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           Usnesení 6. zasedání zastupitelstva ze dne 23. 3. 2015  
 
 
 
1/6/15 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Karla Kunsta a p. ing. Ladislava Vetešníka,  
pořizovatelem zápisu p. Jitku Tůmovou. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
2/6/15 ZO schvaluje program jednání 6. Zasedání včetně jeho doplnění o pronájem obecních 
pozemků pro podnikatelské účely. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
3/6/15 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 5. Zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 
4/6/15 ZO schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti  č. stavby: IP-12-
0002513/VB/2, název stavby: H2A0 Pernink, Andělská č.p. 203/3, Dvořák, kNN s firmou 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40512, IČ 
24729035, DIČ CZ24729035, kdy věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu 
Kč 1210,- a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 
5/6/15 ZO schvaluje znění smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. EI-12-
0003560/19 Pernink, Nádražním vedení NN s firmou ČEZ, Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40512, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, kdy věcné 
břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu 3600,- Kč a pověřuje starostku obce 
podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
6/6/15 ZO schvaluje  ZŠ a MŠ Pernink Karlovarská 118, 362 36 Pernink  IČ 47701617 
udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2015/2016. Hlasování: pro 8 hlasů,  proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
 
7/6/15 ZO neschvaluje prodej části p.p.č. 809/73 a 809/8 v k.ú. Pernink  do doby vyřešení 
uložení inženýrských sítí k p.p.č. 809/10 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 1 hlas 
(p.Holý), zdržel se 1 hlas (p.Kunst) 
 
8/6/15 ZO neschvaluje záměr prodeje části p.p.č. 96/3 o výměře cca 150 m2 v k.ú.   Pernink. 
Hlasování: pro 6 hlasů,  proti 1 hlas (p.Kunst), zdržel se nikdo (p. Tůmová nehlasovala). 
 
9/6/15 ZO schvaluje podat žádost  o dotaci na zabezpečení  akceschopnosti, věcné vybavení 
neinvestiční povahy SDH Pernink ve výši Kč 136000,- a pověřuje starostku podáním žádosti. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
10/6/15 ZO schvaluje vstup obce Pernink do projektu SOS s městy a obcemi Bad Schlema, 
Potůčky, Horní Blatná, Johanngeorgenstadt, Abertamy na nákup 9 místného mikrobusu 
s pohonem 4x4 a okružní motorovou pilu  ve výši 1200 tis. – 1500 tis. pro potřeby SDH 
Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
11/6/15 ZO schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na rok 2015 ve výši 25000,- Kč 
na opravu kostela Nejsvětější Trojice v Perninku Římskokatolické farnosti Ostrov Malé 
náměstí 25, 363 01 Ostrov. Hlasování: pro 8 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo. 
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12/6/15 ZO neschvaluje trasu stavby optického kabelu 11010-52323 TM BTA Karlovy Vary 
KVPER OK předloženou firmou Schlike-Domi,  spol.s.r.o. Most ze dne 2.3. 2015. Hlasování. 
pro 8 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
13/6/15 ZO schvaluje nabídku firmy Marius Pedersen, a.s. Hradec Králové, Průběžná 1940/3 
IČ 42194920 na odvoz a odstranění biologicky rozložitelného odpadu za cenu Kč 215,- bez 
DPH za nádobu 1100 l a pověřuje starostku obce vyřízením. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 
14/6/15 ZO schvaluje příspěvek z rozpočtu obce na rok 2015 na knihu „Horní města 
Krušných hor“  ve výši   10000,- Kč  pro firmu Fornica Graphics, s.r.o. Smetanova  514, 
Sokolov a pověřuje starostku provedením. Hlasování:  pro 8 hlasů proti nikdo, zdržel se 
nikdo.    
15/6/15 ZO schvaluje, aby záměr pronájmu a  nájemní smlouvy na pozemky obce v případě 
pronájmu pro  podnikatelské účely  byly odsouhlaseny zastupitelstvem obce. Hlasování:  pro 
8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
 

Úplné znění 6. 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  
 

 

 

Březen za kamna nevlezem 

Přísloví březen za kamna vlezem se u nás ve škole praktikovalo  pomálu jednak pro slunečně 
vyvedené předjarní dny, jednak pro aktivity, které nás zpoza kamen dostaly ven. Jarních 
paprsků a „posledního“ sněhu si užívali ve školce,  v družině i na SPD či tělocviku.  

Vzdělávání 

O prázdninách zasedl na dva dny i místo žáků do perninských  a hroznětínských školních 
lavic učitelé, aby si prohloubili znalosti v oblasti počítačové gramotnosti (projekt ESF).  Další 
vzdělávání nás čekají v následujících měsících. 

Koncert 

Naše školní kamna opustili žáci 2. stupně, aby se poučili o tom, zda je to, co slyší, ještě 
hudba, na výchovném koncertě v Lázních III v podání Karlovarského symfonického 
orchestru. 

Pobyt v SRN 

A jako Honza z pohádky vybaven svačinou od maminky opustilo pomyslnou teplou pec deset 
žáků z 2. – 5. třídy, kteří se vydali s dalšími dvanácti světoběžníky z Merklína na týdenní 
pobyt do německého Weißenstadtu.  Zážitky  s fotodokumentací si můžete prohlédnout na 
našich webových stránkách. Zde je na místě poděkování paní učitelce D. Novákové za její 
nasazení nejen jako pedagogického dohledu, ale i zdatné tlumočnice a panu Grahsbergrovi za 
pomoc se zajištěním dopravy. S vedením vzdělávacího centra  ve Weißenstadtu již 
domlouváme termín na další školní rok. 

Kniha v centru pozornosti 

Na březen - měsíc knihy, jsme také nezapomněli. Knihou byla hned po prázdninách 
obdarována spolupracovníky naše paní Chlupáčová, která ocenila nadsázkový humor Poslední 
aristokratky E. Bočka. Vřele doporučujeme. Z perninského  infocentra se do rukou vášnivých 
čtenářů a obdivovatelů krušnohorské těžařské historie z řad zaměstnanců školy dostala 
zajímavá publikace Horní města Krušných hor. Mateřská školka a prvňáčci navázali na 
minulý rok a rozjeli opět projekt Čteme dětem s pozvanými hosty. Předposlední březnový den 
se uskutečnila v Komunitním centru Krušnohorka série čtenářských dílen organizovaná ve 
spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary v rámci partnerství v projektu ESF. Dětem 
z MŠ a žákům byly představeny nové knihy a  komiksy. Osmá a devátá třída se zúčastnila 
zajímavého semináře s tematikou verbální a neverbální komunikace. Za spolupráci a přípravu 
akce velmi děkujeme paní Barboře Čihařové z KK KV. 
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Matematika 

Co mají společného čtení a matematika? Při sledování  žáků při soutěži Matematický klokan, 
do které jsme se zapojili 19. a 20. března, hodně. Čtení a rozluštění zapeklitých úloh dávalo 
zabrat všem zúčastněným. Mnohdy stačilo jen maličko - správně porozumět zadání.  

Ruce plné lásky 

Na krásnou předvánoční spolupráci s Domem 
seniorů v Perninku navázali naší žáci 1. 
stupně s paní vychovatelkou Hankou 
Schadeovou na konci března odpoledním 
setkáním s babičkami a dědečky. Tentokrát se 
připravovala velikonoční výzdoba, již si 
každý účastník mohl vzít na památku. Krásné 
ozdoby s velikonočními motivy zavěsili malí i 
velcí kutilové ve vestibulu domova. Hezké 
chvilky prožili všichni společným zpíváním 
jarních písniček a největší radost si udělali 
zařazením repertoáru známých lidových písní. 
Každý ze žáčků si připravil zajímavou jarní básničku, kterou přednesli mezi vyráběním ozdob 
a mlsáním velikonočního zajíčka.  

Mgr. Dana Osičková 
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Výstava připomíná 150 let rukavičkářství v Abertamech 

Stopadesátiletou historii výroby kožených 
rukavic v Abertamech na Karlovarsku, 
která jak je známo leží necelé čtyři 
kilometry od Perninku, připomíná dnes jen 
expozice na radnici a zchátralé budovy 
továren. V dobách největšího rozmachu 
řemesla zaměstnávaly 11.000 lidí, řekl 
předseda občanského sdružení Abertamy 
Rudolf Löffler. Obec bývala centrem 
rukavičkářského průmyslu - ročně se tu 
vyrobilo až šest milionů párů rukavic. 

Výstava vznikla v roce 2011 při setkání 
bývalých abertamských rukavičkářů. 
"Většinu exponátů nám tito lidé zdarma 
darovali pro připomenutí 150 let 
rukavičkářského řemesla. Expozice čítá 
300 exponátů různých rukavic, vysekávačů 
či dlátek. Dalších minimálně 300 věcí 
máme ještě v depozitáři, který se musí 
zrekonstruovat a zpracovat. Výstava je 
zatím v nouzových prostorách. Až bude 
město mít víc peněz, vznikne z toho celé 
rukavičkářské muzeum," uvedl Löffler. 

Vystavené rukavičkářské stroje jsou podle 
něj funkční. "Díky tomu vždy jednou 
měsíčně předvádíme šití rukavic, aby lidé 
věděli, jak to řemeslo vypadá," doplnil. Na 
dalších, nefunkčních strojích si mohou 
návštěvníci prohlédnout princip jejich 
fungování. K vidění jsou na výstavě třeba i 
speciální žehličky, rukavice s pravou hadí 
kůží nebo české národní rukavice pro 

olympijské hry v Sapporu v roce 1972. 

Nechybí také fotografie někdejších továren 
a domů, kde bydlely tisíce zaměstnanců 
více než 20 rukavičkářských podniků, 
které v Abertamech fungovaly a 
prosperovaly. "Dnes už tyto domy v 
podstatě nemají využití. Některé se 
proměnily v penziony, obávám se ale, že 
další časem čeká demolice," míní Löffler. 

Rukavičkářské řemeslo založil v 
Abertamech v roce 1848 Adalbert 
Eberhard. "Vyrábělo se tu až do roku 
1998," uvedl Löffler. 

S oblibou rukavičkářství podle něj souvisí 
hornický ráz krajiny. "Kdykoliv nastal 
útlum těžby, lidé se obraceli k náhradním 
způsobům obživy. Navíc se tu často 
chovaly kozy, a jejich kůže je jeden z 
nejoblíbenějších materiálů na výrobu 
rukavic," dodal. Rukavice se vyráběly také 
v sousedním Sasku, v Kadani, Praze nebo 
Dobříši. 

Expozici mohou zájemci navštívit vždy 
dvakrát měsíčně. Ukázky šití a výroby 
rukavic jsou připraveny například 11. a 24. 
dubna. Kompletní kalendář je uveden na 
webových stránkách města 

 www.abertamy.eu. 

Autor Jan Čech s využitím ČTK 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 

Jak letos s odpady? 

Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn 1x týdně zpravidla ve středu firmou 
Dáňa&Loffler, jako doposud. 

Sběr tříděného odpadu zajišťuje obec na čtyřech stanovištích (Karlovarská, Blatenská, 
Rennerova a ulice TGM): 

Zelené kontejnery jsou určené pro  barevné sklo, pro čiré sklo lze využít bílý kontejner, 
který je umístěn v Rennerově ulici. Do kontejneru na sklo NEPATŘÍ  – keramika, porcelán, 
autosklo, zrcadla, drátosklo, nebo zlacená a pokovaná skla.  

Žluté kontejnery jsou určeny pro plasty, plastové folie, kelímky od jogurtů, sáčky, plastové 
sešlápnuté láhve, obaly od čistících a pracích přípravků, obalové folie ze spotřebního zboží, 
obaly z CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme nalámaný na 
kousky. Do těchto kontejnerů NEPATŘÍ mastné obaly se zbytky potravin, nebo se zbytky 
čistících a pracích přípravků,  obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové 
krytiny nebo novodurové trubky. 

Modré kontejnery jsou určeny pro papír, časopisy, sešity, papírové obaly, karton, knihy,  
kancelářský papír můžete vhodit i se sponkami, obálky, bublinkové obálky bez plastového 
vnitřku. Do tohoto kontejneru NEPATŘÍ – uhlový, mastný a jinak znečištěný papír, tento 
nelze dále zpracovávat. Celé svazky knih, ty lze vhazovat pouze bez vazby.  

Co sem ale rozhodně nepatří jsou použitelné dětské pleny, ty patří do popelnice na 
směsný odpad !!! 

Šedé kontejnery – jsou určeny na sběr drobného kovového odpadu. Tyto kontejnery jsou 
umístěny na stanovištích: Blatenská ul., ul. TGM a Rennerova ul. Sběr většího kovového 
odpadu bude zajišťován 2 x ročně při svozu velkoobjemového odpadu, o kterém budete 
informování v našem zpravodaji. 

Hnědé kontejnery - od 1.dubna má obec za povinnost zajistit  sběr biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu. Kontejnery na tento biologicky rozložitelný odpad jsou umístěny na 3 
stanovištích, a to na Školní Louce, na parkovišti  v Blatenské ulici a v ulici TGM. Jedná se o 
hnědé 1100 l velké kontejnery, do kterých lze ukládat pouze biologicky rozložitelný odpad, 
který je uveden na kontejneru. Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která 
vzniká např. z údržby zeleně, čištěním odpadních vod, sekáním trávy, sběrem listí, spadaného 
ovoce a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny).  

Co do kontejnerů NEPATŘÍ : např. syrové maso, kosti,  jedlé oleje a tuky, konfiskáty 
živočišného původu, složky odpadů, které jsou klasifikovány  jako nebezpečný odpad.   

- St - 
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Co je možno považovat za objemový odpad:  

stará lina, koberce, nábytek, matrace, lyže, sáňky, objemné bedny a krabice od domácích 
přístrojů a zařízení, apod. 

V žádném případě nepatří do objemového odpadu:  

nebezpečný odpad; dále stavební suť; odpad z rekonstrukcí bytů, bytových jader, nemovitostí; 
výkopová zemina, uliční smetky, odpad ze zahrad, popel, odpad z likvidace autovraků, 
pneumatiky, staré oblečení, hadry a boty, případně pytle a krabice naplněné drobným odpadem 
z domácností, záchody, umyvadla, dveře, apod.  

 

Pro nebezpečný odpad přijede jako vždy firma SUAS - skládková, s.r.o. s nákladním 
vozem. Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové firmy, které předají osobně 
nebezpečný odpad.  

 

Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou odpady, které mají nebezpečné 
vlastnosti podle zvláštního předpisu, tj. např.: baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad 
s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků tj. chladničky a mrazničky, zářivky, 
televizory, počítače, tuky, oleje a jiná maziva, barvy, lepidla a pryskyřice, organická 
rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, jakož i  
obaly a odpady znečištěné látkami. 

 

Svoz objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 

proběhne  v sobotu 9. května 2015 

na těchto stanovištích: 

  v   9.00 hod. u OBECNÍHO ÚŘADU, ul. T.G.Masaryka 

            v 10.00 hod. u PIVNICE KONGO  na Blatenské ul. 

v 11.00 hod. na Karlovarské ul. odstavná plocha vedle RAGAZI 

12.00 hod na Školní louce PNEU SERVIS  

(zde pouze objem. odpad z domácností) 
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Pozvánka  -  vítání občánků 

 

Vážení rodiče, 

blahopřejeme Vám k narození děťátka a dovolujeme si Vás pozvat na vítání občánků naší obce 
Pernink. Vítání  probíhá v prostorách obřadní síně OÚ Pernink a je  určeno pro děti, které mají  
v naší obci trvalý pobyt.  

Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů není možné 
zvát nově narozené děti a jejich rodiče na vítání občánků automaticky. 

V případě zájmu Vaší účasti na vítání občánků vyplňte níže uvedenou přihlášku, kterou 
prosím zaneste na OÚ Pernink infocentrum – podatelna nebo do kanceláře  matričního 
úřadu. 

Na vítání občánků  mohou rodiče přihlásit děťátka, která se narodila od 01.10.2014.  Přesný 
termín  konání  bude včas upřesněn.  

 

 

*************************** 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Přihláška – vítání občánků: 

Jméno/a a příjmení dítěte (jak bude uvedeno v pamětním listu): 

………………………………………………………………………………………………....... 

Datum narození dítěte: …………………………………………………………………………. 

Jméno/a  a  příjmení rodičů: ......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Kontakt: telefon, e.mail: .................................................……………………………………….. 
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Informace o uzavírce silnice II/221 Pernink-Pstruží-Merklín 

 
Dle sdělení Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje proběhne 

v době od 4. května 2015 do 15. srpna 2015 úplná uzavírka silnice ve Pstruží. 

Průjezd v této trase tentokrát nebude možný, 

neboť se budou odkopávat opěrné zdi a napojovat nový most, 

stávající silnice bude úplně odstraněna. 

Objízdná trasa směrem na Ostrov a Karlovy Vary 

bude značena a vedena buď přes Nejdek, nebo přes Abertamy a Jáchymov. 

 

 
 

 

 

Přijmeme  
číšníky, servírky a kuchaře  

se znalostí německého jazyka  

do restaurací v Potůčkách 

 (Breitenbach a Bauernhof) 

Info na tel: 607 024 535 

 

 
 
 

Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR  E 20101 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

 

Sobota 11.4.  ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE    (ČR 2014)   Komedie/drama 
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Pro některé 
z nich to totiž dneska večer skončí. A proto se v jejich blízkosti objevili andělé. Lidskému oku 
neviditelní strážci našich osudů bývají překvapeni překážkami, které sobě a jim dobrovolně 
stavíme do cesty. Film podle mimořádného románu Michala Viewegha Andělé všedního dne 
natočila režisérka Alice Nellis. Hrají: Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Vladimír Javorský, Eliška 
Křenková, Bolek Polívka, Zuzana Bydžovská, Václav Neužil, Ondřej Sokol, Klára Melíšková, 
Zuzana Kronerová ad. Doporučená přístupnost: od 12 let.        
   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota  18.4. POHÁDKÁŘ  (ČR 2014)    Moderní lovestory 
Film Pohádkář natočil režisér Vladimír Michálek podle stejnojmenného bestselleru Báry 
Nesvadbové s Jiřím Macháčkem, pětinásobnou držitelkou Českého lva Annou Geislerovou a 
topmodelkou Evou Herzigovou, která se po řadě zahraničních filmových příležitostí objeví 
poprvé v českém filmu! Pohádkář tak nabídne svému divákovi skutečně mimořádnou 
autorskou kombinaci. Autorka knižní předlohy Barbara Nesvadbová patří dlouhodobě mezi 
nejprodávanější české spisovatelky s širokou čtenářskou základnou. Vladimír Michálek je 
režisér, jehož filmy získaly mnoho domácích výročních cen. Snímek Je třeba zabít Sekala byl 
oceněn celkem 10 Českými lvy včetně ceny za režii a pro nejlepší film. Výjimečnou příležitostí 
pak bude spojení s autorem hudby – Romanem Holým. Titulní písničku Pohádkář nazpívali  
Jiří Macháček, Eva Herzigová, Aňa Geislerová s Romanem Holým a Emou Brabcovou. 
Doporučená přístupnost: od 15 let 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 25.4. DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA  (USA 2014) Dobrodružné 
fantasy 
Než se stal Drákulou, byl Vladem III., vládcem malé zemičky jménem Transylvánie, která se 
krčila ve stínu mocné osmanské říše. Dobře věděl, že jakýkoli odpor proti silnému sousedovi 
by znamenal jeho konec. Když ho však sultán „požádá“, aby mu poslal tisíc chlapců včetně 
jeho vlastního syna coby čerstvé rekruty do armády, rozhodne se neuposlechnout. Aby porazil 
zlo a odvrátil nevyhnutelné, spojí se se zlem mnohem větším. Stane se Drákulou. 
Nezničitelným démonem, který je schopný porážet obrovská vojska, ale který zároveň ztrácí ty, 
jež svým zoufalým aktem zachránil. Své nejbližší. Hrají: Luke Evans, Dominic Cooper, Sarah 
Gadon ad. Režie: Gary Shore. Doporučená přístupnost: od 12 let  

 



 12

 

 

 
 

 
 
 

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

Sobota  2.5.  ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ   (ČR 2014)   Komedie 
Režisér Jan Hřebejk se Zakázaným uvolněním vrací k žánru komedie. A to v tandemu s jedním 
z našich nejvtipnějších  a nejoriginálnějších autorů Petrem Kolečkem, scenáristou Okresního 
přeboru. Zakázané uvolnění není jen jedno ze základních pravidel, omezujících pohyb puku při 
hokejovém utkání. Zakázané uvolnění je také koktejl namíchaný zkušenou barmankou unesené 
nevěstě a ženskému svědkovi jejího ženicha, po jehož nadměrné konzumaci se řekne a stane 
leccos...Hrají: Zuzana Stavná, Jana Stryková, Hana Vagnerová, Ondřej Sokol, Igor Orozovič, 
Tomáš Jeřábek, Norbert Lichý, Daniel Špinar ad. Doporučená přístupnost: od 12 let. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 9.5.  BONY A KLID 2   (ČR 2014)   Drama 
Dlouho očekávané volné pokračování kultovní „vekslácké balady“ Bony a klid. Co dnes po 25 
letech dělá partička někdejších veksláků? Jsou venku z vězení a přizpůsobili se. Zase jsou 
všude tam, kde se dají vydělat „rychlý prachy“: podfuky, úplatky, dotace. A do nich nechtěně 
spadne kluk z malého města, který jako tenkrát přijíždí do Prahy sehnat peníze… Hrají: Jan 
Potměšil, Veronika Jeníková, Roman Skamene, Jakub Prachař, František Švihlík, Josef 
Nedorost, Miloslav Kopečný, Gabriela Kratochvílová, Eva Zubíčková ad.  Režie: Vít Olmer. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  16.5.  POŠŤÁK PAT   (Velká Británie 2014)    Animovaný 
Nejoblíbenější listonoš na světě, Pošťák Pat, se chystá do kin v animované podívané, ve které 
nechybí humor, akce, písničky a také světla ramp. Jeho první celovečerní film nachystal 
Pošťákovi Patovi dobrodružství v pěvecké talentové soutěži, zatímco jeho městečko ohrožuje 
stovka robotů, kteří vypadají jako on. Ještě že má Freda, věrného kocoura. Pošťák Pat 
spolehlivě doručí všechna psaní a zábavu pro celou rodinu… Mládeži přístupno.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  23.5.  MALÝ PÁN  (Česko, Slovensko 2014) Loutkový (premiéra) 
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život skončí ve 
chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá 
pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít té záhadě na kloub... Hrají: Saša Rašilo 
nejml.,Valérie Zavadská, Zuzana Bydžovská, Klára Sedláčková, Tatiana Vilhelmová, Vladimír 
Javorský, Miroslav Táborský, Pavel Liška ad. Režie: Radek Beran. Mládeži přístupno.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 30.5.  DIVERGENCE  (USA 2014) Akční dobrodružný sci-fi 
Miliony kusů prodaných knih, 100 milionů dolarů během prvních deseti dnů v amerických 
kinech. Do České republiky došel nový fenomén s názvem Divergence. Díky převaze akce, 
napětí a dobrodružství nad romantikou bývá Divergence přirovnávána k sérii Hunger Games. 
Dobrodružná akční fantasy byla natočena podle úspěšného románu Veroniky Rothové 
Divergence, prvního dílu z celé trilogie Divergence, Rezistence, Aliance. Knihy vyšly s 
úspěchem i u nás. Hrají: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Ashley Judd, Zoe 
Krawitz, Jai Courtney ad. Režie: Neil Burger.  Doporučená přístupnost: od 12 let.     


