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29. ročník, rok 2012, číslo 4 

 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

jaro zavítalo i k nám do Krušných hor, a já věřím, že Vám nalije novou energii do žil. Určitě 
to všichni po zimě potřebujeme. Osobně si dovolím rozloučit se s uplynulými měsíci malou 
bilancí: Obec vynaložila maximální snahu udržet naše komunikace ve sjízdném stavu, a nutno 
přiznat, že to nebylo někdy úplně jednoduché, a také to nebylo v některých případech zcela 
dokonalé. Zejména druhá polovina ledna nás potrápila přívaly sněhu, který se dokonce musel 



 2 

vyvážet mimo obec - zkrátka ho už nebylo, kam odklízet. Vím, že někteří z Vás byli chvílemi 
se zimní údržbou nespokojeni. Chtěli jsme vyhovět všem, ale nikoliv na úkor průjezdnosti a 
sjízdnosti hlavních silničních úseků obce. Nakonec mi Vaše pochopení a spolupráce dovoluje 
konstatovat, že letošní zimu jsme přece jen společně zvládli dobře. Přesto chápeme, že je stále 
co zlepšovat. V nejbližších dnech roztají poslední zbytky sněhu, které nám dovolí začít 
s odklízením štěrku a zeminy po zimní údržbě. 

 
Začátkem měsíce se 
uskutečnil druhý ročník 
reprezentačního plesu obce 
Pernink v komunitním 
centru Krušnohorka, který 
do noblesně připraveného 
sálu přilákal mnoho 
společensky a tanečně  
naladěných lidí. Ti náležitě 
ocenili pestrý program, 
bohatou tombolu a hlavně 
skvělou atmosféru a 
vychutnali si příjemný 
večer v naší obci. Chtěl 
bych poděkovat sponzorům 
a Všem, kteří se na přípravách a samotném průběhu plesu podíleli.  
 

Dalším kulturním počinem, sice mimo Pernink, ale s naší účastí, byl 5. štafetový závod 
družstev krušnohorských měst, obcí a spolků konaný v Abertamech v rámci oslav 104 let 
historických zimních sportů.  Naší obec reprezentovalo družstvo nadšenců, kteří v dobových 
kostýmech s  náskokem tří minut zvítězili ve značně nabité konkurenci před přáteli 
z Merklína. Celkem se závodu zúčastnilo na dvacet vyrovnaných družstev z měst a obcí  
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z okolí. V pětileté historii těchto závodů se jedná o čtvrté vítězství nadšenců z Perninku. 
Návštěvníci se mohli těšit pohodové náladě, příjemnému doprovodnému programu a skvělým 
sportovním výkonům. Osobně jsem velmi potěšen, že jsem mohl být součástí této vydařené 
akce. Děkujeme za Vaši podporu.  

Vítězný tým běžel ve složení: Marian Panák, Petr Václavík, Iveta Zralá, Rudolf Kokrhel, Jan 
Doležel, Ilona Höhnlová, Ladislav Vetešník, Lucie Veselá, Antonín Sedlák, Petr Klíma a 
trenér Rudolf Holý (viz.foto přední strana). 

Poslední, neméně úspěšnou 
akcí v naší obci byl první 
ročník maškarního plesu v 
Krušnohorce. Odpoledne 
patřilo nejmenším, kteří si 
v maskách zasoutěžili o 
sladké ceny, zatančili se 
svými rodiči a z krásně 
vyzdobeného sálu odcházeli 
se spokojeným  úsměvem ve 
tváři. Večer byl připraven 
pro dospělé, kreativita a 
výběr masek byly 
ohromující, bylo se opravdu, 
na co dívat. A k tomu 

humor, tanec, výborné občerstvení, soutěže a vyhlášení nejlepších masek. Organizátorům se 
první ročník maškarního plesu vydařil na výbornou.Věřím, že se stane tradiční kulturní 
záležitostí naší obce. 
 

        Váš Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
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Usnesení 16. zasedání ZO Pernink ze dne 26. 3. 2012  
 

1/16/12 ZO schvaluje  p.ing. Kokrhelovou a p.Štaubera  ověřovateli zápisu a p.ing. Vetešníka 
pořizovatelem zápisu. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
2/16/12 ZO schvaluje program jednání 16. zasedání včetně jeho doplnění. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
3/16/12 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 15. zasedání. Hlasování pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo.  
4/16/12 ZO schvaluje inventarizace majetku obce k 31.12.2011. Hlasování:pro  8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel  se nikdo. 
5/16/12 ZO schvaluje udělení výjimky z počtu žáků příspěvkové organizaci Základní škola 
mateřská škola Pernink pro školní rok 2012/2013, hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 
6/16/12 ZO schvaluje proplacení cestovních výdajů Mgr. Josefu Svobodovi řediteli ZŠ a MŠ 
Pernink ve výši 177,- a pověřuje hospodářku školy provedením. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
7/16/12 ZO schvaluje podání dotace  na zhotovení propagačních materiálu pro obec ve výši 
30000,- a pověřuje starostku podáním žádosti na KÚ KK. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
8/16/12 ZO schvaluje bezúplatný převod částí pozemků z PF ČR p.p.č. 1914/2, 2046/3 a stpč. 
282/1 a pověřuje starostku podáním žádosti o převod. Hlasování pro 9 hlasů 
9/16/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 dle přiloženého rozpisu. Hlasování pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
10/16/12 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku pro TJ Sokol Pernink za rok 2011 Kč 
150000. Hlasování  pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
11/16/12 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku LK Pernink za r. 2011 – Kč 20000. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo . 
12/16/12 ZO schvaluje uložení Kč 700000,-  na spořící účet u Komerční banky Karlovy Vary 
a pověřuje starostku obce a účetní provedením. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo.  
 
Úplné znění 16.  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 

 

Místo: Breitenbrunn, Spolková republika Německo,  
Svobodný stát Sasko, Datum: 14. 3. 2012 

 

 

Po měsíční odmlce se znovu hlásíme krátkým příspěvkem z česko-německého projektu, který 
jsme zkráceně pojmenovali: Projektové děti. 

Tentokrát trvalo trošku déle, 
než nás pustili do štoly sv. 
Kryštofa/Christofa. Museli 
jsme totiž trošku slavit a ono 
bylo skutečně co. Konečně se 
totiž sešly všechny potřebné 
papíry, povolení, kvitance a 
geologická kladívka pro děti. 
To ale naštěstí děti vůbec 
netrápí. Děti chtějí 
dobrodružství. Takže hybaj do 
štoly, a kdo pozná magnetit? 
No přece každý, kdo má 
magnet v kapse, to už ví 
dneska všichni žáci 6. třídy v 

Perninku. Stejně jako to, že magnetit je „těžkej“ a dělá se z něj železo.  
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Trošku špinaví, trošku unavení, trošku smutní, že už musíme jet domů, opustili jsme podzemí 
Breitenbrunnu, a těšíme se na další dobrodružství poznávání. 

     

Prozkoumali jsme důl Božího požehnání ve Schwarzenbergu 
 
„Projektové děti“ se setkaly již po šesté. Výpravy do muzeí, štol a dolů podnikly po páté. 
První schůzka byla seznamovací, v Základní škole Pernink v prosinci loňského roku. A 
v letošním roce už máme ledacos za sebou. Muzea s tématikou důlní činnosti (nářadí, 
pomůcky, stroje, oblečení, vybavení i Žentour, svítilny a mnoho dalšího…), štoly, doly, tok 
řeky Černé. 
Z každého setkání odcházíme nadšeni, obohaceni o poznatky z důlní činnosti, ale i z přírody a 
kamarádství. Dolujeme, chodíme ve štolách a chodbách, sbíráme vzorky minerálů. S kapsami 
obtěžkanými kameny, vybaveni geologickými kladívky se vždy šťastní a unavení vracíme 
domů. Na toto všechno máme vynikající zázemí díky městu Abertamy a podpoře naší školy i 
záštitě v Euroregio Egrensis.  
Na naší poslední schůzce, ve středu 28. 3. 2012, jsme se vydali až do dalekého 
Schwarzenbergu. Cestou jsme mohli sledovat tok říčky Černé, v cílové stanici z říčky už byla 
mohutná řeka. Cíl našeho setkání a průzkumu byl důl BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ (SEGEN 
BOTTES Fdg).  Důl se nachází přímo u řeky Černé. Tento důl je zatím povrchový. Obnovují 
ho nadšenci, kteří to pojali jako svůj koníček. V tomto dole se dříve dolovala železná ruda. I 
my jsme jedno ložisko železné rudy spatřili. Prohlédli jsme si důlní chodbu, zatím 127m 
dlouhou (tento úsek nadšenci kopou 5 let, pomocí lopat, krumpáčů, kýblů), do hloubky má 
zatím 5 metrů. Vyzkoušeli jsme si vytěžit aspoň dva kýble kamene a hlíny. Nechápeme, jak 
toto může někdo dělat už pět let! Na kýbl jsme měli pouze kladku.  Nám se ale atmosféra 
líbila, rozprava a závěrečné posezení jsou pro nás vždy dostatečnou tečkou výprav, které už 
máme za sebou.  

   Účastníci výpravy 
 
   

ZÁPIS DĚTÍ DO MATE ŘSKÉ ŠKOLY 

Milé děti a rodiče, 

zápis do mateřské školy v Perninku pro školní rok 2011/2012 

se bude konat 26. 4. od 10:00 do 16:00 hod. a 

27. 4. od 12:00 do 14:00 hod. 

Přijďte se podívat,  seznámit se s prostředím mateřské školy  

a vyzvednout si přihlášky. 

 

Velmi se na Vás těšíme! 

Paní učitelky Ilona Höhnlová, Marta Klimentová a spousta kamarádů 
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TJ Sokol Pernink 

 

Jarní sezóna začíná 
 

Druhá polovina sezóny je přede dveřmi. V sobotu 14. dubna začíná jarní sezóna našich žáků a 
to prvním utkáním v Nejdku. Zimní příprava probíhala od začátku nového roku každou 
sobotu v naší hale. Účast dětí byla výborná, v průměru 12 žáků, což se dá hodnotit velice 
kladně. Doufáme, že výkony našich žáků budou dobré, a že se naši fanouškové mají na co 
těšit.

Děkujeme obci Pernink a paní Dáše Junkové za vstřícný přístup při trénincích v Krušnohorce. 
 
                 Trenér Václav Mašek 
 
 

DATUM ZÁPAS SRAZ VÝKOP 

Sobota 14.4. Nejdek - Pernink 9:00 10:00 

Neděle 29.4. Kyselka/Vojkovice - Pernink 9:00 10:30 

Sobota 5.5. Pernink - Pila 13:30 14:30 

Neděle 13.5. Merklín - Pernink 9:00 10:00 

Sobota 19:5. Pernink – Kolová/Loko KV 13:30 14:30 

Sobota 26.5. Jáchymov - Pernink 9:00 10:00 

Sobota 2.6. Pernink – Bečov/Bochov 13:30 14:30 

Neděle 10.6. Toužim - Pernink 13:30 14:30 

 
 

 

Jak si vedli Krušnohorci v lyžařské soutěži MASTERS WORLD CUP 
    
Začátkem března ožila SKI ARÉNA našich německých sousedů běžeckým lyžováním – 
klasickou a volnou technikou. A nejen sportem byl obohacen tento svátek starších sportovců. 
Patřilo sem také setkání kamarádů, emigrantů, dlouhodobých přátelství a bohatý kulturní 
program (exkurze, zpěv, tanec, tombola a mnoho dalšího…). Oficiální název tohoto setkání 
zní MASTERS WORLD CUP (CROSS COUNTRY SKIING) – Oberwiesenthal 2012.  
 
Náš region zastupovali závodníci Martin Muller (LK Quilt Pernink), Michal Landiga (LK 
Abertamy), Petr Pánek (TJ Jiskra Nejdek), Eva Hejtmánková (LK Abertamy). Celkem měla 
Česká výprava 56 účastníků, nejvíce bylo Němců (300). Česká republika získala celkem 5 
stříbrných medailí a 3 bronzové. Celkově se umístila na 10. místě (1. Rusko, 2. Německo, 3. 
Finsko). 
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Jak se vedlo našim Krušnohorcům z nejbližšího okolí? Martin, Michal a Petr byli v závodech 
nováčci. Ale vůbec se neztratili (dokonce se do Perninku přivezla stříbrná medaile)!!! 

V úvodu byl závod na 15 a 
30 kilometrů volnou a 
klasickou technikou. 
Klasicky jeli Martin, 
Michal a Eva. Petr jel 
volně. Klasiky se 
zúčastnilo 528 
závodníků/z toho 120 žen. 
Volně závodilo 444 
účastníků. Přihlášených na 
tento závod bylo 1115 
závodníků a hodnoceno 
bylo 972. Martin Muller 
v tomto závodě zajel 
krásné dvanácté místo ze 
čtyřiceti účastníků 
v kategorii M3. Na 
třicetikilometrové trati 

dosáhl času 1:21:54. Michal Landiga v kategorii M5 53. místo. Ženy jely 15 kilometrů 
v kategorii F4, Eva 8. místo. Petr jel třicetikilometrovou trať volně a skončil na 22. místě z 51 
účastníků. Dalším v pořadí byl závod na 10 kilometrů, též klasickou a volnou technikou. Petr 
nejel, Eva osmá, Martin osmý a Michal padesátý první (některé kategorie byli i o 60 až 80 
účastníků). 
Největším svátkem byly štafety. Celkem 
jelo 102 čtyřčlenných štafet, z toho 23 
ženských. V ženské štafetě jsme celkově 
dopadly patnácté (Eva štafeta v kategorii 
F2 – 8. místo). 
Nejdramatičtější byly štafety mužské. 
Želízko jsme měli v kategorii M3. Štafeta 
ve složení: Martin Muller, Ladislav 
Provod, Jaromír Šimůnek, Pavel Petr. A 
jak toto stříbrné drama probíhalo? Martin 
předával na třetím místě. Láďa Provod 
přijel druhý. Jaromír, zvaný „Boca“ opět předával třetí. Nastal finiš! Pavel přespurtoval 
závodníka z Německa a vybojoval pro Česko krásné druhé místo! 1. Rusové, 4. Litevci, 5. 
Ukrajinci. Závěr svátku lyžařů ukončily dlouhé tratě. Pro muže 45 kilometrů, ženy 30km. 
Klasika se jela za velice nepříznivých podmínek (sněžení, déšť, vítr…) o počtu 368 
závodníků, z toho 73 žen. V tento den jela jen Eva a ve své kategorii skončila osmá. Kluci si 
to rozdali ve volné technice za krásného slunečného počasí. Martin 18., Michal 42., Petr 18.  

Každý závod se jel v úžasné atmosféře podpory přihlížejících a povzbuzujících příchozích, 
žáků ze škol a závodníků, kteří v ten den nezávodili. Trumpety, řehtačky a zvonce se 
rozléhaly po celé délce tratě, lemované vlajkami všech zúčastněných států. Vždyť ročníky 
1928 a 1929 nevidíme závodit každý den! Každý účastník si určitě odvezl z tohoto 
mistrovství nějaký zážitek. Byla k tomu určitě příležitost. Osobně jsem se svátku lyžování  
zúčastnila po osmé, musím říci, že ten letošní byl krásný. Příští závody jsou v Itálii (únor 
2013). 

             Za všechny zúčastněné sepsala Eva Hejtmánková  
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Tradi ční stavění májky 

a pálení čarodějnic 
s netradičními soutěžemi 

 

se bude konat v pondělí 30. dubna od 16:00 hodin 
v parku naproti Obecnímu úřadu v Perninku. 

Občerstvení, zábava a hudba zajištěny, 
nezapomeňte doma dobrou náladu! 

 

Srdečně zvou 
 

HASIČI  PERNINK 
 

 

 

 

 

Cvičení pro ženy v každém 
věku 

Neváhejte a přijďte si s námi 
zacvičit   

každé pondělí od 18:00 

každý čtvrtek od 19:00 hodin  

v tělocvičně KC Krušnohorka 

 

 

Pro všechny milovníky 

billiardu je zde příležitost 

zahrát si v KC Krušnohorka. 

Cena: 10,- Kč hra 

Objednávka: kdykoliv na tel.  

775 318 771 
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Co je možno považovat za objemový odpad:  
stará lina, koberce, nábytek, matrace, lyže, sáňky, objemné bedny a krabice 
od domácích přístrojů a zařízení, apod. 
 

V žádném případě nepatří do objemového odpadu:  
nebezpečný odpad; dále stavební suť; odpad z rekonstrukcí bytů, bytových 
jader, nemovitostí; výkopová zemina, uliční smetky, odpad ze zahrad, 
popel, odpad z likvidace autovraků, pneumatiky, staré oblečení, hadry a 
boty, případně pytle a krabice naplněné drobným odpadem z domácností, 
záchody, umyvadla, dveře, apod.  
 

Pro nebezpečný odpad přijede jako vždy firma Sater Chodov s nákladním 
vozem. Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové firmy, které 
předají osobně nebezpečný odpad.  
 

Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou odpady, které 
mají nebezpečné vlastnosti podle zvláštního předpisu, tj. např.: baterie a 
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, léky, zařízení 
s obsahem chlorfluoruhlovodíků tj. chladničky a mrazničky, zářivky, 
televizory, počítače, tuky, oleje a jiná maziva, barvy, lepidla a pryskyřice, 
organická rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, 
fotochemikálie, pesticidy, jakož i  obaly a odpady znečištěné látkami. 

 

Svoz objemového odpadu z domácností 
a nebezpečného odpadu 

proběhne v sobotu 28. dubna 2012 
na těchto stanovištích: 

  v 9:00 hod. u OBECNÍHO ÚŘADU, ul. T.G.Masaryka 
            v 10:00 hod. u PIVNICE KONGO , Blatenská ul. 
v 11:00 hod., Karlovarská ul ., odstavná plocha vedle RAGAZI 

12:00 hod. na Školní louce (PNEU SERVIS)  
(zde pouze objem. odpad z domácností) 
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Koupím dům nebo pozemek  
vhodný ke stavbě rodinného domu. 

Tel: 731 213 120 
 
 

 

 

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 4, vydáno 3. 4. 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                                                    
 Dřevo                                                                     - barevné kovy 
 Pytlovaná paliva    353 925 558                            - železný šrot        
 Písek, štěrk            607 761 131                              Výkupna Limnická Nejdek 
                               602 191 239                               (pod garážemi) 
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        Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 

Sobota 7.4.  OBHÁJCE (USA 2011) Ve strhujícím thrilleru ztvárnil Matthew McConaughey roli 
Michaela, "Micka", Hallera, charismatického trestního advokáta v Los Angeles, jehož kanceláří je 
zadní sedadlo vozu Lincoln Continental. Po tom, co většinu své kariéry strávil obranou drobných 
kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký životní případ: obhajobu bohatého playboye z Beverly 
Hills (Ryan Phillippe), který je obviněn z pokusu vraždy. To, co se ze začátku jeví jako jasný případ s 
velkým finančním výnosem, se rychle obrátí v děsivý souboj dvou mistrů manipulace a krizi 
Hallerova svědomí. Režie: Brad Furman. Doporučená přístupnost: od 12 let.    České titulky. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 14.4.  DLUH  (USA 2011) Drama  Každý dluh je třeba zaplatit, a pokud to neuděláte, nakonec 
vás to zničí. Režisér John Madlen natočil s výjimečnou hereckou sestavou působivý a chytrý thriller, 
ve kterém si podávají ruce minulost a současnost, pravda a lež a pocit viny je tu silnější než pud 
sebezáchovy. Rok 1965. Tři mladí agenti Mossadu, Rachel  Singer (Jessica Chastain), David Peretz 
(Sam Worthington) a Stephan Gold (Marton Csokas) vrátili domů jako hrdinové, poté co ve 
Východním Berlíně úspěšně vystopovali a zabili nacistického válečného zločince, bývalého doktora z 
Osvětimi. Současnost. Teď již vysloužilí agenti Mossadu, Rachel (Helen Mirren), David (Ciarán 
Hinds) a Stephan (Tom Wilkinson) mají status národních ikon, dcera Rachel dokonce o jejich misi 
napsala knihu. Oni však zoufale trpí pod tíhou tajemství, které se zavázali nikdy neprozradit. Před 
třiceti lety v Berlíně se totiž odehrálo jiné drama než to, které později prezentovali veřejnosti. 
Důkazem může být informace, že muž, kterého tenkrát dostali za úkol zabít, se prý před pár měsíci 
objevil živý a na pokročilý věk relativně zdravý v jedné nemocnici na Ukrajině. Dluh je třeba zaplatit i 
po tolika letech. Dřív než se o něm dozví věřitel a srazí trojici hrdinů z piedestalu… Doporučená 
přístupnost: od 12 let.    České titulky.               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 21.4.  RODINA  JE  ZÁKLAD  STÁTU   (ČR 2011) Drama 
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Libor (Igor Chmela), bývalý učitel dějepisu, 
který dosáhl vysokého manažerského postu ve významném finančním ústavu, si řadu let spokojeně 
žije společně se svou rodinou v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na 
povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů, týkající se celého vedení banky. Libor se 
následně ocitá v dohledu policejních vyšetřovatelů, kteří mu začnou tvrdě šlapat na paty. Snaží se 
uniknout před hrozícím vězením a oddálit osvětlení celé situace své nic netušící manželce (Eva 
Vrbková). Rozhodne se tak pro netradiční útěk, kdy pod záminkou společné dovolené odveze celou 
rodinu na jižní Moravu. Prchání před spravedlností se stane cestou plnou hledání ztracených vztahů 
nejen mezi „uprchlíky“, ale také s jejich spolužáky z vysoké školy (Jiří Vyorálek, Simona Babčáková), 
které náhodou potkávají a kteří žijí své „obyčejné“ životy v okresním městě. Po krátké době ale policie 
odhaluje další souvislosti včetně místa, kde se rodina nachází, což odstartuje skutečné rodinné drama a 
stále se zrychlující cestu – před spravedlností i pod povrch vztahů v rodině… Dále hrají: Martin 
Finger, Monika A. Fingerová, Albert Mikšík, Kristýna Slámová, Marek Taclík, Jan Budař ad. Režie: 
Robert Sedláček. Doporučená přístupnost: od 12 let . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 28.4.  KONTRABAND  (USA 2011) Thriller    Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co může 
všechno ztratit. Vítejte v podsvětí. Vítězí tu ten, kdo má největší pistoli a nejostřejší lokty, kdo selže, 
musí z kola ven, nejlépe s kulkou v hlavě. Dovnitř se dostanete snadno, ale cesta zpátky je skoro 
nemožná. Hrají: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Lucas Haas, Giovanni Ribisi ad. Režie: Baltasar 
Kormákur. Doporučená přístupnost: od 15 let.   Délka filmu: ca. 110 min.  České titulky. ŠÚ projekce. 


