
    31. ročník, rok 2014, číslo 1 

 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

dovolte mi, abych Vám všem popřála do nového roku především pevné zdraví, spokojenost, 
radost a hodně úspěchů jak v osobním, tak i pracovním životě.  

V letošním roce nás čekají úkoly, které jsme si naplánovali již v minulém roce, ale pro 
nedostatek financí jsme je ani nezačali realizovat. Pevně doufám, že se letos s nimi statečně 
popereme. Hned na jaře začneme s opravou chodníků od obecního úřadu, kde vzniknou i 
parkovací místa pro návštěvníky pošty, obecního a stavebního úřadu. Také upravíme povrch 
parkoviště u zdravotního střediska a budeme se zabývat vybudováním parkoviště pro 
sportovní halu. Vyřešit budeme muset také společně se společenstvím vlastníků bytů v čp. 
400, 401, 402 a 403 parkování jejich aut. V letošním roce bychom také měli provést opravu 
veřejného osvětlení na Školní Louce, ale tato akce záleží také na tom, zda má ČEZ ve svém 
plánu uložení kabelů NN do země v této části obce. 

Dokončíme a dáme do provozu cyklostezku mezi naší obcí a Abertamy. Tady zbývá už jen 
vyřešit majetkoprávní vztahy, resp. uzavřít smlouvy a zkolaudovat, pak už nebude nic bránit 
užívání stezky. 

Máme hotové projektové dokumentace na stezku pro pěší mezi Školní Loukou a Velflinskou 
ulicí a na opravu kontribučenské sýpky, na zastupitelstvu obce budeme jednat ohledně dalšího 
postupu, aby bylo možné tyto akce zrealizovat. V loňském roce jsme také požádali o dotaci na 
zateplení budovy základní školy, teď jen čekáme, zda nám dotaci odsouhlasí, a jaká bude její 
výše. 

Na lednovém zasedání budeme schvalovat rozpočet na letošní rok a o dalších plánech Vás 
budu informovat v příštích číslech našeho zpravodaje. 

          Vaše starostka 
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Usnesení 33. zasedání ZO Pernink ze dne 9. 12. 2013  

  
1/33/13 ZO schvaluje pořizovatele zápisu p Jitku Tůmovou a ověřovatele zápisu p. Václava 
Maška a p. Aloise Štaubera. Hlasování:  pro  8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/33/13 ZO schvaluje program 33. zasedání včetně jeho doplnění. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

3/33/13 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 32. Zasedání. Hlasování: pro  8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/33/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy s Karlovarským krajem o společném postupu pro 
výběr dodavatele na telekomunikační služby a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

5/33/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o propagaci obce s firmou Seznam.cz, a.s. Praha 5, 
Radlická 3294/10 IČ 26168685 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro  
8  hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

6/33/13 ZO nařizuje příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink, Karlovarská 118, Pernink 
odvod investičního fondu ve výši Kč 227955,34 do rozpočtu obce, kdy vrácení finančních 
prostředků bude provedeno zpět na příspěvkovou organizaci formou neinvestičního příspěvku  
Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se  nikdo. 
 

7/33/13 ZO doplňuje usnesení č. 4/31/13 ze dne 23.9.2013 takto: schválená částka Kč 30000,- 
může být využita i  na inovaci stávající počítačové sítě, příspěvková organizace má za 
povinnost dopředu ZO informovat o použití těchto finančních prostředků. Hlasování: pro  9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

8/33/13 ZO schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce pro navýšení 
mzdových prostředků ZŠ a MŠ Pernink pro listopad  2013 částku Kč 38595,- a prosinec 2013 
ve výši Kč 952,-  a na odměny částku Kč 10000,-  a pověřuje starostku obce a účetní 
provedením. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

9/33/13 ZO neschvaluje prezentaci obce Pernink v MF Dnes a Denících Bohemia. Hlasování: 
pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

10/33/13 ZO schvaluje smlouvu o kooperačním příspěvku obce Pernink s Krajskou 
knihovnou Karlovy Vary, Závodní 84, K.Vary  ve výši Kč 22500,- na rok 2014 a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy a dále schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Pokračování 
v automatizaci knihovny v Perninku“ a pověřuje starostku podpisem a podáním žádosti na 
MK ČR. Hlasování  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

11/33/13 ZO schvaluje výši nájemného pro odstavné plochy na sezónu prosinec 2013/březen 
2014 Kč 35000,- Pro Karlovarskou ul.  a Kč 35000,-  pro Nejdeckou ul., Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

12/33/13 ZO schvaluje prodej stp.č. 369 o výměře 124  m2   za cenu Kč 150,-/m2 panu Janu 
Chylovi, bytem Borská 106, 36263 Dalovice – Vysoká a pověřuje starostku obce přípravou a 
podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

13/33/13 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 13/2013, 14/2013, 15/2013 a 16/2013 dle 
předložených rozpisů jednotlivých položek. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 

14/33/13 ZO schvaluje odpis majetku předloženého na soupisu inventurní komise. Hlasování: 
pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
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15/33/13 ZO schvaluje pro hospodaření obce na rok 2014 rozpočtové provizorium  ve výši 
příjmů a výdajů roku 2013 bez dotací, kdy budou hrazeny běžné výdaje související s činností 
obce a všechny neuhrazené závazky do doby schválení rozpočtu na rok 2014. Hlasování: pro 
9 hlasů, proti nikdo, zdržel s nikdo. 
 

16/33/13 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 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

17/33/13 ZO schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši Kč 99500,- z Karlovarského kraje 
se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary na zajištění  akceschopnosti JSDH Pernink. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

18/33/13 ZO schvaluje obřadní dny pro rok 2014 dle předloženého rozpisu matriky. 
Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

19/33/13 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 349/1 o výměře cca 3000 m2 v k.ú,.Pernink. 
Hlasování : pro 8 hlasů, proti nikdo,  zdržel se 1 hlas (p.Höhnl). 
 

20/33/43 ZO schvaluje dohodu č. 1/2013 s Lesy ČR o výši úhrady za přenechání práva na 
využití pozemků k výkonu práva myslivosti ve výši Kč 2783,- na rok 2014 a pověřuje 
starostku podpisem této dohody. Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

21/33/43 ZO schvaluje nákup sněžné frézy  do 40000,- Kč a pověřuje místostarostu a 
starostku provedením. Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
 
 

Úplné znění 33.  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. 
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                                                                      Zprávy ze základní školy 
 

 

 

Rozloučení s rokem 2013 a přání do nového roku 2014 

V karlovarské knihovně vyhlásili na sklonku roku 2013 nejlepší účastníky soutěže Hrajeme si 
s odpady, jež je součástí společného projektu Karlovarského kraje a společnosti EKO – KOM, 
a. s. na podporu třídění odpadu. Do soutěže naše děti s jejich výrobky přihlásila paní učitelka 
Mgr. Erika Krnáčová a spolu s paní učitelkou L. Grygarovou vedly děti z 2. – 5. tříd 
k úspěchu, který byl odměněn krásnými dárky v podobě barevných baťužků, stavebnice Lego 
a neméně zajímavé hry s ekologickou tematikou, kterou si žáci ihned s nadšením vyzkoušeli. 

Úspěchem v soutěži a poslední mimoškolní akcí se také rozloučila se svými druháčky  a 
školou paní učitelka Lenka Grygarová, která na konci listopadu předala pomyslné učitelské 
žezlo nové paní učitelce Mgr. Drahuši Novákové. Oběma přejeme touto cestou hodně 
úspěchů, radost z práce, ať je vykonávána kdekoli, a k tomu pevné zdraví. 

Škola se také rozloučila s panem J. Soukupem, dlouholetým školníkem. I jemu všichni 
přejeme spokojenost a pohodu na cestě další životní etapou. Jeho místo zastoupí pan K. 
Kadrliak – hodně štěstí v nové práci! 

Rozloučení se starým rokem se kromě školních povinností událo ve znamení sportovních a 
společenských akcí: školní kolo ve florbalu s týmem učitelů, úspěšný halový fotbal OK AŠSK 
v Ostrově, vánoční ples organizovaný 9. třídou, exkurze 8. třídy a vybraných žáků do Prahy, 
vánoční třídní besídky. 

Zaměstnanci, žáci a děti (andílci i čertíci) ZŠ a MŠ Pernink si přejí úspěšný a radostný 
rok 2014 a totéž přání směřují všem rodičům a přátelům školy. 
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Druháci vyhráli t řetí místo v krajské soutěži 

Víte, co děti ze 2. třídy o přestávkách nejraději dělají? No přece hrají si se svým domečkem! 

Původně tahle chaloupka vznikla dětem pro radost v březnu a dubnu loňského školního roku. 
Tehdejší prvňáci celý měsíc při výtvarné výchově a pracovních činnostech zdobili perníčky z 
barevných papírů a malovali cihličky na komín. Potom přišel pan školník a začali jsme 
chaloupku z kartonů slepovat. To pro děti ještě tak moc zajímavé nebylo. Přesto se našla 
výjimka. Julinka Mašatová se od práce celé tři dny ani nehnula. Pomáhala lepit, držet, ohýbat 
a sestavovat jednotlivé díly. A najednou na koberci stála opravdová chaloupka. To už se 
zapojily všechny děti. Natíraly své papírové perníčky a cihličky lepidlem na tapety a celou 
chaloupku oblepily. Julinka vymyslela, jak vyříznout dveře a okénka, aby vše bylo funkční. A 
je to až do dneška. Střechu ozdobily kočky, které lezou na komín, ze kterého se valí papírový 
kouř. Ze sítěk na bedničky s ovocem vznikly pavučiny, ve kterých bydlí pan pavouk. Všem se 
chaloupka moc líbila. 

Paní učitelka Krnáčová nám potom řekla o soutěži EKO-KOM, kterou vyhlásil krajský úřad. 
Chaloupku jsme přihlásili a s pomocí paní Krnáčové velkým autem odvezli do Karlových 
Varů. A jak to dopadlo? V pondělí 9. 12. 2013 si 6 zástupců druháků - Julinka Mašatová, 
Kačenka Kalánová, Beník Kolitsch, Simonka Hostýnková, Lucinka Grohová a Štěpánka 
Dáňová vyzvedli spoustu cen, které za 3. místo v silné konkurenci výrobků z 
recyklovatelných materiálů z celého karlovarského kraje získali. 

Celá akce se dětem nesmírně líbila a to včetně závěrečného nefalšovaného rautu, který byl pro 
děti připraven. 

A teď se děti jen těší, až jim jejich domeček zase přivezou a budou si ho užívat i s výhrami ve 
škole.    

                                                                                                                         Lenka Grygarová 

Technika nás opravdu baví! 

Projekt Technika je zábava se opět naplno rozjel.  Žáci devátého ročníku navštívili  v závěru 
října a začátkem listopadu Střední průmyslovou školu Ostrov v rámci „Projektových dnů 
s elektrotechnikou a strojírenstvím.“  

V průběhu první akce, věnované oboru strojírenství,  se žáci naší školy  velice podrobně 
seznámili s nejmodernějšími počítačovými programy  tohoto odvětví  a na vlastní kůži si 
vyzkoušeli manuální práci v dílnách průmyslové školy. Měli totiž za úkol vyrobit kovový 
přívěšek na krk.  Při druhém setkání, nesoucím se v duchu elektrotechniky, měli žáci možnost 
nahlédnout do tajů elektrických obvodů a vyrobit si vlastní jednoduchý spoj se žárovkami. 
Zlatým hřebem uvedeného  projektového dne však bylo sestavení  robotického přístroje. 
Dvojice měly  za úkol  co nejrychleji a nejpřesněji  poskládat  jednotlivé díly  stavebnice a 
vytvořit  pohyblivý přístroj. Nedílnou součástí tohoto úkolu bylo dodržet předem stanovené 
úkoly.  Zpočátku  si počínala velice dobře R. Mrňková, která velice rychle a úspěšně 
sestavovala tento přístroj. Malinká nepřesnost v kompletovaných  dílech ale nakonec 
umožnila naší chlapecké dvojici (R. Kalán a D. Groh) odsunout dívky na druhou pozici a 
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dostat se do vedení v rychlosti a správnosti sestavování.  To si udrželi až do konce a skutečně 
se jim jako první skupině podařilo  v průběhu necelých dvou hodin sestavit, naprogramovat a 
uvést do chodu robotický přístroj, který reagoval  na hlasový, světelný a dotykový  podnět  
změnou  směru  pohybu. 

                                                                  Iveta Dibelková, garant projektu Technika je zábava 

 
 

V úterý 4. 2. 2014  proběhne na naší škole 
 

v prostorách 1. třídy v době 
 

od 13:00 do 17:00 hod. 
 

ZÁPIS  DO 1. TŘÍDY 
Prosíme rodiče, aby si s sebou vzali občanský průkaz a 

rodný list dítěte. 
 

Těšíme se na Vás! 
 

Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink 

 

 

 
    Poděkování 

    Rád bych touto cestou poděkoval žákyním, žákům, pedagogům a ostatním pracovníkům                                            
.   Základní a mateřské školy v Perninku za krásné rozloučení a tím i ukončení mé dlouholeté    
.   činnosti na této škole. 

                                                                                                                  Jiří Soukup 
 

 
 
 
 

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 31, číslo 1, vydáno 21. 1. 2014 
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OBEC PERNINK   
 

Vás srdečně zve na 
 

4.reprezentační ples KC Krušnohorka 
 

Ples se koná v sobotu 1. března od 19.30 do 2.00 hodin 
v komunitním centru Krušnohorka v Perninku. 

 
K tanci a poslechu bude v průběhu večera hrát kapela  ALFA Sextet. 

Připraven je pestrý program. 
 

Slosovatelné vstupenky o atraktivní ceny. 
 

Předprodej vstupenek zahájíme v pondělí 3. února 
v Infocentru Pernink, tel.: 353 892 491 

 

Vstupné: 250,- Kč 
Společenský oděv nutný. 

 

Autobusová doprava zajištěna 
 (Potůčky, Horní Blatná, Abertamy,  

Ostrov, Hroznětín, Merklín) 
 

Těšíme se na Vás, dobře se bavte! 
 

 

Ti kteří by nám rádi pomohli s organizací plesu  
a laskaví sponzoři cen do tomboly 

nás mohou kontaktovat na telefonu  
 

777 620 095 (Ing. Ladislav Vetešník)  
nebo 

 353 892 491 (Infocentrum Pernink) 
 

Dary do tomboly můžete přinést  
do Infocentra v Perninku. 
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Obecní úřad informuje 

 
Odpady v domácnosti 
 
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez 
správného nakládání s odpady bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O 
tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. 
Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému 
obalu šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně 
roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně 
používáme. Navíc podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů 
předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte 
v obecní či městské vyhlášce. 
 

Jak s odpady nakládat? 
 
Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. 
Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, 
který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice. 
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na 
tyto dva druhy odpadů by měl být prostor pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na 
střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice a nápojový karton mnoho lidí dává 
společně s plastem a u kontejnerů tyto dva druhy odpadu (pokud se v dané obci nesbírají 
společně) dotřiďuje. 
 
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak 
často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i 
méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co 
nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy 
jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.  

 
ZZddrr oojj ::   jj aakkttrr iiddii tt ..cczz  

  

  
UUppoozzoorrňňuujj eemmee  oobbččaannyy,,  

  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
  

vv  22..  ppoolloolleett íí    22001133  
  

llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    
  

oodd  88..11..  ddoo  2288..22..  22001144    
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Pernink v číslech 

Ke dni 31. 12. 2013 žilo v Perninku 649 obyvatel, z toho 312 žen a 337 mužů. Průměrný věk 
žen je 45 let a mužů 42 let, celkový průměrný věk v obci je 44 let. V uplynulém roce se 
narodilo celkem 5 dětí a zemřelo 14 obyvatel. K trvalému pobytu v obci se během roku 2013 
přihlásilo 24 lidí a odstěhovalo 29. Celkově tedy v obci ubylo 14 osob. 

Nejstarší ženě v obci je 96 let a nejstaršímu muži je 93 let. 

Přehled celkového počtu obyvatel obce Pernink za uplynulých 5 let: 

rok 2009 – 671 obyvatel                     rok 2012 – 663 obyvatel 

rok 2010 – 677 obyvatel                     rok 2013 – 649 obyvatel  

rok 2011 – 674 obyvatel 

              

Za OÚ Pernink Klára Grohová – evidence obyvatel 
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PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 
VÝKUP  KOVOVÉHO  ODPADU 

 

          NABÍZÍME:                                                      VYKUPUJEME: 
                                                                                                                                          

 Brikety   (srn)                                                      st, pá  9 - 16 hod.         
 Uhlí mostecké, polské                                              so  9 - 12 hod. 
 Pytlované brikety                                                     ne  9 - 12 hod. 
 Dřevo                                                                   - barevné kovy 
 Pytlovaná paliva    353 925 558                           - železný šrot        
 Písek, štěrk            607 761 131                       Výkupna Limnická Nejdek 
                               602 191 239                               (pod garážemi)  

Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici) 
 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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Vždy od 18:00 hodin      Vstupné: 55,-Kč (děti do 15 let: 25,-) 

 
Sobota 25.1.   ZAMBEZIA   (Jižní Afrika 2012) Animovaný dobrodružný 
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu do bájného 
ptačího města Zambezia, aby se stal členem prestižní letky chránící město před útoky 
nepřátel. Jeho otec se ho snaží zadržet, ale je lapen podlým ještěrem, který kuje pikle na 
přepadení Zambezie. Kai a jeho spřízněná duše Zoe budou muset použít všechny své síly, aby 
před ním toto jedinečné místo zachránili. Český dabing: Jiří Mádl, Pavel Rímský, Jaroslava 
Kretchmerová, Oldřich Navrátil ad. Režie: Wayne Thornley.Mládeži přístupno.      Délka 
filmu: ca. 83 min.                  Český dabing.           
 
Sobota 1.2.    SAMMYHO  DOBRODRUŽSTVÍ  2   ( Belgie 2012) Animovaný 
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života u korálového útesu. Jednoho dne 
je však uloví pytlácká loď a oni se ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai. Želvy se 
ovšem jen tak nevzdávají a za pomoci svých mláďátek Rickyho a Elly jsou rozhodnuti 
dokázat nemožné a dostat se zpět na svobodu. Režie: Ben Stassen. Délka filmu: ca. 89 min.                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  8.2.    DONŠAJNI  (ČR 2013) Komedie 
Oscarový režisér Jiří Menzel se po sedmi letech vrací na plátna kin s prostopášnou komedií o 
vášni k životu, hudbě a k ženám. Komedie Donšajni odhalí divákům svět opery zbavený 
pozlátka a přinese příběh o lásce a zklamání, o hudbě a milování a o celoživotní slabosti pro 
operní pěvkyně. To vše s nadsázkou a humorem typickým pro Menzelovy filmy.  Hrají: Jan 
Hartl, Libuše Šafránková, Martin Huba, Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková, Emma Smetana, 
Václav Kopta, Eva Josefíková, Anna Klamo, Jiří Hájek, Lucie Juránková, Jan Hnyk ad. 
Režie: Jiří Menzel.  Doporučená přístupnost: od 12 let.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 15.2.   ŽRALOCI  NA  S(O)UŠI  ( Malajsie 2011) Animovaná komedie 
Žraloci na s(o)uši vypráví o dvou žraločích bratrech – malém Pupovi a velkém Juliovi. Poté, 
co pytláci ukradnou z jejich útesu žraločí vajíčka do gurmánských restaurací, rozhodne se 
malý Pup stůj co stůj zjednat nápravu a pln odhodlání se vydá na souš, do lidského světa, kam 
nikdy předtím žraločí ploutev nevkročila. Julius se však začne o osud svého malého brášky na 
pevnině obávat – a ve speciálním... V českém znění: Petr Rychlý, Ivana Korolová, Dalibor 
Gondík, Tomáš Matonoha, Lucie Benešová, Jitka Molavcová, Ota Jirák, Matouš Ruml, 
Kryštof Hádek ad.  Režie: Goh Aun Hoe. Mládeži přístupno.            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 22.2.   ROZKOŠ   (ČR 2013) Tragikomické melodrama 
 ...příliš mnoho zajíců, myslivcova smrt… Posedlost láskou, posedlost uměním, posedlost 
originalitou, posedlost napodobováním, posedlost úspěchem, posedlost penězi a…posedlost 
sám sebou. Každá posedlost nás dříve či později dovede k zániku, pokud nad ní ztratíme 
nadhled, pokud se jí necháme uvláčet. Jenomže jedině při tom „vláčení“ - i přes všechny 
odřeniny a šrámy, můžeme na několik málo okamžiků dojít k nalezení jedinečné ROZKOŠE - 
a o co jiného v životě vlastně jde? Hrají: Jana Plodková, Martin Myšička, Jaroslav Plesl, Jan 
Budař, Václav Neužil ad. Režie:  Jitka Rudolfová. Doporučená přístupnost: od 15 let.       


