
    31. ročník, rok 2014, číslo 11 

 

 

V neděli 30. 11. 2014 Vás srdečně zveme na 

VÁNOČNÍ JARMARK, 

který začne v 16 hodin  

v parku naproti obecnímu úřadu v Perninku 

a dále na 

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ 

A ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMU , 

od 17 hodin. 

Předvánoční pohoda u vánočního stromu s našimi dětmi. 

 

 
 

V případě zájmu prodávat Vaše výrobky nebo produkty na Vánočním jarmarku,  
se přihlaste nejpozději do 24. 11. 2014 na obecním úřadě v Perninku.  

Děkujeme. 
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Vážení spoluobčané,  

je po volbách a podle dosažených výsledků jednotlivých volebních subjektů se vše 
chystá k zahájení nového čtyřletého volebního období, kdy bude obec spravovat zvolené 
zastupitelstvo.  

Velká část voličů vložila své naděje do kandidátů, kteří v předchozích letech stáli v čele naší 
obce, tedy do sdružení „Pernink, náš domov“. Využíváme proto této příležitosti a upřímně 
děkujeme voličům, kteří se nás rozhodli podpořit a ocenili tím i naši práci v minulosti. Vaše 
projevená důvěra je pro nás velkým povzbuzením a hlavně závazkem. Budeme pracovat tak, 
abychom Vás nezklamali!  

Všem, kteří se dostali do zastupitelstva obce gratulujeme, a pevně věříme, že 
společnými silami budeme dál usilovat o rozkvět naší obce.  

Jitka Tůmová, starostka obce 
Ladislav Vetešník, místostarosta obce 

 

 

Poděkování voličům 

Chtěl bych touto formou velice poděkovat za důvěru občanům obce Pernink, kterou 
vyjádřili Sdružení nezávislých kandidátů a hnutí Starostové a nezávislí „PRO PERNINK 
SPOLEČNĚ“ v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 do ZO Pernink. Mohu vás i 
všechny občany jménem našeho Sdružení ujistit, že se budeme snažit hájit v co největší 
možné míře zájmy občanů naší obce a prosazovat náš volební program. 

Rudolf Holý,  

lídr kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů a hnutí Starostové a nezávislí  

„PRO PERNINK SPOLEČNĚ“ a nově zvolený zastupitel obce Pernink. 

 

 

           Usnesení 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva ze 3. 11. 2014  
 
 
1/1/14 ZO určuje ověřovateli zápisu p. ing. Ladislava Vetešníka, p. Petra Groha a 
pořizovatelem zápisu p. Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/1/14 ZO schvaluje program jednání ZO: 1. volba starosty a místostarosty, 2. Zřízení 
finančního a kontrolního výboru,  3. Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů ZO, 4. 
uzavření smlouvy č. 14195123 o poskytnutí podpory se SFŽP ČR se sídlem Kaplanova 
1931/1, 14800 Praha 4, 5. závěr. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo.       
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3/1/14 ZO volí a schvaluje do funkce starostky obce pro volební období 2014-2018  p.  Jitku 
Tůmovou, kdy starostka je dlouhodobě uvolněným členem zastupitelstva obce. Hlasování: pro 
6 hlasů, proti 1 hlas (slečna Dagmar Junková), zdržely se 2 hlasy (pánové Rudolf Holý a 
Miroslav Janecký). Návrh byl přijat, o druhém kandidátovi se již nehlasovalo. 
 

4/1/14 ZO volí a schvaluje do funkce místostarosty pro volební období 2014-2018 pana                                  
ing. Ladislava Vetešníka, kdy místostarosta je neuvolněným členem zastupitelstva obce. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržely se 3 hlasy (slečna Dagmar Junková, pánové 
Rudolf Holý a Miroslav Janecký). 
 

5/1/14 ZO Pernink zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory jsou tříčlenné. 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

6/1/14 ZO volí a schvaluje do funkce předsedy finančního výboru pana Aloise Štaubera. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (pan Miroslav Janecký). 
 

7/1/14 ZO volí a schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru pana Petra Groha. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo,  zdržely se 3 hlasy (slečna Dagmar Junková, pánové 
Rudolf Holý a Miroslav Janecký). 
 

8/1/14 ZO volí a schvaluje za členy finančního výboru paní Janu Däubnerovou a pana 
Rudolfa Kokrhela ml. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

9/1/14 ZO volí a schvaluje za členy kontrolního výboru paní Terezu Machovou a pana Jana 
Doležela. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

10/1/14 ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměnu 
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce takto: místostarosta Kč 
7509,-, předseda výboru zastupitelstva Kč 1060,-, člen výboru zastupitelstva Kč 750,-, člen 
zastupitelstva bez dalších funkcí Kč 460,-. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto 
usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, kterého se zúčastnil. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo,  zdržely se 3 hlasy (slečna Dagmar Junková, pánové 
Miroslav Janecký a Rudolf Holý).  
 

11/1/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 14195123 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11 a pověřuje podpisem 
starostku obce smlouvy. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

Další zasedání zastupitelstva bude 24. 11. 2014 od 18.00 hod. 
 
Přílohy zápisu: 
Prezenční listina 
Listina prokazující složení slibu členy zastupitelstva obce 
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 
 

 
Úplné znění 1. ustavujícího 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  
 
 

Při oslavách Základní školy se sešli absolventi  

Od založení Základní školy v Perninku uběhlo už osmdesát let. V sobotu osmnáctého 
října si mohli absolventi připomenout, jaké to bylo, když v lavicích seděli oni.  

Za celou dobu existence školy jejími dveřmi prošly stovky žáků. A právě řada z nich 
v sobotu osmnáctého října při příležitosti oslav osmdesátiletého výročí přišla zavzpomínat na 
dobu svého mládí.  

„Je to pro nás velká čest, přivítat tady tolik absolventů. Takovou účast jsem ani nečekala,“ 
řekla s radostí ředitelka Základní školy Dana Osičková.  

Po proslovu ředitelky, starostky obce Jitky Tůmové a paní učitelky Evy Kubernátové,  
jejíž otec Jan Kučera byl vůbec prvním ředitelem české školy v Perninku, přišel na řadu 
kulturní program. Pro návštěvníky si děti ze Základní a mateřské školy připravily hned 
několik vystoupení. Předvedly třeba ukázku z muzikálu Rebelové a za doprovodu klavíru 
zazpívaly několik písní. Svůj talent předvedla i vítězka Perninského talentu Veronika Pošvová 
– i přes menší potíže s technikou zvládla píseň z velkofilmu Titanic na výbornou.  

K vidění toho byla spousta, návštěvníci mohli totiž nahlédnout do všech zákoutí školy. 
Sešli se u kroniky, podívali se do učeben, ve kterých i je kdysi „trápili“ učitelé. Pozastavili se 
nad fotkami i nad obrázky, které malovali sami žáci.  

Současní žáci se nyní přitom učí v moderně vybavených učebnách, ať už se jedná o tu  
počítačovou nebo speciální učebnu, ve které se odehrávají besedy a další aktivity.  

Škola jde zkrátka stále kupředu. Až skončí opravy fasády na budově, bude mít i zbrusu 
nový vzhled. To vše díky velké podpoře radnice, která již v minulosti financovala např. halu 
pro sportovní aktivity nebo výbavu školy nábytkem či různými potřebami k vyučování.  

 
Průvodu se zúčastnily desítky dětí a dospělých  
  

Lampionový průvod Perninkem se uskutečnil ve středu pátého listopadu. Začal patnáct 
minut po osmnácté hodině u Komunitního centra Krušnohorka.  

Do akce se zapojilo šedesát dětí včetně těch nejmenších a zhruba padesát dospělých. V 
ulicích mohli obyvatelé obce vidět třiasedmdesát lampionů. Kvůli průvodu se v Kostelní a 
Střední ulici vypnul elektrický proud a  ulice se tak ponořily do úplné tmy.  

Průvod skončil v parku u zdravotního střediska. Paní Hana Shadeová všechny 
přítomné pozvala na Adventní zpívání místních dětí u vánočního stromku, které bude 
třicátého listopadu.  

Ještě před začátkem průvodu začaly v sedmnáct hodin v centru Krušnohorka soutěže 
družstev pro děti, jejich tématem byl podzim a halloween.  

            Lucie Valeriánová 
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Perninská škola se opět zapojila do projektu 72 hodin 
 

Jedná se o tři dny plné dobrovolnických 
aktivit po celé ČR. Kdykoliv během těchto 
72 hodin (9. – 12. října 2014) a zároveň jakkoliv 
dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do 
aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich 
okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho 
úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce 
a mnoho dalších pozitivních účinků. Protože 
z předchozích dvou let již víme že: BRBLAT 
NESTAČÍ! 

V tomto roce jsme se chtěli pochlubit 
výsledky práce žáků 2. stupně na hodinách pracovního vyučování a dát výrobkům - ptačím 
budkám - spolu s dětmi ze školky jejich pravý smysl umístěním v zahradě MŠ.  

Zároveň nám není 
lhostejný nepořádek 
na naší nové 
cyklistické stezce 
vedoucí z Perninku 
do Abertam. 
Používáme ji, když 
nám ujede autobus, 
když se zdržíme ve 
škole nebo když se 
vzájemně navštěvují 
školáci z obou obcí. 

I přes nepříznivé 
páteční počasí se celá 
školní družina  se 
svými dvěma 
vychovatelkami vydala na cyklostezku a dokázala vyčistit celý úsek mezi obcemi Abertamy a 
Pernink. Plné pytle odpadků byly sváženy na kárce ke kontejnerům v Perninku. Dobrý pocit z 
akce byl oceněn pochvalou místních turistek, které zaznamenaly příjemnou změnu. Budky do 
zahrádky nepotěšily jen  ptáčky, ale i malé školáčky z místní MŠ. 

 

P.S. V pondělí se k nám s úklidem přidali žáci z abertamské školy. A je hotovo! 

 

Informace o projektu najdete na adrese: 

http://www.72hodin.cz/2014/projekty/ptaci-chaloupky-do-zahradky-a-po-ciste-stezce-do-
abertam 
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Jak školáci vnímají běžná rizika 

 Druhý projektový den jsme pracovali na téma „Běžná rizika“. Opět jsme byli 
rozděleni do čtyř skupin. Už víme číslo naší skupiny, takže rozdělení nám dlouho netrvalo. 

 Protože chyběla na prvním stupni jedna paní učitelka a paní asistentka, pracovali jsme 
vždy dvě skupiny společně. První skupina chodila se třetí a druhá se čtvrtou. Naše projektové 
vyučování se rozdělilo na dvě části. V jedné části jsme zhlédli výukové video a zahráli si 
didaktické hry na interaktivní tabuli. Ve druhé části jsme pracovali ve skupinách. Měli jsme 
za úkol vypracovat čtyři pracovní listy a vytvořit naši prezentaci, která je vystavena na 
nástěnce. Přijďte se podívat. Moc se nám povedly. 

Nejvíce jsme diskutovali, co by nás mohlo potkat v běžném životě. Vyjmenovali jsme 
nebezpečné předměty, co nám 
mohou způsobit – otrávit, 
pořezat, popálit a jak 
poskytnout první pomoc. Jak 
se chovat a co dělat správně 
ve známém i neznámém 
prostředí (doma, ve škole, na 
návštěvě, v obchodě, venku 
atd.). Poukazovali jsme také 
na rizikové situace, které by 
nám mohly ublížit a jak 

důležitá je bezpečnost, hlavně při sportu. Paní učitelky překvapilo, jak jsme šikovní. Vše jsme 
správně zodpověděli a do diskuzí se aktivně zapojovali. Jen nás o přestávce občas museli 
upozornit, o čem jsme si právě povídali. Hned jsme věděli, kde jsme udělali chybu. 

 
 

                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 
 

U P O Z O R N Ě N Í 

Obec Pernink, provozovatel místního pohřebiště, upozorňuje nájemce hrobových a urnových 
míst na dodržování  „Smlouvy o nájmu hrobového místa“ a to čl. III. – Povinnosti nájemce, 
odst. 3, viz znění níže: 

3. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence 
pohřebiště v souladu s § 21 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých 
zákonů (např. změna trvalého pobytu, změna jména, příjmení, přidání další urny do 
okénka, vyklizení urnového okénka, zrušení hrobu, apod.) 

Veškeré změny hlaste prosím písemně (a to i zpětně!) na OÚ Pernink, T.G.Masaryka 1, 
matrika – paní Grohové. 
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Pernink přivítal nové občánky 

Ve čtvrtek 2. října v obřadní síni obecního úřadu Pernink přivítala starostka Jitka 
Tůmová osm nových občánků – 1 chlapce a 7 děvčat.  

Novými občánky jsou: Maya Kreibich, Marie Machová, Alžběta Vincůrková, Natálie 
Mižigárová, Lada Čermáková, Kai Kreibich, Zita Šikolová a Elena Legerová. 

Foto Martina Kosová 

 

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

Všechny přítomné určitě 
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 a lásky a již 
se těšíme na ty, kteří se narodí 
ještě v letošním a příštím roce. 

Klára Grohová, matrikářka 
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Vážení rodiče, 

 
dne 5. prosince bude Perninkem  

procházet 
 

Mikuláš s čerty a andělem. 
 

Pokud se má zastavit i u Vás doma, 
zanechte prosím, buď v infocentru nebo u 

pokladníka označeného obchodu, Vaši 
adresu a tel. číslo. 

 
Těším se na Vaše děti   

 
Mikuláš 
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ADVENT  

 

V KRUŠNÝCH HORÁCH 
 
 

Neděle 30. 11. 2014 

od 13 hodin 

na faře v Perninku 
 

Adventní věnce a tvoření pro děti 
 

Adventní domečky a kalendář, gumičkové náramky 
 

Tvůrčí dílny pro rodiny, dospělé i děti, pro obyvatele obcí 
Pernink, Abertamy a Horní Blatná 

 
 

• Přijďte prožít požehnaný adventní čas 

• Potěšte se vyráběním 

• Přijďte zažít příjemné společenství u kávy a čaje 

• Domů si odnesete krásné výrobky 
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Spadlý strom zaměstnal hasiče i techniky  

Spadlá část stromu v ulici Andělská zaměstnala v úterý 
osmadvacátého října krátce po patnácté hodině dobrovolné hasiče. 
Strom totiž spadl na elektrické vedení, do doby příjezdu techniků 
ČEZ ho odstraňovali hasiči, i když bylo vedení stále pod proudem. 
Technici museli část obce přibližně na tři hodiny odpojit od 
elektřiny. Na odstranění závad pak pracovali dlouho do noci. 
Nikomu z kolemjdoucích ani hasičům se naštěstí nic nestalo. 
Poškozený javor byl po odsouhlasení u odboru životního prostředí 
pokácen.                     (val) 

 

INFORMACE Z POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – OBVODNÍ ODD ĚLENÍ PERNINK  

Pokud budete potřebovat pomoc policistů obvodního oddělení Pernink, nemusíte volat 
tísňovou linku 158. Můžete vytočit mobilní číslo 720 274 002 a dovoláte se přímo hlídce, 
která má službu. Číslo je v provozu čtyřiadvacet hodin denně.     (val)
       

Amatérský divadelní soubor se představil v Perninku  

Hrou „Volá Melbourne“ se představil poslední říjnový den v perninském kině 
divadelní soubor Jirásek z Nejdku. Uvedl tady frašku anglického dramatika Artura Watkyna. 
Děj se odehrává v domě rodiny Wyndhamových v malém městečku jižně od Londýna v době 
od listopadového večera až po Boží hod vánoční.  

Snaha všech členů souboru byla završena premiérou hry. Divákovi pokaždé ale 
zůstává utajeno vše, co přípravy obnáší. Vyžadují obětavé nasazení, vytrvalost a především 
organizační schopnosti režiséra – v tomto případě Karla Uzla.  

 

Komentář Lucie Valeriánové  
 

Tady se nic neděje. Zkuste s tím něco udělat. Zařiďte nějaký program. Když už 
se ale něco zařídí, naplánuje, lidem se to s dostatečným předstihem oznámí, tak 
najednou nikdo nejeví zájem.  
 

Typickým příkladem je právě divadelní představení nejdeckého souboru 
Jirásek. Smutný to pohled, když přijdete do kina a v hledišti vidíte jen nepatrnou hrstku 
diváků. Žalostné zjištění – do kina přišlo jen osmatřicet lidí!  
 

Těm, kteří nepřišli, bylo nejspíš líto dát symbolických padesát korun za vstup. Ale proč ne, je 
asi lepší sedět doma na zadku, koukat na haldu nesmyslných pořadů přerušených nespočtem 
reklam, než vyrazit a zažít něco nevšedního. A hlavně, skvělou podívanou. Zkrátka něco, co 
tady nebývá tak často.  
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Informace z okolí 
 

Silnice z Merklína do Pstruží bude přes zimu průjezdná 

Kvůli rekonstrukci silnice v Pstruží se tato dopravní komunikace přes zimu nezavře. 
Lidé se proto nemusí bát, že by se nedostali domů nebo do skiareálů. V plánu jsou jen 
částečné uzavírky, ty ale provozu bránit nebudou.  

Silniční úsek by měl být po skončení oprav širší a bezpečnější. Poblíž koryta říčky 
Bystřice stavaři vybují i opěrné zdi pro zajištění vozovky. Počítá se se stavbou nového mostu 
a přeložkou části komunikace. Práce by měly skončit příští rok v srpnu.     (val) 

 
 

                                                                                  Inzeráty, služby 
 

 

              KADEŘNICTVÍ      

Alena Peřinová s 12letou praxí 

v budově Zdravotního střediska, 1. patro 

NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY: pánské, dámské, dětské. 

 Objednávky na telefonním čísle: 723 544 846 

 

 
 

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

Ročník 31, číslo 11, vydáno 7.11. 2014 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

Sobota 6.12.  SOBÍK  NIKO (Finsko, Dánsko, Německo, Irsko 2008) Dobrodružný 
animovaný film pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi. Niko věří, že otec, kterého nikdy 
nepoznal, je jedním ze světoznámé letky Santa Klause…Režie: Michael Hegner, Kari 
Juusonen.  Mládeži přístupno. Český dabing.                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 13.12.  VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU (USA  2014) Komedie 
Jak může normální člověk přežít na místě, kde Zubatá číhá doslova na každém kroku? A jak 
tam může přežít chronický posera s panickou hrůzou ze smrti? Hrají: Seth MacFarlane, 
Charlize Theron, Liam Neeson ad. Režie: Seth MacFarlane. Doporučená přístupnost: od 15 
let.  Český dabing.                                   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  20.12.   TRANSFORMERS: ZÁNIK  (USA 2014) Akční sci-fi 
Se čtvrtým dílem jedné z nejúspěšnějších filmových sérií přichází nový lidský hrdina a také 
dosud nevidění Transformeři. Michael Bay, tvůrce téhle slavné ságy, o každém pokračování 
říká, že je lepší než předešlý díl, což následně vždy potvrdí vyšší návštěvnost v kinech.  
Český dabing.                                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek  25.12.   TŘI  BRATŘI   (ČR-Dánsko 2013) Pohádka 
Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby 
si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování vstupují 
do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a snad také 
láska…Dále hrají: Jiří Lábus, Zuzana Norisová, David Matásek, Ivana Chýlková, Oldřich 
Kaiser, Miroslav Táborský, Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka, Miroslav Vladyka, Miroslav 
Hanuš, Oldřich Vlach, Gabriela Míčová ad. Režie: Jan Svěrák.  Délka filmu: ca. 90 min 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek  26.12.   FAIR  PLAY (Česko-Slovensko-Německo 2014) Drama 
Jsou hranice, za které se nejde. Osmdesátá léta v Československu. Mladičká sprinterka Anna 
(Judit Bárdos) se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka (Anna Geislerová) a 
trenér (Roman Luknár) doufají, že splní kvalifikační limit a postoupí na olympijské 
hry.Vybočením ze světa tvrdého sportovního drilu je pro Annu pouze milostný vztah s 
Tomášem (Ondřej Novák). Dále hrají: Eva Josefíková, Roman Zach, Igor Bareš, Jiří 
Wohanka, Ondřej Malý ad. Režie: Andrea Sedláčková. Doporučená přístupnost: od 12 let.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  27.12.    ZEJTRA NAPOŘÁD  (ČR-SR 2014) Drama/komedie  
Každou noc milióny lidí usínají s tím, že změní svůj život a že zítra udělají něco konečně 
jinak. Petr Kraus je jedním z toho miliónu. Cestuje za prací do Číny, kde zařizuje výrobu 
zboží pro své zákazníky. Získá zakázku od člověka, který mu není úplně sympatický, ale 
přesto se pustí s vidinou zajímavého výdělku do práce. Mezitím si na dálku před návratem 
domů domluví několik schůzek naslepo a věří, že možná potká někoho, kdo mu změní 
život…Hrají: Pavel Batěk, Vica Kerekes, Filip Blažek, Jiří Lábus, Jan Přeučil, Klára Issová, 
Michal Kavalčík (Ruda z Ostravy) ad. Režie: Rudolf Havlík.  Mládeži přístupno.                                                                


