se přesvědčilo na vlastní uši i 
celé publikum. 
 

 
 
A jak naše hledání dopadlo? 
Zvláštní cenu poroty obdržela nejmladší účastnice Sára Kunstová a v 
jednotlivých kategoriích se umístili: 
 
                  I. kategorie                  II. kategorie                       III. kategorie 
1. místo    David Beňovský           Melanie Bílá                        Michal Oláh 
2. místo    Marek Beňovský          Monika Ha Ngoc Thu          Andrea Šípková   
3. místo    Tomáš Mižigár             Jaroslav Svoboda                 Veronika Pošvová 
 
Děkujeme všem zpěvákům za krásný zážitek, paní starostce za ceny pro naše 
soutěžící, za technickou podporu paní Heleně Kalánové a Haně Schadeové, dále 
panu J. Veselému, panu  J. Dvořákovi a panu J. Soukupovi. 
Všichni se na vás těšíme v dalším ročníku soutěže Perninský talent!  
 

                   Erika Krná čová 
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SDH Pernink a fotbalové mužstvo žáků přejí vše dobré 

 
Sbor dobrovolných hasičů Pernink přeje všem Perninským krásné prožití 
vánočních svátků, šťastný a klidný rok 2011! 
 
Také mužstvo žáků TJ Sokol přeje svým příznivcům a fanouškům příjemně 
prožité svátky a šťastný nový rok. 
 
Tabulka podzim 2010 
 
1. Útvina  9 8  0  1  36:10  24 
2. Nejdek  8 7  0  1  36:6  21 
3. Bochov  8 6  0  2  34:13  18 
4. Kolová  8 4  1  3  27:25  13  
5. Jáchymov 9 3  0  6  16:32    9 
6. Pernink  9 1  1  7  11:34    4 
7. Pila  9 0  0  9    6:46    0 
 
Od 4. 12. do 8. 1. 2011 je zimní přestávka, po které budou tréninky dále 
pokračovat každou sobotu v naší nové hale, a to od 17 – 19 hodin. 
 
 

Klub maminek děkuje 
 

Chtěli bychom poděkovat paní starostce Jitce Tůmové a paní Heleně Kalánové 
za to, že nám maminkám umožnily založit KLUB MAMINEK v komunitním 
centru Krušnohorka. 
Pro naše děti to znamená 
pěkně strávené dopoledne 
se svými vrstevníky, 
kdy se učí nové říkanky, 
hry, písničky, navzájem se 
poznávají a nachází si 
kamarády. 
Nakonec i pro nás 
maminky je to příjemné 
odreagování se, sbíráme 
mezi sebou zkušenosti a 
předáváme si rady. 
 

Děkujeme!  
 
  Maminky z Perninku 
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Jedná se o zděný rodinný dům se 
dvěma nadzemními podlažími, 
částečně podsklepený s valbovou 
střechou. V přízemí je kuchyň,  
obývací pokoj a sklad v patře jsou 
tři obytné pokoje. Objekt je 
vybaven sociálním zařízením,  
vnitřními instalacemi, vytápění je 
ústřední na TP, okna jsou dřevěná 
dvojitá, dveře dřevěné, podlahy 
jsou keramické nebo PVC.  Je 
možnost napojení na veřejný 
vodovod a veřejnou kanalizaci.   

Jedná se o samostatně stojící zděný 
objekt, pravidelného půdorysu se 
dvěma nadzemními podlažími, 
s valbovou střechou, podsklepený. 
V suterénu se nacházejí sklepní a 
skladovací prostory, garáž a 
kotelna s kotlem na TP. V přízemí 
přístupném vstupní verandou je 
chodba, 4 místnosti, sociální 
zařízení a v patře jsou 4 místnosti, 
WC a sklad. Dům je vybaven 
vnitřními instalacemi, ústředním 
topením na TP, okna jsou dřevěná 
– dvojitá, dveře dřevěné, podlahy 
keramické nebo PVC. Objekt je 
napojen na veřejné inženýrské sítě.  
 

     Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň  
nabízí k prodeji  formou výběrového řízení následující 

nemovitosti: 
Dům č.e. 28 na st.p.č. 449 v k.ú.   obec Pernink, okres Karlovy Vary 

dům č.e.  28 – rod. rekreace, st.p.č. 449 o výměře 100 m2  a p.p.č. 663/5 o 
výměře 552,  prodejní cena v 1. kole výběrového řízení je 1.000.000,- Kč 

 
 
Dům č.p. 25 na st.p.č. 285 v k.ú.  obec Potůčky, okres Karlovy Vary. 
dům č.p. 25 – obj. bydlení, st.p.č. 285 o výměře 109 m2 , p.p.č. 362/3 o výměře 
360 m2 , p.p.č. 1397/8 o výměře 8 m2 ,   
prodejní cena ve 12. kole výběrového řízení je 750.000,- Kč. 

 
bližší informace na www. policie.cz 
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pro naše nejmenší 
od 0 do 8od 0 do 8od 0 do 8od 0 do 8 let let let let    

 

16. 12. 2010 v 17:00 hodin 
Komunitní centrum Krušnohorka 

 
Dovádění v rytmu hitů Dády Patrasové, Maxim Turbulenc aj. 

Soutěže a malé občerstvení pro děti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
     PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA 
 
         NABÍZÍ:                                         Milan Vachel                  

• Brikety                                           Žižkova 896            
• Mostecké uhlí                                (naproti radnici)  
• Pytlované brikety                           362 21 Nejdek         
• Dřevěné brikety 
• Pytlované dřevo 
• Rozvoz pytlovaných briket po domluvě 
• Doprava sypkých materiálů 

 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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                                                        Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
 
Sobota 4.12.   NEJVETŠÍ Z ČECHŮ  (ČR 2010) Komedie 
Chcete vědět, jestli je možné prolézt sqashovou raketou? Kolik čtyřlístků musíte nasbírat, 
abyste překonali rekord? Kolik musíte sníst párků, abyste v tom byli nejlepší? A kam až se dá 
dojet na rotopedu? To vše zjistíte ve filmu Největší z Čechů. Scénář a režie: Robert Sedláček. 
Hrají: Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek, Johana Švarcová, Aňa Geislerová ad. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.                                                                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 11.12.  ROMÁN PRO MUŽE  (ČR 2010) Komedie 
Podle vlastního bestselleru Román pro muže napsal Michal Viewegh scénář ke stejnojmenné 
komedii, která má všechny předpoklady stát se diváckým hitem podzimu. Kromě toho, že 
autorovy knihy proměněné ve filmy v kinech neselhávají, by měly být zárukou úspěchu i 
jméno Tomáše Bařiny, režiséra prvního dílu Bobulí, a hvězdná herecká sestava, jíž vévodí 
Miroslav Donutil. Režie: Tomáš Bařina. Dále hrají: Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka, 
Táňa Pauhofová, Jan Budař, Filip Čapka, Igor Chmela ad. Doporučená přístupnost: od 12 let.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 18.12.  HABERMANN ŮV MLÝN  (ČR2010) Drama -Legendární režisér Juraj Herz 
se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun 
Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely 
nesmazatelnou krvavou stopu. Režie: Juraj Herz. Hrají: Karel Roden, Mark Waschke, Hannah 
Herzsprung, Zuzana Kronerová, Jan Hrušínský, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser ad. Doporučená 
přístupnost: od 12 let. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 25.12.  JÁ, PADOUCH  (USA 2010) Animovaná komedie - Klaďasové už nefrčí. Na 
ospalém předměstí zastavěném rozkošnými domky s upravenými předzahrádkami žije 
NEJVĚTŠÍ ZLODUCH POD SLUNCEM. Producent Doby ledové Chris Meledandri stvořil 
trojrozměrnou animovanou komedii, která představuje zbrusu nového hlavního hrdinu - 
ukrutného záporáka. Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud. Mládeži přístupno.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Neděle 26.12.  KARARE KID  (USA-Čína 2010) Akční/drama/rodinný - Dvanáctiletý Dre 
Parker  se mohl stát nejoblíbenějším dítětem v Detroitu, ale přestěhování jeho matky za 
kariérou ho přivedlo do Číny…Režie: Harald Zwart. Hrají: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji 
P. Henson ad.  Mládeži přístupno. Dabing.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pondělí 27.12. JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT  (USA 2010) Romantický,dobrodružný 
film založený na pamětech Elizabeth Gilbert, které se staly bestsellerem, ukazují, že skutečně 
existuje více než jen jedna cesta, jak jít a vidět svět. Režie: Ryan Murphy. Hrají: Julia 
Roberts, James Franco, Richard Jenkins ad. Mládeži přístupno. České titulky.                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 1.1.2011  OBČANSKÝ PRŮKAZ (ČR 2010) Hořká komedie režiséra Ondřeje 
Trojana Občanský průkaz na motivy  stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy 
čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti 
letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a 
pokoušejí se získat modrou knížku. Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Anna 
Geislerová, Martin Myšička, Marek Taclík, Kristýna Liška-Boková, Magdalena Sidonová, 
Jana Šulcová ad. Mládeži přístupno.                                                                                             


