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Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 
 
určitě se mnou budete souhlasit, že silnice II/221, která prochází naší obcí, je v katastrofálním 
stavu. Projíždíme-li Perninkem, jedeme jak po tankodromu. Již několik let upozorňujeme na 
špatný stav této silnice, která patří Karlovarskému kraji, a žádáme o opravu, ale bohužel se 
nic neděje. Stále slyšíme: Na rekonstrukci vozovky nemáme peníze. Ale my přece 
nepotřebujeme rekonstrukci silnice! Stačí pouze opravit živičný povrch vozovky, aby byl 
kvalitní, a aby po něm mohla auta bez újmy jezdit!  
Letošní zima se zase více podepsala na stavu této silnice a dovolím si napsat, že živičný 
povrch doslova zmizel v záplavě děr. Copak to nikdo z Kraje nevidí? Asi ne, asi mají jiné 
priority. Možná by se to změnilo, kdyby někdo z krajských radních bydlel v našich končinách 
a jezdil každý den po děravé silnici a ničil si svoje auto. Je to fakt pěkná ostuda – vždyť jde o 
silnici, která vede k hraničnímu přechodu! Auta kličkují mezi dírami a nedej bože, aby pršelo, 
díry jsou pak zalité vodou a nikdo z řidičů netuší, jak jsou hluboké, no a co v zimě, to jsou 
díry zaplněné sněhovou prosolenou břečkou. To pak, aby chudáci chodci chodili od hlavy 
k patě zahaleni v pláštěnce, neboť taková ranní či odpolední sprška, která odletí od kol 
projíždějících aut, to je opravdu něco.  
A tak jsme se rozhodli, že připravíme petici „Za opravu silnice č. II/221 - průtah obcí 
Pernink“.  Archy k podpisu jsou připraveny v infocentru, a to v pondělí až pátek od 8:00 do 
12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Věříme, že podpoříte naši snahu o opravu havarijního 
stavu silnice. Petici uzavřeme koncem března a předáme hejtmanovi Karlovarského kraje 
k vyřízení. Doufáme, že se k nám přestane jeho vedení chovat macešsky a vyčlení  finanční 
prostředky na opravu průtahu obcí. Děkuji Vám za Vaši podporu. 
 
O čem se teď v našich obecních kuloárech ještě hovoří? Je to zákon 472/2011 Sb. – novela 
školského zákona, která dává zřizovateli mateřských, základních, speciálních a středních škol 
možnost vypsat výběrové řízení na místo ředitele školy. Týká se to jen těch škol, kde mají 
ředitelé uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou a post zastávají již šest a více let. 31. července 
2012 jim tak skončí současná smlouva. Nová smlouva s vítězem konkurzu bude pak sepsána 
na dobu určitou, a to na 6 let. To je i případ naší školy, obec jako zřizovatel se musí 
rozhodnout, zda vypíše výběrové řízení, a to nejpozději do 30. dubna 2012. Následující 
postup pro konání konkurzního řízení je upraven zvláštním předpisem o náležitostech 
konkurzního řízení a konkurzních komisí. Členy komise jsou jmenováni dva zástupci 
zřizovatele, jeden zástupce určený ředitelem krajského úřadu, dále jeden pedagogický 
pracovník příslušné školy, dále školní inspektor České školní inspekce a člen školské rady 
příslušné obce. Do výběrového řízení se může přihlásit každý, kdo splňuje předpoklady 
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k výkonu funkce, a to včetně současných ředitelů. Noví či staronoví ředitelé pak nastoupí do 
škol 1. srpna 2012. 
 
Ještě mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci 2. reprezentačního 
plesu obce Pernink a města Abertamy, který proběhl v sobotu 3. března v prostorách 
Komunitního centra Krušnohorka, zvláštní poděkování pak patří sponzorům, bez jejichž 
pomoci bychom se rovněž neobešli. Pěkný program, hudební doprovod, příjemná obsluha - to 
vše přispělo k dobré náladě všech účastníků plesu. 
 
        Vaše Jitka Tůmová, starostka 
 
 
 
 
 
 

 
pořádá 

 

24. března  
 

od 19:30 hod. 
 

MAŠKARNÍ  PLES 
 

K tanci a poslechu zahraje kapela Ještěřice  
Soutěž o nejhezčí masku 

 
 

Předprodej vstupenek od 7. 3. 2012 
Infocentru Pernink, tel: 353 892 104 
Kc Krušnohorka, tel: 775 318 771 

 
 

Vstupné 150,- Kč 
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Usnesení 15. zasedání ZO Pernink ze dne 22. 2. 2012  

 
1/15/12 ZO schvaluje pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou, ověřovateli zápisu pana  
ing. Ladislava Vetešníka a p. Jaroslava Aiznera. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo 
2/15/12 ZO schvaluje program jednání 15. zasedání s úpravou zrušení projednání bodu č. 7 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
3/15/12 ZO bere na vědomí  kontrolu plnění usnesení 14. zasedání ZO. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
4/15/12  ZO bere na vědomí zprávu Policie ČR za rok 2011. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
5/15/12 ZO ruší usnesení č. 5/14/12 ze dne 23.1.2012. Hlasování: 8 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo 
6/15/12 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s manžely Františkem Štefanem a 
Evou Novákovou na prodej pozemků č. 496/1 o výměře 8028 m2 a p.p.č. 492/3 o výměře 
1968 m2 za částku stanovenou na základě znaleckého posudku, v případě, že znalecký 
posudek bude nižší než 50,- Kč/m2, bude panem Františkem Štefanem a Evou Novákovou 
uhrazena minimální částka Kč 50,-/m2, v opačném případě bude uhrazena částka dle 
znaleckého posudku a pověřuje starostku doplněním smlouvy o smlouvě budoucí a jejím 
podpisem. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
7/15/12 ZO schvaluje podání žádostí   o dotaci z programu obnovy venkova – dota.titul 1 
„oprava střechy základní školy“ priorita 1 ve výši 300 tis. Kč a „výměna kotle, rozvodů a 
topných těles v čp. 30“ priorita 2  ve výši 100 tis a pověřuje starostku podpisem žádosti a 
podání  na KÚ Karlovarského kraje. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
8/15/12ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o svozu odpadu a jejich předán í k dalšímu 
využití s firmou Dáňa&Löffler,v.o.s, Pernink 258, za cenu Kč 40000,-/měsíčně+14 % DPH, a 
to na dobu určitou do 30.6.2014 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 2 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
9/15/12 ZO neschvaluje uzavření a podepsání inominátní smlouvy s Lesy ČR na údržbu 
lesoparku v obci Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
10/15/12 ZO se zavazuje, že v případě prodeje pozemků č. 1725/5 a č.1725/7 z majetku obce 
bude ZO na těchto pozemcích zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy pro majitele 
pozemku č. 1725/1. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo,  zdržel se 1 hlas (p. Groh) 
11/15/12 ZO bere na vědomí zprávu o přehledu čerpání finančních prostředků za r. 2011 
v místní knihovně. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
12/15/12 ZO schvaluje směnu pozemku 2223 o výměře 4135 m2 v majetku obce za pozemky 
v majetku ing. Petra Zachardy  1887/1 a Horského statku Abertmy p.p.č. 2678/1 s tím, že ing. 
Petr Zacharda a Horský statek Abertamy rozdíl doplatí a to za Kč 50,-/m2 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
13/15/12 ZO schvaluje  sponzorský dar Městu Abertamy ve výši 2000,- na 104.let spolku 
zimních sportů. Hlasování: pro 8 hlasů 
14/15/12 ZO schvaluje proplacení cestovních nákladů ve výši 171,- panu Mgr. Svobodovi a 
pověřuje hospodářku školy provedením. Hlasování: pro 8 hlasů 
15/15/12 ZO schvaluje zvýšení nájmu v bytové jednotce v čp. 120 na 20,- Kč/m2 a navýšení 
služeb (voda, elektřina a plyn) o 4% s platností od 1.3.2012. Hlasování pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se 
 
Úplné znění 15.  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 

 

 

Perninský talent                                
  
Milé děti! 
  
Základní škola a mateřská škola v Perninku vyhlašuje druhý ročník pěvecké 
soutěže. Přihlásit se mohou děti "školkou či školou povinné", které rády zpívají 
a nebojí se vystoupit před obecenstvem a porotou. 
V letošním roce soutěžíme o velmi hodnotné ceny. 
Soutěž se bude konat dne 10. 5. 2012 od 17:00 hodin v KC Krušnohorka 
v Perninku. 
Zpěváci budou rozděleni do tří kategorii, mladší žáci, starší žáci a dvojice. 
 
Jak se přihlásit? 
Stačí vyplnit přihlášku a spolu s hudebním podkladem na CD ji odevzdat 
v Informačním centru Pernink nebo v Základní škole a mateřské škole 
v Perninku do 20. 4. 2012 
Bližší informace na tel: 728 028 291 (Ilona Höhnlová) 

------------------------------------------------------------- 
 

PŘIHLÁŠKA   Perninský talent  
 

Jméno a příjmení   
………………………………............................................................................... 
Datum narození 
……………………………………………………………………………………. 
 
Škola/školka   ……………………………………………… 
* Pro dvojici vyplňte obě jména 
 
Název písně ……………………………………………………………………… 
 
□ Doprovod na hudební nástroj 
□  Kytara, □ klavír, □ jiný …………………………. 
Jméno doprovázejícího ………………………………... 
 
□ Audio doprovod (instrumentální podklad) na CD 
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Těšíme se na nové školáky 
V lednu proběhl na všech základních 
školách tradiční zápis do 1.tříd pro 
školní rok 2012/13.  K řádnému 
zápisu na naši perninskou základní 
školu přišlo 11 předškoláků, po delší 
době opět silnější ročník. Děti 
prokázaly při zápisu velkou 
šikovnost, odvahu a nadšení.  A my 
už se na ně těšíme. 
 
Vážení rodiče, děkujeme Vám za 
důvěru! 
 
 
Průzkum pozůstatků důlní činnosti v údolí potoka Černá Bystřice po třetí 
 

Do poloviny února sbíraly děti z obou stran (saský Schwarzenberg + ZŠ Pernink) pouze 
informace a ukázky, jak se co doluje, co je potřeba za stroje, nářadí a pod. Od března budou 
děti zkoumat terén – tedy důl! 
A co jsme poznali na schůzce druhý únorový týden v příhraničním Johanngeorgenstadtu? Už 
víme, co to je koňský žentour. Jde o mechanický poháněcí mechanismus, provozovaný buď 
vodní silou nebo 
tažnými zvířaty. 
Používal se k těžbám ve 
větších hloubkách 
okolo 200 m a dalo se 
s ním vytáhnout nahoru 
až 8násobek nákladu 
v těžebním kbelíku.  
Nás tento nevšední, 
propracovaný 
mechanismus poháněný 
koňmi nenechal vůbec 
v klidu. Všechno jsme 
si prohlédli důkladně. 
Co jsme mohli osahat, 
jsme osahali a co jsme 
si mohli vyzkoušet, 
jsme vyzkoušeli. Vždyť se tady dolovalo převážně stříbro! 
Je hezké a úctyhodné, že takováto historie zůstala zachována pro další generace, byť už jen 
v muzeu. 
 
 Už se těšíme na příště! Do ukázkového dolu v Breitenbrunnu. 
 
Otázka pro zúčastněné: „Co Vás doposud nejvíce zaujalo, co se Vám nejvíce líbilo 
z předešlých schůzek?“ 
 
Odpovědi: 
 
Jára – Jsem moc rád, že jsem účastníkem tohoto projektu. Pro mne byl největším zážitkem 
důl, který jsme navštívili 18. 1. 2012. 
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Terka – Jsem nadšená z každého setkání, které máme. 
Vilda  – Zajímavé, určitě se těším na všechny další příště. 
Štěpán – Všechny vstupy, které jsme měli, byly moc zajímavé a hezké. Klidně bych je 
absolvoval znovu. Jsem moc rád, že mám takovou příležitost. 
Robin – Mne zaujala propracovaná a důmyslná technika pro těžbu v dolech. 
 
 

Vítání nových občánků 
 

V úterý 28. ledna jsme byli v obřadní síni obecního úřadu Pernink svědky vítání občánků. 
V uplynulém roce a začátkem roku 2012 se narodilo celkem pět dětí, které pobývají na území 
naší obce. Starostka obce Jitka Tůmová mezi námi srdečně přivítala tři z nich - dva chlapce a 
jednu dívku: Vojtu Tučka, Terezu Tejčkovou a Jakuba Macha. 
Rodiče se podepsali do obecní kroniky, maminky dostaly květinu, děti malý dárek a pamětní 
list. Všechny přítomné pak určitě potěšilo hudební pásmo a básničky dětí ze sportovního 
kroužku pod vedením paní učitelky Ilony Höhnlové. 
Všem novým občánkům přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky a již se těšíme na ty, kteří se 
narodí v letošním roce. 
 
 
 
Družstvo Perninku zvítězilo v kopané žen 
 
V sobotu 25. února se v Krušnohorce odehrál turnaj v halové kopané žen. Zúčastnilo se pět 
týmů, Pernink byl zastoupen dvěma, Abertamy měly taktéž dva týmy a z Potůček dorazil tým 
jeden. Diváci, kteří přišli v hojném počtu, se určitě dobře pobavili. Po urputném boji byl 
výsledek následující: 5. Abertamy2      4. Potůčky      3. Pernink      2. Abertamy 1. Pernink.  
Alena Kašparová si navíc odnesla cenu za nejlepšího střelce turnaje. Všem našim děvčatům 
gratulujeme! Poděkovaní patří také všem sponzorům - obec Pernink, pan Dvořák, pan Kašpar, 
restaurace Tina a pan Bobek. 
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Svaz postižených civilizačními chorobami informuje 
 
Zveme Vás na členskou schůzi ZO SPCCH, která se koná dne 6. března 2012 od 15:00 hodin 
v KC Krušnohorka v Perninku. Program schůze: zpráva o činnosti za rok 2011, plán činnosti 
na rok 2012. Malé občerstvení. Srdečně zveme všechny invalidní a starobní důchodce. 
 
       Lydia Holá 
      důvěrnice SPCCH pro obec Pernink 
 
 
Vážení členové ZO SPCCH a ostatní přátelé v Perninku 
 
Výbor základní organizace SPCCH pro Vás připravil zábavné odpoledne s hudbou a bohatou 
tombolou – takzvaný „Košík štěstí“ na  
     

úterý 20. března 2012 od 14:00 do 18:00 hod. 
 

v hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné (autobusové spojení tam i zpět). Můžete přispět malým 
dárkem do Košíku štěstí. Vstup volný. 

 
Pozvání platí pro členy i ostatní důchodce obce Pernink 

 
 
Lydia Holá 

      důvěrnice SPCCH pro obec Pernink 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vás srdečně zve na 
 
 

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ DISKO 
 

24.3. 2012 
 

OD 14:00 HOD. 
 

Pro děti jsou připraveny zábavné soutěže o ceny. 
 

Občerstvení zajištěno. 
 

Přezůvky s sebou. 
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Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem 
spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudního 
orgánu - finančního arbitra.  
 

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.  
 

Co finanční arbitr d ělá?  
 

Finanční arbitr je orgán příslušný k mimosoudnímu rozhodování sporů, pokud je jinak  
k rozhodování těchto sporů příslušný český soud, mezi:  
 

a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních 
služeb – například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor 
zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,  
 

b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné 
výměně elektronických peněz – například spor držitele předplacené karty jízdného s 
některými provozovateli veřejné dopravy,  
 

c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo 
zprostředkování spotřebitelského úvěru -například spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od 
úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru,  
 

d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními 
společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních 
fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnostiiii -
například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků.  
 

Finanční arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporů.  
 

Kdo je finanční arbitr ?  
 

Institut finančního arbitra jako mimosoudního orgánu pro řešení sporů byl zřízen již v roce 
2003 pro spory z platebního styku. Od července 2011 byla jeho příslušnost rozšířena na spory 
ze spotřebitelských úvěrů a kolektivního investování. Současně byla zřízena také Kancelář 
finančního arbitra, organizační složka státuv, která plní úkoly spojené se zabezpečením 
činnosti finančního arbitra. Za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě, která ho 
jmenuje na návrh  
ministra financí.  
 

Jak mohu služeb finančního arbitra využít?  
 

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje se na návrh zákazníka (spotřebitele)  
(viz vzor návrhu). Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně 
poštou, v elektronické podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo 
prostřednictvím datové schránky) nebo osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře 
finančního arbitra.  
 

K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář - 
http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formular e-ke-stazeni.html.  
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Kdy finan ční arbitr nemůže rozhodnout?  
 
Finanční arbitr nemůže rozhodnut zejména tehdy, nemá-li návrh na zahájení řízení veškeré  
náležitosti. Finanční arbitr dále nemůže rozhodnout, pokud:  
 
a) spor nenáleží do působnosti arbitra,  
b) ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno,  
c) spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem,  
d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí     
    řízení zahájeno.  
 

Jak finanční arbitr v řízení postupuje?  
 

Finanční arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně,  
spravedlivě a bez průtahů, nehájí tedy zájmy pouze jedné ze stran. V řízení postupuje arbitr 
podle zákona o finančním arbitrovi s přiměřeným použitím správního řádu.  
 

Ve věci finanční arbitr rozhoduje nálezem. Proti nálezu finančního arbitra lze uplatnit opravné 
prostředky – námitky. Pravomocný nález finančního arbitra je soudně vykonatelný a má tedy 
účinky srovnatelné se soudním rozhodnutím. V případě nesouhlasu s konečným rozhodnutím 
finančního arbitra je možné podat k obecnému soudu žalobu o přezkum rozhodnutí.  
 

Kde se dozvím více?  
 

Kontakt         Úřední hodiny  
 
Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu      Pondělí  08:30 - 15:30 hod.  
sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00        Úterý     08:30 - 15:30 hod.  
telefon : 257 042 094          Středa   08:30 – 15:30 hod.  
fax : 257 042 089           Čtvrtek  08:30 – 15:30 hod.  
e-mail : arbitr@finarbitr.cz          Pátek   08:30 – 14:30 hod.  
internetová stránka : http://www.financniarbitr.cz  
facebook: https://www.facebook.com/FinArbitr  
datová schránka : qr9ab9x  
 
V případě jakýchkoli dotazů souvisejících s činností finančního arbitra nás neváhejte 
kdykoli kontaktovat.  
 
V Praze dne 10. 2. 2012  
 

Mgr. Monika Nedelková v. r.  
 

finanční arbitr  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 3, vydáno 5. 3. 2012 



 10

 
 

VEŘEJNÝ ZÁVOD NA LYŽÍCH 

Pro dospělé a děti od 15 let 

SKI CROSS 

10.3. 2012 od 14:00 hod. 
 

Prezentace v altánu od 11:00 do 13:00 hod.  

(nebo telefonicky 602 699 365 nebo na e mail : u.frantiska@volny.cz 
 

Večer oblíbený tradiční  WATERSLIDE  +  DISKO ! 
Přijďte si zařádit na vodě a pobavit se do altánu na disko DJ Honzy 

 
http://www.skiarealpernink.cz 

 

 

 

      
     PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA   
 

         NABÍZÍ:   
                                                                                          Milan Vachel                                                 

 Brikety                                                                    Žižkova 896            
 Mostecké uhlí                                                         (naproti radnici)  
 Pytlované brikety                                                    362 21 Nejdek         
 Dřevěné brikety 
 Pytlované dřevo 
 Rozvoz pytlovaných briket po domluvě 
 Doprava sypkých materiálů 

 
 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
 

Sobota 3.3.   TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1.část  (Twilight Saga: Breaking Dawn - 
Part 1, ČR 2011) Fantasy,romance,thriller    Věčností to teprve začíná… 
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se 
Bella Swan (Kristen Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají na 
líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své 
lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale 
zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi (Taylor Lautner), brzy zjišťuje, 
že čeká dítě… Dále hrají: Anna Kendrick, Dakota Fanning, Ashley Greene, Michael Sheen 
ad. Režie: Bill Condon.      Doporučená přístupnost: od 12 let.           Délka filmu: ca. 116 min.                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 10.3.  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.                                Český dabing.                                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 17.3.  ÚTĚK  ZE  SIBIŘE   (USA 2010) Drama 
Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po svobodě.  Drama, založené 
na skutečné události z roku 1940, popisuje útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského 
gulagu. Uprchlíci se vymaní ze sevření nelítostné sibiřské zimy, projdou oblastí jezera Bajkal 
a překročí Transsibiřskou magistrálu. Před sebou však mají ještě mnohem krutější zkoušky 
lidské odolnosti a vůle, poušť Gobi, Himálaje a Tibet. Zachrání se až po 4 000 mílích v 
Indii…Hrají: Colin Farrell, Dragos Bucur, Ed Harris, Saoirse Ronan a další. Režie: Peter 
Weir.        Doporučená přístupnost: od 12 let.      Délka filmu: ca. 133 min.         České titulky.         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 24.3.  PERFECT  DAYS – I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY (ČR 2011) Komedie   
„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až 
vyrostu.“ Existenciální otázku hlavní hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v originální 
komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět. Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými 
narozeninami Eriky (Ivana Chýlková), která sice nedostane největší kytici, jakou si dovede 
představit, zato ale pěkné přáníčko od své bývalé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný vzkaz 
v rozhlasovém pořadu od bývalého manžela (Bob Klepl), krém na vrásky od homosexuálního 
kamaráda Richarda (Ondřej Sokol) a dárkový striptýz od své nevyzpytatelné matky (Zuzana 
Kronerová). Přáníčko si doma vystaví, při vzkazu se – ač sama sebe proklíná – dojatě 
rozpláče a dárkového striptéra jí okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá úspěšný život 
Eriky Oskarové, hvězdy televizního pořadu “Před a po”. Přitom Erika má skoro všechno – 
vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký byt s terasou a svobodu, ale s každým 
přibývajícím rokem víc a víc touží po tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika tedy nastolí 
plán “Dítě” a pustí se do něj se stejnou vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak své 
vlastní já. Jenže některé věci se nalinkovat nedají, například mladičký barman Adam (Vojta 
Kotek)… Dále hrají: Igor Chmela, Martha Issová, Jan Vondráček, Linda Nývltová ad. 
Doporučená přístupnost: od 12 let .       Délka filmu: ca. 110 min.            


