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Vážení spoluobčané, 

rok s rokem se sešel a máme tu opět předvánoční čas... V neděli jsme rozsvítili první svíčku 
na adventním věnci a vánočně jsme se naladili při poslouchání koled a básniček, které si pro 
nás připravily naše děti z mateřské školky a školní družiny - jejich krásné vystoupení bylo 
odměněno nejen potleskem přítomných posluchačů, ale také balíčkem dobrot, které jim 
přinesl Mikuláš. Chtěla bych proto moc poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci 
adventního zpívání a vánočního trhu, ať už to byli naši hasiči, kteří připravili stromek a 
stánky, paní učitelky a děti  z MŠ a ŠD naší školy, které pilně nacvičovaly program, 
Mikulášovi a našim cukrářkám, kuchařkám, vazačkám vánočních věnců a dekorací, 
prodavačům, prodavačkám a také zvukaři, zkrátka těm, kteří  tu vánoční atmosféru pěkně 
dotvořili, abychom si ji všichni moc užili. 

Dovolte mi také pozvat Vás na tradiční vánoční koncert, který se bude konat v pátek 27. 12. 
2013 od 18:00 hod., tentokrát  nám v kostele Nejsvětější Trojice zazpívá sbor Chorea Nova 
z Nové Role a na programu budou hlavně koledy a vánoční písně. Tak se na Vás těšíme! 

Pokračování str 2. 
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Rok 2013 bude za chvíli minulostí, ráda bych ho tedy trošku zrekapitulovala. Letos jsme 
začínali s nejnižším rozpočtem za posledních několik let, přesto se nám podařilo zrealizovat 
nemálo akcí.  Asi největší  byla výstavba cyklostezky mezi Perninkem a Abertamy, kterou 
jsme společně připravovali a postavili s městem Abertamy, doufáme, že přispěje 
k bezpečnosti cyklistů a pěších, kteří se nemusejí pohybovat po rušné silnici. V Nádražní ulici 
jsme spolu s ČEZem zrekonstruovali veřejné osvětlení, kabely NN a VO byly uloženy do 
země, zmizely tak stožáry elektrického vedení a veřejného osvětlení.  Dále jsme nechali 
zpracovat projektové dokumentace na opravu kontribučenské sýpky,  vybudování stezky pro 
pěší mezi Velflinskou ulici a Školní Loukou a také projekt na zateplení budovy základní školy 
pro podání žádosti o dotaci na úsporu energií. Opravili jsme břehy potoka v Bludenské ulici 
po povodni v červnu a dešťové kanály a kanalizaci v Blatenské a Nádražní ul. Podporovali 
jsme TJ Sokol, dále  údržbu běžeckých tratí a také jsme zdigitalizovali  naše kino.  
V neposlední řadě jsme vyměnili okna v budově základní školy.  

U školy bych ještě chvíli zůstala, množí se totiž dotazy, jak je to s jejím  financováním, které 
někteří považují ze strany obce za nedostatečné, a kvůli kterému prý ze školy odcházejí 
učitelé.   Podle našich informací ze školy odešla pouze jedna paní učitelka, o důvodech nám 
není nic známo. Co však mohu zcela otevřeně sdělit je to, jak je škola financována: 

Na mzdy, odvody a ostatní neinvestiční náklady a pomůcky dostává škola finanční prostředky 
ze státního rozpočtu převodem z Krajského úřadu Karlovarského kraje, což představuje cca 
4,5 mil. Kč. Obec posílá základní škole tzv. příspěvek na režijní náklady pro obě budovy, tj. 
základní školu a mateřskou školu s družinou a jídelnou, což jsou např. kancelářské potřeby, 
spotřeba elektřiny, vody, plynu, čistící a hygienické potřeby, malování, telefonní poplatky, 
internet, servis počítačů, revize apod. Tento příspěvek posíláme škole měsíčně vždy jednou 
dvanáctinou v celkové výši 1 250 000 Kč za kalendářní rok.  Vzhledem k tomu, že finační 
prostředky na mzdy pro učitelský sbor škole nestačí, dofinancovává tyto obec ze svého 
rozpočtu, a to ve výši 388 760 Kč (prozatím do října 2013). Ohledně mezd na listopad a 
prosinec si škola požádala o navýšení, což se bude projednávat na prosincovém zasedání 
zastupitelstva,  jedná se o částku 2x 38 595 Kč. Dále obec poskytla škole částku 30 000 Kč na 
zakoupení licence pro počítačovou síť a mimořádný příspěvek 15 600 Kč na studium 
metodika a koordinátora ICT, dále financovala výměnu oken v budově základní školy, což 
bylo 364 797 Kč (z toho byla dotace z KÚ 180 000 Kč) a v neposlední řadě to byla částka 113 
800 Kč na přípravu technických podkladů pro dotaci na zateplení budovy základní školy. 
Podtrženo a sečteno je to celkem 2 240 147 Kč, které poskytneme základní škole a mateřské 
škole v tomto kalendářním roce. 

O dalších plánech a akcích obce, teď už na rok 2014, Vás budeme informovat v příštích 
číslech našeho zpravodaje. 

Dovolte mi, milí čtenáři, popřát Vám na závěr krásné Vánoce, pohodu, klid a hodně radosti a 
do nového roku pevné zdraví, také trochu štěstí, lásky a spokojenost. 

        Vaše Jitka Tůmová, starostka 
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Milí čtenáři, 

zima na sebe nenechala dlouho čekat a poslední listopadovou neděli nás obdarovala sněhovou 
nadílkou, která upozornila na blížící se vánoční svátky.  

Zimní údržbu bude mít v Perninku na starosti firma pana Sloupa stejně jako v předchozích 
letech, avšak s novým řidičem, kterého jsme seznámili  s úskalím odklízení sněhu v naší obci. 
Žádám Vás proto o shovívavost do doby, než se všechna „zákoutí“ dostanou novému řidiči 
pod kůži. V případě závažných problémů spojených se zimní údržbou mě můžete jako každý 
rok kontaktovat na telefonním čísle 777620095 nebo e-mailem  ladislav.vetesnik@seznam.cz 

Dovolte mi také, abych Vám popřál krásné a klidné Vánoce, úsměvy pod stromkem a do 
nového roku pevné zdraví, štěstí a splněná i ta nejtajnější přání. 

       

Váš Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
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Usnesení 32. zasedání ZO Pernink ze dne 4. 11. 2013  

  
1/32/13 ZO schvaluje ověřovatele zápisu  - p.ing. Vetešník, p.Dibelková a pořizovatele zápisu 
p.Tůmová. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/32/13 ZO schvaluje program jednání 32. Zasedání. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 

3/32/13 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 31. Zasedání ZO. Hlasování: pro 7 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/32/13 ZO schvaluje splátkový kalendář stanovený Celním úřadem pro karlovarský kraj se 
sídlem Duboová 246/8, Karlovy Vary na částku Kč 463791,30 – odvod za trvalé vynětí 
pozemků půdy ze zemědělského půdního fondu, stanovené rozhodnutím Měst. Ú Ostrov rj. 
ŽP/22431/13 ze dne 31.7.2013, Obec Pernink  schvaluje výši splátky, a to Kč 77300,-/ročně, 
která bude hrazena vždy nejpozději do 30.4. v daném roce, přičemž 1. splátka bude uhrazena 
nejpozději do 30.4.2014, poslední splátka bude hrazena nejpozději ke dni 30.4.2019 ve výši 
77291,30. ZO pověřuje starostku a účetní obce k úhradě splátek, až do výše uhrazení celkové 
částky. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

5/32/13 ZO bere na vědomí hospodaření  příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink. se sídlem 
Karlovarská 118, 362 36 Pernink,  IČ 47701617 k 30.9.2013. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 

6/32/13 ZO bere na vědomí hospodaření obce Pernink k 30.9.2013. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

7/32/13 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2013, č. 9/2013, č. 10/2013, č. 11/2013 a č. 
12/2013 dle předloženého členění do položek a  paragrafů. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo,  zdržel se nikdo. 
 

8/32/13 ZO schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 369 o výměře 124 m2 v k.ú.Pernink 
Hlasování: pro 7 hlasů , proti nikdo, zdržel se 1 hlas (ing- Ladislav Vetešník) 
 
9/32/13 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen 
s firmou Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, 
PSČ 140 22, IČ 60193336, zastoupená na základě plné moci společností EPLcond a.s. se 
sídlem Purkyňova 19a, 301 00 Plzeň, IČ 26346575 pro akci : „Lesy ČR Horní Blatná OK“ a 
pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných řemen 
věcné břemeno bude zřízené za jednorázovou náhradu stanovenou ZO Kč 200,-/běžný metr.. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

10/32/13 ZO schvaluje uzavření partnerské smlouvy ke spolupráci v rámci přípravy a 
realizace stavby „III/21047 Modernizace silnice Nejdek – Pernink“  s nositelem projektu: 
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem 
v Sokolově, Chebská 282, PSČ 35604, IČ 70947023 a pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

11/32/13 ZO schvaluje záměru pronájmu parkovišť na Karlovarské a Nejdecké ul. a pověřuje 
starostku vyvěšením dle zákona. Hlasování pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

12/32/13 ZO schvaluje slečně Alžbětě Grohové, bytem Blatenská 26, Pernink  prodloužení 
lhůty pro doložení stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu k ohlášení stavby domu, 
a to do 31.1.2014 a pověřuje starostku uzavřením a podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o 
smlouvě budoucí uzavřené dne 31.10.2012, přičemž ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají 
nedotčeny. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti  nikdo,  zdržel se 1 hlas (p. Groh). 
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13/32/13 ZO schvaluje  uzavření smlouvy s ing. Miroslavem Koutným – Kerimprojekt, 
36234 Merklín 150, IČ 10345531 na realizace úspor energií ZŠ za nabídkovou cenu Kč 
113800,- a zároveň schvaluje podání žádosti o dotaci na zateplení školy a pověřuje starostku 
provedením a podpisem žádosti. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
 
 

Úplné znění 32.  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. 
 

 

 

 

 

 
 

                 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 pondělí 23. prosince 

od 16.00 do 17.30 hodin 
 
 

Udělejte radost sobě i druhým! 
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                                                                      Zprávy ze základní školy 
     

 

ZŠ a MŠ Pernink 

uvítá dary 

v podobě funkční běžecké výzbroje a výstroje  

pro své žáky 

( běžecké boty vel. 38 - 45, lyže,  

popř. hůlky, bundy apod.) 
Kontakt: 

tel. 353 892 213, osobně pí K. Chlupáčová, Bc. E. Hejtmánková 

skolaper@seznam.cz 

 

Vzdělávání učitelů a ostatních zaměstnanců školy 

O podzimních prázdninách, kdy si perninské děti užívaly prvního volna v tomto školním roce, 
se učitelé věnovali vlastnímu vzdělávání, pro jehož realizaci využili příjemných prostor KC 
Krušnohorka. Dne 31.10. 2013 se zde od 10:00 do 15:00 konala 2. část  vzdělávacího 
programu  „ Pravidla ve škole“, vytvořeného v rámci  projektu ESF OPVK „ Centra podpory 
inkluzivního vzdělávání“, jehož nositelem je pražský Národní ústav pro vzdělávání, školské 
poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Následující den absolvovali všichni zaměstnanci ZŠ a MŠ Pernink  vzdělávací program 
Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení v rámci systému dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 4 vyučovacích jednotek. 

 

Motivační a preventivní program pro žáky ZŠ a MŠ Pernink 

5.11.2013 využila škola nabídky motivačních programů společnosti Harmonia Universalis   
zaměřených na prevenci patologických jevů, rozvoj osobnosti a sociálního klimatu.  Žákům 1. 
stupně a předškolákům bylo nabídnuto v KC Krušnohorka  představení „Vítej na palubě“a 
žákům 2. stupně „Rozum v.z.“ Obě představení reflektovala  prostřednictvím skečů a scének 
doprovázených hudbou současná témata dětského světa.  

KC Krušnohorka  se 11.11.2013 stalo místem pro přednes dramatizace románu Memento 
R.Johna  od Umělecké agentury RAJCHA z Poličky. Žáci 2. stupně si měli možnost 
poslechnout tragický příběh zachycující 10 let života s drogou. Pořad byl uskutečněn v rámci 
protidrogové prevence. 
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Obecní úřad informuje                                                                                  

 
  

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    
  

vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrr uu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerr nniinnkkuu..  
  

 
 
 
Provozní doba obecního úřadu o vánočních svátcích: 

Obecní úřad bude od 23. prosince 2013 do 29. prosince 2013 uzavřen.  

Pokladna OÚ bude otevřena do 18.12. 2013 do 17.00 hod.,  
všechny platby, které budete chtít uhradit po 18. 12. 2013 tak bude možné realizovat jedině 
převodem na účet obce u KB č.ú. 2520-341/0100.  
 
Infocentrum bude otevřeno 30.12.2013 od 8.00-12.00 a od 13.00 -16.00 hod. a 31.12.2013 od 
8.00-12.00 hod.,  

Obecní úřad a infocentrum od 2.1.2013 – běžný provoz. 

 

 
Veřejné pohřebiště obce Pernink 

 UPOZORNĚNÍ 
 
Vážení občané, 

rádi bychom opět připomněli pár zásad, o kterých si myslíme, že jsou všeobecně známé, a že 
se všichni podle těchto zásad řídí – bohužel se běžně setkáváme s tím, že tomu tak není. 

Návštěvníci hřbitova jsou povinni se s ohledem na důstojnost místa chovat tiše a ohleduplně a 
zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění 
pozůstalých a veřejnosti. Návštěvníci jsou povinni používat prostory pohřebiště a jeho 
vybavení pouze k účelům, k jakým jsou určeny. 
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Proto žádáme občany, aby byli vnímaví a všímaví ke všemu podezřelému dění a pohybu 
osob na hřbitově a kolem hřbitova.                                                                                                                           

Dále prosíme o dodržování čl. III, odst. 3 - Smlouvy o nájmu hrobového místa - oznamovat 
správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu 
s § 21 zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění (např. změna adresy nájemce, 
uložení dalších uren do pronajatých okének v kolumbáriích, atd.) 

Také  bychom chtěli upozornit všechny nájemce hrobových míst na řád veřejného pohřebiště 
obce Pernink, platný od 11.10.2002 

Čl. 6. 
Práva a povinnosti nájemce hrobového místa 

1. Na hrobky lze umístit příslušenství, tj. náhrobní kameny, obrubníky, schránky a 
vhodné dekorace, jakož i vysazovat nízké květiny nebo trvalky. Tyto dekorace lze 
umístit i před schránky v urnovém háji. 

2. Vysazovat stromy nebo keře v okolí hrobových míst lze jen se souhlasem 
provozovatele hřbitova. 

3. Nájemce hrobového místa je povinnen udržovat pronajaté místo v řádném stavu, 
rovněž je povinen čistit prostory po stranách hrobu, půl cesty před hrobem a půl 
prostoru za hrobem. Shledá-li provozovatel hřbitova závady, vyzve nájemce, aby tyto 
v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li nájemce zjištěné závady ve stanovené lhůtě, 
může učinit vhodná opatření na náklad nájemce. 

4. Zvadlé nebo jiné znehodnocené věnce a kytice, jakož i jiné znehodnocené dekorace je 
nájemce povinen odstranit a odnést do vyhrazených odpadových nádob, tento odpad je 
povinen dále třídit podle pokynů provozovatele hřbitova. Je nepřípustné odkládat 
sklenice, plechovky a jiné předměty v zelených pásech za pomníky.  

Za OÚ Pernink Klára Grohová 
 

 

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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Obec Pernink pořádá 
 
 

BURZU OBLEČENÍ  
 

(pro děti i dospělé) 
 

Zveme všechny, kteří mají zájem před Vánoci provětrat 

své šatníky a udělat místo Ježíškovi, 

a nebo si naopak něco hezkého koupit, 

aby přišli  

dne 14.12. 2013  

od 10,00  do 13,00 hod.  

do KC Krušnohorka, 

kde mohou všichni prodávat i nakupovat. 

 
O prodejní místo se hlaste v Infocentru v Perninku,  
nebo na tel: 353 892 491 nejpozději do 13.12.2013. 

 

Poplatek za prodejní místo je 50,- Kč. 
 

 
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 30, číslo 12, vydáno 5. 12. 2013 
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TANEČNÍ KLUB  – BEST - TANEČNÍ ŠKOLA -  K. VA RY  
 

  

TANEČNÍ 2014TANEČNÍ 2014TANEČNÍ 2014TANEČNÍ 2014    

PRO DOSPĚLÉ PRO DOSPĚLÉ PRO DOSPĚLÉ PRO DOSPĚLÉ     

VVVV    KOMUNITNÍM CENTRU PEKOMUNITNÍM CENTRU PEKOMUNITNÍM CENTRU PEKOMUNITNÍM CENTRU PERNINKRNINKRNINKRNINK    

 
 

POUZE PRO PÁRY! 
 

SEDM VEČERŮ S TANCEM A SPOLEČENSKOU ZÁBAVOU 
POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH UČITELŮ TANCE 

MANŽELŮ ZÍKOVÝCH 
 

VŽDY V NEDĚLI  OD 5. LEDNA DO 16. ÚNORA OD 17.00  
 

PROGRAM:  
             WALTZ - TANGO - POLKA - RUMBA - SALSA - ČAČA - JIVE 

 
NEBUDOU Z VÁS SICE HVĚZDY STARDANCE, 
 ALE NAUČÍME VÁS TANČIT O POZNÁNÍ LÉPE, 

NEŽ TANČÍTE NYNÍ. ZA POKUS TO STOJÍ! 

Cena 2.200 Kč / pár 
 

Přihlášky: 

Elektronickou poštou na adresu: best@bestdance.cz 

Osobně na adrese: RAGAZI s.r.o., Karlovarská 421, Pernink 

Přihlášky jsou ke stažení na www.bestdance.cz 

Informace: 602 127 788, 602 881 418 
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Obec  Pernink Vás srdečně zve na 

 

Vánoční koncert 

Pěveckého sboru z Nové Role 

     Chorea Nova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

který se uskuteční  

v pátek 27. prosince 2013 

v 18.00 hodin 

v kostele Nejsvětější Trojice 

v Perninku 
Vstupné dobrovolné. 



 

 
 

Vždy od 18:00 hodin      Vstupné: 55,-Kč (děti do 15 let: 25,-) 
 

 

Sobota 7.12.  SPLÁCHNUTEJ (V.Británie-USA 2006)  Rodinná animovaná komedie stojící na 
precizní americké počítačové animaci a okouzlujícím britském humoru, který je opravdu pro 
každého. Příběh Spláchnutýho se odehrává v ulicích britské metropole a překvapivě také pod 
nimi. Jeho hrdinou je rozmazlený myšák z lepší společnosti Roddy St. James, který si užívá status 
domácího mazlíčka. Když se v luxusní rezidenci jeho páníčků objeví kanálová krysa jménem Sid 
a dostane chuť…Režie: Sam Fell, David Bowers.        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  14.12.  KOVÁŘ  Z  PODLESÍ  (ČR-Slovensko 2013) Rodinný dobrodružný 
Filmová pohádka, ve které spolu s herci hrají animované postavy. Podlesí je malá vesnička, 
kterou se před lety přehnala válka s Turkem. Dobré houbové víly byly tehdy požádány o pomoc, 
ale protože vykonaly dobro i zlo zároveň, byly potrestány a staly se z nich houbové baby. A na 
Podlesí za to padla kletba. Teď přišel čas vše napravit, ale ve vsi se objevil Drak. A tak zatímco se 
Toník snaží zachránit svou milou Bětku ze spárů zlých víl, jeho strýc Kovář se, se svými 
zaměstnanci Veverkou a Křečkem, vypraví na Draka… Hrají: Bolek Polívka, Gregor 
Bauer, Valerie Šámalová, Filip Dvořák, Matěj Převrátil, Josef Somr ad.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 21.12.   NESPOUTANÝ  DJANGO  (USA 2012) Drama 
Kultovní režisér Quentin Tarantino natočil jižanské drama z období před vypuknutím Občanské 
války, jehož hlavním hrdinou je otrok Django. Ten má šanci získat díky nájemnému lovci lidí dr. 
Schultzovi svobodu, pokud se mu povede dopadnoutvraždící bratry Brittlovi. Djangovi se tak 
zároveň naskytne příležitost najít ženu, kterou musel před lety nedobrovolně opustit. Ani jeden z 
hlavních hrdinů však netuší, jak blízko jsou nejnebezpečnějšímu dobrodružství svého života… 
Hrají: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson 
ad. Doporučená přístupnost: od 15 let.     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 25.12.   HUGO  A  JEHO  VELKÝ  OBJEV   (USA 2012)  Dobrodružný 
Jeden z nejslavnějších režisérů naší éry vás zve na úžasnou výpravu.  Když o nějakém filmu řekne 
režisér Svatatu James Cameron, že lepší 3-D dosud v kině neviděl, nejedná se o jen tak ledajaký 
kompliment. A přestože je Martin Scorsese, žijící legenda mezi filmovými tvůrci, na pochvaly 
zvyklá, v Hugovi se mu podařilo stvořit něco, čemu se bez uvozovek říká mistrovský kousek. 
Ještě obdivuhodnější je, že přitom nezapomněl ani na diváky, které čeká jeden z nejsilnějších 
filmových zážitků za posledních pár let…Hrají: Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Ben 
Kingsley, Sacha Baron Cohen, Jude Law ad. Režie: Martin Scorsese . Mládeži přístupno.           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 26.12.  REVIVAL  (ČR 2013) je nová komedie Alice Nellis nabitá hudbou a humorem, 
komedie pro muže, pro ženy a vůbec pro všechny. Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel 
Heřmánek a Marián Geišberg hrají v Revivalu kamarády, jejichž rocková skupina se rozpadla v 
roce 1972, a kteří se rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. Každý má k tomu své důvody a 
každý z nich si stačil nastřádat své vlastní osobní průšvihy. Ve středu dění proto není jen návrat 
kapely na pódia a s tím spojená zábava, ale i život všech jejích členů. V dalších rolích Revivalu se 
představí Zuzana Bydžovská, Vojta Dyk, Jenovéfa Boková nebo Richard Genzer.  Doporučená 
přístupnost: od 12 let.   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 28.12.   RIDDICK (USA 2013) Akční sci-fi thriller 
Vin Diesel se k nadšení všech fanoušků vrací ve své slavné roli antihrdiny - nebezpečného 
trestance Riddicka. Drsné hlášky, zabijácké nestvůry, lovci hlav - nejnovější pokračování sci-fi 
hitu slibuje dynamické scény, tvrdé souboje a poctivou akci. Hrají: Vin Diesel, Karl Urban, Katee 
Sackhoff ad. Režie: David Twohy. Doporučená přístupnost: od 12 let  


