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29. ročník, rok 2012, číslo 5 

Vážení spoluobčané, 
 
předně mi dovolte, abych Vám poděkovala za podporu petice na opravu silnice č. II/221 
průtah obcí Pernink, kterou jsem iniciovala, a kterou podpořila dopisem hejtmanovi nejen 
Obec Pernink, ale i svazek obcí Bystřice. Petici jsem 5. dubna předala ing. Petru Navrátilovi, 
náměstkovi hejtmana Karlovarského kraje, který má na starosti silnice v kraji. Koncem dubna 
jsme obdrželi odpovědi jak na petici, tak na dopisy. Cituji z dopisu adresovaného svazku obcí 
Bystřice: "Silnice II/221 patří k poměrně zatíženým silnicím s velkým dopravním významem 
a po zimním období vykazuje značné poškození stávajícího živičného povrchu, a to nejen 
obrusné, ale i ložné vrstvy. Z tohoto důvodu zařadila Krajská správa a údržba silnic (KSÚS 
KK) na základě navýšení příspěvku na opravy silnic, přislíbeného vedením Karlovarského 
kraje, do plánu jmenovitých akcí pro letošní rok rozsáhlejší opravu tohoto úseku. …Silnice 
bude opravena v celé šíři a oprava je rozdělena do dvou částí. Na prvním úseku délky cca 
1100 m (průtah) bude odfrézována porušená obrusná i ložná vrstva a následně bude položen 
nový dvouvrstvý koberec ACL 16 + tl. 6 cm (ložná vrstva) a ACO 11 + tl. 4 cm (obrus). 
Druhá část opravy bude provedena na přilehlém úseku cca 700 m a bude při ní odfrézována 
poškozená obrusná vrstva a následně položen nový živičný koberec ACO 11 + tl. 5 cm. ...S 
opravou obdobným způsobem počítá KSÚS KK pro letošní rok také v průtahu obcí Pstruží 
v délce cca 900 m.“  
Tolik z dopisu náměstka hejtmana ing. Navrátila. Tak se budeme těšit, že silnici budeme mít 
opravenu! 
Radost nám také udělali všichni, kteří se jako každý rok zapojili do jarního úklidu a přispěli 
tak k tomu, že Pernink po zimě prokoukl. Od konce dubna bude úklid obce také zajišťován 
tzv. veřejnou službou, neboť jsme s úřadem práce uzavřeli smlouvu o organizaci a výkonu 
této služby. 
Vzhledem k tomu, že se na mne neustále obracejí rodiče 1. stupně ZŠ s dotazem, zda obec 
nařídila škole, jaká paní učitelka či učitel by měl učit konkrétní třídu, Vás ujišťuji, že až sem 
pravomoci obce rozhodně nesahají. Toto je zcela v kompetenci ředitele školy, obec v žádném 
případě do těchto věcí nezasahuje. Pokud máte jakékoli připomínky k učitelskému sboru, 
obracejte se, prosím, přímo na ředitele školy nebo na radu školy. Pro Vaši informaci rovněž 
uvádím, že v průběhu května bude vybrán nový ředitel nebo ředitelka naší základní školy a 
mateřské školy, podrobnosti přineseme v příštím čísle PN. 
Upozorňujeme také, že od 1. 5. do 30. 9. opět platí vyhláška obce č. 1/2009 o zajišťování 
a ochraně veřejného pořádku, v tomto období je každý povinen se zdržet o nedělích a 
státem uznaných svátcích veškerých prací spojených s používáním hlučných strojů a 
nářadí. 
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Ještě si neodpustím několik slov k našemu fotbalovému mužstvu: V poslední době se mu moc 
nedaří, nevládne tam pohoda a klid jako dříve, mění se vedení, trenéři, a tak asi ani není chuť 
něco předvést na hřišti. Platí proto povzdech - je  škoda, že si dospělí neberou příklad z našich 
žáků, kteří se drží na třetím místě v tabulce a podávají bojovné výkony. 
V nejbližších dnech bude také vyhlášeno výběrové řízení na pracovní místo správce 
komunitního centra Krušnohorka. Zájemci, nechť sledují úřední desku a stránky obce. 
Závěrem bych chtěla poděkovat našim hasičům, kteří připravili tradiční pálení čarodějnic se 
stavěním májky, akce se opětně povedla. Další akcí, plánovanou na konec června, budou 
oslavy 480. výročí založení obce Pernink a 145. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v 
Perninku 
 

Vaše starostka Jitka Tůmová 
 

 

 
Usnesení 17. zasedání ZO Pernink ze dne 23. 4. 2012  

 
1/17/12 ZO schvaluje pořizovatele zápisu p.Ivetu Dibelkovou, ověřovatele zápisu p. Jaroslava 
Aiznera a p.Petra Groha. Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
2/17/12 ZO schvaluje program jednání 17. zasedání ZO Pernink  a jeho doplnění. Hlasování:  
pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
3/17/12 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 16. zasedání ZO Pernink. Hlasování:  
pro 9,  proti nikdo, zdržel se nikdo. 
4/17/12 ZO schvaluje podání žádosti na KÚ Karlovarského kraje o dotaci pro SDH Pernink 
ve výši Kč  38500,-. Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
5/17/12 ZO souhlasí s předloženým záměrem vybudování naučné stezky Lesy ČR, kde se 
obec zavazuje, že bude provádět úklid parkoviště a plochy naučné stezky od odpadků. 
Hlasování:  pro 8, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (A. Štauber). 
6/17/12  ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 96/1 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 8, proti 
nikdo, zdržel se 1 hlas (R. Höhnl.) 
7/17/12 ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 295/1 v k.ú. Pernink - 1899 m2.  Hlasování:  
pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
8/17/12 ZO schvaluje převod finančních prostředků ve výši 102866,- Kč na posílení 
mzdových prostředků ZŠ a MŠ Pernink z rozpočtu obce. Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 
9/17/12 ZO schvaluje poskytnutí finanční dotace pro TJ SOKOL Pernink ve výši 150 000,-
Kč. Hlasování: pro 9, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
 

Úplné znění 17. 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                                
Srdečně Vás všechny zveme na dětskou pěveckou soutěž, která se uskuteční 
ve čtvrtek 10. 5. od 16:30 hodin v komunitním centru Krušnohorka.  

Přijďte podpořit soutěžící a odměnit jejich výkon potleskem! 

 Za organizační tým Ilona Höhnlová 

 

Dvakrát ze zahrady MŠ 

Děkujeme rodičům, kteří se v pátek 27. 4. zapojili se svými dětmi do 
úklidu školní zahrady a tím přispěli k jejímu zvelebení. Po dobře 
odvedené práci jsme si všichni pochutnali na opečených buřtících. 
Těšíme se na další společné chvilky. 

Bohužel ne všichni chtějí dětem něco hezkého dát, ukázkou toho je 
odcizení maskovací sítě ze zahrady, která byla dětem úkrytem na hraní. 
Kdo okradl děti, ať se stydí...  
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Recyklační hlídka přijela přímo do naší školy 
 
Ekologický projekt Ukliďme si svět nabral na obrátkách! Pro zapojené školy připravil 
speciální edukační program, který byl věnovaný recyklaci elektroodpadu. V jeho průběhu se 
žáci seznámili s principy recyklace. Dozvěděli se, co a z kterého materiálu může znovu 
vzniknout, a na co to lze využít.  
 
A jak jsme si náš zábavný den od ELEKTROWINU užili? 
Čtyřčlenný tým RECYKLAČNÍ HLÍDKY podpořil zájem žáků o environmentální myšlení a 
ukázal nám způsob, jak teoretické znalosti uplatnit v každodenním životě. Během našeho 
dopoledne jsme si vyzkoušeli práci v týmu, otestovali své schopnosti hledat kreativní řešení 
problémových situací každodenního života a naučili jsme se odpovědnosti za svá jednání. 
Součástí programu byli vědomostní soutěže, soutěž o nejkreativnější doplnění příběhu 
zaměřeného na téma recyklace s využitím vybraných slov a sportovní disciplína – „hod 
spotřebičem" do sběrného koše. 
V druhé části programu jsme měli připraveno 12 exponátů z libereckého IQ parku, 
zaměřených na různé fyzikální zákony. V této části programu se k nám už připojila i naše 
mateřská školka a vůbec nezůstala pozadu. Za vysloužilé elektrospotřebiče jsme všichni 
dostali dárky dle vlastního výběru. Pro školu byl tento program zdarma – DĚKUJEME. 
 
Vysloužilé elektrospotřebiče odevzdáváme do sběrného koše. Pochvala patří všem 
dětem! 
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Den dětí v Perninku 

 

Přijďte s námi oslavit Mezinárodní Den dětí  

v neděli 3. června od 14 hodin do Lesoparku v Perninku, 
svátek všech dětí tentokrát vypukne právě tam.  

(start bude u vstupní brány do Lesoparku, vedle obecního úřadu) 
 S časovou vstupenkou z infocentra budou mít děti možnost vyrazit  na cestu za 
zvířátky plnou dobrodružství, absolvovat různé netradiční soutěže a nakonec si 

opéct špekáčky.  
 

Srdečně všechny zveme! 
 

Obec Pernink, ZŠ a MŠ Pernink, SDH  Pernink, TJ Sokol Pernink 
 

Ti, kdo by nám chtěli s organizací dětského dne pomáhat, 
 kontaktujte prosím Ilonu Höhnlovou, tel. 728 028 291 

 

Rádi bychom také požádali všechny hodné lidi 
o poskytnutí sponzorského daru k uskutečnění celé akce věnované dětem.  

Děkujeme. 
 

Prodej časových kartiček od 21. 5. v infocentru při Oú Pernink. 
 

 
Centrum pro zdravotně postižené se představuje 

Chtěli bychom Vás informovat o tom, kdo jsme, co děláme, jaké služby poskytujeme a 
komu jsou určeny.  

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje vzniklo již v roce 2000. Máme 
pobočku v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Poskytujeme bezplatné odborné sociální 
poradenství. U nás si můžete půjčit zdravotní pomůcky, ale i si je zakoupit nebo získat na 
poukaz od lékaře. Dále zajišťujeme osobní asistenci, dopravu speciálně upraveným vozidlem, 
pořádáme zájezd do Itálie, do Weidenu, ples Harmonie a fakultativní činnosti jako např. 
základy obsluhy na počítači pod názvem Senioři komunikují nebo masáže. Služby jsou 
především pro zdravotně postižené osoby a seniory, ale může je využívat široká veřejnost. 
Rádi Vám poradíme a zodpovíme případné dotazy na tel.č.: 602 340 549, 353 234 666. 

Více informací najdete na www.sluzbypostizenym.cz 
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TJ Sokol Pernink 

 

 

 

 

Bojovné výkony žáků 
 
Dvě přípravná utkání na jarní sezónu sehráli naši žáci. S Jáchymovem vyhráli 3:1 a s 
Merklínem také - 7:0. 
 
V sobotu 14. dubna na nás čekal ostrý start v Nejdku, toto mužstvo přezimovalo na druhé 
příčce tabulky. Náš cíl byl, udělat co nejlepší výsledek. První půli ovšem vyhráli domácí 1:0, 
ale našim se zlepšenou hrou ve druhé půli podařilo dát dva góly a žáci Perninku tento pěkný 
zápas vyhráli zaslouženě 2:1. Branky: Pavel Kotrla 2x. 
 
V neděli 29. dubna měli žáci opět před sebou houževnatého soupeře a to kombinované 
mužstvo Kyselky a Vojkovic. Byl to opět pěkný a bojovný zápas s mnoha šancemi. Domácím 
se podařilo dát první gól zápasu, ale naši hráči se nevzdali a ke konci zápasu se podařilo 
vyrovnat brankou Ondry Kašpara na 1:1. Remíza byla spravedlivá a naši hráči určitě potvrdili, 
že umějí na hřišti zabojovat. 

Trenér Václav Mašek 
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                                                                                    Obecní úřad informuje 
 
Informace pro ubytovatele cizinců 
 

Podle  § 102 zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. v platném znění jste povinni oznamovat 
cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování policii. 
Uvedenou povinnost můžete splnit předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu, nebo 
prostřednictvím technických nosičů dat a jejich telekomunikačním přenosem v rozsahu údajů 
vedených v domovní knize – tady ale musíte mít zaregistrovaný elektronický podpis.  
Použití přihlašovacích tiskopisů zasílaných na cizineckou policii klasickou poštou je 
z hlediska zpracování časově náročnější, ale pokud nemáte přístup k internetu, tak Vám stejně 
nic jiného nezbývá. Doporučujeme Vám proto pořídit si knihu ubytovaných, která je 
propisovací a má všechny vyžadované náležitosti, tuto knihu můžete zakoupit např. v  SEVTu 
v Karlových Varech (Rybářích) pod označení OP1289. Po zapsání cizince do knihy hostů 
oddělíte vrchní díl a nejpozději do tří pracovních dnů zašlete na adresu Cizinecké policie, ul. 
Závodu míru 16, 36017 Karlovy Vary.     
Pokud budete chtít využít elektronickou verzi, tak pokyny k registraci a používání 
elektronické formy přihlašování cizinců najdete na těchto elektronických adresách: 
http://www.policie.cz/clanek/oznamovani-ubytovanych-cizincu-ubytovatelem.aspx 
http://e-uby.wz.cz/ 
Vzor tiskopisu pro ubytování cizinců si můžete vyzvednout také v Infocentru obce Pernink. 
                                                                                                   

- starostka obce – 
 
 

 

OČKOVÁNÍ   PSŮ 
 

proti vzteklin ě 
 

bude v pondělí  
 

21. 5. 2012 
 od 15:00 hod. do 16:30 hod. 

 

před  budovou obecního úřadu v Perninku. 
 

Využijte i možnosti kombinované vakcinace. 
 

Upozorňujeme majitele psů, aby nezapomněli na: 
 

očkovací průkaz 
poplatek za vakcínu 
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Obec Pernink vypisuje výběrové řízení na místo 
správce komunitního centra 

 
Předpokládaný nástup 1. červenec 2012. 
Jednosměrný provoz s klouzavou pracovní dobou – 30 hod./týden. 
Mzdové podmínky dle platných tarifů pro obce (dle pracovního zařazení, praxe), v průměru 
9000 Kč. 
 
Kvalifikační předpoklady – vzdělání SO nebo ÚSO,  

          práce s PC, znalost NJ,  
          organizační schopnosti, flexibilita 
 

Pracovní poměr:   zkrácený pracovní poměr (30 hod. týdně) 
Lokalita:   Karlovarský kraj 
Obor:   Služby 
 
Pozici nabízí:   Obec Pernink 
Kontaktní osoba: Jitka Tůmová, starostka 
Adresa:  T.G.Masaryka 1, 36236 Pernink 
Telefon:  353892104 
e.mail:   starostka@pernink.eu 
stránky:  www.pernink.eu 
 
Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 21. května 2012 do 12:00 hod., ke své žádosti o 
pracovní místo správce komunitního centra předloží následující dokumenty: 

• potvrzení o absolvování školy (např. maturitní vysvědčení, apod.) 
• životopis 
• seznam předchozích zaměstnavatelů včetně pracovního zařazení 
 

 
 

Pozvánka na zájezd pořádaný SPCCH Abertamy 
 

26. 5. 2012 Celodenní zájezd 
 

Program: hornický areál Měděnec, náměstí Vejprty, muzeum porcelánu Klášterec n. Ohří, 
výstava Kadaň, klášter Ostrov 

 

Odjezd: v 7:40 zastávka  rozcestí, v 7:45 zastávka u školy 
 

Cena zájezdu: 200 Kč dospělí, 100 Kč dítě 
Stravování si zajistí každý sám, vstupné hradí organizátor. 

 

Zájemci se mohou přihlásit osobně u důvěrnice nebo telefonicky na č.: 353 892 471, mobil: 
723 859 796, nejpozději do 23. 5. 

 
         Lydia Holá 
        Důvěrnice SPCCH pro Pernink    
 



 

 
 

 
Koupím garáž v Perninku. 

 

(eventuelně i dvě garáže) 
 

Tel: 606 383 360 
 

Email: mtotusek@seznam.cz 
 

 
 

JSME NENÁROČNÍ a hledáme 

dlouhodobý pronájem menšího 

domku nebo bytu ve vaší obci 

k účelům REKREACE (převážně 

zimní). SPĚCHÁ!!! 

Kontakt: 721 833 954 

 
 

Prodám: 
• Zánovní cirkulárku tovární výroby - stůl a kolíbka +3 kotouče za 5 500,- Kč 
• Kompresor na 380 V bez vzduchojemu. Velký výkon vhodný pro dílnu nebo 

pneu servis. Cena 3 500,- Kč 
 

                                                                    Tel: 724 417 632 
 
 
 
 

 

      

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) 

   
Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici) 

 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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Třídění odpadů v otázkách a odpovědích 

 
Proč třídit, když za svoz odpadů platím a to rok od roku více?  
Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz placených na nakládání s odpady z obecního 
rozpočtu. Čím větší množství odpadů je ve Vaší obci vytříděno, tím větší finanční obnos 
obdrží obec od společnosti EKO-KOM. Dále tak méně zaplatí za odvoz a uložení 
komunálního odpadu na skládku. Tato úspora obecních financí se promítá do paušálních 
poplatků za odpad, či do počtu kontejnerů. 
 
Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu?  
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším 
zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! 
Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace 
se tak stává nákladnější. 
 

Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně 
vymývat?  
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku 
pořádně vyškrábnete. Ale je lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším 
skladování doma, by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují 
následnou recyklaci. 
 

Musím sešlapávat PET lahve a nápojový karton před vytříděním?  
Sešlapávaní, mačkání a kroucení těchto odpadů je velmi vhodné jak pro skladování, tak i 
následnou přepravu. Takto zmenšených odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více. Některé 
kontejnery na nápojový karton jsou navíc konstruovány tak, aby do nich nešlo vhodit 
nezmáčknutý obal. Sníží se tak přepravní náklady. Zároveň doporučujeme vyhnout se lisům 
na PET lahve – jimi slisované lahve dělají problémy v dalším zpracování. 
 

Patří do tříděného odpadu plastové obaly od kosmetiky?  
V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických 
přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Do kontejneru na tříděný 
odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit.. 
 

Co je pravdy na tom, že papírový obal od vajíček nepatří do modrého kontejneru?  
Obal od vajíček je vyrobený z nejméně kvalitních papírových vláken. Jeho další zpracování je 
velmi problematické, a proto je opravdu lepší ho vhodit do směsného odpadu. 
 

Musím před vhozením do kontejneru na papír z dopisních obálek vytrhnout fóliové 
okénko?  
Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Při dalším zpracování papíru 
v papírnách se při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění jsou odloučeny. Pokud 
však vyhazujete obálku s ochrannou bublinkovou fólií, tak tu je potřeba odstranit. 
 

Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?  
Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. 
Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné 
nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou 
nálepkou s označením Nápojový karton. 
 

Pokračování v dalším vydání Perninských novin 
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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 

 

Sbírka se uskuteční : 

dne: pátek   1. 6. od 9:00 do 16:00 hod. 

        sobota 2. 6. od 9:00 do 12:00 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 

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

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 5, vydáno 4. 5. 2012 
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        Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 

 
Sobota 5.5.   TRANSFORMERS  3  (USA 2011) Akční sci-fi 
Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta, tentokrát ve 3-D kabátku. K tomu navrch 
nejkrásnější žena světa (podle prestižního pánského časopisu) v hlavní ženské roli. Režisér 
Michael Bay s třetím dílem ságy Transformers letos připravil všem malým i velkým klukům 
Vánoce už na léto.V originále nese třetí díl Transformers podtitul „Temná strana Měsíce“. 
Právě tady před lety posádka první americké měsíční expedice Apollo 11 objevila 
mimozemské vesmírné plavidlo a moudře si to nechala pro sebe, respektive pro tajné 
služby… Hrají: Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Malkovich, 
Frances McDormand ad. 
Mládeži přístupno.     Délka filmu: ca. 154 min.     Dabing.Mluveno česky.          ŠÚ projekce.           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 12.5.  JANA EYROVÁ   (JVelká Británie/USA 2011) Romantické drama 19. století. 
Jana Eyrová (M. Wasikowska) nečekaně uprchne z rozsáhlého a odlehlého panství Thornfield 
Hall, kde pracuje jako vychovatelka dívky Adèle Varensové, která zde žije v opatrovnictví 
hloubavého majitele, Edwarda Rochestera (M. Fassbender). Impozantní rezidence a neméně 
okouzlující povaha Rochestera těžce zkoušely Janinu odolnost. Po útěku nemá kam jít, proto 
přijme pomocnou ruku duchovního otce Johna Riverse (Jamie Bell - Orel deváté legie) a jeho 
rodiny. S jejich pomocí se vzpamatovává z turbulentních událostí poslední doby, které ji 
přinutily k útěku a při pohledu na minulost přemýšlí, jestli to někdy mohla být pravda… 
Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 120 min.       České titulky.    ŠÚ projekce     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 19.5.  CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ AVANGER (USA 2011) Akční sci-fi  Zrodil 
se stylově, když na obálce jednoho z prvních komiksů společnosti Marvel pěstí knokautoval 
Adolfa Hitlera. Bylo to v roce 1941, krátce před vstupem Spojených států do války a Kapitán 
Amerika měl alespoň virtuálně udržovat bojovou připravenost svých krajanů na vysoké 
úrovni. Hrdina s typickým štítem se postupně stal fenoménem, o čemž svědčí 210 miliónů 
prodaných komiksů. A na jeho výjimečnosti nic nemění, že jeden z nejstarších superhrdinů na 
marvelovské planetě se vlastního filmu dočkal jako jeden z posledních (dávno po 
Spidermanovi, Iron Manovi nebo Fantastické čtyřce).  Mládeži přístupno .        
Délka filmu: ca. 124 min.     Dabing.Mluveno česky.      ŠÚ projekce.      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 26.5.  PAUL  (USA/Francie/Velká Británie/Španělsko 2010) Sci-fi komedie   Paul je 
mimozemšťan z Oblasti 51. Ano, to je to nejstřeženější místo v Americe, kde před šedesáti 
lety údajně přistálo UFO. Celou tu dobu vládci světových mocností Paula informačně 
vytěžovali. A protože jim už nemá co říct a začíná mít strach, že by se mu vědci mohli 
podívat nejen na zoubek, jednoduše zdrhne a stopne první auto, které by ho mohlo odvézt do 
bezpečí. Šťastnou náhodou v něm jedou dva týpci, kteří k němu mají nečekaně blízko. Britská 
herecko scenáristická dvojice Nick Frost a Simon Pegg už světu prezentovala svůj specifický 
pohled na problematiku zombies (Soumrak mrtvých) a sériových vražd v malebných 
maloměstech (Jednotka příliš rychlého nasazení) a teď se s vytříbeným smyslem pro humor 
pouštějí do rozkrývání Akt X… Doporučená přístupnost: od 12 let .        
Délka filmu: ca. 104 min.        České titulky.         ŠÚ projekce.                


