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     27. ročník, rok 2010, číslo 11 
 

Vážení spoluobčané! 
 
Dovolte mi, abych Vám poděkovala za vysokou účast v letošních komunálních 
volbách. V pátek a v sobotu 15. a 16. října přišlo v Perninku k volbám 64,81% 
oprávněných voličů, tedy 361 lidí z celkem 557. Vašimi hlasy jste rozhodli, kdo 
bude v příštím volebním období pracovat v zastupitelstvu obce, přičemž 
nejvyšší počet hlasů obdržela Jitka Tůmová (219 hlasů), následovali Petr Groh 
(218 hlasů), ing. Ladislav Vetešník (217 hlasů), Alois Štauber ml. a Václav 
Mašek ml. (oba 196 hlasů), dále pak Jaroslav Aizner (164 hlasů), ing. Jana 

Kokrhelová (146 hlasů),  Rudolf 
Höhnl (146 hlasů) a Iveta Dibelková 
(135 hlasů).  
Volební strana Pernink náš domov 
získala 6 mandátů, volební strana 
Pro Pernink společně získala 3 
mandáty. Náhradníky strany Pernink 
náš domov jsou: 1. Jaroslav Novotný 
(173 hlasů), 2. Karel Kunst (186 
hlasů), 3. Karel Pošva (192 hlasů). 
Náhradníci Pro Pernink společně: 1. 
Rudolf Holý (126 hlasů), 2. Jan 
Doležel (123 hlasů), 3. David Jindra 
(120 hlasů), 4. Bohumil Křepelka 
(121 hlasů), 5. Václav Vostrovský 
(115 hlasů), 6. Jiří Dibelka (84 
hlasů). Ustavující zastupitelstvo 
obce bude  zasedat v pondělí 8. 
listopadu od 18.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ. Věříme, že rádi 
přijmete pozvání... 
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V posledním zpravodaji jsme chválili spolky, sdružení a občany, kteří 
spolupracují s obcí na různých akcích, zapomněli jsme přitom ale na jednu 
důležitou organizaci, která se pravidelně zúčastňuje kulturních, společenských či 
sportovních akcích. Tou je naše základní škola a mateřská škola. Bez pochopení 
vedení školy, pedagogického sboru a samozřejmě i obětavosti učitelek 
z mateřské školy a ze školní družiny by nevznikly tradiční akce jako je dětský 
den, nebo adventní zpívání u vánočního stromečku a spousty dalších akcí. Takže 
už se těšíme na 1. adventní neděli, která připadá letos již na 28. listopadu. 
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na Lesopark vedle obecního úřadu, ráda 
bych Vás o této akci více informovala. Aktuálně je tato část lesa přístupná sítí 
cest a pěšin, hlavní dvě cesty slouží jako spojnice k místnímu nádraží a jsou 
využívány pro přístup lesní správy na pozemky. Kromě toho jsou v lese patrné 
původní pěšiny, které vedly k soše a k dnes už zaniklému kopci s památným 
kamenem, k altánu a ke studánce. V rámci projektu revitalizace Lesoparku dojde 
k obnově všech těchto hlavních cest a k výstavbě nových spojovacích cest. Dále 
bude obnoveno zajímavé místo „šněkovitý kopec“ a upraveno okolí kolem 
sochy. Budou zřízeny značené vstupy do lesoparku ze tří stran. Navržené řešení 
lesoparku předpokládá využití vodního prvku v místě stávající nádrže jezírka, 
pro zásobování vodou bude použito původní prameniště, sběrné jímky a nově 
položené přírodní potrubí. Vodní prvek bude obsahovat umělé vodní koryto 
s trvalým průtokem z prameniště, odtok bude sveden do dešťové kanalizace 
v Meinlové ulici. Na místě, kde bylo dříve oválné jezírko, bude vybudován 
vodní prvek s obdobným tvarem i funkcí – studánka s kaskádovým přítokem a 
s odtokem potůčkem ve dně původního jezírka, dále bude obnoven altán v místě 
původního osazení, nová odpočinková místa budou vytvořena v podobě 
oválných ploch s pískovým povrchem a lavičkami.  Bude upravena plocha 
mýtiny pro další využití a doplněn mobiliář. Na vstupních cestách do lesoparku 
budou osazeny portály, na všech význačných místech budou  umístěny 
informační tabule. Veškeré náklady na obnovení lesoparku v Perninku nese 
společnost Lesy ČR, obec se na financování této akce nepodílí. To, jak bude 
lesopark vypadat, si můžete prohlédnout na úřední desce stavebního úřadu v 1. 
patře budovy OÚ. 
Na závěr bych chtěla upozornit na fakt, že od listopadu 2010 platí nová obecně 
závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Pernink. Tato OZV č. 1/2010 rovněž 
stanovuje komunikace a pozemky, na kterých z důvodů nebezpečného terénu, 
velkého sklonu ulice, či nezpůsobilého terénu (např. v zimním období na nichž 
obec pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost) nelze 
provádět svoz směsného odpadu. Tato OZV č. 1/2010  ruší OZV č. 2/1998, dle 
které byly sepsány původní smlouvy. Proto budete postupně vyzváni, aby jste se 
dostavili k podpisu nové smlouvy. Děkujeme za pochopení.   

 Vaše Jitka Tůmová 
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                                         Usnesení 46. zasedání ZO Pernink 
 
46. zasedání ZO Pernink konané dne 27.9.2010  
1/ 46/10 ZO schvaluje program jednání 46. zasedání včetně jeho doplnění 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
2/46/10 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 45. zasedání ZO. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
3/46/10 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ k 30.6.2010 
hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo,zdržel se nikdo 
4/46/10 ZO schvaluje podmínky a pravidla pro prodej pozemků určených pro 
stavbu rodi.domy podmínky a pravidla jsou součástí zápisu 46. zasedání. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
5/46/10 ZO si vyhrazuje právo schvalovat záměr prodeje všech ostatních 
pozemků v k.ú.Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/46/10 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.6.2010. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
7/46/10 ZO schvaluje vnitřní směrnice obce č. 1/2010, 2/2010 a 3/2010 
hlasování:  pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo, nehlasoval p. Höhnl pro 
nepřítomnost 
8/46/10 ZO ruší obřadní den 16.10.2010 a schvaluje náhradní termín 
30.10.2010. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo, nehlasoval p. 
Höhnl pro nepřítomnost 
9/46/10 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ 
Distribuce, Děčín č. IP12-0001036-1 a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
10/46/10 ZO schvaluje vyhlášku č. 1/2010 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem. Hlasování:pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo 
11/46/10 ZO schvaluje záměr pronajmout čp. 308 panu Martinu Müllerovi  
Školní louka 364 za cenu Kč 107144  ročně na dobu 10-ti let A pověřuje 
starostku obce přípravou smlouvy o nájmu a jejím podpisem. Hlasování: pro 9 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
12/46/10 ZO schvaluje prodej p.p.č.  939/11 o výměře 1085 m2 , sptč. 855 o 
výměře 32 m2, sptč. 854/1 o výměře 69 m2 a stpč. 854/2 o výměře 17 m2, které 
byly odděleny z p.p.č. 939/11 manželům Romanovi a Heleně Kalánovým za 
cenu Kč 36,-/m2 s tím, že manželé Kalánovi ponesou veškeré náklady spojené 
s převodem nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí a pověřuje starostku 
vypracováním a podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
13/46/10 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 353/1 a 354/17 manželům 
Kubrychtovým za cenu Kč 25,-/m2 s tím, že manželé Kubrychtovi ponesou 
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náklady spojené s převodem nemovitosti  daně z převodu nemovitostí a vkladu 
do KNa pověřuje starostku vypracování a podpisem kupní smlouvy. 
Hlasování: pro 8 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo, nehlasovala Dibelková pro 
nepřítomnost 

 
 

Úplné zn ění 46. zasedání ZO je k dispozici na internetových stránkách obce 
www.pernink.eu , nebo na ú řední desce OÚ. Pokud budete mít zájem  o celé 

znění  zasedání ZO Pernink, m ůžete si ho nechat  vytisknout v 
podateln ě (infocentru)  obce. 

 
 

 
ZŠ a MŠ Pernink 

 
Po stopách Emila Zátopka 
 

První říjnový týden jsme na 
fotbalovém hřišti absolvovali školní 
kolo sportovní soutěže štafetového 
běhu Zátopkova štafeta.  
 

Distance: 
I. stupeň:     5000 m 
II. stupeň:   10000 m

Každý žák absolvoval jedno kolo fotbalového hřiště, předávkou štafetovým 
kolíkem poslal žáka do dalšího běžeckého úseku. Celkem žáci běželi dvacet 
čtyřikrát a závěrečný úsek (finiš) byl na třídním učiteli. 
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Výsledky:           čas 
 

II. stupeň 1. místo  6. třída +  p.Tyrová          32:40 
  2. místo  9. třída +  p. Hejtmánková         33:05 
  3. místo  7. třída +  p. Dibelková          34:04 
  4. místo  8. třída +  p. Freudová          34:10 
 
I. stupeň                 16:20 
 
 
Při slavnostním vyhlášení před školou jsme obdrželi malé věcné ceny a 
sladkosti. Sice nám počasí nepřálo, ale nám to nevadilo, protože se nám 
Zátopkova štafeta moc líbila. 
 
           Žáci ZŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Naběhané kilometry v Cooperově testu 
  
V půlce října jsme na škole vyhodnotili soutěž o nejlepšího běžce/běžkyni v 
Cooperově testu. Tato disciplína spočívá v tom, že žák v časovém limitu 12 
minut naběhá určitý počet metrů, respektive kilometrů. A vyhrává samozřejmě 
ten, kdo naběhal nejvíce. 
V loňském školním roce se soutěže zúčastnilo 38 žáků, letos jich bylo 34. 
Loni tuto disciplínu vyhrála Tereza Doleželová s výkonem 3250 m. Letos 
skončila druhá, ale s o hodně lepší vzdáleností: 3470 m. Vítězem se tak stal Petr 
Malý, který z loňského třetího místa úžasně poskočil na místo první výkonem:  
4030 m (loni 3200 m). 
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Odměnili jsme pět nejlepších: 
 

1. místo   Petr Malý   4030 m 9. třída 
2. místo  Tereza Doleželová  3470 m 7. třída 
3. místo  Roman Kalán  3270 m 6. třída 
4. místo  David Braný  3230 m 8. třída 
5. místo  Jiří Nedoma   2870 m 8. třída 

 

Abyste měli představu a mohli se porovnat s výkonem Petra Malého, museli 
byste za 12 minut oběhnout desetkrát fotbalové hřiště. 
Celkově jsme všichni v květnu 2010 naběhali 84 kilometrů (38 účastníků) a 
v říjnu 2010  82 kilometrů (34 účastníků). 
 

Mladší žáci soutěžili až do poslední 
vteřinky a sil 
Soutěž se konala i pro děti z I. stupně, 
zatímco starší žáci běhali již zmíněných 
12 min., ti menší měli na běh poloviční 
čas a celkem naběhali 15 kilometrů. 
Tohle zápolení si děti vyzkoušely v pátek 
15. 10. při sportovních hrách, kde mimo 
jiné soutěžily i v dalších netradičních 
disciplínách. Pro nepřízeň počasí vše 
proběhlo v KC. A jak jejich srovnání 
s druhým stupněm dopadlo? 
Ukázali jim to? Ano. Žáci soutěžili až do 
poslední vteřinky a sil. 
 

Výsledky: 
 

 Hoši       Dívky 
1. Daniel Klimm  1202 m  1. Miroslava Ličková 1072 m 
2. Vilém Abrahám  1156 m  2. Eliška Pošvová  1002 m 
3. David Beňovský 1077 m  3. Ha Ngoc Thu-Monika   962 m 
4. Marek Beňovský 1053 m  4. Melánie Bílá    960 m 
5. Jiří David   1044 m  5. Kateřina Čadková   800 m 
6. Honza   1043 m 
7. František Šimr  1000 m 
8. Benjamín Beseda   952 m 
9. Jaroslav Svoboda   914 m 
10. Richard Eret    869 m 
 

Žáci byli odměněni diplomem a malou sladkou cenou. Za pomoc při soutěži 
děkuji osmé třídě. 
 

Eva Hejtmánková 
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Klokan přiskákal až do Perninku 
 
Osmáci a deváťáci naší školy v říjnu absolvovali školní kolo celostátní soutěže 
Přírodovědný klokan, pořádané Přírodovědnou fakultou University Palackého v 
Olomouci. Každý soutěžící žák obdržel osvědčení o účasti v Přírodovědném 
klokanovi, ti nejlepší věcnou cenu. Dosažené výsledky obdrží olomoucká 
fakulta, aby mohla porovnat úroveň znalostí žáků z celé ČR. 
 
Pro vaši představu uvádíme typickou otázku testu:  
Které z těchto tvrzení je správné: „Angínu způsobují…“: A) Bakterie      
B) Viry C) Prvoci D) Bi číkovci E) Plísně 
A) je správně 
 
Pořadí do šestého místa : 

1. Pavlína Cejpková   59 b   9. třída 
2. Jakub Forejt    52 b   8. třída 
3. Bohuslav Musil   48 b   8. třída 
4. Monika Dupačová   42 b   8. třída 
5. Daniel Šimr    39 b   9. třída 
6. - 8. Marcel Procházka  34 b   9. třída 

     David Braný   34 b   8. třída 
     Tomáš Walter   34 b   9. třída 

             
   Plný počet bodů byl 96... 
                 
 
                    Eva Hejtmánková  
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ ZA KNIHY 
 
Učitelé a žáci základní a mateřské školy v Perninku děkují všem sponzorům, 
kteří byli tak laskaví a zakoupili nám úžasné knihy, které můžeme využít ke 
zpestření naší výuky. Jedná se o 6 titulů pro mateřskou školu, 10 titulů pro žáky 
na 1. stupni a 3 tituly pro žáky na 2. Stupni, v celkové částce 2600 korun. 
 

Jsou to: Pan Patrik Kraft, paní Eva Nováková, pan Miroslav Benda, paní Milena 
Plechatá a pan Milan Junek. 
Za ochotu děkujeme nejen těmto sponzorům, ale i paní Jiřině Laubendorfové ze 
spolku Život a zdraví OS v Lokti. 
     

Základní a mateřská škola Pernink 
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TJ Sokol Pernink 

 

 
Výsledky říjnových zápasů v podání žáků 
 
10. 10. Útvina : Pernink  3 : 1 
Bojovné utkání, ve kterém nakonec byli šťastnější domácí hráči. Naši branku 
vstřelil P. Lobodáš. 
 
16. 10. Bochov : Pernink 4 : 0 
Žáci Bochova potvrdili první místo v tabulce a dali nám lekci v rychlých 
protiútocích, které se nám nedařilo blokovat. Dobře chytal a další šance 
protihráčů zmařil náš gólman Honza Sedlecký. 
 
24. 10. Pernink : Nejdek 0 : 8   
Výborně hrající Nejdek našim klukům moc šancí nedal, výsledek je pro nás dost 
krutý. 
 
28. 10. Pernink : Útvina 1 : 2 
Obě mužstva sehrála moc pěkné utkání plné bojovnosti a mnoha šancí. Naši 
kluci byli v poli trochu lepší, ale opět nás zradila koncovka, naše největší slabina 
v tomto zápase. Naši jedinou branku po skrumáži ve vápně dal P. Kotrla. 
 
31. 10. Pernink : Pila  4 : 0 
V dohrávaném utkání měli naši kluci herní převahu. Opět problém v koncovce, 
snad naše podzimní prokletí. První poločas 0 : 0, ve druhém poločase se 
bojovností a trpělivostí podařilo zlomit prokletí a podařilo se branku vstřelit. 
Kluci makali dál a přidali další tři. Našimi střelci byli P. Lobodáš 3x a P. Kotrla 
1x. Pochvala celému mužstvu za pěkný zápas. 
 
Tréninky a zimní příprava pokračuje každou sobotu v naší nové hale od 17 do 
19. hodin. 
 

Trenér Václav Mašek 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je 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 
 

• Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a 

zbytky látek) 
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
• Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky 
• Obuv – veškerou nepoškozenou 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 

� ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – 
        z ekologických důvodů 
� nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
� znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne:   čtvrtek 18.11. od  9:00 do 16:00 hod. 
        pátek  19. 11. od 9:00 do 16:00 hod. 

  sobota 20.11. 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 na tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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Vážení spoluob čané ! 
 

Děkujeme Vám za projevenou p řízeň v komunálních volbách. 
Velmi si vážíme Vašich hlas ů, které jste nám v ěnovali a doufáme, 
že nás i nadále budete podporovat svou p řítomností na ve řejných 

zasedáních obecního zastupitelstva v Perninku . 
 

Děkujeme ! 
 

Sdružení nezávislých kandidát ů 
a politického hnutí starostové a nezávislí 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

________________________________________________________ 
 

Upozorňujeme čtenáře Perninských novin, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech, 
popř. v příspěvcích, které nepřipravuje Informační centrum při OÚ Pernink. Za obsah článku 
odpovídá autor. 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.  
Děkujeme. 

Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 

       
     PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA 
 
         NABÍZÍ:                                         Milan Vachel                                                 

• Brikety                                           Žižkova 896            
• Mostecké uhlí                                (naproti radnici)  
• Pytlované brikety                           362 21 Nejdek         
• Dřevěné brikety 
• Pytlované dřevo 
• Rozvoz pytlovaných briket po domluvě 
• Doprava sypkých materiálů 

 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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Kulturní a sportovní kalendář podzim 2010 

 
6.11. FILMOVÝ FESTIVAL 
- na téma: relikviář sv. Maura / dokumenty České televize Zámek Bečov, St.hrad 
a zámek Bečov, 353 999 394, Bečov nad Teplou 
10.11. FANTASY OF DANCE - MAGIC STORY, irská taneční show 
slovenského souboru Merlin Karlovarské městské divadlo 
13.11. HISTORICKÁ PŘEDNÁŠKA Královská mincovna,  Jáchymov 
13.11. SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ S LAMPIONOVÝM PRŮVODEM 
náměstí Karla IV, Nejdek 
17.11. - ???? BANÁNÍ (do roztrhání) - výstava, studentské plakáty ke státnímu 
svátku Boje studentů za demokracii v podchodu u galerie Galerie Supermarket 
WC, PROTEBE live, Karlovy Vary 
19.11. - 09.01. PAPÍROVÉ BETLÉMY - výstava betlémů, je doplněna 
adventními pohlednicemi. Vernisáž výstavy 18.11. od 17:00 Muzeum v Nejdku 
27.11. ADVENTNÍ KONCERT - komorní těleso DaD kvintet z K. Varů 
Královská mincovna, Jáchymov 
27.11. MRAZÍK - MUZIKÁL NA LEDĚ, populární pohádkový příběh na 
bruslích (spousta efektů, vylepšené scénky, skvělé herecké obsazení) KV Arena 
28.11. VÁNOČNÍ TRHY A ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU u 
Radnice, Jáchymov 
28.11. ADVENTNÍ KONCERT Kostel sv. Anny v Sedleci, OS na záchranu 
kostela, Karlovy Vary 
28.11. MRAZÍK - MUZIKÁL NA LEDĚ, populární pohádkový příběh na 
bruslích (spousta efektů, vylepšené scénky, skvělé herecké obsazení) KV Arena, 
KV Arena, 359 909 111, Karlovy Vary 
28.11. VÁNOČNÍ TRHY nádvoří Statku Bernard, Statek Bernard, Královské 
Poříčí 
 

Srdečně Vás zveme na 
    

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍADVENTNÍ ZPÍVÁNÍADVENTNÍ ZPÍVÁNÍADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ    
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMUHO STROMUHO STROMUHO STROMU, 

které se bude konat v neděli 
28.11.2010 od 16:30 hodin 

v parku naproti obecnímu úřadu. 

 
Předvánoční pohoda u vánočního stromu s našimi dětmi. 
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Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
Sobota 6.11.   KAJÍNEK  (ČR 2010) Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího 
Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému 
útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. 
Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno tajemstvím. Filmový Kajínek je silným 
příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně 
hledající nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem 
manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat 
svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky? Hrají: atiana Vilhelmová, Konstantin 
Lavroněnko, Boguslaw Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, Václav Noid 
Bárta, Deana Horváthová-Jakubisková, Ken Dunken, Alice Bendová ad. Režie: Petr Jákl 
Doporučená přístupnost: od 15 let.                                                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 13.11.  ČARODĚJŮV UČEŇ  (USA 2010) Balthazar Blake (Nicolas Cage) je 
čarodějným mistrem, který se v současném Manhattanu snaží ubránit město před svým 
úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem (Alfred Molina). Balthazar na to ale sám nestačí a 
proto vyhledá pomoc Davea Stutlera (Jay Baruchel), zdánlivě obyčejného člověka, který v 
sobě ale ukrývá netušené možnosti, a učiní z něj navzdory jeho pochybám svého učně. 
Čaroděj svého nedobrovolného žáka v rychlosti zasvětí do základů tajného umění magie a 
kouzel a společně se tato neobvyklá dvojice pokouší s pomocí svých schopností postavit 
jedněm z nejagresivnějších – a nejzákeřnějších – čarodějů všech dob. Dave je nucen v sobě 
najít veškerou odvahu k tomu, aby jako Čarodějův učeň svůj výcvik přežil, zachránil město a 
získal srdce své vyvolené. Hrají: Nicolas Cage, Monica Bellucci, Jay Baruchel, Toby Kebbell, 
Alfred Molina, Teresa Palmer ad. Režie: Jon Turteltaub       České titulky.                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 20.11.  POSLEDNÍ VLÁDCE V ĚTRU  (USA 2010) Fantasy Poslední vládce větru 
je adaptací populárního animovaného seriálu, který hltají děti ve více než 120 zemích světa. 
Film se odehrává ve světě zničeném vyčerpávající válkou. Žijí v něm čtyři národy, které 
vyznávají vždy jeden ze čtyřech základních elementů – oheň, vodu, vzduch a zemi. Ohnivý 
národ usiluje o celosvětovou dominanci a svým sousedům nabízí jen dvě možnosti – porobení 
nebo totální vyhlazení, respektive vypálení. Jedinou nadějí utlačovaných národů byli 
donedávna jejich mistři, kteří dokázali vybrané elementy používat jako zbraně. I ty se ale 
Ohnivému národu postupně podařilo eliminovat. Teď jeho vojska nezadržitelně postupují na 
hlavní město Vodního kmene a zdá se, že není síly, která by je zastavila… Hrají: Noah 
Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson Rathbone, Cliff Curtis ad. Režie: M. Night 
Shyamalan.     Mládeži přístupno.    
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 27.11.  AGORA  (Španělsko 2010) Historický film. Roku 391 n.l. se svět navždy 
změnil. AGORA je výletem do starověkého Egypta, do mýtického města Alexandrie za 
událostmi, které vedly k dramatickému zničení nejvýznamnější knihovny své doby. 
Knihovny, která je dodnes symbolem moudrosti a vzdělanosti antického světa i jeho 
postupného zániku…Hrají: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom, 
Michale Londsdale, Rupert Evan ad. Režie: Alejandro Amenábar 
 Doporučená přístupnost: od 12 let.            České titulky.          ŠÚ projekce.       


