
 

 

29. ročník, rok 2012, číslo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení a milí obyvatelé naší obce, 
 
s přáním pevného zdraví, štěstí a pohody Vás srdečně zdravíme v novém roce 2012.  
Uplynulý rok byl prvním funkčním rokem nově zvoleného zastupitelstva, a tak je určitě příhodné 
ho zhodnotit. Pro některé ze zastupitelů to byl rok plný novot spojených s výkonem zastupitele 
obce. Ačkoliv některá rozhodnutí nebyla jednoduchá a některé diskuze probíhaly bouřlivě, věříme, 



 2 

že vše bylo k prospěchu Perninku a jeho obyvatel, protože právě a jen takové činy jsou prvořadým 
úkolem obecního zastupitelstva. Něco se podařilo úspěšně realizovat, některé aktivity právě 
probíhají a ostatní záležitosti zůstávají v plánu blízké budoucnosti. 
Ke zvelebení obce došlo díky společnosti Lesy ČR, která v závěru roku dokončila I. etapu 
Lesoparku. Ten se tak stává dalším atraktivním prvkem v samém centru naší obce. Také se povedla 
rekonstrukce střechy a částečně vnitřních prostor obecní budovy č. p. 30 v Blatenské ulici, kde se 
následně zabydleli noví nájemníci. Pro vyznavače adrenalinových sportů jsme otevřeli Dirty Park u 
běžeckého kolečka, který si již své vyznavače získal a další jistě v tomto roce přibudou. V současné 
době také vrcholí odhlučnění sportovní haly v komunitním centru Krušnohorka, což ocení jak 
sportovci, tak kulturně ladění návštěvníci. V rámci zvýšení bezpečnosti a udržení pořádku v obci 
byla nově nainstalována dopravní zrcadla v ulicích Karlovarská a Jáchymovská,  nakoupili jsme 
také zpomalovací retardéry, které se u mateřské školky osadí po letošní zimě. Rozšířili a zpevnili 
jsme komunikaci v malé Nádražní ul. a v neposlední řadě došlo k vytvoření dalšího sběrného místa 
pro separovaný odpad u obecního úřadu. Pro zkvalitnění požární ochrany jsme zakoupili výstrojní 
součástky a oděvy pro naše dobrovolné hasiče. Co se týká kulturního dění, proběhly úspěšně 
každoročně pořádané akce jako je dětský den, stavění máje, fotbalový turnaj pro nejmenší či 
vánoční trhy spojené s rozsvěcením vánočního stromu. Ale také se podařilo uskutečnit nové, jako 
např. muzikálový zájezd, 1. ročník reprezentačního plesu obce nebo letní příměstský tábor. Byli 
jsme svědky i dalších menších projektů, o kterých není potřeba se příliš rozepisovat, důležité 
ovšem je, že  rozhodně přispěly k dalšímu rozvoji obce. Na závěr bychom zmínili skutečnost, 
kterou považujeme za mimořádně pozitivní - a to, že obec do současné doby není zatížena žádným 
dluhem, což je v současné době rozšířeným jevem u mnoha obcí našeho typu. K tomuto stavu 
samozřejmě přispělo rozumné hospodaření z předchozích let. Zároveň bychom také chtěli 
poděkovat všem, kteří se na všech akcích podílejí, pomáhají nám se zajištěním, vymýšlejí 
programy a pod. Bez Vás bychom to nezvládli. Těšíme se opět na spolupráci a doufáme, že se 
najdou i další dobrovolníci, kteří se aktivně zapojí do dění v Perninku. 
A co nás v roce 2012 a nejbližší době čeká? 
Ve spolupráci s odborem životního prostředí při MÚ Ostrov a v rámci dotace z Ministerstva 
životního prostředí dojde k revitalizaci Andělské aleje ve stejnomenné ulici, toto úctyhodné 
javorové stromořadí totiž patří k významným krajinným prvkům nadregionálního významu.   
Plánujeme také rekonstrukci veřejného osvětlení na Školní louce, v Nádražní ulici a ve Střední a 
části ulice Rennerova. Pokud by začala rekonstrukce krajské komunikace,  začali bychom i 
s opravami a výstavbou chodníků v obci. Budeme mít připraveny projektové dokumentace na 
výstavbu přístupové cesty k ČOV, dále projektovou dokumentaci na opravu kontribučenské sýpky, 
nebo stezky pro pěší mezi Školní Loukou a Velflinskou ulicí, také projektovou dokumentaci na 
cyklostezku mezi naší obcí a Abertamy. Budeme sledovat všechny dotační tituly, které bychom 
mohli pro tyto akce využít, abychom získali finanční prostředky na realizaci staveb. Z  kulturních 
akcí nás opět čekají nejen tradiční akce: 2. ročník reprezentačního plesu obce, dětský den, májka, 
různá sportovní klání (turnaj v kopané, turnaj v nohejbalu a volejbalu v KC Krušnohorka v zimních 
měsících), v létě pak turnaj o pohár starostky obce, dále oslava 480. výročí  založení obce a 145. 
výročí založení SDH a další již dobře známé akce. 
 
Pevně doufáme, že nadcházející rok bude opět plný dobře odvedené společné práce a bude alespoň 
tak úspěšný jako ten minulý. Těšíme se na Vaše podněty a názory související s chodem obce, 
věříme, že přispějí k ještě lepší kvalitě života v naší obci. 
 
Děkujeme za Vaši přízeň! 
 

                                             Jitka Tůmová a Ladislav Vetešník 
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Usnesení 12. zasedání ZO Pernink ze dne 28. 11. 2011  

 
1/12/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p.Ing Vetešníka a p.Groha a pořizovatele zápisu p. Ivetu 
Dibelkovou. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel 1 hlas (Dibelková)                           
Starostka požádala o návrhy k doplnění programu jednání. Žádné připomínky nebyly vzneseny, a 
proto bylo hlasováno o programu jednání. 
2/12/11 ZO schvaluje program jednání 12. zasedání. Hlasování: pro 8 proti nikdo, zdržel se nikdo 
3/12/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 11. zasedání. Hlasování : pro 8,  proti nikdo,  
zdržel se nikdo 
4/12/11 ZO bere na vědomí rezignaci paní Ing. Jany Kokrhelové na funkci  člena kontrolního 
výboru k 31.10.2011. Hlasování: pro 8 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo 
5/12/11 ZO schvaluje paní Ivetu Dibelkovou za člena kontrolního výboru , a to od 1.11.2011. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Dibelková) 
6/12/11 ZO ruší usnesení č. 4/11/11 a č. 5/11/11 ze  17.10.2011. Hlasování: pro 5 hlasů (Tůmová, 
Vetešník, Groh, Mašek, Aizner), proti 1 hlas ( Höhnl ), zdržel se  2 hlasy  (Dibelková , Kokrhelová)  
7/12/11 ZO schvaluje, aby obec provozovala parkoviště v období  prosinec – březen 2011/2012  
sama. Hlasování: pro 5 hlasů ( Tůmová,Aizner, Mašek, Groh, Vetešník ), proti 3 hlasy( 
Höhnl,Dibelková, Kokrhelová),  zdržel se 1 hlas ( Štauber) 
8/12/11 ZO schvaluje uzavřít nájemní smlouvu na p.p.č. 107/1 s ŘK farnost Ostrov a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo                                             
9/12/11 ZO schvaluje odepsání majetku obce dle předloženého seznamu inventurní komise zde 
15.11.2011. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
10/12/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2011  a č. 12/2011 dle předloženého položkového 
rozpisu. Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
11/12/11 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink převod finančních prostředků ve výši Kč 60000,- 
z režijních nákladů do mezd a odvodů a dále schvaluje úhradu cestovních výdajů panu Mgr. Josefu 
Svobodovi ve výši 285,- a pověřuje hospodářku ZŠ provedením. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
12/12/11 ZO schvaluje využití  obecních pozemků č. 2573/1,2639 a 2468/4 pro realizaci projektu 
Karlova stezka, který je plánován z programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi 
svobodným státem Sasko a Českou republikou, a  k užívání po celou dobu realizace projektu a jeho 
udržitelnosti. Hlasování: pro 9 hlasů,  proti nikdo,  zdržel se nikdo 
13/12/11  ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na oslavy 480 let založení obce a 145. výročí 
založení SDH v Perninku ve výši 45000,- Kč. Hlasování :  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
14/12/11 ZO schvaluje obřadní dny pro rok 2012 dle předloženého rozpisu. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo 
15/12/11 ZO schvaluje uzavření smlouvy č. IV-12-0004426/001 o zřízení věcného břemene práva 
vstupu a vjezdu na pozemky pro údržbu, provoz a odstraňování poruch zařízení NN pro pozemky 
č. 782/1, 782/23, 782/24, 782/25, 782/26, 2499/1 a 2649 v majetku obce Pernink s firmou ČEZ 
Distribuce, Děčín, Teplická 874/9 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
16/12/11 ZO schvaluje uzavření dohody o odvodech na veřejně prospěšnou činnost ve výši Kč 
50000,- Kč  od firmy SLOT Group a.s. Karlovy Vary. Prostředky budou použity na odhlučnění 
tělocvičny v KC obce a na doplnění věcného vybavení SDH Pernink. ZO pověřuje starostku 
podpisem smlouvy s touto firmou. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
17/12/11 ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2 k dohodě o výši úhrady za přenechání práva na 
využití pozemků k výkonu práva myslivosti ze dne 26.11.2003 pro Lesy ČR, LS Horní Blatná za 
cenu Kč 5130,- bez DPH a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. Hlasování: pro  9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo 
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18/12/11 ZO pověřuje starostku vyzvat  pana Františka Štefana a paní Evu Novákovou 
k předložení podnikatelského záměru pro vybudování sedačkové lanovky na Školní louce.                                                                       
Hlasování : pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

 
Usnesení 13. zasedání ZO Pernink ze dne 12. 12. 2011  

 
1/13/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu   pana Aloise Štaubera a pana Václava Maška                         
a pořizovatele zápisu Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
2/13/11 ZO schvaluje program 13. zasedání ZO včetně jeho doplnění. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
3/13/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 12. zasedání zastupitelstva. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
4/13/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2011 dle předloženého položkového členění. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
5/13/11 ZO  souhlasí s úpravami rozpočtu po posledním zasedání ZO, a to v případě 
nepředvídatelných výdajů a v případě přijatých dotací z jiných veřejných rozpočtů (jak příjmů tak 
výdajů) a pověřuje starostku obce provedením příslušných rozpočtových opatření. O těchto 
změnách bude starostka obce informovat zastupitele na dalším zasedání ZO, které bude 
bezprostředně následovat po provedených změnách. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel 
nikdo 
6/13/11 ZO schvaluje rozpočet v členění do kapitol na rok 2012 jako schodkový, a to celkové 
příjmy ve výši   6159 tis.Kč celkové výdaje ve výši 7659 tis. Kč s tím, že rozdíl mezi příjmy a 
výdaji ve výši 1500 tis. Kč bude vyrovnán z rezervy let minulých a ukládá starostce a účetní obce  
rozepsat do položkového členění. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
Místostarosta obce informoval o proběhlém jednání s firmou pana Horníčka, na kterém byli se 
starostkou , ohledně nabídky na odhlučnění haly, zastupitelům byl představen i návrh barevné 
kombinace závěsů. 
7/13/11 ZO schvaluje  pořízení odhlučnění haly v KC Krušnohorka  firmou ing. Borise Horníčka, 
Letovice za nabídkovou cenu Kč 109354,- s DPH a pověřuje starostku obce vyřízením. Hlasování: 
pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
8/13/11 ZO schvaluje koupi části pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR na realizaci 
cyklostezky Pernink-Abertamy, a to část p.p.č. 1914/2, část stp.č. 282/1, část p.p.č. 2046/3 a část 
p.p.č. 2591 to vše v k.ú.Pernink a pověřuje starostku vyřízením. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
 
Úplné znění 12. a 13.  zasedání ZO je k dispozici na internetových stránkách obce www.pernink.eu, 
nebo na úřední desce OÚ. Pokud budete mít zájem  o celé znění zasedání ZO Pernink, můžete si ho 

nechat  vytisknout v podatelně (infocentru) obce. 
 
 

 
KC Krušnohorka 

 
 

V sobotu 21. 1. 2012 pořádá Komunitní centrum Krušnohorka halový turnaj ve fotbale. 
5 členná družstva se mohou přihlásit do 18. 1. na tel: 775 318 771 

Zveme všechny příznivce sportu, fanoušky a diváky. Občerstvení zajištěno. 
Začínáme v 9:00 hod. 

 



 5 

 
Zprávy ze základní školy 

 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE ŘSKÁ ŠKOLA PERNINK 
OKRES KARLOVY VARY 

KARLOVARSKÁ 118, 362 36  PERNINK 
*************************************************** *****  

 

Ve čtvrtek 26. 1. 2012 proběhne na naší škole 
 

v prostorách 1. třídy v době 
 

od 13:00 do 17:00 hod. 
 

Z Á P I S    D O    1.  T Ř Í D Y 
 

Rodiče si prosím vezmou s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. 
 

Těšíme se na Vás! 

 
Mgr. Svoboda Josef, ředitel školy 

 
 

Do průzkumu pozůstatků důlní činnosti se zapojí české i německé děti 
 
Naše základní a mateřská škola se zapojila do dvouletého projektu Průzkum pozůstatků důlní 
činnosti v údolí potoka Černá Bystřice. Projekt poběží za spoluúčasti deseti dětí ze Saského 
Schwarzenbergu a deseti dětí z české 
strany - ze Základní školy v Perninku. 
Účastníci se pod vedením dospělých 
zapojí do nejrůznějších výzkumných akcí 
na území mezi Božím Darem a 
Schwarzenbergem. Pohyb ve volné 
přírodě, získávání nových znalostí 
z historie našeho okolí, prohloubení 
poznatků z přírodopisu a v neposlední 
řadě komunikace v cizím jazyce jsou 
jedinečnou příležitostí, jak zábavnou 
formou a vlastní pracovitostí rozvíjet sám 
sebe. 
První setkání proběhlo za přátelské 
atmosféry oboustranným představením 
dětí a vedoucích pracovníků 14. 12. na 
naší škole, kdy pan ředitel dostal darem 
vzácný kámen a kladívko. 
 
Za Saský Schwarzenberg reprezentuje projekt pan Matthias Lauckner a nás zastupuje Marek 
Nesrsta. Tak hurá do výzkumu! 
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Obecní úřad informuje          

 
 

  

UUppoozzoorrňňuujj eemmee  oobbččaannyy,,  
  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    

zzaa  22..  ppoolloolleett íí    22001111  

llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    

oodd  99..  11..  ddoo  2288..  22..  22001122    

vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrr uu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerr nniinnkkuu..  
 
 
Vážení spoluobčané, 
 
stejně jako vloni, tak i letos jsem pro Vás připravila malou statistiku naší obce Pernink za uplynulý 
rok. K 31. 12. 2011 žilo v Perninku 674 obyvatel, z toho 330 žen a 344 mužů. Průměrný věk žen je 
45 let a mužů 41 let, celkový průměrný věk v obci je 43 let. V roce 2011 se narodily 4 děti, zemřelo 
15 lidí. K trvalému pobytu v obci se během loňského roku přihlásilo 28 lidí a odstěhovalo 16. 
Celkově tedy v obci přibyl 1 občan. Nejstarší ženě v obci je 98 let a nejstaršímu muži je 91 let. 
 
Přehled celkového počtu obyvatel obce Pernink za uplynulých 8 let: 
 
rok 2004 – 694 obyvatel                              rok 2008 – 681 obyvatel           
rok 2005 – 702 obyvatel                              rok 2009 – 671 obyvatel 
rok 2006 – 708 obyvatel                              rok 2010 – 677 obyvatel 
rok 2007 – 685 obyvatel                              rok 2011 – 674 obyvatel 
 
Nové občanské průkazy 
 
Ještě jednou bych ráda upozornila na novelu zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech. Na 
základě  této novely se přestaly vydávat stávající občanské průkazy. Občanské průkazy 
vydané do konce roku 2011 zůstávají v platnosti, ale ve chvíli, kdy po 1. lednu 2012 skončí 
platnost občanského průkazu, na základě žádosti dostanete již nový občanský průkaz. 
 
Od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu jen u úřadů obce 
s rozšířenou působností (tzn. OSTROV, KARLOVY VARY). Matriční úřady  již 
žádosti o vydání občanských  průkazů nepřijímají.  
                   Klára Grohová, matrikářka 
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DISKOTÉKA V PLZE ŇCE 

 

Každou sobotu pořádáme diskotéky v restauraci Plzeňka. 
Srdečně zveme mladé, starší i nejstarší. Zahrajeme dle Vašeho přání. 

Vstupné 30,- Kč, dámy mají vstup zdarma. 
 

 
 

 

Prodám řadovou garáž č. 13 u panelových domů v Perninku 

/nová výklopná vrata a nová krytina  střechy/ 

Cena 85 000 Kč 

Kontakt: Jaroslav Šimon tel.: 602 388 854 

 
 

 
Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR  E 20101 v nákladu 

400 ks měsíčně. Distribuce je zdarma do každé perninské domácnosti.  
Každé číslo PN najdete také na www.pernink.eu. 

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,T.G.M. 1, 362 36 Pernink. 

Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 

Ročník 29, číslo 1, vydáno 9. 1. 2012 
 

 

      
     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 7.1.   NÁKAZA  (Contagion, USA / Spojené Arabské Emiráty 2011) Thriller 
Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření smrtícího vzduchem přenosného viru, který nemocné zabíjí 
během několika dnů. S rychlým šířením epidemie se lékaři po celém světe snaží najít lék a 
minimalizovat paniku, která se šíří ještě rychleji, než samotný virus. …Hrají: Marrion Cotillard, 
Matt Damon, Laurence Fishburne, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Kate Winslet ad., Režie: Steven 
Sodernbergh. Doporučená přístupnost: od 12 let.           Délka filmu: ca. 105 min.       České titulky.                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 14.1.  ALOIS  NEBEL  (ČR/Německo 2011) Drama/animovaný 
Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží 
jako výpravčí Alois Nebel. Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. 
Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe, oběť násilného odsunu Němců po 2. světové válce. Šedivé 
dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, výhybkář Wachek společně se 
svým otcem kšeftují s důstojníky sovětské armády. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne Němý, 
který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace nakonec Nebela 
přivedou do blázince a přijde o místo výpravčího. Vydá se do Prahy hledat jinou práci u dráhy a na 
Hlavním nádraží najde svou životní lásku, toaletářku Květu. Nebel se rozhodne vrátit zpátky do 
hor, aby se znovu setkal s Němým a souboj s temnými stíny minulosti dovedl do konce… Hrají: 
Miroslav Krobot, Karel Roden, Václav Neužil ml., Tereza Voříšková, Marie Ludvíková ad. Režie: 
Tomáš Luňák. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 87 min.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 21.1.  VYMĚŘENÝ  ČAS   (In Time, USA 2011) Sci-fi, thriller,akční 
V budoucnosti, kde mít čas znamená doslovně mít i peníze a stárnout přestanete v 25letech, máte 
jedinou možnost jak zůstat naživu, a to že vyděláte, ukradnete či zdědíte nějaký čas navíc. Will 
Salas žije z minuty na minutu, až jednoho dne mu náhle získaný čas poskytne přístup do světa 
bohatých, kde spojí své síly s krásnou, mladou Sylvií, aby spolu zničili zkorumpovaný systém… 
Hrají: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Olivia Wilde, ad. Režie: Andrew Niccol. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.     Délka filmu: ca. 109 min.       České titulky.      ŠÚ projekce.              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 28.1.  RODINA  JE  ZÁKLAD  STÁTU  (ČR 2011) Drama   
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Libor, bývalý učitel dějepisu, který 
dosáhl vysokého manažerského postu ve významném finančním ústavu, si řadu let spokojeně žije 
společně se svou rodinou v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na 
povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů, týkající se celého vedení banky. Libor se 
následně ocitá v dohledu policejních vyšetřovatelů, kteří mu začnou tvrdě šlapat na paty. Snaží se 
uniknout před hrozícím vězením a oddálit osvětlení celé situace své nic netušící manželce. 
Rozhodne se tak pro netradiční útěk, kdy pod záminkou společné dovolené odveze celou rodinu na 
jižní Moravu. Prchání před spravedlností se stane cestou plnou hledání ztracených vztahů nejen 
mezi „uprchlíky“, ale také s jejich spolužáky z vysoké školy, které náhodou potkávají a kteří žijí 
své „obyčejné“ životy v okresním městě. Po krátké době ale policie odhaluje další souvislosti 
včetně místa, kde se rodina nachází, což odstartuje skutečné rodinné drama a stále se zrychlující 
cestu – před spravedlností i pod povrch vztahů v rodině…Hrají: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin 
Finger, Monika A. Fingerová, Albert Mikšík, Kristýna Slámová, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek, 
Marek Taclík, Jan Budař ad. Režie: Robert Sedláček. Doporučená přístupnost: od 12 let . 


