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           Usnesení 12. zasedání zastupitelstva ze dne 19. 10. 2015  
 
 
1/12/15 ZO určuje p.Karel KUNST, p. Petr GROH  jako ověřovatele zápisu a p. Ing. Ladislava 
Vetešníka jako pořizovatele zápisu. Hlasování: pro  6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

2/12/15 ZO schvaluje doplnění zápisu z 11. zasedání ZO na straně 3.,k projednání slibu 
prvního  náhradníka,  v bodě 3. za slovo nesložil o znění: „ukončila starostka obce tento bod 
konstatováním, že pan Doležel může složit slib na dalším zasedání ZO“,  jednání pokračovalo o 
sedmi členech v dalších bodech programu.“ Hlasování: pro  5 hlasů, proti 0, zdržel se 1 (p.Petr 
Groh) 

3/12/15 ZO schvaluje program 12.  Zasedání ZO Pernink a jeho doplnění bodu různé o 
projednání smlouvy o ochranných bezpečnostních službách pultu centralizované ochrany 
s firmou SAFEGUARD Service, Chodov  a příkazní smlouvy o právním zastoupení a službách 
obce AK JUDr. Kollára a partneři ze  Sokolova. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

4/12/15 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení  11. Zasedání ZO. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0. 

5/12/15 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015 dle předloženého položkového rozpisu. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

6/12/15 ZO bere na vědomí hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink se sídlem 
Karlovarská 118, Pernink za období od 1.1.2015 do 30.6.2015. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. 

7/12/15 ZO bere na vědomí informaci o projektech „výzva 56 a 57“ a schvaluje 
předfinancování „výzvy 57“ z režijních nákladů na rok 2015 příspěvkové  organizace ZŠ a MŠ 
Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

8/12/15 ZO schvaluje odměnu koordinátorce projektu paní ředitelce ZŠ a MŠ Pernink výzvy 
57“ učíme moderními  metodami“  a výzvy 56 „podpora řečových kompetencích“, a to Kč 
290,-/hod, která bude hrazena z výše uvedených projektů jako uznatelný náklad. Hlasování: pro  
7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

9/12/15 ZO schvaluje příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pernink  převod do fondu odměn  Kč 
50.000,-    z rozpočtu obce 2015 na odměny, případně osobní ohodnocení pedagogických 
pracovníků a pověřuje starostku a účetní obce provedením. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0,   
zdržel se 0. 

10/12/15 ZO bere  na vědomí zprávu Krajské hygienické stanice o situaci v ZŠ a MŠ a ukládá 
starostce svolat na 2.11.2015 na 10.00 hod. místní šetření. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0,   
zdržel se 0. 

11/12/15 ZO schvaluje Strategii rozvoje základní vzdělávání v oblasti ORP Ostrov 2015 – 
2018 a Kartu rozvoje  vzdělávání v obci. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

12/12/15  ZO schvaluje záměr převodu (směna nebo prodej) p.p.č. 349/36 o výměře 2352 m2 
v majetku společnosti Lesy ČR za část p.p.č. 349/1 o výměře 2597 m2 v majetku obce Pernink, 
to vše v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

13/12/15 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.6.2015. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0,   
zdržel se 0. 
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14/12/15 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2015. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0,   
zdržel se 0. 

15/12/15 ZO schvaluje úhradu faktury za opravu chodníku v ulici TGM u čp. 5 a pověřuje 
starostku a účetní obce provedením úhrady předložené faktury firmy Štefan František, 
Karlovarská 408, Pernink ve výši 72600,- Kč + DPH. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 
0. 

16/12/15 ZO schvaluje prodej části p.p.č.  809/24 o výměře cca.80 m2 manželům Andreje 
Dvořákové a Janu Dvořákovi, Andělská ul. Pernink za cenu Kč 50,-/m2 s tím, že prodej bude 
uskutečněn po výstavbě rodinného domu na p.p.č. 809/10, dále manželé Dvořákovi ponesou 
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. úhrady za zhotovení kupní smlouvy,  
geometrického plánu, daně z převodu nemovitostí a poplatku za návrh na vklad a pověřuje 
starostku vypracováním smlouvy o smlouvě budoucí na tento pozemek a jejím podpisem. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

17/12/15 ZO neschvaluje prodej p.p.č. 2028/1 o výměře 1778 m2 v k.ú. Abertamy panu 
Zdeňku Hečlovi, Vochov 173, 33023 Plzeň. Hlasování: pro  6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

18/12/15 ZO doplňuje usnesení č. 10/6/15 ze dne 23.3.2015 a usnesení č. 15/11/15 ze dne 
14.9.2015   takto: Schvaluje podání žádosti o dotaci z „Programu spolupráce Česká republika-
Svobodný Stát Sasko 2014-2020“ pro projekt „SOS – systém k optimalizaci a zajištění 
přeshraniční německo-české ochrany proti katastrofám“ přičemž Lead partnerem projektu bude 
město Bad Schlema, SRN, dále schvaluje vyčlenění prostředků na předfinancování celkových 
nákladů české části projektu ve výši 84.400 Euro (2.278.800,- Kč při zvoleném kurzu 
27Kč/Euro) a dále  schvaluje vyčlenění prostředků na úhradu vlastního podílu projektu ve výši 
10% z plánovaných výdajů tj. 8440 Euro (227.880,- Kč při zvoleném kurzu 27 Kč/Euro). 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

19/12/15 ZO  schvaluje smýcení 3 ks stromů v Andělské ulici za nabídkovou cenu 13500,- Kč, 
dále provedení prořezu stromů v Nádražní ulici od domova seniorů ke Quiltu  za nabídkovou 
cenu 17000,- Kč a dále smýcení 7 ks rizikových stromů na hřbitově za nabídkovou cenu Kč 
28000,-, práce budou provedeny firmou pana Miroslava Rotta, Abertamy a pověřuje starostku 
uzavřením a podpisem smlouvy o dílo. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

20/12/15 ZO schvaluje nákup repasované kopírky pro IC dle nabídky   firmy Copy Print, 
Karlovy Vary za nabídkovou cenu Kč     26900,- Kč + DPH. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0,   
zdržel se 0. 

21/12/15 ZO schvaluje příspěvek na výrobu Pamětní desky připomínající útěk a vyhnání 
Čechů, Židů a protinacisticky smýšlejících Němců v pohraničí ČSR v roce 1938  ve výši Kč 
1000,- a pověřuje starostku provedením. Hlasování: pro  6 hlasů, proti 0, zdržel se 0.  

22/12/15 ZO schvaluje uzavření předložené smlouvy s firmou SAFEGUARD Service, a.s., 
Nádražní 316, Chodov, IČ 25241303, DIČ CZ25241303 o ochranných bezpečnostních 
službách pultu centralizované ochrany střeženého objektu Obecního úřadu dle stanovených 
cenových podmínek ve smlouvě a pověřuje starostku obce podpisem. Hlasování: pro 6 hlasů,    
proti 0, zdržel se 0. 

23/12/15 ZO schvaluje uzavření příkazní smlouvy s advokátní kanceláří  JUDR. Josef Kollár a 
partneři se sídlem v Sokolově, Obce Ležáky 972/1, PSČ 356 01 IČ 66207622, DI4 
CZ490305159 na právní služby obsažené v čl. 2 příkazní smlouvy  za dohodnutou měsíční 
odměnu Kč  3000,- bez DPH   a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování: 
pro  6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
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24/12/15  ZO schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 316/1 o výměře cca 3500 m2 a p.p.č. 663/19 o 
výměře cca 3500 m2 v k,ú.Pernink jako odstavnou plochu při Skiareálech Velflink a Pod 
nádražím pro osobní automobily a autobusy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

 
Úplné znění 12. 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  
 

 

Jdu do toho, aneb perninské Ruce plné lásky 
 
Školní družina se již tradičně zapojila do projektu 72 – Ruce na to. Čtvrtek 8. října tak využila 
k návštěvě Domova seniorů v Perninku. Hlavním cílem bylo potěšit babičky a dědečky, kteří 
zde žijí. Hned po příchodu byla vidět v očích seniorů obrovská radost, což bylo pro nás to 
nejlepší přivítání. 
Začátek programu patřil povídání o podzimu, pranostikách a pro zpestření i kladení 
nejrůznějších hádanek, které se k tomuto období vztahují.  
Pak začala naše společná práce, kterou představovala tvorba vlastního papírového dráčka. 
Dráčky jsme společně ozdobili mašličkami a každý toho svého podepsal a nalepil na špejli. 
Poté jsme dráčky mezi sebou vyměňovali. 
V průběhu programu zbyl i čas na písničku, kterou jsme se předtím naučili. Následovalo 
recitování připravených básniček o podzimu. Jedna básnička, kterou jsme s obrázkem připravili 
v družině, byla na závěr tohoto bloku předána babičkám, které si ji rády s námi zarecitovaly. 
Dále jsme se věnovali zdobení barevných listů tuší a perem. V průběhu babičky dětem 

popisovaly, že takovým 
perem psávaly, když 
v jejich věku chodily do 
školy. Ozdobené barevné 
listy jsme společně zavěsili 
na strom ve vestibulu jejich 
domova. 
Závěr našeho odpoledne 
patřil zasazení stromků. 
Vzhledem k tomu, že 
v domově jsou někteří 
připoutání na invalidní 
vozík, rozhodli jsme se 
zasadit stromy do 
květináče. Slíbili jsme si 
však, že se o tyto stromky 
budeme nadále starat. Jako 
první si to rádi vzali na 

starost ředitelka školy a ředitel Domova seniorů. Již nyní se těšíme na další setkání, které 
proběhne začátkem Adventu.  
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V rámci projektu 72 
jsme se také přihlásili 
do fotosoutěže. Od 9. 
listopadu je možné 
hlasovat o nejlepší 
snímek, kterým lze 
vyhrát deskové hry do 
naší družiny, pokud 
budeme vybráni do 
užšího kola.  
 
POMOZTE NÁM 
vyhrát !  
 
 
 
 
 

 
 
Informace na odkazech: 
http://www.72hodin.cz/2015/ 
http://www.72hodin.cz/2015/clanky/posun-vyhodnoceni-fotosouteze-72-hodin 

 
Hana Schadeová 

 

Pernink speaks english 

O intenzivní výuku angličtiny tento rok nepřicházejí ani žáci, kteří se nemohli zúčastnit zájezdu 
do Hastings včetně zájemců z řad učitelů. V projektu výzvy 57 jsme totiž získali licence na 
moderní výukový software blanded learning od poskytovatele Online jazyky, díky kterému 
mohou žáci i učitelé individuálně studovat v pohodlí domova s možností tréninku všech stránek 
jazykové zdatnosti – čtení, psaní, mluvnice a hlavně mluvení a poslech s nácvikem slovní 
zásoby. Výhodou programu je okamžitá zpětná vazba, díky které se dozvíme, jak úspěšní jsme 
byli, co je třeba zopakovat a natrénovat. Lektoři osobně povzbuzují a dodávají chuť k dalšímu 
studiu. Žáci se věnují kurzu aspoň jednou týdně v hodinách angličtiny, dále jsou vybízeni i 
k domácímu samostudiu. Nad průběhem aktivit bdí paní učitelky Kateřina Freudová a Iveta 
Dibelková. V projektu jsme získali i další bonusové licence, o něž požádalo na základě naší 
výzvy celkem 12 zájemců. Všem přejeme příjemné chvíle u studia jazyků a hlavně chuť se dál 
zdokonalovat.           

Filmový festival Oty Hofmana 

Jeli jsme za ním a přijel i za námi. Malí, velcí i ti nejmenší se zúčastnili jednoho z největších 
svátků v Ostrově. Součástí filmového představení byla i prohlídka výstavy filmových kostýmů 
v klášterním areálu. Na tu se sice žáci 1. stupně nedostali kvůli zmatkům s autobusem, přesto 
byli všichni spokojeni. Starší žáci po dlouhé době zhlédli vyhlašování vítězného snímku. 

Na  filmovou projekci v našem perninském kině se přijeli podívat i žáci z Abertam s paní 
vychovatelkou Kučovou. Hezký festivalový zážitek našim žákům trochu pokazila slovenská 
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verze snímku. To jsme si s festivalovým vedením vyříkali a doufáme, že příští rok se vše 
obejde bez problémů. Děkujeme panu Lühnemu, který se skvěle postaral o promítání. 

 

 

Adventní pozvánka 

Blíží se adventní čas, na který již upozorňuje nabídka vánočního zboží v obchodech. My si 
ještě budeme užívat krásného podzimu a zároveň se těšit na adventní dílnu před rozsvěcením 
vánočního stromečku. Udělejte si čas první adventní neděli 29. 11. a přijměte pozvání do 
perninské školy, abyste si mohli pod dohledem paní učitelky Polanské vytvořit vánoční 
voňavou ozdůbku podle Vaší fantazie a přispět i k ozdobení školního stromečku. 

 

          

          Mgr. Dana Osičková 

 
Při jazykovém pobytu v britském Hastings došlo i na návštěvu Londýna 

Díky projektu EU vycestovalo deset žáků 2. stupně naší školy ve dnech 10. až 17. října na 
jazykový pobyt do města Hastings ve Velké Británii, kde si měli zlepšit jazykové dovednosti  a 
prohloubit znalosti o zemích EU. 

Na zahraniční stáž jsme odjížděli z plzeňského autobusového nádraží, kde nás vyzvedl plně 
klimatizovaný autobus a my jsme se přiřadili ke skupině žáků olomoucké základní školy. 
Neodradila nás dlouhá noční cesta přes Německo, Rakousko, Belgii a v půl čtvrté ráno jsme 
stanuli ve francouzském přístavu Calais, ze kterého jsme se trajektem přepravili do anglického 
Doveru. Nejdříve jsme ale museli rozespalí projít hraničním odbavením. Pak již nestálo nic 
v cestě, abychom si prohlédli ohromný trajekt a přitom se přesunuli na anglické území. 

První  den jsme strávili  návštěvou a prohlídkou jednotlivých pamětihodností města Hastings  
jako je Castle 1066 Story, Hasting History House – místo, kde proběhla vítězná bitva Viléma 
Dobyvatele v  roce 1066. Následovala  Smugglers Adventure (pašerácká jeskyně) a staré město 
- Old Town Hastings, kde jsme se seznámili s dávnou historií. Fishermen´s Museum (rybářské 
muzeum) nám podalo svědectví o způsobu života tehdejších obyvatel města a důkazem byla i 
nejstarší rybářská loď. Fascinující mořský svět oceánu vyvstal před našima očima v Hastings 
Blue Reef Aquarium. Takto nabitý program jsme ukončili až v 19 hodin večer, kdy si naše děti 
vyzvedly anglické rodiny, ve kterých byly po celou dobu ubytovány. 

Následující den nás čekala výuka anglického jazyka v jazykové škole. Žáci byli v jazykové 
škole v Hastings rozděleni do 12 – 15 členných skupin různé jazykové úrovně na základě 
rozřazovacího testu, který absolvovali před odjezdem v ZŠ a MŠ Pernink. Celkem absolvovali 
třídenní kurs ukončený jazykovým certifikátem. 

Po výtečném obědě ve školní jídelně jsme denně vyjížděli na významná místa, jako jsou  

The Observatory Science Centre v Herstmonceux s technickými objevy a vynálezy, například 
s nejstarším  zrcadlovým  dalekohledem v Evropě. Ve městě Brighton jsme v See life centre 
navštívili ruské kolo, ze kterého jsme měli jako na dlani město z výšky, historické centrum 
města Royal Pavilion a Shopping centre. 
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Třešničkou na dortu však byla páteční prohlídka Londýna. Pokochali jsme se  krásami a historií 
LONDON – TOWER  castle, kde můžete spatřit  královské korunovační klenoty. Po městě 
jsme se pohybovali londýnským metrem Tube a fascinující pohled na město z výšky nám 
poskytla lanovka přes řeku Temži vystavěná pro potřeby olympijských sportovců v roce 2012. 

K významným pamětihodnostem patřilo i Trafalgar square – Trafalgarské náměstí, 

Westminsterský palác s věží Big Ben, Westminster Abbey (opatství, kde byl korunován Vilém 
Dobyvatel) a nejznámější londýnský Tower Bridge. Prohlídku jsme završili návštěvou 
Piccadilly Cirkus s dvěma obřími televizními obrazovkami přímo na stěnách budov. 

 

Počasí nám přálo, děti byly ve škole i v rodinách spokojené… jazykový výjezd se vydařil. 
Ráda bych poděkovala za velkou vstřícnost rodičům (Mazurovi, Čadkovi, Třeštíkovi, Oláhovi), 
kteří nás dovezli do Plzně a také přivezli zpět.  

Ještě jednou děkujeme.  

Škola jazykový pobyt realizovala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování 
kvality ve vzdělávání, v projektu s názvem: Výzva č. 56 CZ.1.07/1.1.00/56.0696, Podpora 
řečových kompetencí na ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary.   

                                                                      Mgr. Iveta Dibelková, garant projektu  

 



                                                                          Aktivní Pernink 
 

 
 

Zájem o první sousedskou vycházku předčil očekávání 

První Sousedská vycházka nejen pro sousedy proběhla v sobotu 24. října za nádherného počasí. 
V přírodě romanticky zbarvené do podzimních barev naslouchalo komentáři geologa a 
historika hornictví Michala Urbana bezmála 90 zájemců. Je zcela zřejmé, že podaná žádost o 
zapsání Krušných hor na Seznam světového dědictví UNESCO probouzí zájem lidí o zdejší 
hornickou historii. 

Trasa vedla po návrší nad nádražím západně od Perninku. Pan Urban nás provedl místy, kde 
probíhala těžba cínových rud již od 16. století. Pozůstatkem po dobývání je výrazný pruh 
povrchových dobývek a propadlin, tzv. pinek, řadících se k nejdelším v Krušných horách. 
Kruhové prohlubně pak signalizují místa, kde dříve stávaly šachty. Z návrší jsme sešli k 
vodojemu napájeném z dědičné štoly a vycházku ukončili u lesní kapličky, kde jsme vzdali 
hold všem horníkům, kteří se těžkou prací zasloužili o rozkvět Perninku. S panem Urbanem 
jsme se následně rozloučili za velkého potlesku.  

Kdo vycházku nestihl, má možnost využít vyznačenou naučnou trasu, kterou pan Urban 
zhotovil pomocí QR kódů, nebo si počkat na jaro příštího roku, kdy budou po této trase 
vybudovány informační tabule. 

Zdařilá akce nás motivuje k dalším aktivitám, tak nám, prosím, zachovejte přízeň. 
Na další setkání s vámi se těší skupina Aktivní Pernink. 
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1. ročník soutěže Perninský perník 

Soutěž o nejlepší Perninský perník se uskuteční v průběhu vánočního jarmarku 29. 11. 
Donesené výrobky z perníkového těsta se anonymně vystaví v jednom ze stanů a mlsná 
veřejnost ochutná a ohodnotí jednotlivé vzorky.  

Téměř každá kuchařka má svůj osvědčený recept na vánoční perníčky nebo klasický perník, 
společně je ochutnáme a vybereme ten nejlepší!  

Autor letošního nejlepšího perníku obdrží finanční odměnu, ostatní dostanou malou pozornost 
jako poděkování za svou účast. 

Účastníci soutěže se mohou přihlásit do 28. 11. u Jarky Uremović  Jůnkové  (606 614 034) 
nebo u Romany Liškové (602 100 485). Podrobná pravidla soutěže budou k dispozici. 

 

 
 
 
 

SSoouusseeddsskkéé  ppoosseezzeenníí  
––  nneejjeenn  ssee  ssoouusseeddyy  

                                              28. listopadu          
                                                     v 18:00 hod.   
                                                                                 komunitní centrum                  

                                                                                      Krušnohorka  Pernink 
 
 
 
Srdečně zveme na kkoommppoonnoovvaannýý  vveeččeerr s filmy a autorským čtením 
filmaře, fotografa a scénáristy PPeettrraa  MMiikkššííččkkaa. 
Při hrnku svařeného vína uslyšíte tajemné příběhy z Krušnohoří a 
možná přijde i Marcebila. 
 

Na setkání se těší skupina Aktivní Pernink za podpory obce Pernink. 

 
 



                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 
Obec jako správce hřbitova žádá o hlášení veškerých změn v evidenci pohřebiště 

Obec Pernink, provozovatel místního pohřebiště, prosí nájemce hrobových a urnových míst o 
důsledné dodržování Smlouvy o nájmu hrobového místa, a to především na 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 nájemce, přidání další urny do okénka nebo  hrobu, 
vyklizení či zrušení hrobového místa, apod.). 

Je opravdu  důležité, aby veškeré tyto změny byly hlášeny provozovateli pohřebiště a to i 
zpětně. Veškeré změny prosím hlaste na OÚ Pernink paní Grohové, písemně (lze i na e-
mail: matrika@pernink.eu), osobně nebo telefonicky na čísle 353 892 104. 

 

 

 
 

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 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 11, vydáno 9.11. 2015



 

 
 

 

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

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 ad. Režie: Sam Taylor-Johnson. Doporučená přístupnost: od 15 let.      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 12.12.  KOBRY A UŽOVKY  (ČR 2015) Drama 
Hlavní je mít plán… Drama Kobry a Užovky podle scénáře debutujícího scénáristy Jaroslava 
Žváčka a režiséra Jana Prušinovského (Okresní přebor, Čtvrtá hvězda) vypráví o lidech, kteří 
ze zoufalství své existence kupí chybu za chybou, přičemž podléhají vlastním představám o 
krásném životě. Hrají: Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek, Lucie Polišenská, Lucie 
Žáčková ad. Doporučená přístupnost: od 15 leT. Délka filmu: ca. 111 min.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 19.12.  UUUPS! NOE ZDRHNUL... (Německo/Lucembursko 2015) Animovaný 
Je konec světa! Blíží se obrovská povodeň, dostatečně velká na vyhubení veškerého života na 
Zemi. Tvorečci Dejv a jeho syn Finík, dva malí Raťafáci, se dostali na Noemovu archu na 
poslední chvíli za pomoci Grumpíků Lísky a její dcery Ley. Když však archa odplouvá, Finík a 
Lea na ní omylem nejsou. Pravé dobrodružství tak pro ně teprve začíná... V českém znění: 
Tomáš Juřička (Dejv), Jakub Nemčok (Finík), Zlata Adamovská (Líska), Terezie Taberyová 
(Lea), René Slováčková (Plameňák), Pavel Rímský (Lev) ad. Režie: Toby Genkel, Sean 
McCormack. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 86 min. Český dabing.                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek  25.12.  ROSA & DARA A JEJICH VELKÁ DOBRODRUŽ STVÍ  (ČR 2015)  
Pásmo krátkých animovaných filmů pro děti, kterým vás provedou Rosa s Darou. Můžete se 
těšit na velké dobrodružství dvou holčiček – Rosy a Dary, které doplní mini příběhy, ze kterých 
se dozvíte odpovědi na spoustu zajímavých a zábavných otázek. Dobrodružství Rosy a Dary 
doplní tři animované filmy s dobrodružnou tématikou. Režie: M.Duda, M.Karhánková, 
J.Kouřil ad. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 62 min.                                                                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  26.12.  TERMINATOR GENISYS  (USA 2015) Akční sci-fi thriller 
Slavný režisér James Cameron, jeden z prvních diváků filmu Terminator: Genisys, po 
promítání prohlásil, že právě viděl snímek, který může být právem považovaný za třetí díl, 
navazující na jeho dva Terminátory. Větší punc kvality než pochvalu od „otce zakladatele“ film 
získat nemohl. Cameron to řekl i přesto, že si Terminator: Genisys s původním příběhem 
pohrává a dost zásadně mění pravidla hry. Hrají: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai 
Courtney, Jason Clarke ad. Režie: Alan Taylor. Doporučená přístupnost: od 12 let.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neděle 27.12.  MISSION IMPOSSIBLE: NÁROD GRÁZLŮ (USA 2015) Akční thriller 
Ethan Hunt (Tom Cruise) je zvyklý vyrážet na mise, jejichž úspěšné splnění je nemožné. Pod 
vedením režiséra Christophera McQuarieho (Jack Reacher; scénář k Na hraně zítřka) jde znovu 
po krku těm největším grázlům současného světa. A jak je jeho dobrým zvykem, většinu 
krkolomných kaskadérských scén točil Tom Cruise sám a bez dubléra. Doporučená přístupnost: 
od 12 let.     Délka filmu: ca. 132 min.          


