
                               34. ročník, rok 2017, číslo 10 
 

 
 
 
 

 
 

 

Dovolte mi, vážení čtenáři perninského zpravodaje, abych se krátce vrátila k velice pěkné akci, která 
určitě všechny potěšila 23. září k 485. výročí založení naší obce. Podle mnoha ohlasů se naše slavnost 
opravdu povedla. Chtěla bych proto poděkovat celému organizačnímu týmu, dobrovolným hasičům, 
všem vystupujícím, kteří se zasloužili o výbornou zábavu, dílničkám pro děti a samozřejmě také těm, 
kteří připravili dobroty a těm, co dbali o pitný režim všech přítomných. Ještě jednou všem upřímně 
děkuji za spolupráci. 

Vaše starostka Jitka Tůmová  
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        Usnesení 31. zasedání zastupitelstva ze dne11. 9. 2017  
 
 

1/31/17 ZO určuje p.   Aloise Štaubera a p. Petra Groha ověřovateli zápisu a pí Jitku Tůmovou   
pořizovatelem zápisu. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

2/31/17 ZO schvaluje program 31. zasedání ZO Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 

3/31/17 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 30. Zasedání ZO. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 

4/31/17 ZO schvaluje prodej p.p.č. 191/10 o výměře 884 m2  za Kč 100,- /m2   a dále části 
p.p.č. 191/1 o výměře cca  350 m2 za Kč 50,-/m2 to vše v k.ú. Pernink panu Michalu 
Drahotovi, bytem Andělská 450, Pernink s tím, že kupující ponese veškeré náklady, které se 
týkají převodu nemovitosti (geometrický plán, návrh na vklad apod.) a pověřuje starostku 
podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

5/31/17 ZO doplňuje usnesení č. 7/30/17  takto, součástí zápisu 30. zasedání jsou výkazy 
příspěvkové organizace k 31.12.2016 jako příloha č. 4. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 

6/31/17 ZO schvaluje nákup stolů a židlí do jídelny základní školy  za Kč 60000,-, částka bude 
uvolněna z rozpočtu obce 2017. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

7/31/17 ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku stpč. 60 o výměře max. do 40 m2 a dále  
záměr pronájmu p.p.č. 191/1 cca 1200 m2, to vše v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 

8/31/17 ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 976/14 o výměře 509 m2 v k.ú. Pernink dle pravidel 
a podmínek stanovených pro prodej pozemků určených ke stavbě rodinných domů. Hlasování: 
pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.  

9/31/17 ZO schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo s firmou František 
Štefan, Karlovarská 408, Pernink na  akci: Odvodnění suterénu školní družiny – Pernink čp. 
290 za nabídkovou cenu Kč 841492,77 Kč vč. DPH a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy, akce bude provedena v roce 2018. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 
hlas (p.ing. Cipra). 

10/31/17 ZO schvaluje uzavření příkazní smlouvy na zajištění výběru zhotovitele a 
technického dozoru stavby  s firmou STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, Sokolov za 
částku Kč 25000,- bez DPH na akci: Odvodnění suterénu družiny- Pernink. čp. 290 a pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo. 

11/31/17 ZO souhlasí s rozdělením p.p.č. 191/1 v k.ú. Pernink dle předloženého návrhu firmy 
ERZGEO, Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

12/31/17 ZO bere na vědomí informaci o probíhajícím výběrovém řízení na pořízení DA pro 
SDH Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

Úplné znění 31. zasedání zastupitelstva obce Pernink, včetně příloh, 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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        Usnesení 32. zasedání zastupitelstva ze dne 2. 10. 2017  
 
 

1/32/17 ZO určuje pořizovatelem  zápisu pí Jitku Tůmovou a ověřovateli zápisu pana Karla 
Kunsta a pana Rudolfa Holého. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo. 

2/32/17 ZO schvaluje program 32. Zasedání ZO. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 

3/32/17 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 31. Zasedání ZO. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 

4/32/17 ZO   

- schvaluje příjem dotace od Karlovarského kraje na pořízení dopravního automobilu pro 
Jednotku sboru dobrovolných hasičů  Pernink ve výši Kč 450000,- (slovy 
Čtyřistapadesáttisíc korun českých) 

- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje na pořízení dopravního automobilu pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Pernink dle návrhu v příloze č. 1 a pověřuje starostku obce jejím 
podpisem 

- schvaluje pořízení 1 dopravního automobilu vybraného ke koupi na základě výběrového 
řízení Karlovarského kraje (dle Smlouvy o společném postupu při centralizovaném 
zadávání – veřejná zakázka „Pořízení devíti (9) nových dopravních automobilů do 
vybavení jednotek SDH obcí“ ev. č.sml. KK01718/2017) pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Pernink v hodnotě 1.119.371,- Kč S DPH (slovy Jeden milion 
jedno sto devatenáct tisíc tři sta sedmdesát jedna koruna česká s DPH) a pověřuje 
statutárního zástupce obce, starostku k podpisu Kupní smlouvy, dle návrhu v příloze č.2  

Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

5/32/17 ZO bere na vědomí plnění rozpočtu obce k 30.6. 2017. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 

6/32/17 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2017, které součástí zápisu jako příloha č. 3. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

7/32/17 ZO bere na vědomí hospodaření Základní školy a mateřské školy Pernink, p.o. 
k 30.6.2017. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

8/32/17 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene    č. IE -12-0005532/VB 
01 pro akci Pernink, Meinlova kNN s ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502, pro pozemky č. 2459/1 a stpč.393 v k.ú. Pernink za jednorázovou 
náhradu Kč 1400.- a pověřuje starostku obce podpisem. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 

9/32/17 ZO schvaluje znění dokumentů „ Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP 
Ostrov „ a „Roční akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov pro školní rok 
2017/2018“, které vznikly v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP 
Ostrov, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000018 v přeloženém znění. Hlasování: pro 7 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 



 4 

10/32/17 ZO  schvaluje záměr prodeje částí pozemků  č. 276/1 o výměře cca 120 m2, 276/2 o 
výměře cca 250 m2, 1725/7 o výměře cca 120 m2 a č. 1725/5 o výměře cca 100 m2 to vše 
v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Tůmová). 

11/32/17 ZO schvaluje pronájem části stpč. 60 o výměře 40 m2 za cenu Kč 20,-/m2/rok firmě 
WEST TRADE, sro. Jungmannova 468/4, Karlovy Vary na dobu určitou, a to do 31.10.2018 a 
pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas (p. 
Tůmová), zdržel se nikdo. 

12/32/17 ZO schvaluje pronájem části p.p.č. 191/1 o výměře 1200 m2 za cenu Kč  5,-/m2/rok 
panu Jiřímu Jindrovi, Bludenská ul. Pernink na dobu určitou, a to od 1.5.2018 do 31.10.2018 
s tím, že je povinen obci zaplatit za užívání pozemků v majetku obce již v letošním roce, a to 
od 1.6. 2017 do 31.10 2017 Kč 5,-/m2/rok a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

13/32/17 ZO souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v čp. 417, 
kdy  v čl.  II bude uvedena podnikatelská činnost dle ŽL a v čl. VIII bude vypuštěn odst.  1)  a 
dále souhlasí s uzavřením této smlouvy  mezi TJ Sokol Pernink a panem Jiřím Ryzkou, bytem 
TGM 1, Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

14/32/17 ZO bere na vědomí  úhradu faktury č. 2700000016 Svazku obcí Bystřice v rámci 
projektu Karlova stezka II ve výši Kč 71526,- a pověřuje starostku provedením úhrady. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

Další jednání ZO se bude konat 30.10. 2017.  

Úplné znění 31. a 32. zasedání zastupitelstva obce Pernink, včetně příloh, 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  
 
 
 

Evropský den jazyků a Evropský týden sportu v Perninku  

Ve středu 27. 9. se zvýšil počet osazenstva perninské školy o téměř sto žáků z okolních 
horských škol z Abertam, Horní Blatné, Potůček a Merklína, aby si společně připomněli, jak 
důležité a zábavné je učit se cizím jazykům. Pozvání na Evropský den jazyků přijala i 
partnerská škola ZŠ a MŠ Pernink Grundschule Eibenstock ze SRN s dalšími třiceti žáky, 
vedená paní ředitelkou U. Viertel a zástupci z řad rodičů. 
Žáci měli se svými pedagogy nabitý dopolední i odpolední program. Již při příjezdu byli hosté 
uvítáni nápisy vylepenými v oknech v českém, anglickém a německém jazyce. Při společném 
přivítání v tělocvičně KC Krušnohorka si všichni připomněli pozdravy v různých jazycích 
včetně vietnamštiny, se kterou nám pomohli naši spolužáci. 
Dopoledne odstartovalo rozehřátím při hře na molekuly, při kterých jsme si zopakovali 
anglické číslovky, následoval štafetový skok do dálky jednotlivých škol. 
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Další disciplína, tripexeso, vyžadovala od jednotlivých skupin velké soustředění, vzájemnou 
spolupráci při volbě taktiky a opět sportovní nasazení při hledání jazykových ekvivalentů 
v češtině, angličtině a němčině. Disciplína v přetahování lanem byla odpočinkovou tečkou 
dopoledního klání. Po společném obědě se k žákům z 1. stupně přidali i jejich starší spolužáci s 
pohybovou choreografií založenou na pokynech v angličtině. V následné exhibici v tělocvičně 
měli všichni možnost zhlédnout vydařené výsledky svého snažení. Nikdo nevěřil, kolik se toho 
dá v krátkém čase stihnout naučit, nacvičit, a hlavně zapamatovat i domluvit v česko-
německých skupinách. 
 
Evropský den jazyků byl koncipován ve stylu sportovních aktivit. Podnětem pro tuto volbu 
bylo zapojení perninské školy do Evropského týdne sportu, čemuž se věnovali v dopoledních 
hodinách žáci 2. stupně. Pod heslem #BeActive se všichni včetně pedagogů zapojili do běhu na 
symbolických 2017 m na tzv. perninském Letišti. Během odpoledního programu se mohli žáci 
dobrovolníci zúčastnit štafetového šplhu na 2017 m. 
Sportovní aktivity si škola prodloužila do pozdních odpoledních hodin, kdy se umoudřilo i 
počasí. Na běh 2017 m, tentokrát uličkami obce, byli pozváni i rodiče a přátelé školy. Možnost 
dostali i žáci 1. stupně, kteří se dopoledne věnovali jazykovým disciplínám. 
Den plný zážitků byl završen přednáškou pana učitele Jelínka o lyžařském putování 
Laponskem. Zasněžená krajina a běžecké stopy připomínaly posluchačům malebnou přírodu 
našich Krušných hor. Finské saunování, smysl pro pořádek, čistota a důvěra 
v pořádkumilovného turistu zase fakt, že máme co dohánět. 
Zásluhu na vydařeném dni mají nejen žáci a pedagogové, ale i další aktéři, bez kterých by se 
akce těžko obešla –  zřizovatelé škol se svou materiální podporou, rodiče s domácím 
občerstvením v podobě koláčů, buchet a palačinek, školní jídelna se zabezpečením teplého 
oběda a pitného režimu, pan školník se zajištěním technického zázemí a skiareál Plešivec, který 
opět pomohl s dopravou žáků z Merklína. Děkujeme a těšíme se na další společný ročník! 
 
 



 6 

Slavnosti 485 let obce Pernink 
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Po stopách dolování zlata v Rotavě 
 

V sobotu 7. října se v Rotavě uskutečnil poznávací výlet Po stopách dolování zlata v Rotavě 
s geologem RNDr. Petrem Rojíkem. Expedice ze zúčastnila skupina lidí z Rotavy a okolních 
měst a obcí. Ušli jsme zhruba 6 km po lesích jihozápadně od Rotavy směrem k Anenskému 
údolí po takzvaném zlatém návrší Goldau. Zastavovali jsme se u různých pozůstatků důlních 
činností jako rýžovišť zlata, vyschlých vodních náhonů, báňských rybníků, průzkumných 
šachtic i zatopených šachet. Bylo to velmi zajímavé, pan Rojík dokázal přednášet tak poutavě, 
že tím dokázal vzbudit zájem všech účastníků. Navíc nám ukázal vzorky různých dobývaných 
hornin a předvedl měření obsahu kovů v horninách pomocí kapametru.  
 

 
 
 
Ke zpříjemnění přestávek nám pan Rojík předčítal přeložené ukázky z pověstí a z románů 
rotavské spisovatelky Polly Lederer i kraslického autora Roberta Hüllera o Goldě. 
Příjemné také bylo, že v lesích byla spousta hub :) Jediná nepříjemnost, která ale nikoho 
nepřekvapila a už vůbec nikoho neodradila, byl déšť ke konci cesty. V cíli na městském úřadě 
na všechny čekalo občerstvení – teplý čaj a káva a chleba se sádlem a cibulí. Navíc každý 
obdržel pamětný list, na který se pan Rojík těm, kdo měl zájem, ochotně podepsal. Všichni 
organizátoři této velmi vydařené akce si zaslouží poděkování. 

Bedřich Lühne ml. 
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Aktivní skupina Pernink pod záštitou obce pořádá 

cestovatelskou sousedskou besedu 

Napříč Novým Zélandem 
 

10.11.2017        19:00 hod. 

Komunitní centrum „KRUŠNOHORKA“ 

v I. patře (vchod z ulice Rennerova) 

Přednáší : Monika a Ladislav VETEŠNÍKOVI 

vstup zdarma 

 
 

                                                                                  Inzerce, služby 
 
 
 
 

 

NABÍDKA PŘEKLADATELSKÝCH A TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB  

z německého jazyka a naopak 

i s úředním (soudním) ověřením v okolí Vašeho bydliště. 

Nabízím 
- pečlivost a diskrétnost při kvalitním překladu 

(např. osobní, obchodní a právní dokumenty, 

 

různá vysvědčení a osvědčení, lékařské zprávy, 

pracovní smlouvy apod.), 

 

- tlumočení podle požadavků a potřeby zákazníka. 

 

Kontakt - č.: +420 736 609 537 
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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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                                                                               Kalendář akcí Pernink a okolí 
 
 
 
 
 
 

6. - 7.10.2017 Boží Dar Mezinárodní festival outdoorových filmů 

07.10.2017 Hřebečná Setkání u štoly Bílá holubice - spolek přátel dolu sv. Mauritius 

07.10.2017 Plešivec 7 pohoří -běžecký závod 

07.10.2017 Rotava 
Po stopách dolování zlata v Rotavě - poznávací vycházka s geologem 
Petrem Rojíkem 

07.10.2017 Jáchymov O Jáchymovský tolar - turistický pochod 

7. - 8.10.2017 Abertamy Závod psích spřežení 

08.10.2017 Jáchymov Drakiáda na Klobouku 

10.10.2017 Nejdek Jiří Stivín - koncert 

13.10.2017 Hroznětín 
Marcebila se probouzí - premiéra hororu o temné Flaschnerově skále. 
Proroctví budiž naplněno… 

14.10.2017 Jáchymov Luther mezi klášterem, rodinou a světem - přednáška 

14.10.2017 Horní Blatná Vinobraní - 10. ročník 

28.10.2017 Horní Blatná Běh na Blaťák 

10.11.2017 Pernink 
Cestovatelská sousedská beseda – Napříč Novým Zélandem –  
Monika a Ladislav Vetešníkovi          

11.11.2017 Boží Dar Halloweenský karneval 

24.11.2017 Potůčky Předčítání z knihy O Marcebile - Petr Mikšíček 

28.11.2017 Pernink Promítání a čtení z knihy O Marcebile - Petr Mikšíček 

26.11.2017 Pernink 
Rozsvícení vánočního stromu - vánoční jarmark, zpívání a soutěž 
"Perninský perník" 

 

 
Aktuální kalendář akcí najdete také na www.krusnehoryaktivne.cz nebo www.zivykraj.cz 
 
 
 
 
 
Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR  E 20101v 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 při OÚ v Perninku, T.G.M. 1, 362 36 Pernink. 
Upozorňujeme čtenáře, že dopisy od přispěvatelů jsou jejich projevy a vydavatel za tyto nenese odpovědnost a 

dále neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 
Ročník 34, číslo 10, vydáno 17. 10. 2017 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 
 

Sobota 4.11.  PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA (USA 2017) 
Dobrodružný. V dalším pokračování fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému 
se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských 
duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara (Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout 
z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého piráta - a zejména 
Jacka… Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario, Kevin R. 
McNally, Golshifteh Farahani, David Wenham, Stephen Graham, Geoffrey Rush ad. Režie: 
Joachim Rønning, Espen Sandberg.   Mládeži přístupno.  Délka filmu: 129 min.   Český dabing                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 11.11.   KŘIŽÁČEK   (ČR 2017) Drama 
Malý Jeník, jediný potomek rytíře Bořka (Karel Roden), se jednoho letního dne obléká do 
dětského brnění a utíká z domova v touze dosáhnout Svaté země. Samota, klopýtání přes 
kořeny a překonání strachu ze tmy se samy o sobě stávají vzrušujícím zážitkem… Dále hrají: 
Aleš Bílík, Matouš John, Jana Semerádová, Jiří Soukup, Michal Legíň, Šimon Vyskočil, Jana 
Ol'hová, Ivan Krúpa, Eliška Křenková ad. Režie: Václav Kadrnka. Mládeži přístupno.                              
Délka filmu: ca. 90 min.                                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 18.11.    VETŘELEC: COVENANT ( USA 2017) Sci-fi thriller 
Snímkem Vetřelec: Covenant se režisér Ridley Scott (Blade Runner, Gladiátor, Marťan) vrací 
do vesmíru, který sám stvořil ve Vetřelci, prvním filmu věnovaném nejstrašnějšímu 
mimozemskému monstru filmové historie. V nejnovější a ještě děsivější kapitole se připravuje 
posádka vesmírné lodi Covenant kolonizovat vzdálenou planetu na druhé straně galaxie. Nový 
svět, který nečekaně objeví, se jim z počátku zdá být dosud nezmapovaným idylickým rájem. 
Ve skutečnosti je to ale temný a brutální svět… Hrají: Michael Fassbender, Katherine 
Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Jussie Smollet, 
Callie Hernandez, Amy Seimetz, Nathaniel Dean, Alexander England, Benjamin Rigby ad. 
Doporučená přístupnost: od 15 let.                    Délka filmu: ca. 122 min.           Český dabing.                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 25.11.   BÁBA Z LEDU  (ČR 2017) Drama/komedie 
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) 
pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů 
(Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana Vilhelmová) a vnoučat. 
Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí 
na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství… Hrají: 
Hana - Zuzana Kronerová, Broňa - Pavel Nový, Ivánek - Daniel Vízek, Ivan - Václav Neužil, 
Kateřina - Tatiana Vilhelmová, Věra - Petra Špalková, Petr - Marek Daniel, Zuzana - Alena 
Mihulová, Ludva - Luboš Veselý, Bohouš - Josef Ježek, Květa - Marie Ludvíková, Boženka - 
Božena Černá, Vedoucí - Jiří Kuřina, Komentátor - Petr Kocián ad. Scénář a režie: Bohdan 
Sláma.  Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 106 min.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Úterý 28.11.    Petr Mikšíček:  Promítání a čtení z knihy o Marcebile  v 18 hodin 
 


