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    Vážení spoluobčané,     
 

 přeji Vám všem v novém roce hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, 
lásky, optimismu,  pohody a mnoho úspěchů nejen v životě osobním, ale 
i  profesním. 
        Jitka Tůmová, starostka 
 

DDnnee  2266..11..22001100  pprroobběěhhnnee  nnaa  nnaaššíí  šškkoollee  
 
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
 

vv  ddoobběě  oodd  1144..0000  --  1177..0000  hh..  
  

         Rodiče si vezmou  
               občanský průkaz   

         a rodný list dítěte. 

 
        Těšíme se na Vás 
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Usnesení 37. zasedání ZO konaného dne 23.11.09  
 
1/37/09 ZO schvaluje program 37. zasedání a jeho doplnění 
hlasování:  pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
2/37/09 ZO bere na vědomí kontrolu plnění  usnesení 36. zasedání 
hlasování : pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
3/37/09 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30.9.2009 
hlasování: pro  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
4/37/09 ZO bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ k 30.9.2009, dále výroční 
zprávu ZŠ a MŠ Pernink za školní rok 2008/2009  
hlasování:  9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
5/37/09 ZO bere na vědomí kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ, která proběhla 
16.11.2009 a nařizuje řediteli ZŠ a MŠ Pernink k odstranění závad a chyb ve 
stanoveném termínu. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
6/37/09 ZO schvaluje prodej p.p.č. 1842/16 manželům Rožňovým za cenu Kč 
25,-/m2 náklady na vyhotovení KS, daň z převodu nemovitostí 
hlasování: pro  9 hlasů. proti nikdo, zdržel se nikdo   
7/37/09  ZO schvaluje prodej p.p.č. 1842/17 a1842/13 manželům Černým za 
cenu Kč 25,- m2. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
8/37/09 ZO neschvaluje prodej p.p.č. 571/20 a 571/22 v k.ú.Pernink 
hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo,  zdržel se 1 hlas (p.Höhnl) 
9/37/09 ZO schvaluje prodej části p.p.č 349/1 o výměře cca 1200 m2 manželům 
Chvapilovým jako jedinému zájemci na stavbu rodinného domu za cenu Kč 36,-
/m2 dle platných podmínek stanovených  ZO a pověřuje starostku  přípravou a 
podpisem smlouvy o smlouvě budoucí. Hlasování: pro  9  hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo.  
10/37/09 ZO schvaluje RO č. 11/2009 dle přiloženého rozpisu, který je součástí 
zápisu. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
11/37/09 ZO schvaluje návrh na odpis hmotného majetku obce dle předloženého 
soupisu. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
12/37/09 ZO schvaluje darovací smlouvy mezi Městem H.Blatná a Obcí 
Pernink na 2 ks obrazů z malířských plenérů 2008 a 2009 za částku 25000,- a 
11000 a pověřuje starostku podpisem smluv. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
13/37/09 ZO schvaluje doplnění územního plánu obce o lokalitu  976/1 a 1679/4 
dle předloženého návrhu p. Šímy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 1 hlas (p.Höhnl), 
zdržel  se nikdo 
14/37/09 ZO schvaluje rozpočtový výhled na r. 2010-2014 
Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
*************************************************** ************************  

Úplné znění 37.zasedání je k dispozici na internetových stránkách obce www.pernink.eu, 
nebo na úřední desce OÚ. Pokud budete mít zájem  o celé znění 37. zasedání ZO 
Pernink, můžete si ho nechat  vytisknout v infocentru obce. 
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Výstavba objektu pro kulturní a komunitní život v Perninku 
 
 Jak jsme Vás již v minulém čísle informovali, výstavba 
kulturního a komunitního centra vstoupila do třetí etapy, která 
by měla být dovršena  začátkem  měsíce března roku 2010. 
 Jak je na první pohled již patrné, byly dokončeny veškeré 
venkovní omítky. Hrubé terénní úpravy byly provedeny částečně, teprve až 
to umožní klimatické podmínky, bude okolí tělocvičny  dokončeno tak, aby 
nedocházelo ke stékání povrchových vod na objekt, mimo jiné budou provedeny 
i sadové úpravy.  
 V závěru měsíce prosince se veškerá pozornost zhotovitele soustředila na 
dokončení interiéru budovy. Finišovaly zde práce na úpravách vnitřních 
povrchů, obkladech, dlažbách, sádrokartonových a kazetových podhledech, na 
kompletaci elektro a ostatních PSV. Objekt byl cca 1 měsíc celý temperován, 
aby se zjistila spotřeba energie na vytápění. Bylo nutné provést jednak hrubý 
úklid vnitřních prostor, ale i pečlivý úklid  zaprášených  místností  před zakrytím 
sádrokartonem a kazetovým podhledem včetně úklidu zaprášených ploch, stěn, 
sloupů, zářivek způsobených broušením podlah a jiných pracovních činností.  
Zhotovitel po dohodě s obcí připraví výsledky zkoušky již napojené  kanalizace.                                                                                                                                        
 Výstavba centra se opravdu blíží do finále, harmonogram prací je 
dodržován, nám tedy nezbývá než se těšit, že bude stavba dokončena 
v předepsaném termínu a předána všem příznivcům sportu k užívání.  

- Iveta Dibelková, redakční rada-  
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ZŠ a MŠ Pernink 
 

Úpravna pitné vody v Březové u Karlových Varů 
 

 Jako každý školní rok, tak i letos se snažíme osmákům přiblížit, čím vším 
musí voda z řeky projít, než si ji můžeme natočit do konvice  na kávu či čaj, 
nebo si ji napustit do vany. Prošli jsme celým provozem. 
 Děti si prohlédly odkalovací nádrže, zopakovaly si teoretické i praktické  
poznatky z anorganické chemie týkající se oddělování složek směsí, určování  
kyselosti a zásaditosti roztoků a jejich neutralizace. Tato exkurze byla  přípravou 
pro samostatný projekt nazvaný VODA, který mají děti graficky  zpracovat na 
počítači v hodinách informatiky. Doufám, že tato práce bude pro ně  přínosem i 
pro budoucí praxi.                                                            
              - Ing.B.Tyrová -učitelka ZŠ Pernink - 
 

Za kulturními památkami v Praze 
 

 Začátkem měsíce prosince cestovaly děti  6.ročníku naší školy s třídní 
učitelkou do hlavního města. Pohodlným autobusem Student Agency cestovaly 
nejen proto, aby  se pokochaly krásou vánočně vyzdobené Prahy  se zářícím 
vánočním stromem na Staroměstském náměstí,  ale aby se především osobně 
seznámily s mnohými jejími historickými  památkami a zajímavostmi. A kam že 
směřovaly jejich první kroky? Do Národního muzea na Václavském náměstí. 
Hlavním výstavním projektem zde byla výstava „Příběh planety Země“. Planeta 
Země – náš domov „uprostřed“ Vesmíru. Ve starověku ji nazývali Gaia nebo 
Terra a dnes o ní mluvíme jako o Matce Zemi nebo o Modré planetě. Proč 
vymýšlíme tolik různých názvů pro něco tak zdánlivě obyčejného, jako je naše 
planeta? Se stejnou samozřejmostí, s jakou Zemi považujeme za svůj domov, 
používáme řadu slov, která se k ní úzce vztahují – svět, příroda, nebe, moře, 
Slunce, Měsíc, hvězdy, vítr… A patří mezi ně i člověk. Porozumění něčemu tak 
jedinečnému jako je naše existence, je úzce spojeno s porozuměním 
mnohotvárnosti a složitosti našeho vesmírného domova, planety Země.  
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       Výstava o celkové rozloze 900 m2 byla  instalována v největších výstavních 
prostorách v prvním patře. Vstupní sál návštěvníka přenesl do vesmírného 
prostředí. Hlavním exponátem byl model Země a návštěvník jím přímo vstoupil 
do nitra planety. Dále si, jako z oběžné dráhy, mohl prohlédnout její povrch a 
prolétnout se mezi planetami. Tento sál byl věnován také sopečné činnosti a 
jevům s ní souvisejících. Vstoupili jsme zde do nitra sopky, mohli jsme zažít 
pocity při zemětřesení s patřičným doprovodem vizuálním i zvukovým. 
         Zároveň děti navštívily výstavu nazvanou  „Pojďte s námi do jeskyně“ jež 
se široké veřejnosti snažila prezentovat atraktivní svět nepřístupných jeskyní a 
jejich objevování. Přiblížit úsilí českých speleologů, metody a výsledky jejich 
práce, zejména v uplynulých 30ti letech nejen v České republice, ale i v 
zahraničí, kde byly objeveny desítky kilometrů nových, často unikátních 
podzemních prostor. Kdo z nás  ví, že kromě desítky veřejnosti přístupných 
jeskyní máme v naší zemi více než 3000 dalších jeskyní a propastí? Kdo tuší, že 
každý víkend stovky dobrovolníků tyto jeskyně zkoumají, dokumentují a snaží 
se proniknout do jejich zatím neznámých a neprobádaných pokračování? 
          V odpoledních hodinách se přiblížila poslední zastávka, návštěva  
reprezentativní scény České republiky – Národního divadla, které je jedním ze 
symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Měli jsme 
možnost seznámit se s historií budovy a  prohlédnout si  dnešní podobu 
interiéru, kde střídavě vystupují  tři umělecké soubory-opera, činohra a balet. 
Krásná tečka na závěr. 
                   - tř.uč. Iveta Dibelková - 
 

Sbor dobrovolných hasičů 

Hasiči z Mezic tentokrát na návštěvě u nás 
 
 Po velmi zdařilém prvním společenském setkání SDH v září na Moravě 
jsme se připravovali na návštěvu mezických hasičů u nás v Perninku. Po 
vzájemných jednáních byl vybrán termín návštěvy na 27.-29. listopadu 2009. 
  Z Mezic přijelo 9 členů SDH, v čele s velitelem Tomášem Utíkalem. 
Rovněž i mezičtí se nevyhnuli problémům při cestování autem k nám, ale během 
večera přece jen dorazili. Ubytování přátel i větší část programu bylo 
směřováno do prostor hasičské zbrojnice. Po uvítání a večeři se rozeběhl 
společenský večer, který se velmi vydařil. 
 Hlavním dnem návštěvy však byla sobota. Domácí zabíjačka byla hlavním 
hřebem programu a prolínala se vlastně celým dnem. Nezůstalo však jen u jídla 
a pití a byl přípraven i další program. Naši hosté si po snídani jeli prohlédnout 
nádraží s viaduktem, Vlčí jámy a Blatenský vrch s rozhlednou. Po návratu z 
výletu čekalo na hosty další překvapení. Kluci si vyzkoušeli zásahové obleky a 
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rovněž výjezd k nahlášenému požáru. I když to byl jen planý poplach, veškerý 
průběh této akce byl pro mezické hasiče nezapomenutelným zážitkem. Po 
návratu z akce si prohlédli nové hasičské auto a byli jim předvedeny všechny 
možnosti využití a vybavení tohoto vozu. 
 Na návštěvu v poledních hodinách přišla pozdravit hosty z Mezic i 
starostka obce. Pobesedovala s přítomnými a předala oficiální pozvání hudební 
skupině Stracené Ráj, zastoupené zde Tomášem Utíkalem, na slavnostní otevření 
Kulturního a komunitního centra. Pak již společenské setkání zdárně probíhalo 
za přítomnosti také mnoha obyvatel obce, do pozdních večerních hodin. Po celý 
den hrála reprodukovaná hudba a především večer se nejen poslouchalo, ale 
také tančilo. 
 

  
V neděli byly předány hostům fotografie z průběhu tohoto společenského setkání 
a po velkém loučení naši přátelé odjeli domů na Hanou. 
 Setkání se velmi vydařilo a za to patří poděkování všem hasičům, kteří se 
podíleli na přípravě a průběhu programu a také panu Kvaššayovi a Romanovi 
za perfektní domácí zabíjačku. Pouze počasí trochu pokazilo dojem, ale koncem 
listopadu jsme nemohli nic jiného čekat. 
 I v následujícím roce chceme pokračovat ve spolupráci a vzájemných 
návštěvách s přáteli z SDH Mezice. 
 29. prosince 2009 proběhla v Mezicích výroční valná hromada SDH, 
které se jako host zúčastnil Jaroslav Novotný s partnerkou. I zde byl kladně 
vyzdvižen význam této přátelské družební spolupráce. Pan Novotný přednesl 
zdravici a ujistil přítomné hasiče o dalším pokračování přátelských družebních 
vztahů. 
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Lyžaři, pozor! Začíná platit lyžařské desatero 
 

  
 Už od pátku 1. ledna 2010 musí lyžaři a snowboardisté dodržovat na 
sjezdovkách deset pravidel Mezinárodní lyžařské federace (FIS) pro chování na 
sjezdových tratích. Takzvané lyžařské desatero je součástí normy spadající pod 
novelu zákona o některých podmínkách podnikání a výkonu činností v oblasti 
cestovního ruchu. 
 Při porušení mohou odebrat skipas - v případě, že si FIS pravidla dá 
provozovatel lyžařského areálu do provozního nebo návštěvního řádu, je 
oprávněn požadovat po lyžařích jejich dodržování. A to i formou odebrání 
skipasu nebo vykázání z areálu.  
 Ministerstvo sáhlo k zařazení lyžařského desatera do právního předpisu i 
kvůli Horské službě. Záchranářům totiž mají pravidla určující, jak se mají lyžaři 
a snowboardisté chovat, ulehčit práci. 

  
Provozovatelé skiareálů tak 
dostali od 1. ledna závazněji 
platným desaterem do ruky 
účinnější zbraň proti pirátům 
sjezdovek. 
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Deset pravidel pro lyžaře a snowboardisty: 

 1. Ohled na ostatní lyžaře:  
Musí se neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.  
 

 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy:  
Musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. 
Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, 
sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.  
 

 3. Volba jízdní stopy:  
Každý přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval 
lyžaře jedoucího před ním.  
 

 4. Předjíždění:  
Předjíždět se může seshora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s 
odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny 
jeho pohyby dostatek prostoru.  
 

 5. Vjíždění a rozjíždění:  
Každý, kdo chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se 
musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí 
pro sebe a pro ostatní. 
  
6. Zastavení: 
 Musí se vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných 
místech sjezdové tratě. Ten, který upadl, musí takové místo uvolnit co 
nejrychleji.  
 

            7. Stoupání a sestup: 
               Ten, který stoupá nebo 
               sestupuje pěšky, musí 
               používat okraj sjezdové 
               tratě.  
 

         8. Respektování značek:  
              Musí respektovat  
              značení a signalizaci.  
 

         9. Chování při úrazech: 
             Při úrazech je každý  
             povinen poskytnout první 
             pomoc.  
 10. Povinnost prokázání se:  
Každý, ať svědek, nebo účastník, ať odpovědný, nebo ne, je povinen v případě 
úrazu prokázat své osobní údaje. 
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Stavební  úřad oznamuje 
 

ZAHÁJENÍ  ÚZEMNÍHO  ŘÍZENÍ  a  VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ 
pro stavbu 

„Pernink – Abertamy – CYKLOSTEZKA„ 
dne  02.02. 2010 (úterý) v 10,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

v Perninku. 
 Jedná se o dopravní propojení obcí Pernink a Abertamy, rekreačně -  účelovou 
obousměrnou komunikaci, pro celoroční využití, „cyklostezku“ o celkové délce 2,012 km. 
Cyklostezka je navržena v základní normové šířce koruny 3 m, z toho 2 m s bezprašnou 
úpravou krytu.Trasa cyklostezky je navržena po pozemcích přiléhajících z pravé strany ke 
komunikaci II/219,, p.p.č. 2468/5., ve směru z Perninku do Abertam. Před mostem na vjezdu 
do Abertam se cyklostezka odklání od komunikace II/219 a napojuje se na místní komunikaci 
p.p.č.1984/1(Husova) v k.ú. Abertamy. Trasa cyklostezky končí na křížení této místní 
komunikace s místní komunikací p.p.č. 1962, (ul. Generála Svobody) v k.ú. Abertamy. Trasa 
cyklostezky bude osvětlena veřejným osvětlením. Stavba cyklostezky je rozdělena na dva 
stavební objekty  a to: SO 1 cyklostezka a SO 2 veřejné osvětlení. 
 

a pro stavbu 

„Pernink – Horní Blatná – CYKLOSTEZKA„ 
dne  04.02. 2010 (čtvrtek)  v 10,00 hodin v zasedací místnosti Obecního 

úřadu v Perninku. 
 
 Jedná se o dopravní propojení obcí Pernink a Horní Blatná, rekreačně -  účelovou 
obousměrnou komunikaci, pro celoroční využití, „cyklostezku“ o celkové délce 2,124 km. 
Cyklostezka je navržena v základní normové šířce koruny 3 m, z toho 2 m s bezprašnou 
úpravou krytu.Trasa cyklostezky je navržena od odbočky místní komunikace p.p.č. 2493/2 v 
k.ú. Pernink, ze silnice II/221 do Horní Blatné, po místní komunikaci p.p.č. 2493/2 dále pak 
po polní , již nevyužívané cestě p.p.č. 2493/3 a po doprovodné lesní cestě p.p.č. 2493/1, podél 
velkoprofilového vodovodu a kanalizace dále pak po p.p.č. 1133/3 , 1133/2 až po ul. 
Jiráskovu p.p.č. 1133/1  v kú. Horní Blatná. Trasa cyklostezky končí na této místní 
komunikaci před č.p. 274 v Horní Blatné.Trasa cyklostezky bude osvětlena veřejným 
osvětlením. Stavba cyklostezky je rozdělena na dva stavební objekty  a to: SO 1 cyklostezka a 
SO 2 veřejné osvětlení.   

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u zdejšího 
stavebního úřadu v návštěvní dny v po. a stř. od 08,00 do 17,00 hodin, v ostatní dny po 

předchozí tel.dohodě a při ústním jednání. 
                 Vedoucí stavebního úřadu 
                                                                                                                 Mgr. Marian Panak 
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Obec Pernink vyhlašuje záměr prodeje  p.p.č. 792/18 
 o výměře 28378 m2 a dále p.p.č.792/1 o výměře 6967 m2, to vše ve 

vlastnictví Obce Pernink, v k.ú.Pernink, za  stanovených „Podmínek 
pro prodej pozemků p.p.č. 792/18 a 792/1 v k.ú.Pernink –„ Selská 

cesta“ (dále jen „podmínky“) 
 

zájemci si mohou podat písemnou žádost  nejpozději do 10.2.2010 do 
10.00 hod., jak stanoveno v „podmínkách“ 

 
Podmínky pro prodej pozemků p.p.č. 792/18 a 792/1 v k.ú.Pernink – 

Selská cesta jsou uveřejněny na úřední desce Obce Pernink a na 
oficiálních stránkách Obce: www.pernink.eu 

 
 

Bližší informace  můžete obdržet u firmy pověřené stanovením podmínek 
v návaznosti na záměry obce – f. STAVING-INVEST s.r.o., Rokycanova 1929, 

35601 Sokolov, nebo na tel. Č. 602 419 044 ing. Jan Chyška, email: 
staving@centrum.cz, nebo na OÚ Pernink, PO, St. 8.-17.00, ostatní dny 8-13.00 

hod., u p. Jitky Tůmové, tel. 353892104, email: pernink@volny.cz 
 
                                 
 

                                         JitkaTůmová, starostka obce 
 

 

Infocentrum Pernink 
 

  
UUppoozzoorrňňuujjeemmee  oobbččaannyy,,    
  
žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  TTKKOO    
vv  22..  ppoolloolleett íí    22000099    
aa  ppooppllaattkkyy  zzaa  ppssyy  nnaa  rrookk  22001100    
llzzee  zzaappllaatt ii tt   vv  oobbddoobbíí  lleeddnnaa    
aa  úúnnoorraa  22000099  vv  ppooddaatteellnněě  
oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerrnniinnkkuu..  
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Obec Pernink vypisuje výběrové řízení na místo – 
správce komunitního centra 

 
Předpokládaný nástup duben 2010. 
 
Jednosměnný provoz s klouzavou pracovní dobou. 
 
Mzdové podmínky dle platných tarifů pro obce (dle pracovního zařazení, praxe) 
v průměru Kč 12000,- 
 
Kvalifikační předpoklady : vzdělání SO nebo ÚSO,  

   práce s PC, znalost NJ,  
   organizační schopnosti, flexibilita 

 
Pracovní poměr:     hlavní pracovní poměr 
Lokalita:     Karlovarský kraj 
Obor:     Služby 
 
Pozici nabízí:    Obec Pernink 
Kontaktní osoba:   Jitka Tůmová, starostka 
Adresa:    T.G.Masaryka 1, 36236 Pernink 
Telefon:    353892104 
e.mail:    pernink@volny.cz 
web. stránky   www.pernink.eu 
 
 
Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 10. února 2010 do 12.00 hod., 
ke své žádosti o pracovní místo správce komunitního centra předloží 
následující dokumenty: 

- potvrzení o absolvování školy (maturitní vysvědčení, apod.) 
- životopis 
- seznam předchozích zaměstnavatelů včetně pracovního zařazení 

 
     Jitka Tůmová 
Starostka obce Pernink 

 
 
 
 
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 k 29. dni v měsíci. 

Příspěvky zasílejte na e-mail: infopernink@volny.cz, nebo přineste  
přímo do infocentra při OÚ.  Děkujeme za pochopení. 

Redakční rada Nikola Dörflerová, Iveta Dibelková, Jaroslav Novotný 
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18:00 hod 
Sobota 2.1.   NÁHRADNÍCI  (Surrogates, USA 2009) akční/sci-fi/thriller . Bruce Willis  v 
hlavní roli akčního filmu. Režie: Jonathan Mostow. Lidé žijí své životy vzdáleně z pohodlí 
svých vlastních domovů přes robotické náhradníky – sexy, fyzicky perfektní mechanické 
zástupce sebe sama. Je to ideální svět, kde neexistuje zločin, bolest, strach a následky. Když 
tuto utopii po letech přeruší první vražda, agent FBI Greer (BRUCE WILLIS) objeví rozsáhlé 
spiknutí za fenoménem náhradníků a musí zrušit svého vlastního náhradníka a tím riskuje svůj 
život, aby odhalil záhadu.  Doporučená přístupnost: od 12 let.    České titulky 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 9.1. VÁNOČNÍ  KOLEDA  animovaný/dobrodružný/rodinný Vánoční koleda, 
jeden z nejoblíbenějších vánočních příběhů podle povídky Charlese Dickense.  
Ebenezer Scrooge (JIM CARREY) začíná vánoční prázdniny se svým obvyklým skrblickým 
opovržením, štěká na svého věrného úředníka (GARY OLDMAN) a svého veselého synovce 
(COLIN FIRTH). Ale když ho duchové Vánoc minulých, přítomných a budoucích vezmou na 
cestu, která mu otevře oči, odkryjí mu pravdy, kterým starý Scrooge nechtěl uvěřit, musí 
otevřít své srdce a odčinit roky špatností, dříve než bude příliš pozdě.  Mládeži přístupno.               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 16.1.  ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED (ČR 2009) komedie  
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit. Režie: 
Irena Pavlásková. Hr: Vilma Cibulková, Tereza Voříšková, Dana Marková, Miroslav Etzler, 
Ontřej Vetchý, Jiří Dvořák, Jan Zadražil, Bára Seidlová, Jan Hartl ad. 
Autenticky vyprávěný příběh z nedávné minulosti zaujme svou pravdivostí a jemným 
vnitřním dramatem, zároveň rozveselí i dojme. Dospívání bývá složité, zvlášť když se píše 
rok 1968, venku se prohánějí cizí tanky, doma se střídají tatínkové mnoha různých poloh. A 
maminka, navzdory své vnitřní síle, na všechno nestačí. Jak bylo v takových podmínkách 
možné prožít a přežít už tak náročná 70. léta? Jak šlo udržet si radost ze života, city pro lásku 
a chuť na smích? Mládeži přístupno.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 23.1.  ULOVIT  MILIARDÁ ŘE (ČR 2009) komedie  
Po teenagerském filmu Gympl přichází Tomáš Vorel s filmem, který se dotýká aktuálních 
témat - médií, lobbyingu, manipulace s informacemi, korupce a s ní spojených politických 
tlaků. Můžeme se těšit na Tomáše Matonohu, Miroslava Etzlera, Jiřího Mádla, Ester 
Janečkovou, Milana Šteindlera, Bolka Polívku, Davida Vávru a další. Mládeži přístupno.                 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 30.1.  3 SEZÓNY V PEKLE (ČR 2009) milostné drama  Režie: Tomáš Mašín. 
Hrají: Kryštof Hádek, Karolina Gruszka, Martin Huba, Jan Kraus, Tomas Tyndyk, Luboš 
Kostelný, Táňa Pauhofová, Matěj Ruppert aj. Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, 
extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání. Ivanu Heinzovi, pohlednému Dandymu a 
vtipnému provokatérovi je právě devatenáct. Utíká z domova, aby se vydal na nekonvenční 
pouť oslavující svobodu a umělecké ideály. Žije přítomným okamžikem, obdivem k 
surrealismu a krásným ženám. Život se zdá být báječný. Komunistický režim však začíná 
ukazovat svou represivní tvář. Ivan a Jana jsou jako lehkonozí tanečníci na ostří žiletky. Není 
důležité, co bude zítra. Důležité je, co je teď a jak silně mne dokážeš milovat! Vyhýbají se 
povinnosti pracovat, spřádají fantastické plány do budoucnosti, živí se drobnými krádežemi a 
plánují útěk do Paříže. Střet s mocí však přichází tvrdě a nečekaně…  
Doporučená přístupnost: od 12 let.                                                                   Vstupné: 55,-Kč 


