
    32. ročník, rok 2015, číslo 1 

 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

dovolte, abychom Vám společně popřáli do nového roku hodně úspěchů, štěstí, spokojenosti a 
hlavně pevné zdraví. Ať všechny dny, které Vás čekají v roce 2015, jsou dny radostnými a ať 
Vám přinesou jen samé pěkné chvíle s Vašimi blízkými. 

O tom, co nás čeká v tomto roce, Vás budeme průběžně v našich novinách informovat. 
Budeme rádi, když se k nám dostanou Vaše podněty a požadavky, případně nás upozorníte na 
věci, které byste chtěli změnit. Těšíme se na spolupráci a věříme, že společnými silami 
dokážeme stanovené cíle splnit. 

Rádi bychom Vás ještě pozvali na 5. reprezentační ples obce Pernink, který se bude konat 
v prostorách komunitního centra Krušnohorka, tentokrát v sobotu 28. února 2015. Věříme, že 
si tuto společenskou událost nenecháte ujít. Těšíme se na Vás! 

Jitka Tůmová, starostka obce a Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
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           Usnesení 3. zasedání zastupitelstva ze dne 15. 12. 2014  
 
 
 
1/3/14 ZO určuje ověřovateli zápisu p.Václav Mašek, p.Miroslav Janecký a pořizovatele 
zápisu Ing. Ladislav Vetešník. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 
2/3/14 ZO schvaluje program jednání 3. Zasedání včetně jeho doplnění. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 
3/3/14 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 2. Zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů,    
proti 0, zdržel se 0. 
 
4/3/14 ZO schvaluje úpravu podmínek a pravidel pro přidělování pozemků pro stavbu 
rodinného domu schválené usnesením 4/46/10 ze dne 27.9.2010 a usnesením č. 7/42/ ze dne 
22.9.2014 – úplné znění je přílohou zápisu. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 
5/3/14 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 782/25 o výměře cca. 300 m2  v k.ú. Pernink 
manželům  Jakubovi a Dagmar Pospíšilovým, byt. Abertamy, Pražská 260, za cenu 150,- Kč 
/1 m2, za podmínek stanovených usnesení č.  4/3/14 s tím, že manželé Pospíšilovi ponesou 
veškeré náklady na oddělení pozemkové parcely daň z převodu nemovitostí a návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí a pověřuje starostku podpisem kupní  smlouvy. Hlasování: pro 9  
hlasů,  proti 0, zdržel se 0.  
 
6/3/14 ZO schvaluje prodej p.p.č. 809/10 o výměře 710 m2 v k.ú. Pernink manželům 
Dvořákovým Janu a Andree, Andělská 436, Pernink  jako jedinému zájemci za cenu Kč 150,-
/m2 s tím, že s nimi bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí  za podmínek schváleným 
usnesením č.  4/3/14 a pověřuje starostku s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí. Hlasování: 
pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (p. Holý). 
  
7/3/14 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 580/1 do 400 m2 v k.ú. Pernink panu Mgr. Marianu 
Panakovi, Nejdecká  Pernink  za cenu Kč 50,-/m2 s tím, že veškeré náklady na zhotovení 
geometrického plánu, převod pozemku a daně z nabytí nemovitých věcí ponese kupující a 
pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy a pověřuje starostku s podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 2 hlasy (p.Holý, p.Vetešník). 
 
8/3/14 ZO schvaluje prodej části 792/20 o výměře cca 150 m2 paní Miroslavě Jandové, 
Nádražní 267, Pernink za cenu Kč 50,-/m2 s tím, že veškeré náklady na zhotovení 
geometrického plánu, převod pozemku a daně z nabytí nemovitých věcí ponese kupující a 
pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 2 
hlasy  (p.Štauber, p.Vetešník). 
 
9/3/14 ZO schvaluje odpis majetku obce Pernink dle předloženého návrhu předsedkyně 
inventarizační komise  ze dne 8.12.2014. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0.  
 
10/3/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést  stavbu „Přeložku kanalizačního 
řadu“ na p.p.č. 349/1 v k.ú. Pernink  s VSOZČ, se sídlem Studentská č. 328/64,  Karlovy 
Vary IČ 47700521 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0,   
zdržel se 0. 
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11/3/14 ZO schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a 
smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-0005523/VB/1- HPDO Pernink, Meinlova NN se 
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Teplická 874/8, IČ 24729035, DIČ 
CZ24729035. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
  
12/3/14 ZO schvaluje rozpočet na rok 2015 v členění do kapitol jako schodkový, a to celkové 
příjmy ve výši Kč 7936 tis., celkové výdaje Kč 8636 tis. s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji 
ve výši Kč 700 tis. bude vyrovnán z rezervy let minulých a ukládá starostce a účetní obce 
tento rozepsat do položkového členění. Hlasování: pro  9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.   
 
13/3/14 ZO souhlasí s úpravami rozpočtu po posledním zasedání ZO a to v případě 
nepředvídatelných výdajů a příjmů, příspěvků nebo dotací z jiných veřejných rozpočtů (jak 
příjmů, tak výdajů) a pověřuje starostku obce provedením příslušných rozpočtových opatření. 
O těchto změnách bude starostka obce informovat zastupitele na dalším zasedání ZO, které 
bude bezprostředně následovat po provedených změnách. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 
0.   
 
14/3/14 ZO schvaluje rozpočtové opatření č.12/2014 a č.13/2014 dle předložených předpisů, 
které budou součástí zápisu. Hlasování: pro  9 hlasů,  proti  0,  zdržel se 0. 
 
15/3/14 ZO schvaluje obřadní dny pro rok 2015 dle předloženého předpisu, který  je součástí 
zápisu. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 
16/3/14 ZO pověřuje p.Ing.Ladislava Vetešníka místostarostu obce vykonáváním svatebních 
obřadů. Hlasování: pro 9 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 
17/3/14  ZO schvaluje prodej části p.p.č. 191/10 o výměře118 m2, na kterém byl postaven 
rodinný dům, dle předloženého GP 729-1524/2011 firmy Robin Baum za cenu Kč 150/m2 do 
výlučného vlastnictví panu Jiřímu Drahotovi, Moskevská 21, Karlovy Vary, s tím, že kupující 
ponese veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, daně z nabytí nemovitých věcí a 
zhotovení GP a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 
se 0. 
 
18/3/14  ZO schvaluje záměr prodeje  p.p.č. 809/73 a  p.p. č. 809/8. Hlasování: pro 6 hlasů,    
proti 0, zdržel se 3 hlasy (p.Groh, p.Štauber, p.Vetešník). 
 

4. zasedání ZO se bude konat dne 19. ledna 2015 v zasedací místnosti OÚ Pernink. 
 

 
 

Úplné znění 3. zasedání zastupitelstva obce je k dispozici na internetových stránkách 
www.pernink.eu nebo na úřední desce Obecního úřadu. 

Pokud máte zájem o celé znění zasedání zastupitelstva, můžete si ho nechat vytisknout 
v podatelně – Infocentru. 
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                           Zprávy ze základní školy  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzpomínání na poslední měsíc roku 2014 a přání do roku 2015 

Poslední školní den roku 2014 strávili žáci ZŠ a děti z MŠ se svými učitelkami a učiteli 
plesově. 

O organizaci 3. ročníku vánočního plesu se, jak velí tradice z dob jeho zakladatelky paní 
učitelky Hejtmánkové, postarali opět žáci 9. třídy s třídní učitelkou Mgr. Evou Kubernátovou. 
Naši nejstarší kromě přípravy celého dopoledne potěšili i pásmem koled, veselou tombolou, 
kde nikdo nepřišel zkrátka, a bohatým občerstvením na nazdobených stolech, za nímž stojí 
iniciativa a velká manažerská dovednost žáka Jaroslava Svobody, který zajistil od obce 
Abertamy krásný příspěvek na konání plesu v hodnotě 2000 Kč. V programu nechyběly 
zpívání, tanec, soutěže, promenáda ve společenských šatech a sólo nejhezčího zvoleného páru 
plesu. Speciálním dárkem byly vánoční básnička a písnička, kterou si pro své patrony 
deváťáky připravili naši prvňáci. 

Se starým školním rokem se po svém rozloučili sedmáci spolu s paní učitelkou Dibelkovou. 
Páteční noc z 12. na 13. prosince netrávili doma s rodiči, ale společně ve škole.  

Všichni si vzpomeneme na prosincovou námrazu, která lámala tlusté větve stromů, 
přetrhávala elektrické vedení i telefonní kabely, k radosti žáků někdy ohrožovala přívod 
proudu do útrob školy. Často nám i zaneprázdnila našeho pana školníka, který ve dne v noci s 
hasičským sborem odstraňoval následky kalamity, aby se zase vracel do školy a byl jako 
obvykle po ruce. 

Již druhým rokem zaznamenáváme ve škole zlepšení podmínek v podobě tepla ve třídách a na 
chodbách. Výměna oken v minulém roce a zateplení budovy, které bylo realizováno tento 
podzim, byly silným soupeřem výše zmíněným mrazům. Zároveň jsme mohli ustoupit od 
vícevrstevnosti našich svršků. 

A co Vánoce? Ježíšek na perninské škole byl štědrý. Nadělil osazenstvu, tentokrát především 
učitelkám a žákům prvního stupně, novou interaktivní tabuli s příslušenstvím, PC, dotykový 
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notebook, tablety a tiskárnu. Vše díky projektu ORP Ostrov, do kterého je škola zapojena od 
dubna loňského školního roku. K tomu přibalil vybavení nově zřizované interaktivní učebny 
nábytkem, běžkařskou výzbroj pro zabezpečení předmětu SPD, set nástrojů na hudební 
výchovu s elektrickým pianem a nepostradatelné laminovačky s řezačkou. Budova 
v Rennerově ulici se konečně dočkala svého prvního notebooku, nepočítaje toho darovaného 
od rodičů, a nových  her do družiny. 

Na školu je radost pohledět, dárky jsou rozdány a čekají nás určitě další. Škola by nebyla ale 
školou bez těch, kteří v ní pracují, kteří se v ní učí a kteří jí fandí. Přejme si tedy do nového 
roku spokojené a pro svou profesi nadšené učitele i ostatní zaměstnance školy, přejme si 
spokojené žáky a jejich rodiče, přejme si rozrůstající se řadu našich fanoušků. Šťastný a 
úspěšný rok 2015 všem. 

         Mgr. Dana Osičková   

Plánované akce: 

Zápis do 1. třídy 

Viz plakát 

Divadlo za vysvědčení 

Na den vysvědčení 29. 1. 2015 jsme pro žáky 1. stupně pozvali do školy divadlo Strážílkové.  

Tanec školám 

 26. 1.  2015 v 12:30  se bude konat na ZŠ a MŠ Pernink v prostorách tělocvičny představení 
taneční skupiny Luna Louny. Vstupné 40 Kč. 

 
 

Ve čtvrtek 5. 2. 2015   
 

proběhne na naší škole 
 

v prostorách 1. třídy v době 
 

od 13:00 do 17:00 hod. 
 

ZÁPIS  DO 1. TŘÍDY 
Prosíme rodiče, aby si s sebou vzali občanský průkaz a 

rodný list dítěte. 
 

Těšíme se na Vás! 
 

Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink 
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O B E C  P E R N I N K    

Vás srdečně zve na 

 

5.reprezentační ples KC Krušnohorka 

 

Ples se koná v sobotu 28. února od 19.30 do 2.00 hodin 
v komunitním centru Krušnohorka v Perninku. 

 
K tanci a poslechu bude v průběhu večera hrát kapela ALFA Sextet. 

Připraven je pestrý program. 
 

Slosovatelné vstupenky o atraktivní ceny. 
 

Předprodej vstupenek zahájíme v pondělí 2. února 
v Infocentru Pernink, tel.: 353 892 104 

 
Vstupné: 250,- Kč 

Společenský oděv nutný. 
 

Autobusová doprava zajištěna 
(Potůčky, Horní Blatná, Abertamy, 

                                   Ostrov, Hroznětín, Merklín). 
 
 
Těšíme se na Vás, dobře se bavte! 
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Německé Aue a Karlovy Vary spojí Karlova stezka pro cyklisty, Pernink je součástí 
projektu 

Na jaře příštího roku spojí Cyklostezku Ohře a obdobnou německou Cyklostezku Moldava 
(Mulde) Karlova stezka. Její 60 kilometrů dlouhá hlavní trasa vede ze saského města Aue do 
Karlových Varů. Obě města jsou partnery projektu a podílely se například na vydání map 
nebo značení na příjezdu do města, informoval ČTK mluvčí karlovarského magistrátu Jan 
Kopál. Trasa je již téměř dokončena, slavnostní otevření je plánované na jaro. 

Trasa cyklistické stezky vede na německé straně z Aue přes Eibenstock a Wildenthal až k 
Pohraniční bráně na přechodu u Jelení. Na české straně pokračuje přes Nové Hamry, Nejdek a 
Novou Roli až do Karlových Varů. 

Součástí projektu, který získal dotaci z přeshraničního dotačního programu Cíl 3 ve výši přes 
dva miliony eur (asi 57 milionů korun), je také nová stezka Pernink - Abertamy, která byla 
uvedená do provozu v dubnu 2014. Využívají ji nejen cyklisté, ale i pěší, kteří museli dříve 
chodit po frekventované silnici. 

Kromě hlavní trasy jsou součástí Karlovy stezky okružní vyhlídkové trasy. Třicetikilometrová 
trasa vede kolem německé hory Auersberg, další vede podél nádrže Sosa u Eibenstocku. Třetí 
okruh, rovněž osmnáctikilometrový, je věnován údolní nádrži Carlsfeld-Weiterswiese. Čtvrtý 
okruh je na české straně, jmenuje se Krušnohorské vyhlídky. 

 

Ligu odpadů letos v Karlovarském kraji vyhrály Otovice a Skalná, Pernink skončil 
čtvrtý 

Obec Otovice a město Skalná letos v Karlovarském kraji nejvíce třídily odpad. Ve svých 
kategoriích tak vyhráli tradiční Ligu odpadů v kraji. Celý Karlovarský kraj je v množství 
vytříděného odpadu na 11. místě mezi 14 kraji, postupně se ale zlepšuje, řekl na vyhodnocení 
soutěže oblastní manažer společnosti Eco-kom pro Čechy Marek Sýkora. 

Kromě ocenění si zástupci tří nejlepších obcí v každé kategorii dnes převzali v Karlových 
Varech dárkové poukazy na 60.000 korun. 

Otovice, které vyhrály kategorii obcí do 1000 obyvatel, se na předních příčkách soutěže v 
Karlovarském kraji umisťují pravidelně. Podle jejich místostarosty Jindřicha Beneše je to tím, 
že obec dokázala smysluplně rozmístit nádoby. "Ať už lidé ze staré nebo nové zástavby to 
mají blízko a nemusí dojíždět třeba 500 metrů daleko s odpadem. Ale také je to o spolupráci 
se svozovými firmami," řekl Beneš. 

V kategorii do 1000 obyvatel se za Otovicemi umístily Šemnice, Tuřany, Pernink a Horní 
Blatná. Mezi většími obcemi nad 1000 obyvatel se za vítěznou Skalnou letos umístily 
Františkovy Lázně, Ostrov, Karlovy Vary a Cheb. 

"V celém Karlovarském kraji je průměrné množství vytříděného obalového odpadu 38 
kilogramů na jednoho obyvatele. To je stále pod republikovým průměrem," uvedl Sýkora. V 
Česku na jednoho obyvatele průměrně připadá 39,7 kilogramu vytříděného odpadu. 

Každý obyvatel Karlovarského kraje vytřídil loni 10,3 kilogramu plastů, 10,3 kilogramu skla, 
17,3 kilogramu papíru a 0,3 kilogramu nápojového kartonu. 

Jan Čech 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 
Víte, že: 

Podmínky pro kácení stromů se opět změnily, ani v zahradách nelze kácet bez povolení  

Od podzimu loňského roku nelze na zahradách libovolně kácet vzrostlé neovocné stromy jen podle 
vůle majitelů pozemků. Opět je to možné pouze s povolením orgánu ochrany přírody a krajiny, což je 
odbor životního prostředí místně příslušného městského úřadu. Ministerstvo životního prostředí totiž 
přijalo novelu, podle které je možné v zahradách kácet bez omezení pouze ovocné stromy. Ke kácení 
ostatních druhů stromů s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů je nutné 
mít příslušné povolení. 

Ke změně došlo podle vyjádření odborníků proto, že mnohde lidé káceli neuváženě a v minulém roce 
tak byl zaznamenán značný úbytek zeleně, ministerstvo také obdrželo mnoho stížností od veřejnosti i 
od měst a obcí. Stará vyhláška navíc vyvolávala sousedské spory a administrativy úřadům naopak 
přibylo. 

 

Poslankyně Wernerová navštíví Pernink 

V pondělí 2. února naši obec navštíví poslankyně PSP České republiky Bc. Markéta 
Wernerová (ČSSD). V 10:00 bude přijata starostkou obce na radnici, dále si prohlédne 
základní školu, mateřskou školku a komunitní centrum, navštíví domov seniorů, sýrárnu 
v obci Abertamy a skiareál Plešivec. Pokud byste se chtěli s paní poslankyní setkat a na něco 
se jí zeptat, pak budete mít možnost v prostorách komunitního centra, kde se bude kolem 
11:45 nacházet. 

- St -  

 
 
 

  

UUppoozzoorrňňuujj eemmee  oobbččaannyy,,  
  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
  

vv  22..  ppoolloolleett íí    22001144  
  

llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    
  

oodd  77..  11..  ddoo  2288..  22..  22001155    
  

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

Ke dni 31.12.2014 žilo v Perninku 639 obyvatel, z toho 308 žen a 331 mužů. 

Průměrný věk žen je 46 let a mužů 43 let, celkový průměrný věk v obci je 44 let.  

V uplynulém roce se narodilo celkem 8 dětí a zemřelo 13 obyvatel. 

K trvalému pobytu v obci se během roku 2014 přihlásilo 18 lidí a odstěhovalo 23.  

Celkově tedy v obci ubylo 10 osob. 

Nejstarší ženě v obci je 97 let a nejstaršímu muži 91 let. 

 

Přehled celkového počtu obyvatel obce Pernink za uplynulých 5 let: 

rok 2010 – 677 obyvatel                                     rok 2013 – 649 obyvatel 

rok 2011 – 674 obyvatel                                     rok 2014 – 639 obyvatel 

rok 2012 – 663 obyvatel 
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Za OÚ Pernink Klára Grohová – evidence obyvatel 
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Ti kteří by nám rádi pomohli s organizací plesu 
a laskaví sponzoři cen do tomboly 

nás mohou kontaktovat na telefonu 
 

777 620 095 (Ladislav Vetešník) 
nebo 

353 892 491 (Infocentrum Pernink) 
 

Dary do tomboly můžete přinést 
do Infocentra v Perninku. 

 
 
 
 

Informace z okolí 
 

 

Výlety pro běžkaře  

Hlavně běžkaři mohou zažít výjimečný sportovní zážitek. Obecně prospěšná 
společnost První Krušnohorská pro ně připravuje výlety v upravených stopách. První výlet se 
uskutečnil třetího ledna a zúčastnilo se ho na devadesát příznivců běžeckého lyžování. Trasy 
vedly kolem Božího Daru. Všichni navíc dostali mapku s okruhy a jejich délku si mohl zvolit 
každý podle svého uvážení.  

Další výlety jsou připraveny na:  

31. leden  Abertamy 

14. únor Nové Hamry 

14. březen  Klínovec 

 

 
Informace o výletech jsou na webových stránkách První Krušnohorské. 

Kromě toho tam lidé najdou aktuality o stavu upravovaných stop v Krušnohoří. 
 

 Lucie Valeriánová 
 

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: podatelna@pernink.eu 
nebo přineste přímo do infocentra,T.G.M. 1, 362 36 Pernink. 

 Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková, Lucie Valeriánová 
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 

Ročník 32, číslo 1, vydáno 13.1. 2015 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

Sobota  10.1.  LUCY (Francie 2014) Akční sci-fi 
Slavný francouzský režisér Luc Besson měl vždycky slabost pro výjimečné ženy.K Brutální 
Nikitě, Johance z Arku a nejmladší nájemné vražedkyni ze snímku Leon teď přidal Lucy. 
Holku, která přestala být obyčejná ve chvíli, kdy shodou nešťastných náhod dostala jeden 
mimořádný dar. Lucy se v Bessonově režii stala Scarlett Johansson, která, ač na to na první 
pohled nevypadá, je asi nejpopulárnější akční herečkou současnosti. Dále hrají: Morgan 
Freeman, Min-sik Choi, Johan Philip Asbæk, Mason Lee ad.  
Doporučená přístupnost: od 15 let.          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  17.1.  ŽELVY NINJA  (USA 2014) Dobrodružný, akční 
Nosí jména slavných italských renesančních umělců, ovládají zbraně japonských ninjů a 
zbožňují pizzu. Želvy Ninja jsou obrovským fenoménem, který se zrodil přesně před třiceti 
lety jako černobílý komiks. Producent  akčních, dobrodružných 
velkofilmů Michael Bay se rozhodl, že právě teď nastal čas, aby tihle specifičtí bojovníci se 
zlem opustili stránky časopisů a televizní seriál a konečně s plnou parádou vpadli na filmové 
plátno. Hrají: Megan Fox, Will Arnett, William Fichtner, Whoopi Goldberg ad. V českém 
znění Klára Issová, Kryštof Hádek, Robert Hájek, Daniel Krejčík, Radek Škvor, Lukáš 
Hlavica, Alexandr Rašilov, Vladislav Beneš, Jiří Schwarz, Jaroslava Obermaierová ad. 
Mládeži přístupno.       Délka filmu: ca. 101 min.          Český dabing.                                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  24.1.  HODINOVÝ MANŽEL (ČR 2014) Česká komedie  Premiéra 
Čtyři plavci - hráči vodního póla se po prohraném zápase octnou na dně. Ti zoufalci i na dně 
bazénu dokonce bydlí. Aby se zachránili zkusí provozovat pochybnou živnost "hodinový 
manžel" a opravdu opravují domácnosti rozličným dámám, ale jak se časem ukáže nejen 
domácnosti. Co se kolem toho vyvine a jak na to zareagují jejich partnerky sledujte v nové 
české komedii.. Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, David Matásek, Lukáš Latinák, Jitka 
Čvančarová, Lenka Vlasáková, Nina Divíšková, Zuzana Norisová, Simona Babčáková, Eva 
Holubová ad. Režie: Tomáš Svoboda. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.         Délka filmu: ca. 100 min.                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  31.1.   KORALÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI DVE ŘMI  (USA 2009) 
Animované fantasy. Koralína je zvědavé a neposedné děvče s pubertou. O to bolestněji na ni 
doléhá, že se z města odstěhovala do barabizny kdesi v „pustoprázdnu“, kde na ni rodiče 
nemají čas a jediným vrstevníkem je kluk jménem Wybie, z něhož se vyklubal protiva. Asi by 
se brzy ukousala nudou, kdyby v jedné z místností neobjevila tajné dveře. Za nimi čeká 
překvapení. Alternativní svět, který je na první pohled velmi podobný tomu reálnému, ale už 
na druhý úplně jiný – lepší. Její alternativní rodiče se jí věnují, alternativní Wybie není ani 
trošku otravný a ze sousedů se vyklubali nejzábavnější lidé pod sluncem. Koralínu dokonce 
napadne, jestli by jí v téhle dokonalejší verzi existence nebylo lépe. Nebylo a útěk z 
„dokonalého světa“ do reality nebude vůbec jednoduchý. Mládeži přístupno.  Český dabing.                                     


