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    29. ročník, rok 2012, číslo 11 

 

 
Vážení spoluobčané, 
 

myslím, že letošní léto i podzim se velice povedly a počasí nám přálo i tady na horách. Jsem 
opravdu ráda, že také nám se podařilo to, co jsme si v letošním roce  předsevzali. Na poslední 
chvíli než nás „přepadla“ paní Zima jsme dokončili  opravu živičného povrchu v horní části  - 
Nádražní ulice, opravili jsme povrch u autobusové zastávky, který byl hodně poničen a došlo i 
na opravu výtluků na obecních komunikacích. Zastupitelstvo schválilo také výměnu kotle 
v obecním domě a během tohoto měsíce by měla být ukončena projektová dokumentace na 
přístupovou cestu a parkoviště na Školní Louce. Rovněž byla dokončena oprava hřbitovní zdi 
a úklid na hřbitově. 
 První sníh napadl už poslední říjnový víkend a hned nastaly i komplikace při úklidu. Chtěla 
bych proto  jako každý rok apelovat na všechny chataře, chalupáře, ale i  na Vás místní, 
abyste byli ohleduplní a nenechávali svoje automobily zaparkované v ulicích obce, kde by 
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bránily v úklidu sněhu. Samozřejmě jsme také zajistili  doplnění posypového materiálu  do 
nádob umístěných na problémových místech v obci, takže si myslím, že na zimu jsme 
připraveni. 
Minulý týden proběhlo jednání zástupců Svazku obcí Bystřice a města Eibenstock ohledně 
projektu Karlova stezka, na kterou jsme obdrželi prostřednictvím našeho svazku dotaci. 
Projekt řeší síť cyklostezek, které budou napojeny na páteřní stezku vedoucí z Německa až do 
Karlových Varů. V jeho rámci  bude vybudována cyklostezka mezi obcí Pernink a městem 
Abertamy. Slavnostní zahájení a představení akce se bude konat 27. listopadu v komunitním 
centru Krušnohorka za účasti zástupců z německé i české strany. V příštím roce by pak měla 
být  výstavba cyklostezky zahájena. Svazek obcí Bystřice  poskytl sponzorský dar ve výši 
5000,- Kč na akci, kterou pořádala ZŠ Hroznětín, šlo o říjnový Krušnohorský kros. Zúčastnily 
školy a školky měst a obcí sdružených do svazku. V celkovém pořadí se za mateřské školky 
na 1. místě umístila MŠ Hroznětín, na 2. místě MŠ Abertamy a na 3. místě pak naše mateřská 
školka. V konkurenci žáků I. stupně základních škol byli nejúspěšnější z Hroznětína, druzí 
byli žáci z Perninku a třetí pak žáci z Abertam, čtvrtí z Horní Blatné a pátí z Merklína. Druhý 
stupeň základních škol vyhráli naši žáci před Hroznětínem. V celkovém hodnocení vyhrála 
škola Hroznětín před naší školou, tak moc blahopřejeme za pěkný výsledek. 
Dne 8. listopadu 2012 od 16:00 proběhne v Komunitním centru Krušnohorka prezentace 
firmy WITTE z Nejdku spojená s představením nových pracovních míst. Jste-li nezaměstnaní, 
nebo byste chtěli změnit zaměstnání, neváhejte a přijďte se podívat.  
Ještě mi dovolte, milí spoluobčané, abych Vás všechny srdečně pozvala na 1. adventní neděli 
na naše tradiční zpívání u vánočního stromečku a samozřejmě i na vánoční jarmark, tato akce 
vychází letos na neděli 2. prosince. Tak nezapomeňte a přijďte ochutnat dobroty, nebude 
chybět ani prodej tradičního vánočního zboží, svařeného vína, klobásy a pro děti budou 
připraveny balíčky. Pásmo vánočních písniček a říkadel si pro nás již teď připravují děti 
z mateřské školky a školní družiny se svými učitelkami. Těšíme se ! 
              S úctou starostka Jitka Tůmová 
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Usnesení 21. zasedání ZO Pernink ze dne 15. 10. 2012  

 
1/21/12 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Iveta Dibelková a Petr Groh  a pořizovatele 
zápisu pana Jaroslava Aizner. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/21/12 ZO schvaluje program jednání 21. zasedání a jeho doplnění o bod projednání 
usnesení o prodeji části p.p.č. 349/1 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro: 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

3/21/12 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 20 zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/21/12 ZO  schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se slečnou Alžbětou Grohovou, 
bytem Blatenská 26, Pernink, nar. 20.11.1979 jako jedinému zájemci   na p.p.č. 782/22 o 
výměře 650 m2 za nabídkovou cenu Kč   23400,-, která bude uvedena ve smlouvě o smlouvě 
budoucí, která bude sepsána na základě výzvy Obce Pernink, přičemž platí následující 
podmínky: do 1 roku od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí musí zájemce získat stavební 
povolení nebo souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby rodinného domu, do dvou let od 
podpisu smlouvy o smlouvě zahájit stavbu rodinného domu  a do pěti let od podpisu smlouvy 
o smlouvy budoucí pak dům postavit a zkolaudovat, od data získání stavebního povolení nebo 
souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby rodinného domu  bude Obci Pernink hradit sl. 
Alžběta Grohová hradit  nájemné ve výši Kč 5,- /m2/rok. Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 
 

5/21/12 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 277 v k.ú. Pernink na základě smlouvy o smlouvě 
budoucí ze dne 15.3.2004 manželům Iloně a Richardu Eretovým, Jáchymovská ul. 411 
Pernink na cenu Kč 5,-/m2  a prodej další části p.p. 277 v k.ú.Pernink dle místního šetření ze 
dne 25.9.2012 za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že manželé Eretovi ponesou veškeré náklady na 
vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy, úhrady daně z převodu nemovitostí a 
vkladu do katastru nemovitostí a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Hlasování:  pro 
9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.   
       

6/21/12 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 809/8 cca 30 m2  v k.ú.Pernink sousedícího s jejich 
nemovitostí dle místního šetření ze dne 25.9.2012 paní Kateřině Bílkové, Blatenská ul.25 
Pernink za cenu Kč 25,- /m2 s tím, že paní Bílková Kateřina ponese veškeré další náklady 
spojené s prodejem nemovitostí (vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy, úhrady 
daně z převodu nemovitostí a vkladu do katastru nemovitostí, aj)  a pověřuje starostku 
podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

7/21/12 ZO schvaluje prodej p.p.č. 353/1 o výměře 40 m2 v k.ú.Pernink paní Vladimíře 
Štěpánovské, Školní Louka 367, Pernink za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že paní Štěpánovská 
ponese veškeré náklady spojené s prodejem pozemku (zhotovení geom.plánu, kupní smlouvy, 
úhrady daně z převodu nemovitostí, vklad do katastru nemovitostí, aj) a pověřuje starostku 
podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

8/21/12  ZO schvaluje prodej p.p.č. 976/13 o výměře 369 m2 panu ing. Petru Martanovi, 
Krokova 336/5, Plzeň za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že pan ing. Martan ponese veškeré náklady 
spojené s prodejem pozemku (zhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy, úhrady daně 
z převodu nemovitostí, vklad do katastru nemovitostí, aj.) a pověřuje starostku podpisem 
kupní smlouvy. Hlasování: pro: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas p.Höhnl. 
 

9/21/12 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 2489/3 o výměře cca 70 m2 manželům Milanu a 
Jitce Tůmovým, Blatenská 36, Pernink  za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že manželé Tůmovi Jitka a 
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Milan ponesou veškeré náklady spojené s prodejem nemovitostí (zhotovení geom.plánu, 
kupní smlouvy, úhrada daně z převodu nemovitostí, vklad do katastru nemovitostí aj.) a 
pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro: 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 
hlas p.Höhnl, p. Tůmová nehlasovala. 
 

10/21/12 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 96/3 o výměře cca 3 m2 panu Jindřichu Machovi, 
TGM 6, Pernink za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem 
nemovitosti ponese p. Jindřich Mach (tj. zhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy, 
návrh na klad do KN a daň z převodu nemovitostí) a pověřuje starostku podpisem kupní 
smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas p.Höhnl. 
 

11/21/12 ZO schvaluje prodej p.p.č. 349/21 o výměře 83 m2 panu Pavlu Děrgelovi, 
Karlovarská  128, Pernink za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem 
nemovitostí ponese pan Děrgel a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 
9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

12/21/12 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2012 a dále bere na vědomí zprávu o 
provedené dílčí kontrole hospodaření auditorem k 30.6.2012. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
 

13/21/12 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 9/2012 a 10/2012. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 

14/21/12  ZO schvaluje výměnu kotle v Blatenská čp. 30, Pernink dle nabídky p.Tomáše 
Horváta ve výši Kč 125600,- a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se 1 hlas Dibelková. 
 

15/21/12 ZO schvaluje, aby část pozemku č. 349/1 v k.ú. Pernink sousedící s p.p.č. 2510/1 
v k.ú. Pernink zůstal jako rezerva a nebyla nabízena k prodeji. Hlasování: 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se 1 hlas p. Štauber. 
 

16/21/12 ZO schvaluje záměr bezplatné výpůjčky p.p.č. 295/1 1899 m2, v k.ú.Pernink 
společenství vlastníků čp. 404 405, Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
 

                                                                   



 
                                                                      Zprávy ze základní školy 
 
Lampiónový průvod 
 

Krásná podzimní akce Komunitního centra Krušnohorka a naší základní a mateřské školy 
proběhla 23. října. Veselé podzimní hrátky pro děti si připravily paní učitelky z MŠ a ŠD. 
Běhalo se, závodilo, dlabala se krásná strašidla z dýní. Pro dotvoření atmosféry vznikla ve 
výtvarné dílničce pestrobarevná výstava listů. Po setmění si děti rozsvítily lampióny a vydaly 
se i s rodiči průvodem zhasnutými ulicemi Perninku až k zapálenému ohni v parku. Byl 
překonán loňský počet lampiónů. Akce se všem velmi líbila a za rok se těšíme znovu. 
Děkujeme všem, kteří přispěli materiálem či občerstvením.                               Ilona Höhnlová 

                                                                                

                                                  
 

 
Mateřská školka a družina pořádají 

 

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU  
 

Středa 5.12. 2012 v KcK 
 

Zveme všechny malé mikuláše, andílky i čertíky na 
pravou zimní pohádku „O nepovedeném čertíkovi“ od 13.30 hod.  

Následovat budou discohrátky a soutěže od 14.30 hod. v tělocvičně KcK.  
 

Vstupné   45,- Kč 
 

Děti do  3 let v doprovodu rodičů. 
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Soutěžní draci zdobí školu 

Draci se na nás neusmívají jen ze školních oken, ale také zdobí chodby naší školy.  O tuto 
podzimní výzdobu se zasloužili žáci 1. stupně, kteří celé září pečlivě vyráběli papírové draky 
do školní soutěže.  Vybrat ty nejhezčí dráčky z jednotlivých tříd nebylo vůbec jednoduché. 
Každý z nich byl velmi originální.  Nakonec pomáhal bodovat nejen učitelský sbor, ale i starší 
žáci. 

A jak celá soutěž dopadla? Podívejte se sami.  
                                                                                                                     Mgr. Erika Krnáčová 
 

 
 

Kroužek mažoretek nově v Perninku 

Eva Žiláková a Bedřich Siegl otevírají v Perninku pro školní rok 2012/2013 
kroužek mažoretek a srdečně zvou dívky z 1. – 5. tříd na první informativní 

schůzku, která se koná ve středu 7. 11. v 16:00 v Kc Krušnohorka. 

Kontakt paní Žiláková: tel. 606 859 938, e.mail: eva.zilakova@volny.cz 
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TJ Sokol Pernink 

Podzimní část soutěže je úspěšně za námi 

29. 9. Naše žákovské mužstvo čekalo malé derby v Jáchymově. Pěkné utkání s šancemi na 
obou stranách lépe zvládli naši hráči a zvítězili 4:1. 

Branky: Petr Čečák 2x,Jirka Kotrla a Vilém Abrahám. 

6. 10. Přicestovalo k dalšímu utkaní mužstvo Pily. Pilští hráči výborně bránili a v poli byli 
velice bojovní, přesto se našim hráčům podařilo vstřelit tři branky a zvítězit 3:0. 

Branky: Petr Čečák, Roman Oláh a Adam Švec. 

13.10. Bochov:Pernink bylo další utkání, ve kterém naši žáci uspěli. I přes mnoho 
neproměněných šancí se podařilo zvítězit 6:0. 

Branky:Václav Mašek 2x,Vilém Abrahám 2x,Petr Čečák a Renata Mrňková. 

20.10. Jsme přivítali dosud neporažené a první mužstvo tabulky - Nejdek. Soupeř ukázal, že 
mu první místo v tabulce náleží po právu. Výbornou kombinační hrou naše hráče přehrával. 
Naše mužstvo bylo jako svázané a z velkého respektu k soupeři pramenilo mnoho našich 
chyb. To vše dokázali hráči Nejdku dokonale využít a trestat. Výhra Nejdku 8:1 byla 
zasloužená. Naši jedinou branku vstřelila Renata Mrňková. 

Poslední deváté kolo, ve kterém nás čekalo mužstvo Útviny bylo kvůli počasí přeloženo do 
jarní části soutěže.             

Tabulka - okresní přebor – žáci - podzim 

 1. Nejdek   7 7 0 0 55:3  21 

 2. Pernink   8 6 0 2 43:13  18 

 3. Kolová-Lok. KV  8 6  0  2   31:5    18 

 4. Vojkovice-Kyselka  8    6  0  2  33:11   18 

 5. Jáchymov                 8    4  0  4  27:18   12 

 6. Pila    7   2  2  3  15:20      8 

 7. Merklín-Hroznětín  8   2  1  5  18:56      7 

 8. Bochov   8   2  0  6   17:40      6  

 9. Útvina   8   1  1  6   17:18      4 

10. Štědrá                     8   1  0  7     9:81      3 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov  
nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany 

z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové 
ubytování i pracovní příležitost. 

 Více na  www: diakoniebroumov.org 
 

VYHLAŠUJE 
 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
� Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

� Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
� Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
� Obuv – veškerou nepoškozenou 
� Hračky – nepoškozené a kompletní 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
 znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční : 

 

dne: čtvrtek   15.11. od 9:00 do 16:00 hod. 
        pátek     16.11. od 9:00 do 16:00 hod.  
 

místo:   Infocentrum při Oú v Perninku 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem 

 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

Bližší informace Vám rádi sdělíme:   tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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Pozvánka na zájezd pořádaný SPCCH Abertamy 

24. 11. 2012 Vánoční nákup – Globus Karlovy Vary 

Zájezd je pro důchodce, členy SPCCH i nečleny – cesta zdarma, nepočítá se však s dětmi. 

Odjezd: 7:40 zastávka Na rozcestí, 7:45 zastávka U školy v Perninku. 

Zájemci se mohou přihlásit osobně u důvěrnice nebo telefonicky: 353 892 471, mobil 
723 859 796, nejpozději do 10. 11. 2012 

Dále zveme zájemce na zábavné odpoledne s hudbou a bohatým dárkovým „Košem štěstí“ 

Úterý 4. 12. 2012 od 14:00 do 18:00  

v hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné (dobré autobusové spojení tam i zpět). Malý příspěvek 
do „Košíku štěstí“ je vítaný. 

         Lydia Holá 

        Důvěrnice SPCCH pro Pernink 
 
 
 
 

 

Srdečně Vás zveme na 

VÁNOČNÍ JARMARK, 

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ 

A ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMU, 

které se bude konat v neděli 

2.12.2012 od 15:30 hodin 

v parku naproti obecnímu úřadu v Perninku 

Předvánoční pohoda u vánočního stromu s našimi dětmi. 
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Komunitní centrum Krušnohorka v Perninku 

pořádá 

cvičení pro ženy 

úterý od 18:00 hod. 

čtvrtek od 18:30 hod. 

děti můžete vzít s sebou 

(nezapomeňte na čistou sportovní obuv!) 

Těšíme se na Vás! 

 

 
 
 

 

 

      

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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HLEDÁTE PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ? 

REGISTRUJTE SE OSOBNĚ 

8. LISTOPAD (16 - 17 hod.) 

KOMUNITNÍ CENTRUM PERNINK 

S SEBOU: OBČANSKÝ PRŮKAZ, ŽIVOTOPIS 
 

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ 
A NABÍDKA AKTUÁLNÍCH POZIC NA 

WWW.WITTE-AUTOMOTIVE.CZ. 

 

 

 

 

 

 

 
Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR  E 20101 
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         Sobota 3.11.  SIGNÁL  (ČR 2012) Komedie/drama  Poklidnou idylu rázovité vesničky, která 
je tak trochu odříznutá od světa, nečekaně rozčeří sympatičtí mladíci Kája (Kryštof Hádek) a 
Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali nejlepší místo pro instalaci nového 
mobilního vysílače. Vidina zisku vzbudí v místních  pochopitelné očekávání, zvláště když se 
dozvědí o  zajímavé finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač stát. 
Vesnice se rychle stává bitevním polem a to s využitím všech povolených i nepovolených 
zbraní. Je ovšem otázkou, zda Filos s Kájou budou schopni naplnit očekávání, do nich 
vkládaná. Možná totiž nejsou tím, za co se vydávají…  Dále hrají: Bolek Polívka, Karel 
Roden, Kateřina Winterová, Jiří Menzel, Eva Josefíková sd. Režie: Tomáš Řehořek 
Mládeži přístupno. Délka filmu: cca.115 min.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 10.11.  ÚTĚK Z MS1   (Lockout, Francie 2011)  Akční sci-fi thriller  

Uprchnout odtamtud je nemožné. Dostat se tam je šílenství. Lidstvo našlo způsob, jak 
ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší z nejhorších jsou drženi na místě, ze kterého není 
úniku. Mimo Zemi, uprostřed hlubokého vesmíru…Příběh, který nepostrádá velkou dávku 
napětí a humoru, pochází z hlavy Luca Bessona, který tentokrát spojil své síly s producenty 
úspěšného thrilleru 96 hodin. Brilantní akční sci-fi Útěk z MS-1 svedla na stříbrném plátně 
dohromady Guye Pearce (Králova řeč, Smrt čeká všude, L.A. – Přísně tajné) a Maggie Grace 
(sága Twilight, 96 hodin).  Hrají: Guy Pearce, Maggie Grace, Peter Stormare, Vincent Regan 
ad. Režie: James Mather, Stephen St. Leger 
Doporučená přístupnost: od 15 let.                   Délka filmu: ca. 95 min.               České titulky.                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 17.11. DOBA LEDOVÁ 4: ZEM Ě V POHYBU (USA 2012) Animovaná komedie  
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět! Do kin se po třech letech vrací 
oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské dcerunky Broskvičky, lenochoda 
Sida, šavlozubého tygra Diega a potřeštěného krysoveverčáka Scratta, aby prožili nové 
napínavé dobrodružství. Právě Scratt, se svou vášní pro žaludy a jejich ukrýváním totiž 
způsobí katastrofu nevídaných rozměrů. Podaří se mu zasadit svůj žalud takovým způsobem, 
že pradávná Pangea začne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty a díky pohybu 
litosférických desek dojde i k rozdělení naší prehistorické party. Ellie a Broskvička zůstanou 
na jednom kontinentu a Many, Sid a Diego jsou unášeni proudem na ledové kře hluboko do 
širého oceánu…         Délka filmu: ca 94 min.  Dabing. Mluveno česky.     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 24.11.  MUŽI V ČERNÉM 3  (USA 2012) Akční sci-fi komedie 
Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) zpět... A 
opět včas. J během svého patnáctiletého fungování v agentuře Muži v černém viděl spoustu 
nevysvětlitelných věcí, ale nic - ani mimozemšťané - ho nedokáže tak zmást jako jeho 
sarkastický tajnůstkářský partner. Ale když je život agenta K i osud planety Země v ohrožení, 
musí agent J cestovat v čase zpět do minulosti, aby dal vše do pořádku. J zjistí, že existují 
tajemství vesmíru, o kterých mu K nikdy neřekl. A ona tajemství budou odhalena, když se 
v minulosti spojí s mladým agentem K (Josh Brolin), aby zachránil svého partnera, agenturu a 
budoucnost lidstva…Dále hrají: Alice Eve, Emma Thompson, Lady Gaga ad. Režie: Barry 
Sonnenfeld. Mládeži přístupno.    Délka filmu: ca 104 min.      České titulky.        ŠÚ projekce 


