
                               28. ročník, rok 2011, číslo 11  
 

 

 

 

Vážení spoluobčané, milé děti! 
 
Rok se s rokem opět sešel a blíží se 
adventní čas. V letošním roce připadá 1. 
adventní neděle na 27. listopadu, chtěla 
bych Vás proto srdečně pozvat na tento 
den, abychom společně rozsvítili vánoční 
stromeček. Přijďte se zaposlouchat do 
vánočních koled a básniček, které si pro 
nás připravily děti z naší základní školy, 
školní družiny a mateřské školky pod 
vedením svých učitelek. Nebude chybět 
ani nabídka adventních věnců, drobných 
dárečků, samozřejmě také něco dobrého 
na zub a tradiční svařáček, tak 
nezapomeňte... 
 
 
 
V něděli 27. 11. 2011 od 15:30 začínáme a srdečně zveme na: 
 

Malý předvánoční trh, adventní zpívání a rozsvěcení vánočního stromku 
v parku naproti obecnímu úřadu. 

 
             Jitka Tůmová, starostka  
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Usnesení 11. zasedání ZO Pernink ze dne 17. 10. 2011  

 

1/11/11 ZO schvaluje  p..Štaubera pořizovatelem zápisu, p.  Mašek, p. Aizner ověřovatelé 
zápisu. Hlasování 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
2/11/11 ZO schvaluje program jednání 11. zasedání ZO. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
3/11/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 10. zasedání ZO. Hlasování: pro 9 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo 
4/11/11  ZO schvaluje pronájem odstavné plochy  p.p.č. 663/19 za cenu Kč 50000,- na období 
prosinec – březen/ rok v sezóně 2011/2012,2012/2013,2013/2014 panu Rudolfu Holému, 
Jáchymovská 360, Pernink, v případě, že nabídka nebude ze strany p. Rudolfa Holého 
akceptována, zůstane provozovatelem odstavných ploch Obec Pernink. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržely se  2 hlasy (Tůmová, Aizner) 
5/11/11 ZO schvaluje pronájem odstavné plochy p.p.č 316/1 o výměře za cenu Kč 50000,- na 
období prosinec-březen/rok v sezoně 2011/2012,2012/2013, 2013/2014 panu Franišku 
Štefanovi, Karlovarská 408, Pernink, v případě, že nabídka nebude ze strany pana Františka 
Štefana akceptována, zůstane provozovatelem odstavné plochy Obec Pernink. Hlasování: Pro 
7 hlasů, proti nikdo, zdržely se 2 hlasy (Tůmová, Aizner). 
Prodej pozemků určených na stavbu rod.domů po výstavbě domu a kolaudaci. 
6/11/11 ZO schvaluje prodej p.p.č. 782/24 o výměře 969 m2 panu Zoltánu Horňákovi,  na 
které postavil a zkolaudoval rodinný dům  za cenu Kč 47481,-dle smlouvy o smlouvě budoucí 
ze dne15.11.2004. Hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se n ikdo 
7/11/11 ZO schvaluje prodej p.p.č. 131/2 o výměře 489 m2 a stpč. 871 o výměře 167 m2 
která byla oddělena Geometrickým plánem č. 724-1225/2010 firmy Robin Baum  od původní  
p.p.č. 131/2 o výměře 656 m2 dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 11.4.2007, za cenu 
24000,- Kč. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
8/11/11 ZO schvaluje smlouvu o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby 
s Krajskou správou a údržbou silnic KK, a.s. na p.p.č. 2466/1 v k.ú.Pernink za cenu Kč 7830,- 
+ 20%DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
9/11/11 ZO schvaluje umístění automatické sněhosměrné stanice v areálu běžeckého kolečka 
firmou ČHMÚ Jablonec na. N. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
10/11/11 ZO pověřuje starostku jednáním s p. ing. Drahotou Jiří ohledně odstranění vraků na 
p.p.č. 191/ a schvaluje od 1.7.2011 nájem ve výši 5,-/M2/rok za p.pč. 191/10, který je povinen 
p. ing. Jiří Drahota uhradit nejpozději do 31.10.2011. Hlasování: pro: 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
 

Další jednání ZO se bude konat  21.11.2011. 
 

Úplné znění 11. zasedání ZO je k dispozici na internetových stránkách obce www.pernink.eu, 
nebo na úřední desce OÚ. Pokud budete mít zájem  o celé znění zasedání ZO Pernink, můžete 

si ho nechat  vytisknout v podatelně (infocentru) obce. 
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Zprávy ze základní školy 

 

Poznáváme se navzájem, poznáváme sami sebe a své okolí 
 

V tomto duchu se v září nesl kurz šesté třídy. Její žáci k tomu napsali: 
Přišli jsme z různých škol. Druhý stupeň a jeho vstup na něj je pro nás důležitý zážitek 
v životě. Národní školu jsme zvládli a život v novém školním kolektivu je pro nás výzvou. 
Krásné slunné prostředí, tichá příroda - sportovní areál Eduard u Jáchymova nám 
spolužákovskou vzájemnost přímo nabízel. Celý pobyt byl spíše pohybový s návštěvou 
památných míst v okolí. 
A jaký že jsme to měli vlastně program?  
Dopoledne výšlap na „Šlikovku“ v Novém Městě u Jáchymova, přes pracovní tábory Eliáš a 
Rovnost, u kříže na památku obětem jsme nechali naše „vzkazy“ v podobě kamínků, které 
byly podmínkou návštěvy tohoto pietního místa. Vytoužený oběd (borůvkové knedlíky) a 
polední klid. Odpoledne jsme strávili netradičními sporty – vory, překážky, zdobení stromu… 
Závěr sportovního odpoledne jsme se nechali překvapit krásným místním vodopádem. 
Večer jsme stihli tanečky i stezku odvahy. Ufff, náročný den byl za námi. 
To jsme ještě netušili, jaké zvláštní překvapení nám připravila naše učitelka paní 
Hejtmánková. Střelbou ze vzduchové pistole a malorážné zbraně jsme strávili celé dopoledne 
do odjezdu autobusu domů. 
Pobyt uzavřel svou poznámkou Štěpán Gordík: Kurz na Eduardu se mi moc líbil, pokoje byly 
hezké a s kamarády jsem si moc užil. Jídlo bylo výborné, na tůře jsem byl spokojen a nejvíce 
se mi líbilo překvapení. 

Žáci šesté třídy ZŠ Pernink 
 
 
 
 
 

Poznámka: Během pobytu napsali žáci své spolužačce Mirce Ličkové, která je na pobytu 
v Lázních Kynžvart, tři dopisy. 
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Malá sportovní olympiáda 
 

Po roční pauze jsme se první říjnový 
týden zúčastnili Malé sportovní 
olympiády okresního kola Karlovy 
Vary AŠSK v přespolním běhu. 
Pořadatelem byla ostrovská škola J. 
V. Myslbeka. 
Naši skupinu reprezentovaly školy: 
ostrovské J. V. Myslbeka, Májová, 
Masarykova a dále Merklín, 
Hroznětín a my - Pernink I. stupeň. 
Terénní trať na vršku za městem 
Ostrov nám připravila nelehké 
zápolení mezi soupeři škol. 
V některých kategoriích jsme zůstali 
poslední, jinde zase tak ve středu 
pole, ale světlý bod nám připravila 
Michalka Janecká v kategorii dívek 
druhých a třetích tříd, kde skončila na krásném třetím místě.  
Chyběli nám prvňačky a z tohoto důvodu jsme nemohli být vyhodnoceni jako družstvo. Do 
krajského finále postoupila ostrovská škola. A my? My jsme nasbírali opět jednu zkušenost, 
že zahálet se nevyplácí. A pro příště? Příště chceme být lepší! 
Perninskou školu reprezentovali – Filip Odrážka, Ondra a Jindřich Dudovi, Michalka Janecká, 
Adélka Olahová, Ríša Eret, Eliška Pošvová, Michalka Koubková a Roman Oláh. 
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Úspěch v běžeckém krosu 
 

Medailovou žní se stal krosový závod škol Svazku obcí Krušnohoří, který se konal v pondělí 
7. října v okolí nového infocentra v Merklíně. Naši školu reprezentovalo 16 závodníků, z 
nichž ani jeden neskončil poslední. Opravdu musíme ocenit pečlivou přípravu merklínských 
od začátku až do konce. Z této pohodové atmosféry jsme nemohli nepřivézt vítězné trofeje 
závodu. Opravdu se nám dařilo. Michalka Janecká a Filip Odvářka doběhli pro zlaté medaile 
ve své kategorii, stříbrné medaile jsme měli dokonce tři - od závodníků Ondřeje Dudy, 
Michaely Koubkové a Elišky Dáňové. A aby toho nebylo málo, získali Daniel Šebo, Ríša Eret 
a Roman Oláh bronzové kovy. Všichni závodníci dostali pamětní listy, ti na "bedně" krásné 
věcné ceny a diplomy, na které přispěly obce Merklín, Hroznětín, Abertamy a Potůčky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svátek dětského filmu jsme oslavili v Ostrově 
 

Druhý říjnový týden probíhal v Ostrově již 
43. ročník Dětského filmového a 
televizního festivalu Oty Hofmana, který 
nabízel mnoho filmů, pohádek a 
doprovodných akcí pro děti. Za soutěžním 
filmem Saxana a veletrh strašidel jsme 
tentokrát vyrazili i my. Nejenom filmy ale 
byly k vidění, také muzeum strašidel, 
filmové kostýmy nebo divadelní 
představení Čertova nevěsta. Celého tohoto 
dění se celkem zúčastnilo 65 dětí z 
perninské mateřské a základní školy. 
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Nové zájmové kroužky čekají na děti, které se nechtějí nudit   
 

S novým školním rokem jsme ve spolupráci s agenturou kroužky.cz připravili pro naše žáky 
nabídku zájmových kroužků. Pro nejmenší jsou to Angličtina hrou a Tanečky, pro děti školou 
povinné pak kroužky Dovedné ruce, 
Tvorba školního časopisu, Sportovně 
turistický a Angličtina. 
„Děti a jejich rodiče projevili 
největší zájem o sportovně turistický 
kroužek a o angličtinu. Ty  jsme 
začátkem října také zahájili. Ostatní 
kroužky na své zájemce teprve 
čekají, protože k otevření každého je 
zapotřebí nejméně osm zapsaných 
dětí,“ uvedla Ilona Höhnlová, 
učitelka z MŠ. 
Naše škola dále nabízí výuku hry na 
hudební nástroje, tato aktivita je pod 
záštitou Lidové školy umění Nová Role. 
 

Škola opět soutěží ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů 
 

Naše škola se zapojila do akce EU peníze školám, jednou z klíčových aktivit jsou přírodní 
vědy. Ekologický projekt, který jsme si vybrali, zaštiťuje pod dohledem karlovarského kraje 
společnost Elektrowin a jmenuje se Ukliďme si svět. Jeho náplní je „Intenzifikace zpětného 
odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu“. Sběrné místo je ve škole, která 
disponuje sběrnou nádobou a žáci do ní budou odevzdávat vysloužilé spotřebiče. Za sebrané 
spotřebiče obdrží škola motivační příspěvek. 
Sběr elektrospotřebičů může obsahovat všechny malé i velké domácí spotřebiče, elektrické 
nářadí a nástroje, respektive vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie. 
 

Pomoc rodičů a dalších vítáme! 
 

Projekt řídí Eva Hejtmánková, Jiří Soukup. Tel. škola: 353892216 
 

 
TJ Sokol Pernink 

 

Žáci a jejich čtyři podzimní výhry 
 

3. 9.  Zahájili žáci novou sezonu s mužstvem Jáchymova. Pěkné a vyrovnané utkání s mnoha 
šancemi na obou stranách skončilo smírně 3:3. Branky - Pavel Kotrla 2x a Petr Čečák 1x. 
 

10. 9. Odehráli jsme další utkání se spojeným mužstvem Bochov/Bečov. Dramatické utkání, 
které se podařilo našim hochům otočit přesto, že prohrávali. Nakonec zaslouženě vyhráli 4:3.  
Branky - Pavel Kotrla 2x a Petr Čečák 2x. 
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17. 9. Hráli naši žáci na domácím hřišti utkání s mužstvem Nejdku. Zápas byl vyrovnaný, ale 
rozhodla v něm zkušenost nejdecké jedenáctky a špatná koncovka žáků Perninku. Proto 
následovala krutá prohra 5:1.Branka - Ondřej Kašpar. 
 
1. 10. Naším soupeřem bylo kombinované mužstvo Kyselka/Vojkovice. Napínavé utkání 
pěkné úrovně, kde se šance střídaly na obou stranách, skončilo remízou 4:4.  
Branky - Petr Čečák 2x, Ondřej Kašpar a Pavel Kotrla. 
 
9. 10. Hrál se zápas Baník Pila : Sokol Pernink. Utkání bylo bojovné a naši žáci si udržovali 
mírnou převahu.  Podařilo se nám proměnit vytvořené šance a zápas skončil výhrou 4:1. 
Branky - Václav Mašek 3x a Pavel Kotrla. 
 
15. 10. Dorazil na hřiště v Perninku nováček soutěže, mužstvo Merklína. Po celé utkání měli 
perninští žáci převahu a podařilo se to potvrdit i střelecky. Zápas skončil výhrou Perninku 
11:0. Branky - Pavel Kotrla 7x, Václav Mašek 2x, Jiří Kotrla a Dominik Hanšut. 
 
22. 10. Čekal nás silný soupeř, kombinované mužstvo Lokomotiva KV/Kolová. Šlo o pěkné 
utkání s mnoha šancemi. První poločas naši kluci prohrávali 2:0, ve druhém se po všech 
stránkách zlepšili a podařilo se jim zápas otočit a nakonec zvítězit 3:2. Branky - Petr Čečák 
3x. 
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Pozvánka na den historie 

 

 JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH    
 

Úterý 8. 11. 2011 od 10:00 v tělocvičně ZŠ Pernink, 
přístupné veřejnosti 

 

Program:  
 

1. Beseda s místním občanem na téma - Příběhy bezpráví 
2. Prezentace žáků na téma historie 

- 6. třída: Pravěk a doba kamenná 
- 7. třída: Znám historii svého okolí od roku 1500 až 2000 
- 8. třída: Absolutismus Česka, Francie, Německa a Ruska 
- 9. třída: I. Světová válka 

3. Film Kráčmerové Krušných hor 
4. Hodnocení, kvíz 

 

 
 
 
 
 
 

Kominictví  Verner 
       
      Nabízíme: 
      
     •  Čištění komínů 
     •  Prohlídky spalinových cest dané         
         zákonem 

•  Revizní prohlídky odtahu spalin 
•  Vložkování komínů pro všechny  
       druhy  paliv 
•  Výstavba komínových těles 

ZKRÁTKA VŠE O KOMÍNECH  
 

Kontakt: 
 

Kominictví Verner, Boží Dar 
tel.: 603 498 814 

email: muj-kominik@centrum.cz 
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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 
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 

látek) 
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
• Vatované přikrývky, polštáře a deky 
• Obuv – veškerou nepoškozenou 
• Hračky – nepoškozené a kompletní 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce 
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
• znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční : 
dne:        pátek   18.11. od 9:00 do 16:00 hod. 
   sobota 19.11. 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: 

 
tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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Obecní úřad informuje          

 Vážení spoluobčané,  

od 1. ledna 2012 je účinná novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských 
průkazech. Po tomto datu se budou vydávat nové typy občanských průkazů, a to 
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem a občanský 
průkaz se strojově čitelnými údaji (e-OP). Současně se přestanou vydávat stávající občanské 
průkazy. Pro zajištění plynulého přechodu ukončení výroby stávajících občanských 
průkazů a zavedení výroby nového občanského průkazu je stanoveno přechodné období 
od 30. listopadu 2011 do konce roku 2011. 

Dne 30. listopadu 2011 je poslední možnost podat žádost o vydání občanského 
průkazu u matričního úřadu (Pernink) nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
mimo místo trvalého pobytu občana. 

Nejpozději 14. prosince 2011 je možné podat žádost o vydání občanského průkazu, 
podle účinné (stávající) právní úpravy, u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
(Ostrov) příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele.  

V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může občan požádat o vydání 
občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za který nebude 
vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá povinnost požádat současně o vydání 
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.  

Nejedná se o plošnou výměnu občanských průkazů. Občanské průkazy vydané do 
konce roku 2011 zůstávají v platnosti, ale ve chvíli, kdy po 1. lednu 2012 skončí občanovi 
platnost občanského průkazu, na základě žádosti dostane již nový občanský průkaz. 

Od 1. ledna 2012 lze podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými 
údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanského průkazu se strojově čitelnými 
údaji jen u úřadů obce s rozšířenou působností (OSTROV). Občanský průkaz se strojově 
čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem bude vydáván za poplatek ve výši 500  
Kč. Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí 
zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k dalšímu digitálnímu zpracování. 
Platnost občanského průkazu je pro občany starší 15-ti let 10 roků. Nově bude také možné 
žádat o vydání e-OP pro děti mladší 15-ti let. Tento doklad bude mít platnost 5 let a správní 
poplatek za jeho vydání bude 50 Kč.  

Na občanském průkazu už nebudou moci být zapsány děti, manžel, manželka ani 
partner a partnerka. Zůstane ale možnost požádat o zapsání vysokoškolského titulu. 

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů obsahuje údaje stanovené zákonem o 
občanských průkazech a fotografii občana. Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově 
čitelných údajů přijímá obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je občan 
hlášen k trvalému pobytu. Občanský průkaz bude mít omezenou dobu platnosti 1 měsíc a 
bude se vydávat při oznámení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu. 
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Zavádění nového systému ve vydávání občanských průkazů způsobí dočasná omezení 
a odstávky nejen na úseku občanských průkazů, ale i cestovních dokladů. Z výše uvedených 
důvodů dojde k odstávkám a časovému omezení nabírání žádostí, jak cestovních dokladů, tak 
občanských průkazů. Odstávky jsou plánovány od 17. listopadu 2011 do 21. listopadu 
2011 a od 23. prosince do 2. ledna 2012. V období odstávky nebude možné zpracovávat 
žádosti o vydání e-pasů (cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s 
biometrickými údaji), ani nebude možné e-pasy předávat. Odstávka se netýká vydávání 
cestovních pasů typu „blesk“, což je cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat 
s biometrickými údaji a s dobou platnosti 6 měsíců. Tento doklad není možné použít k 
vycestování do všech zemí! 

Posledním dnem pro podání žádosti o zapsání titulu do vydaného e-pasu je 19. 
prosinec 2011. Do již vydaných cestovních pasů je možné zapsat titul do 31. prosince 2011. 
Od 1. ledna 2012 se tituly do cestovních dokladů zapisovat nebudou. 

                                                                   Ve spolupráci s MÚ Ostrov – Klára Grohová  
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Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 

 

Sobota 5.11.   VIDITELNÝ SV ĚT  (Slovensko 2011) Thriller 
Nikdy nevíte, kdo se zrovna dívá. Máte pocit, že vás někdo sleduje? Může to být osamělý 
čtyřicátník, jehož vlastní život je tak prázdný, že parazituje na životech jiných. Možná mu 
bude stačit, že vás pozoruje, nebo bude chtít do vašeho života aktivně vstoupit. Pro jistotu se 
ale vždycky připravte na nejhorší, jak líčí temný psychologický thriller s Ivanem Trojanem v 
hlavní roli. Dále hrají: Jana Hlaváčová, Kristína Turjanová, Dagmar Bruckmeyer, Martin 
Mňahončák, Ivan Palúch, Marián Mitaš, Dagmar Bajnoková, Peter Trník ad. Režie: Peter 
Kryštúfek.      Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 104min.    Původní znění.                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 12.11.  ZROZENÍ PLANETY OPIC   (USA 2011) Akční sci-fiMísto evoluce … 
revoluce. Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu, místo toho jsme přišli o pozici pánů tvorstva.  
Zrození planety opic barvitě a napínavě líčí revoluci, která vedla k tomu, že nás na piedestalu 
civilizace vystřídali nižší primáti. Remake kultovní klasiky je unikátní v tom, že je z větší 
části líčen z pohledu opic, a také tím, že v něm nehrají herci v maskách, ale primáti, kteří jsou 
jako živí. Slůvko „jako“ je velmi důležité, protože většina z nich existovala pouze v 
počítačích trikové společnosti Weta Digital, která celý svět okouzlila Avatarem. Hrají: James 
Franco, Freida Pinto, Andy Serkis, Tom Felton, Brian Cox ad. Režie: Rupert Wyatt 
Doporučená přístupnost: od 12 let.      Délka filmu: ca. 105 min.          České titulky.                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 19.11.  SUPER 8  (USA 2011) Sci-fi 
Jsou tady…Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit zombie 
horor, ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že výsledný film bude ještě děsivější, než 
zamýšleli. Jeden z nejoriginálnějších tvůrců současnosti J. J. Abrams (série Ztracení, Mission: 
Impossible 4) spojil síly s největším hollywoodským expertem na mimozemšťany Stevenem 
Spielbergem a společně natočili film, p ři jehož sledování si nutně vzpomenete na E. T. 
Mimozemšťana nebo na Blízká setkání třetího druhu. Hrají: Joel Courtney, Kyle Chandler, 
Elle Faning, Riley Griffiths, Ryan Lee ad.            Mládeži přístupno.                 Český dabing .                                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 26.11.  OŠETŘOVATEL  (USA 2011) Rodinná komedie 
Zvířata ve Franklin Park Zoo zbožňují svého laskavého ošetřovatele Griffina Keyese (Kevin 
James). Griffin, kterému je příjemněji ve společnosti lva než ve společnosti ženy, usoudí, že 
jedinou jeho možností, jak najít dívku svých snů, je odejít ze zoo a najít si zajímavější práci. 
Zvířata se v záchvatu paniky rozhodnou porušit svá prastará pravidla mlčení a odhalí své 
největší tajemství: umí mluvit! Aby Griffina přiměla zůstat, rozhodnou se mu udělit lekce 
seznamování a dvoření – ve zvířecím stylu. Ve filmu dále hrají Rosario Dawson a Leslie 
Bibb. Režie: Frank Coraci.                                   Délka filmu: ca. 104 min.        Český dabing.  


