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    29. ročník, rok 2012, číslo 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

kdo si neudělal čas první adventní neděli a nešel se podívat na rozsvícení našeho vánočního 
stromu,  musí rozhodně litovat. Prostranství okolo něj a betlému totiž  provoněla vanilka a 
skořice, ke koupi byly nejen perníky, cukroví, štoly, ale také krásné adventní věnce, různé 
dekorace a ručně dělané dárky, nechybělo ani svařené víno a grog z ledového baru, který 
střežil vánoční klaun.  Děti z mateřské školky a školní družiny  pod  vedením  svých   učitelek  
se zase zasloužily o krásnou vánoční atmosféru. Chtěla  bych  proto  poděkovat   všem,  kteří 
pomohli akci zorganizovat. 



 2 

Ještě několik informací z dění v obci: O tom, že jsme získali společně s městem Abertamy 
dotaci ve výši 326 000,- Eur z Cíle 3 na výstavbu cyklostezky mezi našimi obcemi, jsme Vás 
už informovali. V úterý 27.11. proběhlo slavnostní zahájení tohoto projektu, který jsme 
připravili společně s městem Eibenstock. Zástupci české i německé strany představili celý 
projekt „Karlova stezka“, který propojí saskou stranu od Aue až po českou stranu do 
Karlových Varů.  V současné době probíhají  přípravné práce a hlavní výstavba začne na jaře 
příštího roku. 

A jedna dobrá zpráva pro běžkaře: V případě, že bude sněžit  začneme  upravovat běžecké 
tratě již o tomto víkendu. Záleží, zda bude na pláních dostatek sněhu, aby bylo možno přes ně 
přejet. 

Začali jsme také s přípravou obecního plesu, tentokrát bude opět v  březnu  a je naplánován na 
první sobotu 2. 3. 2013, vstupenky budou v předprodeji v infocentru, budete včas 
informováni, kdy začneme s prodejem. V březnu se také ještě uskuteční tradiční akce 
„zimních sportů“ v Abertamech,  běh na běžkách v dobových kostýmech. 

Jak bude otevřeno na obecním úřadě a infocentru během vánočních svátků?: Obecní úřad 
bude od 24. prosince 2012 do 1. ledna2013 uzavřen, pokladna OÚ bude otevřena jen do 
20.12.2012 do 12.00 hod., všechny platby, které budete chtít uhradit po 20. 12. tak bude 
možné realizovat jedině převodem na účet obce u KB č.ú. 2520-341/0100. Infocentrum bude 
otevřeno 27.12.2012 a 28.12.2012 od 8.00-12.00, 13.00-16.00, 29.12., 31.12. od 9.00-12.00, 
pak dále od 2.1.2013 8.00-12.00 13.00-16.00. 

Závěrem mi dovolte, abych Vás srdečně pozvala na vánoční koncert Roháčů, který se 
uskuteční ve čtvrtek 27.12. v kostele Nejsvětější Trojice od 18.00 hod. 

Milí spoluobčané, přijměte ode mě srdečné přání krásných Vánoc, dobrou pohodu, klid a 
spokojenost a do nového roku přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a radost. 

               Vaše Jitka Tůmová, starostka obce  

 
 
 
Vážení spoluobčané, 

prosinec již zaklepal na naše dveře a připomněl nám kromě sněhu i nadcházející vánoční 
svátky a nový rok 2013.  Dovolte mi, abych Vám popřál klidný zbytek roku, krásné a 
bezstarostné Vánoce a do nového roku 2013 hodně životní pohody, horského štěstí, dobrých 
přátel a hlavně zdraví.  

Poděkování za opravu hřbitovní zdi 

Rád bych také osobně poděkoval pracovníkům, kteří spravili hřbitovní zeď. Oprava se 
rozhodně povedla, čehož si všímají všichni návštěvníci perninského hřbitova.  

            Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
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Usnesení 22. zasedání ZO Pernink ze dne 19. 11. 2012  

 

1/22/12 ZO schvaluje ověřovatele zápisu paní   ing.  Janu Kokrhelovou a pana Václava Maška     
a jako  pořizovatele zápisu pak paní  Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo,  
zdržel se nikdo. 
2/22/12 ZO schvaluje program 22. Zasedání s tím, že bod č. 9 projednání záměru prodeje 
nemovitostí p.p.č. 547/7 a 191/1 v k.ú. Pernink bude přesunut na lednové zasedání ZO. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo,  zdržel se nikdo. 
3/22/12 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 21. Zasedání. Hlasování:  pro 8 hlasů, 
proti  nikdo,  zdržel se nikdo. 
4/22/12 ZO bere na vědomí hospodaření příspěvkové  organizace ZŠ a MŠ Pernink 
k 30.9.2012. Hlasování: pro 8 hlasů,  proti  nikdo,   zdržel se nikdo. 
5/22/12 ZO ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Pernink Mgr. Daně Osičkové, aby s okamžitou 
platností přijala taková opatření, která povedou k možnému snížení nákladů ZŠ a MŠ Pernink 
Hlasování:   pro  8 hlasů, proti  nikdo,  zdržel se nikdo. 
6/22/12 ZO schvaluje znění smlouvy a jeho doplnění o výpůjčce p.p.č. 295/1 o výměře 1899 
m2 v k.ú.Pernink  se Společenstvím vlastníků čp. 404 a 405, Pernink ,  kdy smlouva se 
uzavírá na dobu určitou, a to na 5 let a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro  
8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
7/22/12 ZO schvaluje od 1.1.2013 tuto cenovou mapu: prodej pozemků (zahrady, ostatní 
plocha aj.) Kč 50,-/m2, ,prodej pozemků (zahrady, ostatní plocha) nad 400 m2  za Kč 100,-
/m2, prodej  pozemků  určených pro výstavbu rodinných domů a ostatní pozemky určené pro 
výstavbu bez sítí  Kč 150,- /m2, prodej pozemků  pro podnikatelské záměry Kč 250,-/m2, 
s tím, že prodej pozemků může být prováděn nabídkovým řízením, o čemž  rozhodne ZO, 
pronájem pozemků pro soukromé účely Kč 5,-/m2/rok, pronájem pozemků pro podnikatelské 
účely Kč 20,-/m2/rok, pronájem nebytových prostor pro stání automobilu v č.p. 1 a v č.p. 120 
Kč 500,-/měsíc, pronájem ostatních nebytových prostor v č.p. 1 Kč 190,-/m2/rok. Hlasování:  
pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
8/22/12 ZO schvaluje úpravu ceny nájemného pro bytovou jednotku v Rennerova čp. 120, a 
to Kč 23,-/m2  a dále měsíční zálohy na služby, a to na vodné/stočné Kč 150,-, na plyn Kč 
1500,-, na elektrickou energii Kč 500,-, dále bude nájemce platit jednu polovinu částky za 
stálé platby u těchto služeb , a to od 1.12.2012  a pověřuje starostku uzavřením a podpisem 
dodatku k nájemní smlouvě. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
9/22/12  ZO neschvaluje odnětí části p.p.č. 771/1 v k.ú. Pernink v majetku Obce Pernink  ze 
ZPF,  a to z důvodů, že stavba altánu není v souladu se současně platným ÚP Pernink, byla 
postavena bez souhlasu stavebního úřadu a na místě, kde nelze umisťovat jakékoliv stavby 
(viz usn.č.11/32/09) a dává podnět stavebnímu úřadu Pernink k dalšímu řízení ve věci. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
Rozpočtová opatření č. 11 a 12/2012  
10/22/12 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 11/2012 a č. 12/2012 dle předloženého rozpisu. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
11/22/12 ZO schvaluje příspěvek z rozpočtu obce ve výši  93208,- Kč na posílení mzdových 
nákladů. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
12/22/12 ZO neschvaluje finanční dar   Dětskému diagnostickému ústavu v Karlových Varech 
z důvodů současné finanční situace obce. Hlasování:  pro 8 proti nikdo, zdržel se nikdo. 
13/22/12 ZO schvaluje obřadní dny pro rok 2013. Hlasování: pro 8 hlasů proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 



 4 

14/22/12 ZO schvaluje znění smlouvy o užívání pozemku pro provedení stavby-zařízení 
„Kanalizace města Abertamy-Hřebečná“ mezi obcí Pernink a VSOZČ Karlovy Vary a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

Úplné znění 22. 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 
 
ZŠ a MŠ Pernink je „in“  
 

Na sklonku roku se vždy bilancuje a nastiňují se nové plány a předsevzetí. Na to druhé je tu 
ještě čas, i když se tohoto tématu  místy dotknu. V následujících řádcích bych se chtěla zmínit 
o probíhajících projektech na naší škole a jejich výstupech. 
 

Nejstarším projektem, který bude končit v lednu příštího roku,  je projekt  EU OP-VK 1.4, 
v rámci kterého učitelé vytvořili řadu DUMů (digitálních učebních materiálů) a pracovních 
listů pro předměty český jazyk, angličtina a přírodopis. Dále byly finančně podpořeny nové 
předměty mediální ateliér a informatika v praxi. Výsledky práce našich žáků lze obdivovat na 
našich webových stránkách s odkazem na adresu www.medialniatelier.blogspot.com 
Všem zainteresovaným učitelům (I. Dibelkové, Bc. Evě Hejtmánkové, Mgr. M. Vojířovi, 
Mgr. K. Freudové, Mgr. E. Krnáčové, která převzala práci po paní učitelce M. Klimentové) 
patří velký dík za vynaloženou práci pro zkvalitnění výuky. 
 

Učitelka mediálního ateliéru Mgr. Kateřina Freudová je také iniciátorkou dalšího projektu 
nazvaného Kdo je bos(s)?. Jako školní preventistka se zajímá o chování žáků v třídním 
kolektivu, o nastolení zdravých vztahů mezi dětmi, ale i  dospělými. Poskytovatelem dotace 
na projekt v tématu Prevence šikany je MŠMT a s jeho realizací se počítá v období od 26. 8. 
2013  do 30. 6. 2014, pokud bude schválen. 
 

Paní učitelka Bc. E. Hejtmánková kromě bohatých sportovních aktivit dotáhla své sedmáky 
ke zdárnému cíli v projektu Sborník historických důlních staveb ve Schwarzwassertalu 
s německým partnerem ze Schwarzenbergu. Žáci sedmé třídy se nejen seznámili se zajímavou 
těžební historií v našich horách, ale i statečně zahájili kariéru německy mluvících znalců. 
Nebylo lehké číst dlouhé německé složeniny po necelých dvou měsících výuky němčiny, ale 
všichni to zvládli se ctí. 
 

Nezapomínáme ani na 1. stupeň, jehož nejstarší žáci jsou zapojeni do ekologického projektu 
Alej lip   podporujícího environmentální výchovu. Garantkou projektu je Bc. E. Hejtmánková. 
Elektrowin je již v Perninku znám. 
 

V dubnu minulého školního roku přihlásila paní učitelka Dibelková naši školu do  projektu 
Technika je zábava SPŠ Ostrov. Projekt byl zahájen na konci listopadu 2012 a podporuje 
motivaci žáků k volbě povolání v oblasti technických oborů. I. Dibelková  jím posiluje 
možnosti výchovného poradenství k volbě povolání. Projekt je zaměřen na žáky deváté a 
osmé třídy. 
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A na konec ještě jeden malý, ale významný projekt - Patronát. Není nikým financovaný, 
dotovaný, ale je náš. S jeho zahájením jsme se seznámili na počátku školního roku, mohli 
jsme deváťáky a prvňáky vidět v akci při hroznětínském CROSSU, na Mikuláši, a ještě si 
necháme pro sebe malé překvapení. 
 

Výše uvedený výčet dokládá, že ZŠ a MŠ Pernink je „in“ a ví, co nabídnout svým žákům a i 
oni mají co nabídnout. 
               Mgr. Dana Osičková, ředitelka školy 

 

ALEJ ČESKÝCH LIP 

Projekt pro žáky základních škol 

www.cz100.cz 
 

V roce 2018 oslaví ČR významné výročí založení republiky a naše generace ročníku 2003 
získá státní občanství. Již nyní jsme ale dostali možnost zúčastnit se výjimečného projektu – 
ALEJ ČESKÝCH LIP. Každý z nás, žáků ročníku 2003, obdrží semenáček lípy k vypěstování 
vlastního stromu. Budeme se během 6 let o svůj strom starat a dokumentovat ho. Vybereme si 
osobnost, které budeme chtít svůj strom věnovat a až v roce 2018 dovršíme 15 let zasadíme 
všichni mladé lípy ve svém bydlišti nebo na pozemku ALEJE ČESKÝCH LIP. Alej bude 
umístěna na pozemku jednotlivých krajů republiky, součástí bude socha českého lva a včelín. 
Kromě pocitu národní hrdosti tak akce rozvíjí vztah k přírodě, historii a výtvarný talent.  
 

V naší perninské škole se to týká žáků současné 4. a 3. třídy. Od září pracujeme na 
úvodní dokumentaci, kterou si zakládáme do „osobní kroniky“. T ěšíme se z toho a naše 
stromy bychom rádi věnovali lidem, které máme rádi, jsou osobnostmi a budou našimi 
patrony. 
 

Účastníci projektu: Jindřich Duda, Ondřej Duda, Marek Beňovský, Benjamín Beseda, Tina 
Kučerová, Tomáš Mižigár, Eliška Pošvová, František Šimr.  
 

 

 
                                                  



 6 

 
TJ Sokol Pernink 

 

Zimní fotbalová příprava začne v lednu 
 

Po velmi zdařilé podzimní části sezony, ve které sehráli naši žáci mnoho pěkných utkání, trvá 
malá zimní přestávka. Pěkné druhé místo v tabulce bylo završeno malou dokopnou v našich 
kabinách na fotbalovém hřišti v Perninku.  
Zimní příprava mužstva žáků bude probíhat v naší hale Krušnohorka, každou sobotu od 16:00 
do 18:00 hod. První trénink začne v sobotu 5. ledna.  
Chtěli bychom také poděkovat našim sponzorům a fanouškům za podporu mládežnické 
kopané v Perninku a popřát všem pěkné vánoční svátky a šťastný Nový rok 2013. 
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             Světlo  
 

                z Betléma 
 

Plamínek světla z místa narození Ježíše Krista 
 

je symbolem lásky, vánoční radosti a naděje... 
 
 

Pro Betlémské světlo si můžete přijít 
do kostela v Perninku v neděli 23. prosince 

od 15:30 do 16:30 hodin. 
 
 

Udělejte radost sobě i druhým! 
 

 

Z historie Betlémského světla 

Snahou každého světla je prozářit tmu… 

Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 
přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Mohla je 
také inspirovat pověst z italského města Florencie: 

Římský papež Urban II. (1088-1099) vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou 
výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém – rodiště a 
hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se jim začalo říkat 
„k řižáci“. Na výpravu se dalo najmout i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při 
odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně 
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z věčného světla, které hoří v betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po několika letech, 
těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, 
v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před 
lety odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni ale přísahali, že plamínek na 
svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po 
souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve středověku to tak bylo první a zároveň poslední 
Betlémské světlo. 

A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako 
poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té 
době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých 
vánočních zvyků. 

Jak tedy Světlo dopravit? Musela tu ovšem být spojitost se zrakově postiženými dětmi, 
protože sbírka Světlo ve tmě byla určena především pro ně. Z fondů sbírek se prostředky 
uvolnit nemohly a tak se pracovníci rozhlasu obrátili se svojí žádostí na leteckou společnost 
AUA a cestovní kancelář Raiffeisen. Tak bylo zajištěno, že jedno dítě a malý televizní štáb 
pojedou do Betléma pro světlo zdarma. K uskutečnění bylo ještě zapotřebí spousta povolení i 
s ohledem na bezpečnostní situaci v Izraeli, ale díky ochotě všech zainteresovaných se vše 
podařilo zvládnout včas. A tak roku 1986  začala novodobá éra Betlémského světla… 

V současnosti se Světlo z Betléma přepravuje letecky z Izraele do Vídně, odkud jej vlakem 
přivážejí brněnští skauti do České republiky.  

Do Perninku přivezeme Betlémské světlo do místního kostela v neděli 23. prosince 2012 
a jste zváni, abyste si v čase 15:30 – 16:30 hod. přišli pro tento plamínek naděje a 
pamatovali i na staré a nemocné lidi kolem sebe.  

   Josef Kaše 
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Obecní úřad informuje 

 
 
 

  

UUppoozzoorrňňuujj eemmee  oobbččaannyy,,  
  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
  

vv  22..  ppoolloolleett íí    22001122  
  

llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    
  

oodd  77..  11..  ddoo  2288..  22..  22001133    
  

vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrr uu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerr nniinnkkuu..  
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Hledáme brigádnice (číšnice) na zimní sezónu od 25. 12. 2012 do 
hotelu v Perninku. 

 
Zájemkyně mohou volat na tel.: 774 071 689 

 
Sport Hotel Pernink, Karlovarská 48, Pernink 

 
 

 

 
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 12, vydáno 5. 12. 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 
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Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč (děti 25,-) 
 
Sobota 1.12.    ŽELEZNÁ LADY  (Velká Británie 2011) Životopisný/drama  
Režisérka Phyllida Lloyd (Mamma Mia) natočila neuvěřitelně poutavý životopisný film o 
nejvýznamnější političce 20. století. Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, 
která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou mužů, se jakoprvní žena  stala premiérkou 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Svým nekompromisním přístupem k 
politickému, ale i osobnímu životu, získala přezdívku Železná lady…Hrají: Meryl Streep, Jim 
Broadbent, Richard E. Grant ad. Režie: Phyllida Lloyd.                    České titulky. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 8.12.    ŠMOULOVÉ (USA 2011) Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i 
hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj 
Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a během následného pronásledování všichni 
společně projdou kouzelným portálem, který je zavede do našeho světa, přímo doprostřed 
newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít 
způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky dříve, než je Gargamel znovu vystopuje… 
   Český dabing.                        Repríza.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 15.12.    AUTA 2  (USA 2011) Animovaná komedie. Hvězdné závodní auto Blesk 
McQueen a jeho přítel jedinečný odtahový vůz Burák se ve filmu „Auta 2“ dostanou na 
úžasná místa, když  je jejich cesta zavede za moře. Tam budou soutěžit ve vůbec prvním 
celosvětovém závodě Grand Prix, kde se má rozhodnout o nejrychlejším autě na světě. Ale 
cesta na šampionát je plná děr, objížděk a komických překvapení, když se Burák připlete do 
svého vlastního netušeného dobrodružství: mezinárodní špionáže. Burák, který je rozpolcený 
mezi tím, že má Bleskovi McQueenovi pomáhat ve vysokém závodu a zároveň se účastnit 
špionážní mise s nejvyšším utajením, se na své cestě plné akcí dostane do honičky, která ho 
zavede do ulic Japonska a Evropy, kam ho stopují jeho přátelé a kde ho sleduje celý svět. 
K legraci, která se odehrává v rychlém tempu se, přidává pestrá směsice nových účinkujících 
aut včetně tajných agentů, hrozných darebáků a mezinárodních soupeřů závoďáků. Režie: 
John Lasseter, Brad Lewis                   Český dabing.              ŠÚ projekce.                  Repríza.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úterý 25.12.    VELKÁ  VÁNOČNÍ  JÍZDA   (USA 2011) Animovaná komedie. Počítačově 
animovaný 3D snímek Velká vánoční jízda studia Aardman konečně nabízí odpověď na 
otázku, která nedá spát žádnému dítěti: Jak jen to Santa dělá, že dokáže během jedné noci 
nadělit všechny dárky? Odpovědí na ni je existence Santovy provozní základny ukryté pod 
Severním pólem, která je plná veselí a té nejmodernější techniky. Jádrem celého filmu je ale 
příběh, jehož složky jsou jako vystřižené z klasické vánoční pohádky – úsměvně nefunkční 
rodina a nečekaný hrdina… Režie: Sarah Smith.              Repríza 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 26.12.    SVATÁ ČTVEŘICE   (ČR 2012) Romantická komedie 
Tohle si od Viewegha nepřečtete, to musíte vidět. Nudíte se v posteli? Inspiraci můžete 
načerpat u režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Michala Viewegha. Ti spolu stvořili příběh o 
dvou párech, které se rozhodly vyřešit ubíjející stereotyp manželské erotiky poměrně 
originálním způsobem. To vše v exotickém prostředí karibského ostrova, kde se komedie 
Svatá čtveřice z velké části odehrává… Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Marika Procházková, 
Viktorie Čermáková, Luděk Munzar, Jana Gýrová, Valérie Šámalová, Jenovéfa Boková, 
Václav Marhold, Gregor Bauer, Marek Slavík ad. Doporučená přístupnost: od 15 let.                          


