
     27. ročník, rok 2010, číslo 7 
 
 
 
 
Milé děti, milí rodičové a prarodičové,  
 
jsem ráda, že se nám podařilo ještě před začátkem letních prázdnin vybudovat 
dětské hřiště, na které obec obdržela dotaci z Programu rozvoje venkova. Věřím, 
že se vám bude hřiště líbit a že si tam budou všechny děti chodit rády hrát.  
Zároveň bych vás chtěla, milé děti a rodiče, požádat, abyste se o zařízení hřiště 
dobře starali, aby bylo stále pěkné a dlouho vám sloužilo. Prosím také všechny 
návštěvníky o udržování pořádku a čistoty. Příští rok bychom ještě chtěli hřiště 
oplotit a postavit menší altánek. Věřím, že i rodiče pomohou při zvelebování 
tohoto prostoru určeného pro naše nejmenší.  

Přeji Vám hodně slunečných dnů strávených na vašem novém hřišti. 
               

       Vaše Jitka Tůmová 
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Zápis a usnesení 44. zasedání ZO Pernink 

 
1/44/10 ZO schvaluje program jednání 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Aizner) 
2/44/10 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 43. zasedání ZO 
Hlasování: pro 9 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo 
3/44/10 ZO schvaluje námitku, a to úpravu k návrhu zadání  územ. plánu zřízení 
účelové přístupové cesty z části p.p.č 674/8 a dále zakreslení sjezdovek, 
cyklostezek a lyžařských tras. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo.                                                                                                                                                                                                                            
4/44/10 ZO schvaluje zásobník projektů strategie rozvoje obce Pernink 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
5/44/10 ZO stanovuje pro volební období 2010-2014 devět členů zastupitelstva 
obce. Hlasování pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/44/10 ZO schvaluje podání dotace na opravu hřbitovních zdí za cenu Kč 
750000,- prostřednictvím Programu rozvoje venkova a zavazuje se 
k předfinancování této akce. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
7/44/10 ZO schvaluje převod Kč 123 100,30 na účet MAS Krušné hory západ 
na mobiliář dětského hřiště. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
8/44/10 ZO pověřuje starostku jednáním s firmou Eurovia ohledně oprav 
živičného povrchu Bludenské ul. do výše 600 tis. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
9/44/10 ZO schvaluje prodej domu č.p. 30, zatím  prostřednictvím stránek obce. 
Hlasování : pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas Höhnl 
10/44/10 ZO schvaluje RO č. 4/2010 dle předložené návrhu. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
11/44/10 ZO schvaluje odpis  majetku dle předloženého návrhu 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti  nikdo, zdržel se nikdo 
12/44/10 ZO schvaluje ceník pro KC dle přeloženého návrhu s tím, že poplatek 
za zapůjčení sprchy bude 20,-Kč/os. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo 
13/44/10 ZO žádá o vypuštění osvětlení cyklostezky Pernink-Abertamy z PD a 
pověřuje starostku vyřízení u SOB. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 
 

 
 

Úplné zn ění 44. zasedání ZO je k dispozici na internetových stránkách obce 
www.pernink.eu , nebo na ú řední desce OÚ. Pokud budete mít zájem  o celé 

znění 44. zasedání ZO Pernink, m ůžete si ho nechat  vytisknout v 
podateln ě (infocentru)  obce. 
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ZŠ a MŠ Pernink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konec nebo začátek? 
Obojí. Z konce školního roku se rodí začátek prázdnin. A jako každý závěr 
školního roku, tak i ten letošní je ve znamení loučení se s devátou třídou. Chvíle 
kruté jsou zapomenuty a vyvstanou jen okamžiky pěkné, lepší a nejlepší. 
Všem deváťákům krásné prázdniny a start na nové studijní dráze bez kolizí a 
karambolů přejí 
                                                   všichni učitelé ze ZŠ a MŠ v Perninku 
 
 
Poděkování do Mateřské školky 
 
Chtěli bychom poděkovat "našim" učitelkám z Mateřské školy za 
trpělivost a snahu,  kterou věnovaly dětem, které letos MŠ opustí. Naše 
děti se s školkou  jen  těžko loučí. Celoroční program "Otvírání komnat", 
různé výlety, sauna,  plavání,  zpívání u vánočního stromku, slavnostní 
otevření komunitního centra aj., to  vše děti dělaly s velkou chutí. A pak 
akce, které paní učitelky dělají ve svém  volném čase např. tradiční 
loučení s předškoláky, či spoluorganizování  dětského dne činí školku 
nezapomenutelnou.  
                 Tak moc děkujeme. Rodiny Janeckých a Dáňů. 
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Ve čtvrtek 24.6. se konal fotbalový turnaj tříd  

 
Klání proběhlo za ideálního horského počasí  na zdejším fotbalovém hřišti za 
podpory klubu obce. Turnaj se stal součástí i adrenalinem konce školního roku. 
Příprava, dresy, sestavy mužstva, určení kapitánů a dravá sportovní rivalita před 
turnajem vnesla velký šum do naší školy. 
V den „D“, hrál každý s každým, dvakrát deset minut. První stupeň určil 
družstvo z celého prvního stupně, mohli mít dva zástupce z řad rodičů. I když 
jsme měli podmínku, že nastoupí pravá jedenáctka. Nám to nevadilo, vždyť ti 
maličcí byli všude a nikde (balon- chumel, a tak pořád dokola), ale bojovali 
statečně.Ostatní hráči - třídy se také nenechali zahanbit. Turnaj byl zajímavý od 
začátku až do konce. A jak to celé dopadlo? 
Vyhrála zaslouženě devátá třída, která nás opouští.  Vstupují už každý sám do 
toho velkého světa, který se nazývá život, tak si myslím, výhra byla oprávněná - 
odcházejí s grácií! Kapitán třídy - Petr Jaroš po skončení turnaje řekl: „Dnes 
jsme si to chtěli užít.“ V této třídě byl vyhodnocen i nejproduktivnější hráč 
turnaje - Jakub Čepelka. Na druhém místě skončili loňští vítězové -  osmáci. 
Kapitán třídy Petr 
Malý. Nejméně gólů 
obdržel Tomáš Walter - 
brankář, žák 8. třídy. 
Na pomyslné „bedně“ 
patřilo 3. místo žákům 
sedmé třídy. Kapitánem 
tohoto družstva byl 
Martin Leis. V této 
třídě jsme vyhodnotili 
nejlepšího brankáře 
turnaje Jakuba Forejta. 
Na krásném čtvrtém 
místě skončil první 
stupeň pod vedením kapitána Dominika Groha. V této skupině máme i nejlepší a 
nejproduktivnější hráčku turnaje Moniku (Ha Ngoc Thu), ze třetí třídy. Náš 
vydařený turnaj uzavřela ve vyhodnocení šestá třída  - nevadí. Jsou na druhém 
stupni „nováčci“ a určitě budou rok od roku lepší.  
Všichni byli stateční a turnaj se líbil. Celou soutěž řídila Eva Hejtmánková, 
učitelka ZŠ Pernink a turnaj spravedlivě odpískal pan Miroslav Hájek, kterému 
tímto moc děkujeme. Všichni žáci obdrželi účastnický diplom a každá třída 
kolektivní sladkou cenu. 
 

A hurá na prázdniny!     Eva Hejtmánková 
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TJ Sokol Pernink „A“ 

 

Obec Pernink srdečně blahopřeje fotbalistům mužstva „A“ i celému 
realizačnímu týmu u příležitosti historického postupu  

do vyšší soutěže – krajské I.B třídy.  
Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů i v následující 

sezóně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdravé jádro domácích fanynek fotbalistů TJ Sokol Pernink 
 
 

 TABULKA 
Rk.  Tým  Záp + 0 - Skóre  Body  (Prav)  

 

1. Pernink 26 19 3 4 75: 37 60 ( 21) 
 

2. Božičany 26 14 5 7 71: 63 47 ( 8) 
 

3. Bacardi KV 26 14 5 7 71: 43 47 ( 8) 
 

4. Květnová 26 12 6 8 52: 44 42 ( 3) 
 

5. Bochov 26 12 4 10 63: 55 40 ( 1) 
 

6. Nejdek B 26 12 3 11 77: 67 39 ( 0) 
 

7. Kyselka 26 11 3 12 55: 60 36 ( -3) 
 

8. Hájek 26 10 5 11 57: 60 35 ( -4) 
 

9. Vojkovice 26 11 1 14 52: 48 34 ( -5) 
 

10. Kolová 26 9 5 12 37: 53 32 ( -7) 
 

11. Toužim B 26 9 3 14 54: 49 30 ( -9) 
 

12. Sl.Junior KV 26 9 3 14 54: 89 30 ( -9) 
 

13. Chyše B 26 8 3 15 41: 74 27 (-12) 
 

14. Doubí 26 5 5 16 39: 56 20 (-19) 
 

 

 



 6 

 
Perninští fotbalisté slaví historický postup 

 
V jarní části sezony se fotbalistům TJ Sokol Pernink podařilo v okresním 
přeboru II. třídy udržet vedení v tabulce, které si vybojovali již na podzim. I přes 
menší výsledkovou krizi, která nás postihla, se podařilo odrazit nápor soupeřů. 
Dvě kola před koncem soutěže jsme si zajistili tzv. zlatým hattrickem postup do 
krajské I.B. třídy. Náš útočník Jaroslav Janda vyhrál krále střelců a stal se 
nejlepším střelcem soutěže s 28 vstřelenými brankami.  
Za kolektiv „A“ mužstva bych chtěl poděkovat všem fandům za podporu 
v minulé sezoně a těšíme se, že nás budou podporovat i nadále v krajské 1. B. 
třídě. Poděkování patří také všem sponzorům, zejména Obci Pernink a paní 
starostce. 

   Za TJ Sokol Pernink Karel Kunst 
 

 
 
Sestava mužstva TJ Sokol Pernink 
 
Horní řada zleva: M. Hájek – kustod, F. Jaroš – brankář, P. Kubík – obrana, J. 
Janda – útok, P. Fritsch – útok, M. Tuháček – záloha, L. Aizner – brankář, J. 
Benedikt – trenér 
 
Dolní řada zleva: J. Halaburt – obrana, M. Václavík – záloha, K. Kunst – záloha, 
M. Braný – záloha, M. Žáček – záloha, M. Novák – obrana, K.Žilák – záloha, P. 
Groh - obrana 
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TJ Sokol Pernink - žáci 

 
Jak pokračuje fotbalová sezóna žáků ? V závěru měsíce května absolvovalo naše 
mužstvo zápas s týmem obce Pila na měkkém a deštěm zmáčeném hřišti, kde 
však po bojovném utkání prohráli 3:0. O týden později sehráli pěkné utkání na 
domácím hřišti se silným mužstvem Štědré. Diváci i fanoušci si přišli na své, 
neboť šance se přelévaly ze strany na stranu. Zápas skončil výhrou 6:3 pro 
Štědrou. Autory našich gólů byli T. Liška, P.Kotrla a V.Šebo. Při dalším zápasu 
dne 12.6. jsme opět zůstali na domácím hřišti, kde jsme hostili mužstvo 
Hroznětína. V tomto zápase jsme měli být mírnými favority , ovšem nervozita 
nám všem svazovala nohy. Branku se nám vstřelit nepodařilo a prohráli jsme 
0:2. V polovině června odjíždělo na zápas do Nové Role o pět hráčů méně, o to 
srdnatěji bojovali se silným mužstvem , vyhrát se nám však nepodařilo. A jak 
zhodnotil trenér Mašek výkon svých svěřenců ? „ Všem klukům v tomto zápase 
vyslovujeme velkou pochvalu za příkladnou bojovnost ,“ podotkl. V posledním 
víkendu měsíce června se konal na perfektním trávníku na našem hřišti  4.ročník 
„O putovní pohár starostky 
obce“  v žákovské kopané. 
V turnaji se utkala tři 
mužstva z Kovářské, 
Jáchymova a Perninku, 
bojovalo se systémem každý 
s každým dvoukolově. Naši 
fotbalisté se po jedné výhře, 
jedné remíze  a dvou 
prohrách umístili na 2.místě. 
Vítězem se stalo výborné 
mužstvo Kovářské a třetí skončil Jáchymov. Celý turnaj byl velmi zdařilý a rádi 
bychom poděkovali jmenovitě p.Klimentové, A.Sedlákovi, J.Kolitschovi, 
V.Bláhovi, M.Hájkovi a p.Graulíkové za pomoc při organizaci. Zvláštní 
poděkování patří sponzorům této fotbalové akce, kterých bylo mnoho: 
 

Obec Pernink, truhlárna Kašpar, QUILT Pernink, J.a M.Tůmovi, Penzion U 
Bendů, pivnice Kongo, hospůdka U Kostela, Army Shop M.Janecký, SKI Areál 
Velflink, Penzion U Františka, Alarmy Dvořák, manželé Dvořákovi, Penzion 
Tonička, Škola lyžování Marian, J.Gavelda st., J.Gavelda ml., manželé 
Wrbikovi, V. Mach, A. Sedlák, V. Bláha, A.Štauber ml. , R.Duda, G.Čadková, 
K.Kadrliak, J. Ryzka a V. Mašek ml.  
 

Všem žáčkům přejeme pěkné prázdniny a  příjemný odpočinek, protože letní 
přípravu zahájíme přibližně v polovině srpna. 

                                                                   
         Trenéři žáků TJ Sokol Pernink 
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POZVÁNKA 

 
Srdečně zveme všechny příznivce kopané na: 

 
33. ročník turnaje   „Memoriálu Milana Sedláka“  

 
Slavnostní zahájení proběhne 03.07.2010 v 9:00h na hřišti TJ Sokol Pernink 

     
    Turnaje se zúčastní : TJ Sokol Pernink 
                                      TJ Potůčky 
                                      FK Štěchovice 
                                      RZ Abertamy 
           FK  Nejdek 

 
Občerstvení je zajištěno v areálu hřiště.  

 
 

10. ročník turnaje „Memoriálu Miroslava Miterpacha“  
 

Slavnostní zahájení proběhne 17.07. 2010 v 9:00h na hřišti TJ Sokol Pernink 
 
   Turnaje se zúčastní :  TJ Sokol Pernink 
                                      Jiskra Kovářská                       
                                      FK Vejprty 
                                      FK Štěchovice 
                                      SFS Johanngeorgenstadt 
            

Občerstvení je zajištěno v areálu hřiště.  
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Sbor dobrovolných hasičů 

 
3. přátelské setkání SDH 4.-6. června 2010 v Mezicích             
 

Po kladném zhodnocení úrovně přátelských vztahů mezi našimi hasiči a SDH 
Mezice na výročních schůzích bylo rozhodnuto ve vzájemných návštěvách 
pokračovat i v letošním roce. 
Sedm členů našeho SDH se tedy ve dnech 4.-6. června 2010 zúčastnilo 3. 
přátelského setkání v Mezicích a to u příležitosti konání III. Hanéckého 
ReccesFestu. Cesta vlakem tentokrát proběhla bez problémů a tak jsme se s 
svými přáteli setkali v páteční podvečer v obecním kulturním areálu. Počasí bylo 
jako naplánované a přálo nám nejen v pátek, ale i po celý průběh setkání. 
Páteční večer proběhl posezením s přáteli na lavičkách u hasičské zbrojnice a 
měli jsme rovněž možnost zúčastnit se zkoušky skupiny Stracené Ráj před 
sobotním vystoupením. 
Sobotní program byl velice bohatý a začal již ráno tradičním tajným závodem 
mopedů a malých 
motocyklů (fichtlů). 
Bylo to velmi atraktivní 
a také zábavné 
dopoledne, doplněné 
recesními soutěžemi i 
za účasti našich členů. 
Po poledni začal hlavní 
program, ve kterém 
vystoupilo 7 hudebních 
skupin, například 
studenti z Konga a 
Běloruska. Velký zájem byl o vystoupení Banjo-bandu Ivana Mládka a 
vrcholem bylo vystoupení domácí skupiny Stracené Ráj. Kvalitní výkon 
podpořilo téměř 2.000 spokojených diváků. Divácká kulisa si nic nezadala s 
velkými koncerty. Na pódiu se postupně vystřídaly všechny skupiny a odpolední 
i večerní program byl doplněn i o další atrakce. Byl to úžasný zážitek a tak se 
setkání protáhlo do pozdních nočních hodin. 
V neděli ráno jsme se sešli u snídaně a všichni jsme byli spokojeni, jak se toto 
setkání vydařilo. Před polednem nás kamarádi odvezli do Olomouce k rychlíku, 
kterým jsme se v sobotu večer v pořádku vrátili domů.  
Již nyní se těšíme na návštěvu svých přátel v Perninku, která se uskuteční ve 
dnech 20.-22. srpna 2010. Musíme se velmi snažit, abychom dokázali oplatit 
pohostinnost svých hanáckých přátel. 

       Jaroslav Novotný, SDH Pernink  
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Důležitá upozornění 

 
Obecní úřad informuje 
 
Vzhledem k tomu, že v naší obci stále nejsou všechny domy řádně označeny 
čísly popisnými a evidenčními, upozorňuje obecní úřad  na povinnost majitele 
nemovitosti, na svůj  náklad označit budovu čísly určenými obcí a udržovat 
je v řádném stavu (§ 32 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích). 
Poruší-li fyzická nebo právnická osoba vlastnící nemovitost povinnost 
stanovenou v § 30 nebo nesplní-li povinnost stanovenou v § 32 odst. 1, může 
jí obec uložit pokutu do 10 000 Kč (§ 56 , zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích). 
Uložení pokuty podle § 56 až 58 nezbavuje subjekty uvedené v těchto 
ustanoveních povinnosti odstranit závadný stav ve stanovené lhůtě. Pokud tak 
neučiní, může tak učinit obec sama na jejich náklady, popřípadě uložit pokutu 
opětovně. Výnos pokut je příjmem obce. 
Na základě výše uvedeného upozornění, vyzývá obec Pernink občany, kterých 
se shora uvedené upozornění týká, k sjednání nápravy.  
Po třech měsících od zveřejnění této výzvy v PN, na úřední desce obce 
Pernink a webových stránkách obce, bude provedeno místní šetření v 
součinnosti se stavebním úřadem a matrikou a s těmi majiteli nemovitostí, kteří 
nedostatek neodstraní bude zahájeno  správní řízení!!! 
 

          
  

  
UUppoozzoorrňňuujjeemmee  oobbččaannyy,,  

  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  TTKKOO  vv  11..  ppoolloolleett íí    22001100  
llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    

oodd  1199..ččeerrvveennccee  ddoo  3300..  ssrrppnnaa  22001100    
vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrruu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerrnniinnkkuu..  
  
 
 

INFOCENTRUM - PODATELNA 
bude v době dovolené zavřeno: od 7. do 16.7. 2010 

Služby podatelny, poplatky, kopírování atd. 
 zajistí Matrika v 1. patře OÚ 

 
 

KNIHOVNA  – červenec a srpen – zavřeno 
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Kulturní a sportovní kalendář 
 

3.7.2010 - 33. ročník turnaje   „Memoriálu Milana Sedláka“ od 9:00 na fotbal. 
stadionu TJ Pernink 
17.7.2010 - 10. ročník turnaje „Memoriálu Miroslava Miterpacha“ od 9:00 na 
fotbal. stadionu TJ Pernink 
24.7.2010 - 4. ročník krušnohorského fotbalového turnaje žen od 14:00 na               
fotbalovém stadionu TJ Potůčky 
19.6. - 6.9.2010 - Jáchymovské kulturní léto 
2.7. - 10.7.2010 - Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 
Horní hrad 
3. - 10. 7. 2010 - Řezbářské a všeobecně umělecké symposium - vždy od 9 do 
19 hodin 
17. 7. 2010 - Noční prohlídka od 20:30 hod. 
24. 7. 2010 - Chvála medu - od 10 do 17 hod. 
 
*Podrobné informace v Infocentru při Oú Pernink 

 
 
Upozorňujeme čtenáře Perninských novin, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech, 
popř. v příspěvcích, které nepřipravuje Informační centrum při OÚ Pernink. Za obsah článku 
odpovídá autor. Redakční uzávěrka příspěvků do dalšího čísla PN je vždy ke 29. dni v měsíci. 

Příspěvky zasílejte na e-mail: infopernink@volny.cz, nebo přineste přímo do infocentra.  
Děkujeme. 

Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková, Iveta Dibelková 

 
PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA 

Milan Vachel 
Žižkova 896 (naproti radnici) 

362 21 Nejdek 
           NABÍZÍ:  

• Brikety 
• Mostecké uhlí 
• Pytlované brikety 
• 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 3.7.   MAMAS & PAPAS (ČR 2010) Příběhy moderního rodičovství 
Příběh filmu tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v 
určitém zlomovém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo 
zmařeného rodičovství. Záměrem scenáristky a režisérky Alice Nellis je ukázat pomocí 
souběžného vyprávění několika příběhů, že problém moderního rodičovství je širší a hlubší 
než konkrétní situace kterékoliv jednotlivé postavy. „Spoje mezi příběhy, přechody tam a zpět 
mezi různými světy a různými podobami téhož principu vyjadřují relativitu a absurditu 
daných situací,“ říká Alice Nellis a dodává: „Zatímco vidíme, že žena zvažující možnost dát 
dítě k adopci věří, že její problém by jednoduše vyřešil dostatek peněz, příběh lékařky, která 
ztratila své dítě, nám sděluje, že peníze neznamenají nic. Zatímco mladý pár směřující k 
interrupci si myslí, že svůj život zachrání tím, když nebude mít dítě, manželé, kteří se 
rozhodnou pro adopci, jsou přesvědčeni, že jejich vztah dítě zachrání. Všechna řešení jsou 
relativní. V jádru se vždycky dostaneme k jednoduchým přírodním zákonitostem, těm o 
životě a smrti, a našim přirozeným vrozeným povinnostem a zákonům, které nejsme schopni 
obejít, bez ohledu na to, jak moc se snažíme. Ale stejně se o to stále pokoušíme.“ Téma 
vztahů mezi rodiči a dětmi se prolíná vlastně všemi filmy Alice Nellis – od debutu Ene Bene 
až Tajnostem. Čím ji právě rodičovství tolik přitahuje, že se na něj stále snaží dívat z 
rozličných úhlů? Hrají: Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Filip Čapka, Zuzana Čapková, 
Natalia Volkova, Ivan Shvedoff, Michal Čapka, Martha Issová, Václav Jiráček ad. 
Doporučená přístupnost: od 12 let               Délka filmu: ca. 110 min.                                                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 10.7.  ŠKOLA  ŽIVOTA  (USA 2010) Drama, Režie: Lone Scherfig 
Divoké dospívání v divokých šedesátých… Píše se rok 1961 a atraktivní, chytrá, šestnáctiletá 
studentka Jenny (C. Mulligan) poslouchá desky Juliette Greco, ochutnává počátky ženství, sní 
o výjimečných zážitcích a životě zahaleném do cigaretového dýmu „gauloisek". Vítejte v 
poválečném, předbeatlovském Londýně v době, kdy upjaté maloměstské poměry dávají jen 
stěží tušit, že zlatá šedesátá už klepou na dveře.. Doporučená přístupnost: od 12 let.      Délka 
filmu: ca. 101 min.   České titulky.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 17.7.  SOUBOJ  TITÁNŮ (USA 2009) Dobrodružný/fantasy  
Ve filmu „Souboj Titánů” staví boj o moc muže proti králům a krále proti bohům. Boj mezi 
bohy samotnými může zničit celý svět. Perseus (Sam Worthington) – syn boha vychovávaný 
člověkem – neuspěje v záchraně své rodiny před Hadem (Ralph Fiennes), pomstychtivým 
bohem podsvětí. Když už nemá co ztratit, rozhodne se pro nebezpečnou misi, jejímž cílem je 
znišit Hada dřív, než se jemu podaří zničit Dia (Liam Neeson) a rozpoutat peklo na 
zemi…Režie: Louis Leterrier. Hrají: Sam Worthington,Ralph Fiennes, Liam Neeson, ad. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.      Délka filmu: ca. 106 min.       České titulky.      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 24.7.  ROBIN  HOOD (Robin Hood, USA 2010) Historický film 
Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. Režisérská 
legenda Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu. Ta je temná, jak temný byl 
raný středověk, v němž se film odehrává, vášnivá tak, jak vášniví byli lidé, kteří věděli, že 
další den pro ně nemusí nastat, a dobrá tak, jak dobrá herecká a tvůrčí sestava se na tomto 
výjimečném projektu sešla. Doporučená přístupnost: od 12 let.  Délka filmu: ca. 140 min.      
České titulky.       
Sobota 31.7.   Kino nehraje! 


