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           Usnesení 4. zasedání zastupitelstva ze dne 19. 1. 2015  
 
 
1/4/15 ZO určuje sl. Dagmar Junkovou, p. Karla Kunsta jako ověřovatele zápisu a p. Jitku 
Tůmovou jako pořizovatele zápisu. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

2/4/15 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 3. Zasedání ZO. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 

3/4/15 ZO schvaluje program jednání 4. Zasedání včetně doplnění o projednání uzavření 
smlouvy  o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 

4/4/15 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2014 dle předloženého rozpisu. Hlasování: pro  
8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

5/4/15 ZO schvaluje  uzavření smlouvy o dílo s Dozorstavem, s.r.o Jahodová ul. Karlovy 
Vary na zhotovení prací na budově ZŠ na částku Kč 361632,42 vč. DPH s termínem 
dokončení k 31.5.2015, kdy pozastávka z této částky  činí Kč 100000,-, která bude po 
ukončení prací a po  protokolárním předání odstranění vad a nedodělků Obcí Pernink 
převedena zhotoviteli  (Dozorstavu) na jeho účet. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy a 
převodem částky 261632,42 Kč na základě vystavené faktury zhotovitelem . Hlasování  pro: 6 
hlasů, proti 1 hlas (p.Janecký),  zdržel se 1 hlas (p.Holý). 

6/4/15 ZO schvaluje Výroční zprávu obce Pernink za rok 2014 dle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím v platném znění. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 

7/4/15 ZO schvaluje navýšení příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Pernink, 
Karlovarská 118, Pernink (dále jen PO)  z rozpočtu Obce na rok 2015 o Kč 20600,- na 
mzdové prostředky a dále schvaluje převod částky Kč 45000,-  z režijních nákladů PO na 
měsíc  červenec  2015 na mzdové  prostředky - odměny zaměstnanců příspěvkové organizace 
za 1. Pololetí školního roku 2014/2015 a pověřuje starostku provedením převodů. Hlasování: 
pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

8/4/15 ZO ruší usnesení č. 14/2/14 ze dne 24.11.2014 a zároveň schvaluje prominutí poplatku 
ze vstupného na základě žádosti p. Gabriely Szárazové, Abertamy ve výši Kč  1980,- na 
základě předložení vyúčtování akce. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

9/4/15 ZO schvaluje příspěvek Městu Abertamy ve výši Kč 5000,- z rozpočtu obce na  akci 
107 let zimních sportů pořádané 28.2.2015. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 

10/4/15 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-
0004216/VB/P001 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, 
Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 24729035, DIČ CZ24729035 – ohledně umístění podzemního 
kabelového vedení NN a pilířů s rozpojovací a pojistkovými skříněmi umístěných na 
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pozemcích v majetku obce dle GP č. 810-318/2014 firmy Jana Chadová-geodetické práce, 
Karlovy Vary za jednorázovou náhradu ve výši Kč 9200,- a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

 
Úplné znění 4. 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  
 

 
 
Měsíc leden je vždy ve znamení testů, pololetních písemných prací a dolaďování známek na 
pololetní vysvědčení. Kromě toho se dne 20. 1.na půdě školy  uskutečnilo první jednání nově 
zvolené školské rady za přítomnosti paní starostky J. Tůmové a ředitelky školy Dany 
Osičkové. Členové školské rady si ze svých řad zvolili svého předsedu, kterým je pan Forejt, 
a místopředsedu, kterým se stala paní  Kunstová. 

Leden je také ve znamení zařizování nové interaktivní třídy pro žáky 1. stupně.  Doposud 
jsme stihli zabezpečit její technickou stránku, zprovoznit interaktivní tabuli a zprovoznit nové 
tablety,  za což patří poděkování panu Grahsbergrovi. Nábytek s pohodlným kobercem dorazí 
každým dnem.  

Nová technika již byla vyzkoušena při dalším projektovém dnu žáků 1. stupně, pod vedením 
Mgr. Drahuše Novákové, který byl zaměřen na téma první pomoci. Opět žáci  pracovali 
poslední lednový den v zažitých skupinách. Tématem 5. projektového dne bylo poskytnutí 
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první pomoci při popáleninách, úpalu, omrzlinách, podchlazení a poleptání očí. Projekt 
prohlubuje nejen znalostní dovednosti, ale počítá i s kreativitou žáků, kteří tentokrát vyzdobili 
nástěnky v přízemí vlastnoručně namalovanými sanitkami. Druhá část tématu v rámci 
školního projektu Prevence čeká žáky koncem února. Alternativní výukou tak bylo završeno 
první pololetí, jehož třešničkou na dortu bylo rozdávání vysvědčení. 

V pondělí 26. ledna  měla celá škola včetně dětí z MŠ možnost zhlédnout v hale KC 
Krušnohorka taneční představení souboru LUNA Louny, který byl v našich končinách na 
zimním soustředění. Členové souboru se protancovali historií od středověku přes rokoko, 
lidový tanec  až po klasický balet a moderní tance, které se nám nejvíce líbily. Atmosféru 
podtrhovaly i dobové a současné kostýmy, do kterých se vystupující bleskově převlékali 
v době odborného slova vedoucího souboru. 

I tento měsíc je zaměřen na devátou třídu, která se pomalu ale jistě chystá na přijímací 
zkoušky. Tentokrát se paní učitelka Dibelková věnovala jejich rodičům na osobních schůzce, 
při které získali informace k obecným postupům a podmínkám přijímacího řízení na SŠ a 
SOU.  

Konečně napadl sníh! I naše škola má z této skutečnosti radost. Zimním sportům i 
radovánkám se chystáme věnovat i my v hodinách tělocviku a SPD. Doufejme, že nám bílá 
pokrývka vydrží dlouho a všichni ustojíme chřipkovou epidemii. První běžkařská kolečka 
mají naši šesťáci a sedmáci již úspěšně za sebou. 

      Mgr. Dana Osičková, Mgr. Drahuše Nováková 
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JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY PRO ZAČÁTEČNÍKY 

A VELMI  MÍRNĚ POKROČILÉ 

 

Nabízím:  několikaletou zkušenost s výukou pro přední jazykovou školu v ČR  

aktivní a kreativní hodiny s důrazem na rozvíjení komunikativních 
dovedností  

výuku podle nejmodernějších postupů s použitím anglických učebnic 
Cambridge University Press a dalších doplňkových materiálů  

 

Místo konání kurzu: Pernink  

 

Rozsah kurzu:  15 lekcí á 90 min týdně; předpokládaný počátek kurzu 11.2. 2015 

 

Cena kurzu: 2.800 Kč za osobu při obsazenosti kurzu min 6 osobami; cena zahrnuje 
i dopravu Karlovy Vary – Pernink a zpět. 

 Za neodučené a nenahrazené hodiny z důvodů na straně lektora budou 
klientovi vráceny peníze.    

 

Kontakt:  Mgr. Eva Vágnerová 

   Tel. 774181459 

   eva.vagner@seznam.cz 

nebo  

                                        Autoservis RAGAZI s.r.o. 

                                        Tel: 777 335 908 

                                        auto@ragazi.cz 
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Diakonie Broumov,  
sociální družstvo 

 Více na  www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie 
 

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 a péřové přikrývky, polštáře a deky 
• Obuv – veškerou nepoškozenou 
• Hračky – nepoškozené a kompletní 
• Peří, péřové přikrývky a polštáře 
• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 
• Knihy 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  

 ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů 
 nábytek 
 znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční: 

 
dne:          pátek    6. 3. 2015   od 9:00  do 16:00 hod. 
          sobota  7. 3. 2015   od 9:00 do 12:00 hod. 
 
místo:   Infocentrum v Perninku (přízemí obecního úřadu) 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem 

 
Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 491 524 342, 739 999 112 
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Informace z Perninku a okolí 
 

Poslankyně navštívila Pernink 

V pondělí 2. února navštívily Pernink poslankyně Poslanecké sněmovny parlamentu České 
republiky Markéta Wernerová i se svojí asistentkou Lenkou Baštovou. Společně se starostkou 
obce navštívily mateřskou školku, kde se účastnily ukázky výuky našich nejmenších dětí, 
které jim také zazpívaly několik písniček. „Je zde úžasně provozované školství od MŠ až po 
ZŠ, která má 9 tříd, vybavenou tělocvičnu, počítačovou učebnu a spoustu jiných 
vymožeností,“ řekla poslankyně Poslanecké sněmovny parlamentu ČR Markéta Wernerová. 
Pak si prohlédly komunitní centrum Krušnohorka a paní učitelka Drahuše Nováková  ukázala 
návštěvě novinky v základní škole.  Po prohlídce základní školy byla paní poslankyně 
pozvána také do Domova seniorů v Perninku, kde provedl návštěvu ředitel domova Alfréd 
Hlušek. Ten se pochlubil moderním vybavením, které zpříjemňuje život klientům a usnadňuje 
práci zaměstnancům domova. Pak návštěva odjela do Abertam na prohlídku a ochutnávku do 
sýrárny Petra Zachardy. Majitel je provedl celým provozem, jak výrobnou sýra, tak bourárnou 
masa. Posledním bodem pondělního programu byla vyjížďka na Plešivec - se slunečným 
výhledem do širokého okolí. Markéta Wernerová se seznámila s naší obcí, ale také se 
dozvěděla, co obec trápí a co by ještě bylo třeba vylepšit. V tomto ohledu také přislíbila 
pomoc a podporu. Byl to rozhodně inspirativní den, plný dobrých nápadů, názorů a také 
pozitivní energie. 

„Když budu hledat místo pro rodinu, budu bydlet v obci Pernink. Obec pod vedením paní 
Jitky totiž funguje bezvadně,“ dodává Wernerová na závěr.  

-st- 
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Vrtulník let ěl do Perninku pro opařené děti  
 
K opařeným dětem musel v pondělí druhého února přiletět do Perninku záchranářský vrtulník 
z plzeňských Líní. Roční a tříleté dítě tady byly nejspíš s rodiči na prázdninách.  
Mladší z dětí mělo opařený hrudník. Právě proto bylo letecky převezeno do pražského 
Motola. Starší dítě ošetřili lékaři v Karlovarské krajské nemocnici. Vyvázlo s lehce popálenou 
nohou.               
 
Uvízli kvůli navigaci  
 
O víkendu uvízlo mezi Horní Blatnou a Novými Hamry hned několik aut za sebou. Na místo 
ihned vyrazili záchranáři Horské služby . Řidiči se podle lékaře Horské služby vyskytli na 
silnici, která se v zimě neudržuje a kvůli sněhovým podmínkám není sjízdná.  
V autech byly kromě dospělých i děti. Je a jejich matky převezli na sněžném skútru k vozidlu 
a pak je převáželi do restaurace v Horní Blatné. U aut zůstali jen řidiči a záchranáři. Na 
pomoc přijeli i zaměstnanci silniční správy. Podle všeho za vše mohly navigace. Právě tato 
chytrá cestovní krabička všem řidičům tuto trasu určila. Nikomu se naštěstí nic nestalo.  

   (val) 
 
 
 
 
 

Kam se sněhem?  
 
Konečně zima, na kterou všichni čekali. 
Haldy sněhu a na vlecích fronty. I přesto 
toto období s sebou nese jisté potíže. 
Typickým obrázkem tohoto bílého období 
jsou lidé s lopatami, frézami a několikrát 
denně jsou vidět, jak odklízí sníh v okolí 
svých domů. Jenže kam s ním? Kam ho 
vlastně odklidit, aby se nedostali do 
problémů? Může se do nich dostat hlavně 
ten, kdo hrne sníh na silnice. Ohrožují tím 
totiž řidiče.  
„V případě, že se na komunikaci stane 
nehoda kvůli sněhu nese odpovědnost ten, 
kdo ho tam úmyslně nahrnul nebo naházel,“ 
řekla mluvčí Policie ČR Karlovarského 
kraje Kateřina Krejčí.  
Podle zákona je sníh překážkou v silničním 
provozu. „Podle zákona o provozu na 
pozemních komunikacích ten, kdo překážku 
způsobil ji musí ihned odstranit. Musí také 
uhradit škodu,“ dodala Krejčí.   

Foto: Jiří Kubíček           (val) 
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Třídění bioodpadu 

Co je bioodpad? 

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které 
můžeme ve formě kompostu navracet do půdy. 

Mezi bioodpad patří: 

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, 
piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd. 

Mezi bioodpad nepatří: 

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy 
masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady. 

 

Proč třídit bioodpad 

Každý rok je ukládáno více než 3 miliony tun směsných komunálních odpadů, z toho 
přibližně 40% tvoří biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). Tyto bioodpady by 
mohly být vytříděny a využity pro výrobu bioplynu, elektrické energie a kompostu, který 
může obohatit zemědělskou půdu o tolik potřebný humus.  
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Za neplnění skládkové směrnice nám hrozí pokuty v řádech miliard Kč 

Se vstupem do Evropské unie jsme se zavázali snížit množství bioodpadů ukládaných na 
skládky. Již v roce 2010 jsme měli snížit množství bioodpadů na skládkách o 25%, v roce 
2013 to mělo být o 50% a v roce 2020 o 65% ve srovnání s množstvím v roce 1995. Česká 
republika své závazky neplní a hrozí nám pokuty v řádech miliard Kč Občané svým 
odpovědným přístupem tak mohou přispět k odvrácení zbytečných penalizací.  

Třídění bioodpadů v domácnostech je řešení  

V případě, že by se ve všech domácnostech třídil bioodpad, mohly by veškeré dnes 
nevytříděné bioodpady z domácností pokrýt roční spotřebu elektrické energie pro cca 14 000 
domácností a dodat potřebné organické hnojivo pro cca 76 000 ha orné půdy, což je pouze 
malá část veškeré zemědělské půdy, která by komposty z bioodpadů mohla využít. 

Z jedné tuny bioodpadu 

je možné vyrobit až 100m3 bioplynu, ze kterého se v kogeneračních jednotkách může vyrobit 
198 kWh elektrické energie a 348 kWh tepla [1]. Zbytky rostlinných materiálů, které pod 
slunečními paprsky rostly a zrály, se v uzavřených reaktorech bioplynových stanic bez 
přístupu vzduchu rozkládají. Anaerobní bakterie, které rozklad realizují, produkují 
energeticky hodnotné plyny - především metan. Bioodpad se následně kompostuje a vzniklé 
organické hnojivo - kompost - se může dále aplikovat do půdy. Tím se využití bioodpadů 
maximalizuje. Průměrná roční produkce bioodpadu z domácností činí na jednoho obyvatele 
cca 50 kg [2] (bez zahradního odpadu), což představuje cca 10 kWh elektrické energie. Pro 
srovnání: Pokud máte doma novější (úspornější) televizi, můžete se za svoji roční produkci 
bioodpadu cca 1/2 roku dívat na zprávy (30 min denně). 

Napřed separace, pak sequestrace 

Pokud se bioodpad kompostuje a kompost ukládá do půdy, dochází k takzvané „sequestraci“, 
to znamená k uložení vázaného uhlíku do půdy ve formě humusových látek a 
organominerálních komplexů. Z jedné tuny bioodpadu může být vyrobeno cca 0,4 tuny 
kompostu, tvořeného přibližně z 60% sušinou, která obsahuje až 40% uhlíku. Uhlík tvoří 
necelou třetinu CO2. Jestliže C tvoří 12/44 CO2, může jedna tuna zkompostovaného 
bioodpadu ušetřit cca 0,352 tun emisí CO2. Kompostováním tak přispíváme ke snižování 
emisí skleníkových plynů a k ochraně životního prostředí.  

(Zdroj:internet) 

 
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 32, číslo 2, vydáno 9.2. 2015 
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Spinning a K2 Hiking v Perninku !!! 
KC Krušnohorka  

Každé úterý a čtvrtek od 17:00 a 18:00. 

rezervace na tel.:  775 938 338 

1 hod. 60 Kč 

 

SPINNING  

je energeticky účinné skupinové cvičení na stacionárních kolech, které spojuje hudbu, 
motivaci a představivost do jednoho celku s přesně dávkovaným tréninkem. Tento originální 
cyklistický program nabízí fyzické a psychické prvky sportovního tréninku lidem každého 
věku a úrovně zdatnosti. 

 

K2 HIKING 
  

je Indoor Walking aktivita. K2 znázorňuje nejvyšší, respektive nejobtížnější horu na světě a 
přesto na K2 HIKING může jít úplně každý. HIKING ve volném překladu z angličtiny 
znamená ,,Vysokohorská turistika“ a Indoor Walking ,,Chůzi uvnitř“. 
Skupinu lidí vede vyškolený instruktor K2 HIKING Indoor Walking Programu a to za 
doprovodu motivující hudby. K2 HIKING obohatil a stále obohacuje kombinaci instruktora a 
hudby o speciální prvky chůze, čím vzniká velmi atraktivní a zábavná forma lekce. 
K2 HIKING Indoor Walking Program vychází ze základní lidské aktivity – chůze, jež je pro 
člověka tím nejpřirozenějším pohybem, který člověk vždy vykonával, vykonává a 
pravděpodobně ještě pár tisíciletí vykonávat bude. 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

Sobota 7.2.   POJEDEME  K  MOŘI  (ČR 2014) Rodinný film 
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k narozeninám kameru, rozhodne 
se natočit svůj první film – o své rodině a kamarádovi. Postupně tak poznáváme jeho tatínka, 
maminku, babičku, ale i kamaráda Harise, který mu pomáhá s natáčením. Kluci blbnou a 
užívají si natáčení, ale jen do chvíle než zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci, které jsou 
nepříjemné – například pravdu o jejich spolužačce, kterou Tomáš miluje anebo že mu jeho 
táta lže! Dvakrát týdně tajně odjíždí místo práce bůhvíkam, ale zapírá to. Tomáš, i když má 
obavu, že se dozví něco, co bude bolet, se rozhodne tomu přijít na kloub. Netuší, že narazil na 
rodinné tajemství, které má mnohem hlubší kořeny, než se zprvu zdálo…. Jeho odhalení je 
šokující i čisté svou neokázalou jednoduchostí a lidskostí. Hrají: Ondřej Vetchý, Lucie 
Trmíková, Petr Šimčák, Jan Maršál, Jaroslava Pokorná, Michaela Majerníková, Miroslav 
Táborský a další. Scénář a režie: Jiří Mádl. Mládeži přístupno.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 14.2.  ZLOBA - KRÁLOVNA  ČERNÉ  MAGIE    (USA 2014) Fantasy, 
rodinný. Snímek vypráví dosud nezpracovaný příběh legendární zlé královny z klasického 
snímku společnosti Disney Šípková Růženka z roku 1959, a seznamuje diváky s její zradou, 
která nakonec způsobila, že se její kdysi čisté srdce proměnilo v kámen. Hrají: Angelina Jolie, 
Sharlto Copley, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple, Lesley Manville ad. 
Režie: Robert Stromberg. Mládeži přístupno.    Český dabing.                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  21.2.  STOLETÍ  MIROSLAVA  ZIKMUNDA   (ČR 2014) Dokument 
Všichni znají dvojici slavných cestovatelů - Zikmunda a Hanzelku. Všichni znají jejich 
expedice a knihy. Nikdo neví, jaký žili život. Jejich zážitky z cest znají miliony lidí na celém 
světě. Legendární dvojici spojuje 111 tisíc kilo-metrů cest, 6,5 milionu prodaných knih v 11 
světových jazycích, 4 celovečerní filmy, 147 dokumentárních a televizních filmů a přátelství 
přetrvávající i po smrti. v archivních materiálech vystupují Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka, 
Edmund Hillary, Haroun Tazijef a neuvěřitelná plejáda státníků, lidojedů, válečníků 
uniformovaných i domorodých.  Mládeži přístupno.                         
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota  28.2.  RUKOJMÍ (USA 2004) Akční, kriminální, thriller 
Bruce Willis jako elitní vyjednavač má jen jednu noc na záchranu rukojmí. Policista Jeff 
Talley (Bruce Willis) dlouhá léta pracoval jako vyjednavač losange-leského týmu SWAT. 
Náročná, stresující profese, v níž zdaleka ne všechny případy skončí šťastně, 
traumatizovaného policistu nakonec donutí přijmout místo policejního šéfa v idylickém 
městečku Bristo Camino. Sen o poklidné policejní práci daleko od velkoměsta se nečekaně 
změní v noční můru. Tři brutální zločinci jsou přistiženi při pokusu o krádež rodinného vozu. 
Jako východisko se rozhodnou vzít si vdovce (Kevin Pollak), jeho čtrnáctiletou dceru Jennifer 
(Michelle Horn) a osmiletého syna Tommyho (Jimmy Bennett), v jejich vlastním domě jako 
rukojmí. Případ ještě zkomplikuje fakt, že otec unesené rodiny je účetním mafie. Mafie má 
nespočet spolehlivých způsobů, jak se postarat o ochranu svých tajemství. Policista pochopí, 
že nesmí couvnout. Musí využít všechny zkušenosti ze své bývalé praxe a znovu bojovat o 
ohrožené životy… Doporučená přístupnost: od 15 let.  Český dabing.     


