
  
     33. ročník, rok 2016, číslo 1 

 
 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi nejprve, abych Vám všem 
popřála úspěšný nový rok se spoustou 
radosti, spokojenosti a pevného zdraví. 

Vzhledem k tomu, že se blíží tzv. kotlíková 
dotace, ráda bych  informovala i Vás, kteří 
jste se nemohli zúčastnit včerejší schůzky se 
zástupci Kraje a Státního fondu životního 
prostředí. Zastupitelstvo Karlovarského 
kraje schválilo v prosinci loňského roku 
Pravidla pro dotační program v rámci 
projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na 
pevná paliva v rodinných domech 
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-
2020 – Kotlíkové dotace I“. Účelem tohoto 
programu je podpora výměny stávajících 
zdrojů tepla na pevná paliva s ručním 
přikládáním v rodinných domech za nové, 
nízkoemisní zdroje tepla. Stručně řečeno 
budou podporovány výměny kotlů na uhlí s ručním podáváním, a to pouze v rodinných 
domech, a to i u kotlů, které budou splňovat podmínky a Vy jste si je pořídili v minulém roce, 
ale pozor - po 15. 7. 2015. Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která je vlastníkem nebo 
spoluvlastníkem rodinného domu či bytové jednotky v rodinném domě, za rodinný dům je 
v tomto okamžiku považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty. 
K žádosti budete muset doložit jednak fotografie stávajícího kotle na tuhá paliva napojeného na 
topnou soustavu a do komínu a originál nebo úředně ověřenou kopii průkazu energetické 
náročnosti budovy (tzv. PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické 
náročnosti budovy. Prostřednictvím tohoto dokumentu musí být prokázáno splnění požadavku 
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na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy min „C“ – úsporná pro ukazatel celkové 
dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele 
prostupu tepla. Kontakty na specialistu v tomto oboru obdržíte na našem obecním úřadu. Tento 
průkaz by bylo dobré si nechat zpracovat již teď, pokud tedy uvažujete o podání žádosti o 
dotaci. Předpokládaná cena je max. 2000 až 4000 Kč. Pokud byste neměli tento průkaz, můžete 
ho nahradit tzv. „Potvrzením o vhodnosti mikroenergetického opatření“, které Vám opět vyplní 
a potvrdí energetický specialista. Všechny informace včetně formulářů jsou na stránkách 
Karlovarského kraje: http://www.kr-karlovarsky.cz 

Žádost se všemi přílohami musí být doručena osobně na podatelnu Krajského úřadu, doručit 
může jakákoli osoba, nemusí to být jen žadatel, ale musí donést žádost na podatelnu. Nelze 
tedy posílat poštou nebo datovou schránkou ani mailem!  

Kraj má vyčleněné finanční prostředky zhruba na 440 kotlů, resp. žádostí, které budou 
přijímány začátkem března 2016, přesné datum od kdy se budou žádosti přijímat, bude 
uvedeno na stránkách Karlovarského kraje, případně tuto informaci obdržíte u nás. Pokud 
uvažujete o podání žádosti o dotaci a nevíte si rady, můžete se obrátit i na náš obecní úřad, ráda 
Vám poskytnu potřebné informace  v obvyklé pracovní době, případně si můžete sjednat 
schůzku na tel. č. 353892104 nebo na mobilu 728369026. 

                Vaše starostka Jitka Tůmová 

         
 

           Usnesení 14. zasedání zastupitelstva ze dne 14. 12. 2015  
 
 
1/14/15 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Karla Kunsta, pí. Dagmar Junkovou a pořizovatele 
zápisu pí. Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 5 proti nikdo, zdržel se nikdo. 

2/14/15 ZO schvaluje měsíční odměnu neuvolněného člena ZO Pernink p. ing. Václava Cipry 
dle nařízení vlády v platném znění, která bude vyplácena od 14.12.2015. Hlasování: pro 5 
hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (ing. Cipra). 

3/14/15 ZO schvaluje program jednání 14. Zasedání včetně jeho doplnění. Hlasování: pro 6 
hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo. 

4/14/15 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 13. Zasedání ZO. Hlasování: pro 6 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 

5/14/15 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2015 dle předloženého rozpisu položek. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

6/14/15 ZO schvaluje odpis navržených položek v následujících útvarech 028 10,  022 10,  028 
30,  028 20 a v operativní evidenci KC a SDH dle předloženého rozpisu. Hlasování: pro 6 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

7/14/15 ZO bere na vědomí uzavření smlouvy s Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 
353/88, Karlovy Vary na Kč 50000,- - dotaci na údržbu běžeckých tratí. Hlasování: pro 6 
hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo. 
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8/14/15 ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Karlovarským krajem, se sídlem 
Závodní 353/88, Karlovy Vary na částku Kč 200,- na odbornou přípravu SDH a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

9/14/15 ZO schvaluje rozpočet na rok 2016  v členění do kapitol jako schodkový, a to celkové 
příjmy ve výši Kč 8354tis., celkové výdaje Kč 8913 tis. s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji ve 
výši Kč 559 tis. bude vyrovnán z rezervy let minulých a ukládá starostce a účetní obce tento 
rozepsat do položkového členění. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

10/14/15 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 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 

11/14/15 ZO volí a schvaluje p. Kristýnu Chlupáčovou za člena finančního výboru. Hlasování: 
pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.  

12/14/15 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 792/9 o výměře cca 5 m2 v  k.ú.Pernink paní 
Miroslavě Jandové, Nádražní ul. Pernink s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
nemovitosti včetně geometrického plánu uhradí kupující. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 

13/14/15 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku Kč 25000,- poskytnutého ŘK církvi na 
opravu věže kostela Nejsvětější Trojice v Perninku. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 

14/14/15 ZO bere na vědomí smlouvu o kooperačním příspěvku obce na r. 2016 ve výši 
22500,- Krajské knihovně viz schválený rozpočet obce a pověřuje starostku podpisem . 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

15/14/15 ZO schvaluje mimořádný příspěvek TJ Sokol Pernink ve výši Kč 25000,- z rozpočtu 
obce 2015 a pověřuje starostku provedením úhrady. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti nikdo, zdržel 
se 1 hlas (p. Štauber). 

16/14/15 ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy č. 737/DO/2015 s Karlovarským krajem, se 
sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, zastoupený příspěvkovou organizací Krajská správa a 
údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, 
356 04, IČ 70947023 na převod p.p.č. 436/5 o výměře 180 m2 a p.p.č. 580/10 o výměře 432 
m2   a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 

17/14/15 ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru dle usnesení 11/7/15 o kontrole 
užívání pozemků v majetku obce 674/1 674/8 674/9 v k.ú. Pernink za roky 2010-2015. 
Hlasování: pro 7 proti nikdo, zdržel se 1 hlas  (p. Kunst). 

 
Úplné znění 14. 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  
 

 

 

Mikuláš ve škole 

Při vstupu do vestibulu školy najdete ještě první lednový týden nového roku rozsvícený 
vánoční stromeček, který nám připomíná hezké období vánočních svátků. Připomeňme si 
mikulášskou besídku 4. 12.,  která našla zázemí v sále restaurace Plzeňka a sklidila velký 
úspěch jak mezi žáky, tak i mezi rodiči. Spousta hudby, mikulášské vystoupení družinových 
dětí, soutěže a hry pro rodiče a děti a samozřejmě i mikulášská nadílka. To vše pod taktovkou 
Hanky Schadeové, Vlastičky Polanské a Ilony Höhnlové. Osobně jsem měla z besídky 
dvojnásobnou radost, neboť jsem si ji užila se svou malou vnučkou, které se očividně líbila. 

Ten den se také Mikuláš s čertem a andělem objevili u nás ve škole a navštívili žáky v jejich 
třídách a děti ve školce. Pro každého hodného měli připravenu malou sladkost v košíku, 
největší zlobily si odnesli na malý pohovor neznámo kam, ale brzo nám je v pořádku vrátili.  

Výhry v soutěžích 

V prosinci jsme si také jeli pro dárek do Karlových Varů. Ve společenském sále Krajské 
knihovny Karlovarského kraje byly slavnostně vyhlášeny výsledky  soutěže Hrajeme si 
s odpady a Recyklohraní. Výtvarné soutěže Hrajeme si s odpady jsme se tentokrát nezúčastnili, 
s radostí jsme však převzali ceny za účast pro školy z Abertam a Potůček. Zato v Recyklohraní 
jsme se umístili s největším počtem kilogramů elektroodpadu na žáka na prvním místě. Za to je 
třeba poděkovat panu školníkovi Karolu Kadrliakovi, který má veškerou organizaci na starosti, 
a zároveň těm, kteří  plnili náš sklad k prasknutí. Do Karlových Varů se jely podívat a 
vyzvednout výhru v hodnotě 10 000 Kč Eliška Pošvová a Lucie Grohová, které byly 
nejpilnějšími přispěvatelkami opotřebovaných spotřebičů z řad žáků. V soutěži Recyklohraní 
jsme již poněkolikáté úspěšní, za zahájením aktivity třídění odpadu na naší škole stála naše 
bývalá učitelka Bc. Eva Hejtmánková. V samotné aktivitě chceme nadále pokračovat, občané 
z Perninku a okolí mohou nadále využívat služeb sběrného místa na naší škole.  

U soutěží vyhlášených v roce 2015 ještě zůstanu. I tento rok jsme se zapojili do soutěže 
Domestos, kde jsme chtěli atakovat hlavní cenu na rekonstrukci WC v MŠ. I přes velké 
nasazení paní učitelky Ilony Höhnlové získala škola „jen“ poukazy na nákup čisticích 
prostředků v hodnotě 13 416 Kč. A co je doma, to se počítá. Děkujeme. 

Vánoční ples 

Výše zmíněná paní učitelka Hejtmánková byla i iniciátorkou dnes již neodmyslitelného 
vánočního plesu na škole. Připomněli jsme si to poslední školní den v roce 2015, kdy se naši 
deváťáci s třídní učitelkou Mgr. Kateřinou Freudovou s úspěchem popasovali s jeho organizací. 
Ve slavnostních róbách, se slavnostní náladou ve slavnostně upravené tělocvičně vystoupili 
žáci se svým dlouho připravovaným programem. Mohli jsme si také poslechnout malý 
kytarový koncert žáků navštěvujících kytarový kroužek pod vedením paní učitelky J. 
Wöllnerové. Novinkou byly i tvořivá dílna, během které vznikal pod rukama šikovných žáčků 
krásný vánoční stromeček, a nová vánoční píseň, kterou jsme si všichni společně zazpívali. 
Vrcholem plesu byla tradiční volba králů a královen plesu. Ples se skutečně vydařil i díky 
štědrosti obecních úřadů v Abertamech a Potůčkách, kterým tímto za finanční podporu ještě 
jednou děkujeme. 
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Nejhezčí vánoční třídy 

Při vstupu do 6. třídy 
jste mohli narazit  na 
ozdobený stromeček, 
který čekal na 
odstrojení a zároveň 
připomínal vítězství 
šesťáků s panem 
učitelem Davidem 
Hanakovičem 
v adventní soutěži o 
nejlépe vyzdobenou 
třídu. Na prvním stupni 
si prvenství vysloužila 
2. a 5. třída paní 
učitelky Hany Dlouhé. 

 

Projekty OP VK 

V prosinci jsme kromě adventních a vánočních radovánek také finišovali  projekty Výzev 56 a 
57, a to čtenářskými dílnami ve 2. a 8. třídě, moderní metodou výuky jazyků Blended learning 
a aktivitami žáků na pracovním vyučování. Díky projektu jsme obohatili naše školní knihovny 
bezmála o 200 nových knih, se kterými žáci pracují na hodinách podle nově zpracovaných 
metodik a pracovních listů a získali jsme také další interaktivní tabuli. Na projektu se podílejí 
paní učitelky Iveta Dibelková a Hana Dlouhá, které se různými metodami snaží žáky vést 
k aktivnímu a kvalitnímu čtenářskému zážitku.  

V hodinách pracovního 
vyučování se žáci podíleli pod 
vedením pana učitele Miroslava 
Vojíře na dvou aktivitách – 
výměně pracovních desek ve 
spolupráci s truhlárnou Kašpar 
a výrobě květinových truhlíků 
pro budoucí výzdobu okolí 
školy. Z projektu bylo také 
významně modernizováno 
nářadí školní dílny, díky 
kterému měli žáci větší chuť do 
práce. 

V posledním týdnu ještě žáci 6. 
– 9. tříd absolvovali výstupní 
test z angličtiny v rámci 
blended learning produktu 

Onlinejazyky, který byl v říjnu nabídnut i veřejnosti a učitelům. Pod vedením učitelek Kateřiny 
Freudové a Ivety Dibelkové si všichni žáci na 2. stupni mohli zdokonalovat své jazykové 
znalosti jak ve škole, tak především v domácím prostředí.  
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Starý rok 2015 přinesl spoustu změn, hodně nové práce a také příznivý početní přírůstek 
v řadách žáků. Jak už jsem mnohokrát zmínila, naše škola potřebuje především stabilitu 
kvalitního pedagogického sboru, nadšené učitele, stálou přízeň a podporu ze strany obce i 
veřejnosti i pozitivní kroky ze strany ministerstva. To vše přeji perninské škole do nového roku 
2016 s osobním předsevzetím přispívat nadále k jejímu prospěchu. Zároveň přeji za sebe i 
všechny zaměstnance školy hodně úspěchů a pohody v práci i životě všem našim partnerům 
z řad místních i oblastních podporovatelů, podnikatelů a příznivců školy s přáním další úspěšné 
spolupráce. 

Spokojený nový rok 2016! 

                                Mgr. Dana Osičková 

 
 

                                                                          Aktivní Pernink 
 

 
 

Jak na Nový rok, tak po celý rok! 

Ve shodě s tímto příslovím uspořádala skupina Aktivní Pernink avizovanou novoroční 
sousedskou vycházku. Pohodové tempo a krásné počasí nás dovedlo k občerstvení U Červené 
Jámy. Po skvělém posilnění a lenošivém slunění jsme se vraceli mírnou oklikou přes Stříbrnou 
studánku zpět do Perninku. Studánka svým magickým kouzlem nezklamala. Ze dna vyvěrající 
pramen vytrvale zvedá jemná zrnka písku připomínající stříbro. 

Děkujeme všem za podporu v předešlém roce, do nového roku přejeme jen to nejlepší a těšíme 
se na viděnou na další plánované akci. 

Martin Liška 
   Za Aktivní Pernink 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 

Statistika obyvatel 

Také letos jsme pro vás připravili malou statistiku naší obce za uplynulý rok. 

K 31. 12. 2015 žilo v Perninku 637 obyvatel, z toho 303 žen a 334 mužů. 

Průměrný věk žen je 47 let a mužů 42 let, celkový průměrný věk v obci je 45 let. 

V uplynulém roce se narodilo celkem 8 dětí a zemřel stejný počet obyvatel. 

K trvalému pobytu v obci se během roku 2015 přihlásilo 11 osob a odstěhovalo 15. 

Nejstarší ženě v obci je 95 let a nejstaršímu muži 92 let. 

 
Přehled celkového počtu obyvatel obce Pernink za uplynulých 5 let: 
 
rok 2011 – 674 obyvatel                                    rok 2014 – 639 obyvatel  

rok 2012 – 663 obyvatel                                    rok 2015 – 637 obyvatel 

rok 2013 – 649 obyvatel 

Muži
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Strom života
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                                                                                                     Za OÚ Pernink Klára Grohová – evidence obyvatel 
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UUppoozzoorrňňuujj eemmee  oobbččaannyy,,  
  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
  

vv  22..  ppoolloolleett íí    22001155  
  

llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí    
  

oodd  1111..  11..  ddoo  2288..  22..  22001166    
  

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

 

 

 

Pozvánka  -  vítání občánků 

Vážení rodiče, 
 

blahopřejeme Vám k narození děťátka a dovolujeme si Vás pozvat na vítání občánků obce 
Pernink. Vítání  probíhá v prostorách obřadní síně OÚ Pernink a je určeno pro děti, které mají  
v naší obci trvalý pobyt.  
Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů není možné 
zvát nově narozené děti a jejich rodiče na vítání občánků automaticky. 
 

V případě zájmu Vaší účasti na vítání občánků vyplňte níže uvedenou přihlášku, kterou 
prosím zaneste na OÚ Pernink infocentrum – podatelna nebo do kanceláře  matričního 
úřadu. 
 

Na vítání občánků  mohou rodiče přihlásit děťátka, která se narodila od 15. 5. 2015.   
Přesný termín  konání  bude včas upřesněn.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přihláška – vítání občánků: 

Jméno/a a příjmení dítěte (jak bude uvedeno v pamětním listu): 

………………………………………………………………………………………………....... 

Datum narození dítěte: …………………………………………………………………………. 

Jméno/a  a  příjmení rodičů: ......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Kontakt: telefon, email: .................................................……………………………………….. 
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Obec Pernink, pořádá  
 

v sobotu 27.2.2016    
 

6. Reprezentační ples v KC Krušnohorka  
 

K tanci a poslechu bude hrát opět kapela ALFA Sextet, je připraven pestrý program. 
Vstupné 250,- Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen v 1. polovině  měsíce února.  

Přesný termín bude uveřejněn na stránkách obce: www.pernink.eu 

 

 

 
Pozvánka na 2. ročník 

 

KRUŠNOHORSKÝCH VÝLET Ů 
 

Poznejte Krušné hory na běžkách! 
 

TIPY NA VÝLETY – STROJOVÁ STOPA – OBČERSTVENÍ – LYŽAŘSKÝ SERVIS 
 

Sobota 30.1. 2016 – Pernink 
9:30 – 15:00 hod. Komunitní Centrum Krušnohorka 

 

Sobota 5. 3. 2016 – Přebuz 
9:30 – 15:00 hod. Kovářská bouda 

 
Sobota 19.3. 2016 – Loučná pod Klínovcem 

9:30 – 15:00 hod. u nástupu na lyžařskou magistrálu 
 

Bližší informace na krusnehoryaktivne.cz 
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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 

Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, 
které se objeví v inzerátech. 

Ročník 33, číslo 1, vydáno 13.1. 2016 

 
 

PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 
VÝKUP  KOVOVÉHO  ODPADU 
Při větším množství šrotu možnost odvozu od zákazníka. 

 
Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici) 

 
TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 

 

          NABÍZÍME:                                                      VYKUPUJEME: 
                                                                                                                                          

 Brikety   (srn)                                                    - barevné kovy 
 S           Uhlí mostecké, ledvické, polské                        - železný šrot 
 Dřevo                                                                 - některé druhy papíru                                                              
 Pytlovaná paliva                                                  st, pá 10.00 – 16.00      
 Písek, štěrk                                                          so 9.00 – 12.00  
                                                                             Výkupna Limnická Nejdek 
                                                                                    (pod garážemi)  

PALIVA VÁŽENA NA ELEKTRONICKÉ VÁZE 
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……… 

 



 

 

 

 

 

 

Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

 
Sobota 6.2.  GANGSTER KA (ČR 2015) Kriminální thriller 
Varování ministerstva vnitra: Peníze jsou silně návyková látka. Gangsteři umírají předčasně. Kriminální 
thriller Gangster Ka je natočen podle námětu Jaroslava Kmenty, který je autorem knihy „Padrino 
Krejčíř“. Radim Kraviec alias Káčko se vyznačuje vysokou inteligencí  a talentem pro dokonalý 
podvod. Kde jiní sahají po zbrani, on využívá lsti a armády právníků i monstrózního kapitálu. Mrknutím 
oka okrádá stát o miliardy korun. Je si ale dobře vědom hranice, kterou nesmí překročit. Tou hranicí je 
fyzická eliminace kohokoliv ze svého okolí. Díky kontaktům na politické scéně chystá Kraviec trium-
fální majstrštyk - ovládnutí ČEPRA, společnosti kontrolující veškeré zásoby pohonných hmot 
v republice. Když to vyj-de, bude to „obchod“ století…    Hrají: Hynek Čermák, Alexej Pyško, Jaromír 
Hanzlík, Miroslav Etzler, Vlastina Svátková a další. Režie: Jan Pachl. Doporučená přístupnost: od 12 
let.     Délka filmu: ca. 100 min 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sobota 13.2. MÉĎA 2  (USA 2015) Komedie 
Hromský kámoši se vracejí. Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí chodit, mluvit, hulit a 
milovat se s prsatými blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit vlastní dítě! Mimořádně úspěšná 
komedie Méďa názorně předvedla, že když jste z plyše, nic vás nezastaví, aspoň co se humoru týče. 
Dobrou, i když možná i lehce znepokojující zprávou je, že v pokračování se Méďa Ted vydává 
v doprovodu věrného parťáka Johnnyho v podání Marka Wahlberga ještě o pár kroků dál… 
Hrají: Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Morgan Freeman, Jessica Barth a další. Režie: 
Seth MacFarlane. Doporučená přístupnost: od 15 let.         Délka filmu: ca. 115 min.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sobota 20.2.  FÚSI  (Island-Dánsko 2015) Černá komedie 
Životu se neschováš, ani na Islandu. Islandská černá komedie od režiséra filmů Albín jménem Noi, 
Outsider a Dobré srdce Dagura Kárího. Fúsi, zavalitý čtyřicátník a hlavní hrdina filmu, sbírá odvahu 
konečně vstoupit do dospělého světa. Dosud procházel životem jako náměsíčný, jeho všední dny 
ovládala rutina práce na letišti a stavění papírových modýlků tanků z druhé světové války. Pak ale do 
jeho života nečekaně vtrhne temperamentní žena a osmileté děvčátko a Fúsi je donucen to risknout. 
Protože životu se nelze vyhýbat věčně...   Mládeži přístupno.     Délka filmu: ca. 94 min.     Mluveno 
islandsky s českými titulky 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Sobota  27.2.  LAPUTA (ČR 2015) Milostné drama      
Co s životem na ostrově, kterému hrozí záchrana? Sedmadvacetiletá Johanka tráví veškerý čas ve své 
kavárně Laputa. Má tolik možností, jak prožít svůj život. Přesto jí tato svoboda přináší pocit úzkosti a 
osamocení. Laputa je ostrov sám pro sebe. Johanka na něm trčí a neví, co se sebou dál… Kavárna 
Laputa je pro ostatní místem, kam přicházejí     a zase odcházejí. Vydávají se žít své životy. Johančina 
sestra odjíždí s básníkem Mikim do Turecka. Felix, Johančina dávná láska se tu jen zastaví a zas odlétá  
na cesty. Merlot je štamgast, Johanku má rád a spává s ní. Jenže kromě ní taky s dalším milionem holek. 
Milostné drama Laputa je celovečerním režijním debutem talentovaného Jakuba Šmída. Jeho bakalářský 
film Neplavci získal cenu Český lev, cenu Magnesia pro nejlepší studentský film roku 2011 a velkou 
pozornost na mezinárodních filmových festivalech. Roli Johanky získala Tereza Voříšková, kterou si 
diváci zamilovali především v úspěšných filmech Bobule a 2Bobule. Doporučená přístupnost: od 15 let.             
Délka filmu: ca. 93 min.                                                                                 


