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Usnesení 20. zasedání ZO Pernink ze dne 20. 9. 2012  

 
1/20/12 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. ing. Janu Kokrhelovou a ing. Ladislava Vetešníka  
a pořizovatele zápisu p. Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/20/12 ZO schvaluje program jednání 20.zasedání ZO včetně jeho doplnění. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

3/20/12 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 19. zasedání ZO. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/20/12 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Pernink k 30.6.2012 a dále:  
a) schvaluje převod částky Kč 165992,- z rozpočtu obce jako příspěvek na mzdové náklady ZŠ 
a MŠ Pernink na období září a říjen 2012 
b) schvaluje převod zůstatku rezervního fondu ZŠ a MŠ Pernink ve výši 23064.77 Kč do 
mzdových prostředků pro období září-prosinec 2012. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

5/20/12 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.6.2012. Hlasování:pro 9 hlasů. proti nikdo, 
zdržel se nikdo.   

6/20/12 ZO ruší usnesení č. 6/23/04 ze dne  26.10.2004  prodej p.p.č. 782/22 v k.ú.Pernink o 
výměře 650 m2 na stavbu rodinného domu na základě nesplnění podmínek daných smlouvou o 
smlouvě budoucí ze dne 15.11.2004. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo. 
 

7/20/12 ZO ruší usnesení č. 5/43/10 ze dne 24.5.2010  na prodej části p.p.č. 349/1 
v k.ú.Pernink  na stavbu rodinného domu na základě nesplnění podmínek daných smlouvou o 
smlouvě budoucí ze dne 21.6.2010. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

8/20/12 ZO schvaluje prodloužení termínu ukončení stavby domu dle smlouvy o smlouvě 
budoucí ze dne 15.11.2004  sepsané mezi obcí Pernink a panem Jaroslavem Aiznerem, 
Jáchymovská 403, Pernink , a to do 30.11.2015 s tím, že od 1.12.2012 platí pro stavebníka již 
nově přijaté podmínky pro stavbu rodinných domů, a to úhrada za p.p.č.   782/27 o výměře 931 
m2 - 5,-Kč/m2 a rok. ZO pověřuje starostku vyhotovením a podpisem dodatku č. 1 k původní 
smlouvě o smlouvě budoucí. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Aizner). 
 

9/20/12 ZO schvaluje záměr prodeje pozemku č. 782/22 dle pravidel a podmínek přijatých ZO 
na prodej pozemků určených pro stavbu rodinných domů. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

10/20/12 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 809/8 o výměře cca 30 m2, p.p.č. 353/1 o 
výměře 40 m2, části p.p.č. 309/2 o výměře cca 80 m2, části p.p.č. 2489/3 o výměře cca 70 m2 a 
p.p.č. 349/21 o výměře 83 m2, části p.p.č. 96/3 o výměře cca 12 m2, to vše v k.ú.Pernink. 
Hlasování:  pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

11/20/12 ZO schvaluje prodej  a rozdělení p.p.č. 809/49 o výměře 10548 m2 v k.ú.Pernink dle 
předloženého GP č. 743-1339/2011 firmy ing. Jiří Homolka ze dne 22.8.2011  dle 
předložených kupních smluv manželům Janu a Pavlíně Tůmovým a Karlu Hamrovi, na které 
byly postaveny rodinné domy dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 23.3.2006 a pověřuje 
starostku podpisem kupních smluv. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

12/20/12 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2012,7/2012 a 8/2012. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

13/20/12 ZO schvaluje dodatečně podání žádosti o dotaci na úpravu běžeckých tratí ve výši 
160000,- Kč. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
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14/20/12 ZO schvaluje žadateli panu Pavlu Zámečníkovi odložení úhrady nájmu za pozemek č. 
782/23 za rok 2012. Nájemné bude doplaceno nejpozději ke dni uzavření kupní smlouvy, 
v případě, že smlouva o smlouvě budoucí bude zrušena na základě nedodržení podmínek 
stanovených smlouvou, musí žadatel uhradit nájem za rok 2012 k datu zrušení smlouvy. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

15/20/12 ZO stále trvá na svém rozhodnutí o nesouhlasu s výstavbou větrných elektráren 
v Krušných horách a v k.ú. Hřebenná. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo zdržel se nikdo. 
 

16/20/12 ZO schvaluje opravu povrchů v ul. Nádražní, dále před autobusovou zastávkou u 
školy  a v Rennerové ul.. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

Úplné znění 20. 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. 

 
 
                                                                      Zprávy ze základní školy 
 

Ohlédnutí za první desetinou školního roku 
 

Krátké a velmi intenzivní rozehřátí na startu nás připravilo na první měsíc školní štafety. Září 
si již podalo pomyslný štafetový kolík s říjnem a může si oddychnout při rekapitulaci svého 
výkonu. Rekapitulujme a oddychujme s ním, ale nezapomeňme na utíkající říjen a čekající 
další měsíce. 
 

To, že se na škole něco děje, mohli kolemjdoucí a kolemprojíždějící zaznamenat nejen podle 
zvýšeného hluku na zastávkách. Z oken nám ulétli krásně zbarvení letní motýli a nahradili je 
veselí podzimní dráčci. Ti zdobí i školní chodby a čekají se svými stvořiteli na výsledky 
soutěže krásy. 
 

Když jsem výše zmínila autobusové zastávky, nebylo to náhodou. Možná jste si na sklonku 
září všimli letáčků na jejich 
stěnách i na jiných místech 
v obci. Jsou výsledkem 
miniprojektu, kterým jsme 
se přidali k oslavě 
Evropského dne jazyků 
vyhlášeného v roce 2001 na 
podporu jazykové 
rozmanitosti v Evropě. 
Některá slovíčka si můžete 
procvičit prostřednictvím 
bílých letáčků v angličtině, 
němčině, francouzštině. 
Mnozí ze starších ročníků si 
rozpomenou na azbuku a 

nad vietnamským textem můžeme přemýšlet, jak se asi vyslovuje, spíše zpívá. Na projektu se 
podíleli žáci osmé a deváté třídy a členové nového kroužku na škole „Cestujeme s němčinou“. 
 

Zde plynule naváži na nabídku kroužků, kterou zveřejňujeme na našich webových stránkách 
pro tento školní rok a kterou jsme vyvěsili na informační tabuli na perninské poště. 
 

Pod hlavičkou MDDM Ostrov pokračuje úspěšný dramatický kroužek pod vedením sl. 
Fukárkové, nový kroužek zaměřený na orientální tance a další aktivity (nazvaný pracovně 
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Babinec) pod vedením Mgr. E. Pazdiorové zahájil svou činnost ve středu 25. 9., což bylo 
poznat již dopoledne na nebývalých doplňcích zdobících naše slečny.  
 

Ve své činnosti pokračuje i ZUŠ Nová Role, které naše škola poskytuje prostory.  
Mažoretky nabídla i paní Žiláková z Abertam, lyžařský klub pod vedením pana Müllera, pana 
Lakatoše, starosty obce Abertamy a naší paní učitelky Bc. E. Hejtmánkové nabízí celoroční 
sportovní vyžití našim školákům na I. stupni. 
 

Zda se otevřou další nabízené aktivity, záleží na zájmu nejen žáků, ale i rodičů, kteří mohou 
se svými dětmi nabídku prodiskutovat a přesvědčit je o její prospěšnosti. 
Pod hlavičkou MDDM je nastavena úhrada za kroužky následujícím způsobem: 1. pololetí 
80,-Kč a 2. pololetí 120,-Kč. 
Ostatní zájmové kroužky budou mít nastaven jiný způsob úhrady. 

 
Hornoblatenská expedice 

  

Po prázdninové odmlce jsme se opět setkali s dětmi obou příhraničních měst našeho projektu, 
kterému říkáme Projektové děti. Vítání bylo milé, program bohatý. Setkání se uskutečnilo 
v lokalitě Horní Blatná a cíl expedice jasný: Vlčí jámy a muzeum v Horní Blatné. 
  

Stará štola (Vlčí jámy) - Doklad hornického podnikání, které bylo důvodem osídlení Krušných 
hor v oblasti českosaské hranice. 
I v tom nejparnějším létě na nás dýchla zima z pozůstatků po dolování rud komorovým 
způsobem, kterým byla vytvořena propadlina. Klima je tam takové, že led a sníh neroztával 
po celý rok. Ovšem vlivem odlesnění okolí a kvůli nešetrnému zásahu, kdy byl v roce 2005 
sníh a led odtěžen, není po nich dnes v ledové jámě už ani stopa. 
 

Stálá expozice muzea v Horní Blatné je věnována dějinám těžby a zpracování cínové rudy v 
okolí krušnohorských městeček Horní Blatné a Božího Daru. Ukazuje sbírky mineralogie, 
cínového nádobí a modelů důlní techniky a malou regionální galerii. Atrakcí je velkoplošný 
model Horní Blatné. Připomenuto je dílo místního písničkáře Hanse Sopha (1869-1954). 
Muzeum je součástí naučné stezky Horní Blatná - Vlčí jámy. 
 

Počátek 17. století byl ve znamení prudkého poklesu těžby cínu. Nad ní již převažovala těžba 
stříbra, kobaltové a vizmutové rudy. V roce 1845 byla zastavena těžba kobaltu, o pět let 
později nastal definitivní zánik dolování. 
Muzeum jsme si prohlédli se zájmem, protože na plno poznatku  jsme už mohli navázat. 
Např. minerály, drcení rudy, zpracování i užití. Viděli jsme miniaturní stoupovnu (puchýrnu) 
a byli jsme právem hrdi na to, že víme, jak takové zařízení na drcení rudy funguje. Zasmáli 
jsme se minibucharům, protože jsme sami zažili jejich mocnost a velikost. 
  

        Eva Hejtmánková 
 

Bojovali jsme v atletickém čtyřboji 
 

Okresního kola v atletickém čtyřboji  21. 9. 2012 se zúčastnili žáci perninské školy skupiny 
III., tj. sportovci osmé a deváté třídy, a to v disciplínách 60m, dálka nebo výška, 800m 
(dívky), chlapci 1000 m, koule nebo míček. Soutěže se zúčastnilo 14 škol. 
 

Chlapci se v družstvech umístili desátí a děvčata třináctá. Atletické disciplíny probíhaly na 
stadionu „Míru“ v Karlových Varech. Na klání je doprovázel pan učitel Svoboda, zatímco 
paní učitelka Hejtmánková reprezentovala naši školu s R. Mrňkovou a D. Klimmem na 
OVOV v Praze. 
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V celkovém pořadí sedmdesáti účastníků se naši žáci umístili následovně: 
 

Dívky    33. Daniela Lišková 8. tř.  Hoši    30. Roman Kalán 8. tř. 
   48. Tereza Doleželová 9. tř.   36. Michael Oláh 9. tř. 
   59. Veronika Vaníčková 8. tř.  44. Pavel Vrzal 9. tř. 
   67. Veronika Pošvová 8. tř.   50. Rudolf Höhnl 9. tř. 
   68. Andrea Šípková 9. tř.   67. Dominik Groh 8. tř. 
 
 

Renata a Daniel zápolili na Strahově o odznaky zdatnosti 
 

Naše škola už tuto soutěž zná. V loňském školním roce u nás proběhlo školní kolo, následně 
jsme postoupili  do  kola okresního v Ostrově a byli jsme pozváni na zápolení krajské. 
 

Co  vůbec je  OVOV ? Soutěž v disciplínách, které mají  rozvíjet bezproblémovou koordinaci 
rychlých pohybů, orientaci v prostoru, bleskovou startovní reakci, výbušnou sílu dolních 
končetin, dynamickou sílu svalů ruky, běžeckou rychlost a houževnatost. Učí všestrannosti, 
není náročná a nepotřebuje žádné výjimečné pomůcky či speciální prostory. Nemá 
limity, ani v ěku, ani sportovních schopností, pustit se do něj může úplně každý. Je určen 
pro každého ve věku 7 – 100 let. 
 

Obezita je jednou 
z nejzávažnějších civilizačních 
chorob a přináší s sebou celou 
řadu zdravotních problémů. 
Obézní lidé umírají výrazně dříve 
a jejich život je spojen s mnoha 
komplikacemi. Hůř se hýbou, 
mají problémy v partnerském 
životě a častěji řeší neplodnost. 
Fakta jsou ale neúprosná: každý 
druhý Čech má nadváhu a každý 
pátý je obézní. 
 

Patroni projektu OVOV Robert 
Změlík a Roman Šebrle, 
olympijští vít ězové v desetiboji, 
královské atletické disciplíně, se 

rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem 
Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení  
zájmu mládeže o sportovní aktivity. 
  
I naši žáci získali vytoužené odznaky všestrannosti a někteří stupínek po stupínku dosáhli až 
na republikové finále, které se konalo v Praze na Strahově ve dnech 20. – 23. 9. Těmi borci 
byli Renata Mrňková z osmé třídy a Daniel Klimm  ze šesté třídy naší školy. Přípravy byly 
veliké. Už o hlavních prázdninách jsme trénovali na dané disciplíny, abychom se mohli 
porovnat s žáky z celé České republiky. Těsně než jsme odjeli na republikové finále, nás  mile 
povzbudil starosta  Abertam pan Lakatoš dárkem v podobě sportovní cestovní tašky.  
 A samotné finále? To byla velkolepá sportovní akce s olympioniky po boku. Soutěžili 
jednotlivci i družstva. Za náš Karlovarský kraj vycestovala malá skupina v zastoupení škol 
Pernink (2 žáci), Ostrov (1 žákyně), Františkovy Lázně (osmičlenné družstvo), Karlovy Vary 
(1 žák). Žáci se nominovali svými výkony z okresních nebo krajských kol a jejich výkony se 
musely vejít do 24 nejlepších v republice. Takový byl limit. 24 žáků v ročníku (hoši, dívky).  
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Celkem se na Strahově sešlo 600 sportujících dětí, 54 sportujících učitelů, 20 sportujících 
olympioniků, 30 olympioniků a 100 doprovázejících učitelů (dohromady 800 účastníků). 
Viděli jsme plno významných osobností – Věru Čáslavskou, Imricha Bugára, Pavla Bence, 
Jarmilu Kratochvílovou, Šárku Kašpárkovou a mnoho dalších. Vždyť jich tam bylo 50. Všude 
se to hemžilo olympioniky, dětmi, zpěváky, kaskadéry, armádou, tanečníky. Opravdový 
svátek sportu. 
 

Nevyhráli jsme. Až takové jedničky zase nejsme, ale užili jsme si to, pobavili se, podali plno 
výborných výkonů a poměřili síly s ostatními vrstevníky z celé ČR.  
Renata – 42. místo/ z 92 účastnic ve své věkové kategorii. Zisk zlatého odznaku zdatnosti. 
Daniel – 34. místo / z 50 účastníků ve své věkové kategorii. Zisk bronzového odznaku 
zdatnosti. Sportující učitel (Hejtmánková) – 12. místo / z 16 účastnic bez rozdílu věku. Zisk 
diamantového odznaku. 
 

Děti si s sebou domů přivezly trika s logem soutěže, drobné dárky, kontakty na sportující 
vrstevníky a určitě nezapomenutelné zážitky s olympioniky.  
 

Daniel: Jsem rád, že jsem byl v Praze. Našel jsem si plno nových kamarádů a povídal si 
s Romanem Šebrlem, věnoval mi podpis. 
Renata: Zlepšila jsem si všechny své výkony v disciplínách odznaku. Líbily se mi písničky 
od Lounové a Agrebi, tančila jsem zumbu na stadioně se všemi a počítám mezi ně i Roberta 
Změlíka. 
 

Všichni jsme se těšili domů, sportovně unavení a rádi na takové finále pojedeme zas. 
 

          Bc. E. Hejtmánková , R. Mrňková, D. Klimm 
 

 
TJ Sokol Pernink 

                  
Tři výhry a jedna prohra na úvod nové sezony 
 

2. 9. Naše žáky čekal premiérový zápas nové sezony a to s domácím mužstvem Merklín/ 
Hroznětín. Zápas se vydařil, a naše mužstvo vyhrálo 13:1. Branky: Petr Čečák 6x, Václav 
Mašek 3x, Jiří Kotrla 2x, Dominik Hanšut a Daniel Ryzka po jedné. 
 

8. 9. Jsme přivítali nováčka soutěže, fotbalisty Štědré. Pro naše mužstvo šlo opět o vydařené 
utkání a slavili jsme vítězství 15:0. Branky: Jiří Kotrla 5x, Petr Čečák 3x, Václav Mašek 2x, 
Roman Oláh 2x, David Braný, Dominik Hanšut a Vilda Abrahám po jedné brance.  
 

15. 9. Kolová/Lokomotiva K.V. : Pernink, v tomto utkání nás čekal každoročně nepříjemný 
soupeř. Průběh tomu napovídal, hrálo se ve vysokém tempu s mnoha souboji, kdy se jen 
jiskřilo. Šance se přelévaly na obou stranách. Nakonec byli naši kluci šťastnější a zvítězili 1:0 
brankou Václava Maška. Celé mužstvo podalo dobrý výkon, hlavní oporou byl náš brankář 
Honza Sedlecký. 
 

22. 9. Pernink : Vojkovice/Kyselka – opět tradiční soupeř ze špice tabulky. Bohužel naše 
mužstvo se sešlo nekompletní, v deseti jsme se ale i přesto soupeře nebáli a odehráli pěkné 
bojovné utkání.  Prohra 0:3 nebyla tedy pro naše kluky ostuda. Za přístup k zápasu si zaslouží 
všichni pochvalu. 

Trenér Václav Mašek 

 
 



                                             

ABY ZÁDA NEBOLELA 
 

Přijďte si zacvičit každé pondělí od 
18.00-19.00 do komunitního centra. 
Používáme vybrané cviky z jogy, 

pilates a fyzioterapie, které zvládne 
úplně každý. Podložku a ručník 

sebou. 
 

Tel: Kamila Janecká   728 92 55 93                         
Cena: 50 Kč 

 

 
Firma Quilt prodá 

 

 kulečník karambol,  
 

(vnitřní rozměr 160 x 80) 
 

Cena : 10 000,- 
 

Info na tel. 728 848 607 

 

 
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 10, vydáno 5. 10. 2012 

 
      

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 
 



 8 

 

 

 
 

  Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
 
 
 
Sobota 6.10.    MADAGASKAR  3  (Madagascar 3, USA 2012) Animovaná komedie  
Aby se dostali domů, byli ochotní hodně riskovat. Například letěli v letadle řízeném tučňáky. 
Přesto hrdinové Madagaskaru dosud do pelíšků v newyorské zoo nedorazili. Dobrá zpráva je, 
že díky fenomenálnímu úspěchu předchozích dílů dostali v kinech třetí pokus, ovšem zda to 
tentokrát vyjde, zůstává ve hvězdách. Po panenském ostrově Madagaskaru a širých afrických 
pláních si budou klestit cestičku k domovu džunglí evropských velkoměst.…Hrají: v českém 
znění): Filip Blažek, Miroslava Pleštilová, Filip Švarc, Václav Vydra, Zbyšek Pantůček ad.  
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath               
Mládeži přístupno.            Délka filmu: ca. 95 min.                     Český dabing.                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 13.10.   TADY  HLÍDÁM  JÁ   (ČR 2012) Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře 
změní život… k lepšímu. Film Tady hlídám já navazuje na tradičně žánrově úspěšné české 
komedie. Jeho posláním nemá být jen pobavit, ale i otevřít emocionální rovinu chápání 
mezilidských vztahů. Ukazuje i to, jak se dítě může cítit ve společnosti osamoceně. Hlavní 
postavou je 8 letá Kačenka a její psí kamarád jezevčík Hugo. Hugo je jejích ochráncem, 
kamarádem a v neposlední řadě i rozdmýchávačem komických situací, o které v jejich rodině 
není nouze…  Hrají: Veronika Divišová, Jitka Ježková, Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík, 
Pavel Nový, Simona Stašová, Iva Pazderková, Lukáš Latinák, Klára Jandová aj. Režie: Juraj 
Šajmovič   Mládeži přístupno.        Délka filmu: ca. 110 min.                                                                        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 20.10.  SNÉHURKA  A  LOVEC  (Snow White and The Huntsman, USA 2012) 
Dobrodružný  Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu v 
legendární disneyovce naslouchá celá příroda. V téhle verzi křehká princezna neváhá vlézt do 
brnění a na zlou machechu vyrazit s mečem v ruce. Sněhurka a lovec je výpravnou 
dobrodružnou fantasy, která možná paradoxně odpovídá původní verzi bratří Grimmů víc než 
Disneyho film… Hrají: Charlize Theron, Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Ian 
McShane, Toby Jonbes, Nick Frost, Eddie Marsan, Bob HoskinsRežie: Jon Hurwitz, Hayden 
Schlossberg ad. Režie: Rupert Sanders 
Mládeži přístupno.                             Délka filmu: ca 126 min.                                                                     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 27.10.  OKRESNÍ  PŘEBOR – POSLEDNÍ  ZÁPAS  PEPÍKA  HNÁTKA   (ČR 
2012) Komedie  Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete vokres.“ Málokterý 
trenér by hru svého mužstva popsal líp. Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů a koučů, ale 
jen on se v něm zapsal navěky. Legendární trenér Pepik Hnátek. Po obrovském úspěchu 
televizního seriálu se producenti z Mediapro Pictures rozhodli přenést současný fenomén a 
možná nejslavnější fotbalový klub v Česku i na plátna kin…Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej 
Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Norbert Lichý, Jan Hartl, 
Jaroslava Pokorná, Jaroslav Plesl, Pavla Beretová ad. Režie: Jan Prušinovský  
Doporučená přístupnost: od 12 let.                     Délka filmu: ca 104 min.                                                
 


