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           Usnesení 11. zasedání zastupitelstva ze dne 14. 9. 2015  
 
 
1/11/15 ZO určuje p. Rudolfa Holého a p. ing. Ladislava Vetešníka  jako ověřovatele zápisu a 
p. Jitku Tůmovou jako pořizovatele zápisu. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

2/11/15 ZO schvaluje program jednání 11. Zasedání ZO včetně jeho doplnění o body 14 
(rozpočtové opatření č. 4/2015, bod 15) vzdání se mandátu člena ZO a složení slibu člena ZO – 
náhradníka, bod 16) informace – komise cestovního ruchu a kultury. Hlasování: pro 6 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 

3/11/15 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 10. Zasedání . Hlasování: pro 6 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 

4/11/15 ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na 
školní hřiště a projektové dokumentace na úpravu okolí školy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 

5/11/15 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-
0009186/001 Pernink, Karlovarská, p.č. 302, OÚ Pernink, kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ 
CZ24729035 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 

6/11/15 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0010274/VB1 Pernink, KV,  pč. 292/2 
kNN s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 

7/11/15 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci „cyklostezka Pernink – Horní Blatná“ v rámci 
svazku obcí Bystřice – projekt Karlova stezka II. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo zdržel 
nikdo. 

8/11/15 ZO nemá v územním plánu zařazenou turistickou stezku mezi B.Darem a Horní 
Blatnou, která by měla procházet katastrálním území obce Pernink v části Bludné a ani nemá 
v úmyslu tuto stezku financovat. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo. 

9/11/15 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání 
mezi obcí a Karlovarským krajem a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 7 
hlas, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

10/11/15 ZO schvaluje bezúplatný převod p.p.č. 436/5 o výměře 180 m2, s dále   p.p.č. 580/10 
o výměře 432 m2 v k.ú.Pernink  Krajské správě  a údržbě silnic, Karlovarského kraje a 
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo, Junková nebyla hlasování přítomna. 

11/11/15 ZO vydává souhlasné stanovisko ke stavbě „Rozšíření autoservisu s prodejnou p.č. 
316/10, k.ú.Pernink“. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se  1 hlas (p.Tůmová). 

12/11/15 ZO schvaluje předloženou dokumentaci a vydává souhlasné stanovisko pro územní 
řízení na stavbu „administrativní budovy Lesní správy Horní Blatná v Perninku“. Hlasování:  
pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
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13/11/15 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 dle předložené rozpisu. Hlasování: pro 7 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

14/11/15 ZO schvaluje realizaci naučné trasy dle předložení komise pro cestovní ruch a kulturu 
a zadat vypracování realizační studie. Hlasování: pro  7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

15/11/15 ZO doplňuje usnesení č. 10/6/15 ze dne 23.3.2015, a to o zařazení do projektu „SOS“ 
vybudování místního bezdrátového rozhlasu. Hlasování:  pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo. 

 
 

Úplné znění 11. 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. 

 
 

                                      Zprávy ze základní školy  
 

 

Nové školní aktivity a projekty 

Do nového školního roku vstoupila škola s úspěšnými žádostmi výzev ESF OP VK 56 a 57. 
Projekty poběží od září do prosince 2015 s celkovou podporou finanční dotace 653 397 Kč a 
jsou spravovány a realizovány školou za podpory společnosti TOP priority s.r.o. zastoupené 
Ing. Š. Bubelini. 

V projektu Podpora řečových dovedností na ZŠ a MŠ Pernink jsme zapojeni do všech 
nabízených aktivit. 

Šablona 1: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 
(2. třída Mgr. H. Dlouhá, 8. třída Mgr. I. Dibelková) 

Šablona 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele (Malta – Mgr. H. Dlouhá) 

Šablona 3: Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a   
technických předmětů v zahraničí – (2 učitelky)  Oberschule Eibenstock – Mgr. K. Freudová, 
Grundschule Eibenstock – Mgr. H. Dlouhá 
 
Šablona 4: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (Velká Británie Hastings 10 žáků 2. 
stupně s Mgr. I. Dibelkovou)  
 
V projektu U číme moderními metodami jsme zapojeni do tří ze čtyř nabízených aktivit. 
 
Šablona 1: Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy (Mgr. M. 
Vojíř) 
 
Šablona 3: Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém 
jazyce s využitím ICT formou blended-learningu (Mgr. K. Freudová + další zájemci) 
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Šablona 4: Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce 
formou blended-learningu (Mgr. K. Freudová 6., 7. a 9. třída; Mgr. I. Dibelková 8. třída). 
 
V září byly zahájeny přípravné práce ke čtenářské dílně, ve druhé třídě již proběhly první 
hodiny, do školní knihovny nám dorazily nové knihy, které budou k dispozici všem čtenářům 
nejen druháčkům. 
Na jazykový kurz již odletěla paní učitelka Dlouhá. Pani učitelka Dibelková připravuje žáky na 
zájezd do Hastings, který je stanoven na 11. 10. – 18. 10. 2015. Škola oslovila partnerskou 
základní školu v Eibenstocku a navázala nový kontakt s další eibenstockou školou, která 
vzdělává starší žáky, aby domluvila možnost hospitací našich učitelů. Obě školy nás jistě 
přijmou s otevřenou náručí. Pan učitel Vojíř připravuje seznam nového vybavení školní dílny a 
podklady pro žákovské výstupy. V rámci jeho projektu jsme se rozhodli zvelebit budovu školy, 
a to osazením dřevěných truhlíků z vlastní žákovské výroby. Ve spolupráci s místní truhlárnou 
se nám konečně podaří inovovat pracovní stoly v dílnách. 
V neposlední řadě jsme na konci září zahájili aktivaci zakoupené licence na výuku anglického 
jazyka – blanded-learning (online jazyky) pro všechny žáky na 2. stupni. Výuka je zaměřena na 
samostatné domácí vzdělávání pod dohledem vyučujícího 1x týdne v běžné hodině angličtiny. 
 
 
 
ZŠ a MŠ Pernink nabízí veřejnosti zapojení do projektu Výzvy 57-  
bonusové licence blanded-learning-onlinejazyky (angličtina, němčina, francouzský jazyk)  
pod lektorským vedením Mgr. K. Freudové  
Výzva platná do 15. 10. 2015 
Licence platná do 31. 12. 2015 
Procvičování, zajímavá výuka vybraného jazyka dle úrovně na počítači doma, popř. ve škole, 
seznámení se s novými trendy výuky jazyků. 
Přihlášky: skolaper@seznam.cz, tel. 606096697, osobně u ředitelky školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O průběhu obou projektů vás budeme postupně informovat zde a na našich webových 
stránkách. 
 
Rozjezd zájmové mimoškolní činnosti 
 
Na plné obrátky se rozjely hodiny ZUŠ Nová Role, které vedou paní učitelky Petrlíková a 
Widzová. 
Potěšující také je, že nám svou přízeň zachovala i paní učitelka Uhlíková se svými hodinami 
zpěvu a vedením sboru. 
 
Pokračuje také kroužek Tanečky pod vedením paní učitelky I. Höhnlové. 
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Naše rozrostlá družina bude také nadále pokračovat v rozvíjení zájmových aktivit našich žáků 
v novém režimu střídavých činností pod vedením obou vychovatelek. H. Schadeová se 
zaměřuje na sportovní pohybové hry, V. Polanská na kreativní výtvarné činnosti. 
 
Nově jsme navázali kontakt s paní Wöllnerovou z Merklína, která povede kroužek Hraní na 
kytaru. Zájemci od 3. do 9. třídy se mohou ještě hlásit. Kroužek bude veden pod hlavičkou 
MDDM Ostrov. Poplatky za 1. pololetí 80 Kč, za 2. pololetí 120 Kč. 
 
V mateřské školce se rozbíhá Hravá angličtina pod vedením I. Höhnlové. Novinkou je také 
zavedení facebooku pro MŠ na podporu vzájemné komunikace rodičů a školy. 
 
Žákům 2. stupně byl nabídnut Astronomický kroužek zaštítěný Hvězdárnou v Karlových 
Varech, bohužel byl po počátečním nadšení zájem nulový, tak jako v ostatních případech. 
Žáci jeví zájem především o sportovní aktivity - míčové hry/ fotbal, florbal, vybíjená, atd.  
 
 
 

 
ZŠ a MŠ Pernink se obrací na veřejnost s výzvou na obsazení 

vedoucího/vedoucí sportovního kroužku  
na školní rok 2015/2016  

popř. na dlouhodobější spolupráci, organizace pod hlavičkou MDDM Ostrov.  
Kontakt skolaper@seznam.cz, tel. 606096697, osobně u ředitelky školy 

 
 

 
 
 
                 

 

                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 
 
Přerušení dodávky elektrické energie 
 

Dne 19. 10. 2015 v době od 7:30 do 15:00 hodin proběhne plánované přerušení dodávky 
elektrické energie v ulicích Nádražní a Blatenská. Bližší informace a orientační plánek – viz 
úřední deska OÚ Pernink. 
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Pozvánka  -  vítání občánků 

Vážení rodiče, 

blahopřejeme Vám k narození děťátka a dovolujeme si Vás pozvat na vítání občánků naší 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 a na Vámi uvedený kontakt obdržíte pozvánku 
k účasti na Vítání občánků.  

 

*************************** 

 

Přihláška – vítání občánků: 

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

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

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

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

Kontakt: adresa, telefon, popř. e.mail: ...........................……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Pernink přivítal pět nových občánků 

V pátek 18. září v obřadní síni obecního úřadu Pernink přivítala starostka obce, paní Jitka 
Tůmová, pět nových občánků – 1 děvčátko a 4 chlapce. Jedno děťátko se narodilo  ještě v roce 
2014 a v letošním se zatím narodily čtyři. 

Novými občánky jsou: Dennis Höhnl, Luboš Oliver Lhoták, Antonín Děrgel, Eliáš Dvořák a 
Kristýnka Krmášková. 

Rodiče se podepsali do obecní kroniky, kde má každý nový občánek svou stránku. Maminky 
dostaly květinu, děti malý dárek a pamětní list. 

Všechny přítomné potěšilo hudební pásmo a básničky našich dětí ze sportovního kroužku pod 
vedením paní učitelky Ilony Höhnlové. 

Všem novým občánkům přejeme jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a již se 
těšíme na ty, které  se narodí v tomto roce. 

 

 
       Foto: Petr Malcát 
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Vážení sousedé, přátelé Perninku a Krušných hor, 

rádi bychom Vám představili skupinu nadšenců, kteří vytvořili při OÚ Pernink komisi pro 
cestovní ruch a kulturu. Naší základní vizí je rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro 
obyvatele a návštěvníky obce. 

Krušné hory jsou čím dál více vyhledávaným místem pro aktivní dovolenou. Okolní města a 
vesnice nabízejí různé naučné stezky a jiná lákadla, a tak by byla škoda, kdyby Pernink s 
bohatou hornickou, textilní i sportovní minulostí zůstal v ústraní. Zdá se nám, že povědomí lidí 
o místě, kde žijí, je rozmělněné, a tak jsme se rozhodli jít proti tomuto proudu. Zpomalit, 
zastavit, rozhlédnout se a přitom se příjemně pobavit. 

V první řadě bychom rádi zviditelnili velmi zajímavou perninskou naučnou trasu, která již 
několik let existuje v elektronické podobě (tzv. QR-kód) a jen málokdo o ní ví. Autor Michal 
Urban, který je také spoluautorem knihy Horní města Krušných hor, ji vede po zajímavých 
místech v obci i blízkém okolí a přibližuje zdejší historii včetně fotografií. Pokud půjde vše 
podle plánu (vypracování studie, sehnání finančních prostředků, zhotovení tabulí, vydání 
souhlasných stanovisek apod.), tak bychom na jaře tuto stezku rádi vybudovali. 

Chceme také vyznačit jednoduché okruhy na vycházky v okolí Perninku s různou délkou, 
obtížností, které povedou krásnými kouty zdejší přírody. Zabýváme se rovněž myšlenkou 
pořádat komentované „sousedské vycházky nejen pro sousedy“. Jako první se nabízí vycházka 
po části zmíněné naučné stezky za přítomnosti Michala Urbana, který nás jistě zasvětí do 
hornické minulosti v rozsahu rozhodně větším, než si budete moci přečíst na naučných 
tabulích.  

Nabízí se i pořádání volnočasových sportovních aktivit, oprášení velmi populárního 
Superpoháru nebo závodu Běhá celá rodina. Nápadů je spousta a budeme rádi za jakýkoliv 
další podnět nebo pomoc. Zastupitelstvo obce je našemu konání nakloněno a bude se snažit 
využít dotačních titulů a příspěvků k realizaci uvedených aktivit. V přípravné fázi je už i 
cyklostezka do Horní Blatné, nabízí se tedy i napojení cyklostezky z Perninku do Pstruží. 

Věříme, že náš optimismus nakazí i Vás a těšíme se na společné chvíle. 

Členové komise: Romana a Martin Liškovi, Jarka Uremović-Jůnková, Martin Pravda, Ruda 
Holý, Honza Doležel a Láďa Vetešník 

 

VÝZVA: 

Nejen k uvedené naučné stezce uvítáme zajímavé staré fotografie. Od dob dávno minulých      
po 80. léta minulého století. Například spousta pamětníků se klouzala na dřevěném slonu v 
místní ZOO... Nebo fotografie parku s fontánou a podzvukovým letadlem rovněž není zatím 
známa. Za jakýkoliv obrázek budeme rádi a slibujeme, že ho po jeho naskenování vrátíme 
majiteli zpět. 

 



 

SSoouusseeddsskkáá  vvyycchháázzkkaa  
––  nneejjeenn  pprroo  ssoouusseeddyy  

 

 

PPEERRNNIINNKK  

  ––  vvee  ssttooppáácchh  hhoorrnniicckkéé  mmiinnuulloossttii  

 

Sobota 24. října 2015 v 10:00 hod ., sraz u OÚ Pernink 

Srdečně zveme zájemce o hornickou historii na vycházku po okolí 
obce za doprovodu spisovatele a geologa pana Michala Urbana. 
Přibližně 4km dlouhá trasa po nezpevněném terénu vyžaduje pevnou 
obuv a doporučujeme svačinu s sebou! 

Na setkání se těší skupina nadšenců za podpory obce Pernink. 

 

 

 

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 32, číslo 10, vydáno 9.10. 2015 
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KADEŘNICTVÍ  
(dámské, pánské, dětské, česání na svatby a plesy)  

PERNINK, Střední 77, 1.PATRO (budova zdravotního střediska) 

Tel.: 723 544 846, aperinova83@gmail.com 

Alena Peřinová 

Do konce ZÁŘÍ - na objednání -       ÚT: 15:00- 18: 00      ČT:   9: 00- 18: 00 

Od 6. ŘÍJNA - stálá provozní doba - ÚT:  10: 00- 18: 00    ST:  10: 00- 13: 00 

                                ČT:  10: 00- 15: 00    SO: 1x do měsíce na objednání 

                              - objednávky možné po předchozí domluvě i mimo provozní dobu 
 

!!! NOVĚ - Stříhání horkými nůžkami!!! 
 

 
 

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 10.10.  GHOUL (ČR 2015) Temný thriller 
Temný thriller inspirovaný skutečnými událostmi. Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s 
cílem natočit unikátní dokument o kanibalismu. Strašlivý hladomor v letech 1932-1933 tu 
dohnal spoustu lidí k děsivým činům. Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat s příběhem 
jednoho z nejzvrácenějších zločinců novodobé historie, kanibala Andreje Čikatila. Během 12 
let spáchal přes padesát brutálních vražd, při nichž své oběti částečně snědl…Hrají: Jennifer 
Armour, Jeremy Isabella, Paul S. Tracey, Debra Garza, Alina Golovlyova ad. Režie: Petr Jákl. 
Doporučená přístupnost: od 15 let. Délka filmu: ca. 86 min. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  17.10.  POPELKA  (Cinderella, USA 2015)   Romantický, rodinný  
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé Elky (Lily James), jejíž otec, kupec, se po smrti její 
matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda, a tak se snaží ke své nové maceše (Cate 
Blanchett) a jejím dvěma dcerám Anastázii (Holliday Grainger) a Drizele (Sophie McShera) 
chovat vstřícně, a dělá všechno proto, aby se ve svém novém domově cítily dobře. Když ale 
Elčin otec nečekaně zemře, Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny… 
Hrají: Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden, Stellan Skarsgård, Holliday Grainger, 
Sophie McShera, Derek Jacobi, Helena Bonham Carter ad. Režie: Kenneth Branagh. Mládeži 
přístupno. Délka filmu: ca. 114 min. Český dabing.                                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  24.10.  OVEČKA SHAUN VE FILMU   (Velká Británie-Francie 2015) Animovaný 
Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat 
a dělat co farmář nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun 
vymyslí způsob, jak mít zase jeden odpočinkový den. Ale i plánovat se musí umět a každý plán 
se může zvrtnout! Shaun a další ovce přijdou s mazaným trikem jak farmáře uspat. Skáčou 
stále dokolečka přes ohradu, farmář počítá, počítá a počítá své ovečky, až nakonec 
usne…Režie: Mark Burton, Richard Starzak. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 85 min. 
Český dabing.                           

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

Sobota 31.10.  CESTA VZHŮRU (ČR-Slovensko 2015) Dokument Radek Jaroš ve filmu o 
zdolávání vrcholů Země a života. Cesta vzhůru vypráví o umanutosti, o zdolávání vlastních a 
obecně lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou mimořádné osobní 
výkony stát. Radek Jaroš si jako první Čech a teprve patnáctý člověk na světě splnil 
horolezecký sen a zcela unikátně za přítomnosti kamery vystoupil na poslední z nejvyšších hor 
světa K2, která mu chyběla do tzv. Koruny Himálaje…Hrají: Radek Jaroš, Honza „Tráva“ 
Trávníček, Petr „Miska“ Mašek, Martin Havlena, Lucie Výborná, Andrea Jarošová ad. Režie: 
David Čálek. Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 100 min.    



 

 
 

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

Sobota 7.11. NENASYTNÁ TIFFANY   (ČR 2015) Dobrodružně hororová komedie 
Pepa (Leoš Noha) tráví většinu času vysedáváním po hospodách. Aby si vydělal na skromné 
živobytí, vykrádá chaty a ukradené předměty prodává v zastavárně. Při jednom ze svých 
lupičských výpadů je málem chycen při činu a během následného útěku náhodou objeví starou 
videokameru. Ta skrývá záznam, který odhaluje cestu k netušenému pokladu. Pepa je ohromen 
a okamžite po něm zatouží. Brzy však pochopí, že aby ho získal celý, nebude muset podstoupit 
jen dlouhé hodiny kopání. Cena bude mnohonásobně vyšší...Dále hrají: Jiří Panzner, P Jeer 
Van Eck, Petr Čtvrtníček, Jitka Pavlišová, Vojtěch Johaník ad. Režie: Andy Fehu. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.  Délka filmu: ca. 80 min.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 14.11.  ODEBRAT Z PŘÁTEL   (USA 2015) Horor 
Pomsta bude dnes večer online. Zesměšnit člověka uveřejněním jeho nelichotivé fotky či 
choulostivého videa na internetu vás může stát život. To je v kostce příběh hororu Odebrat 
z přátel, který se jmenuje jako jedna nepopulární možnost na nejoblíbenější sociální síti na 
světě. Nezvyklý název je na místě, protože tenhle velmi originální film, který se stal pro online 
generaci doslova senzací, se celý odehrává na internetu… Režie: Leo Gabriadze. Doporučená 
přístupnost: od 15 let.            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  21.11.  SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU (USA 2015) 
Animovaná komedie. Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších 
animovaných postaviček konečněnašla cestu na filmové plátno. A dokonce ve 3D. SpongeBob 
je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křupavého 
kraba. Jeho dalším poznávacím znamením je, že ho milují děti na celém světě, protože je tělem 
i duší dobrodruh, který ke všemu přistupuje s humorem, někdy pořádně svérázným… Režie: 
Paul Tibbitt, Mike Mitchell. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 94 min. Český dabing.                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  28.11.  ŽIVOT JE ŽIVOT  (ČR 2015) Komedie 
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii Život je život milostné a 
životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. Za snímkem stojí autoři úspěšné 
veselohry Láska je láska, oproti „Lásce“ ale „Život“ slibuje více humoru, fantazie a bláznivých 
situací. Jak už to tak v životě bývá. Ondřej Vetchý se navíc ve filmu objeví ve dvojroli dvou 
zcela rozdílných mužů…Dále hrají: Bára Poláková, Tereza Voříšková, Sára Sandeva, Petr 
Vančura, Marek Taclík, Miroslav Táborský, Kristína Peláková ad. Režie: Milan Cieslar. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.                                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 5.12.  PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI (USA 2015) Erotický 
Nech se ovládat. „Pan Grey vás přijme za okamžik.“ Tahle prostá věta uvedla setkání, které 
zcela změnilo život nesmělé studentky Anastasie. Zároveň je součástí příběhu, jenž se stal 
celosvětovou literární senzací, která v rychlosti prodejů překonala i Harryho Pottera. I proto 
bylo dalším logickým krokem filmové zpracování. V čem vězí kouzlo erotického 
příběhu Padesát odstínů šedi? Jednoduchá odpověď na to neexistuje…Hrají: Jamie Dornan, 
Dakota Johnson, Marcia Gay Harden, Luke Grimes, Rita Ora ad. Režie: Sam Taylor-Johnson.  
Doporučená přístupnost: od 15 let. Délka filmu: ca. 124 min. Český dabing.               


