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                                      Zprávy ze základní školy  
 

 

 

V mateřince a družině je jaro v plném proudu 
 
Zima svou vládu již předává jaru a i my v mateřské škole a školní družině jsme oslavovali 
příchod jarních svátků. Pozvali jsme pana Kwaššaye, aby dětem ukázal pletení velikonoční 
pomlázky. Děti v naprosté tichosti jen sledovaly, jak se proutky z vrby splétají do krásného 
vzoru pomlázky. V závěru si i uvázaly stuhu ve veselých barvičkách. Nezapomněly si vyrobit 
jarní výzdobu a pomalovat vajíčka, která si s nadšením odnášely domů. 
Měsíc březen je i měsícem knihy a tak děti přinášely své oblíbené knihy ze svých domovů a 
kamarádům vyprávěly o svých oblíbených postavách z papírových listů. Děkujeme všem, kteří 
přišli do školky a dětem předčítali z knížek, aby jim ukázali, že kniha je stále tím nejlepším 
zdrojem fantazie a snů. 
I ve školní družině jsme se na velikonoční svátky pilně připravovali. Z procházky jsme si 
donesli větvičky do vázy a zasadili semínka obilovin, vše se krásně zazelenalo. Na škaredou 
středu jsme vyhlásili soutěž hledání čokoládových zajíčků a každý si našel svého! Zahráli si 
soutěže a i na minidiskotéku došlo, a bylo veselo. Přece nechceme následující rok být na 
každou středu škaredí! 

         V. Polanská 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 

Pernink přivítal pět nových občánků 

 

V pátek 1. dubna v obřadní síni obecního úřadu Pernink přivítala starostka obce, paní Jitka 
Tůmová, pět nových občánků – 2 děvčátka a 3 chlapce.  

Novými občánky jsou: Marek Walter, Natálie Romová, Josef Švadlenka, Anežka Bílková a 
Jakub Bobek. 

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

Všechny přítomné potěšilo hudební pásmo a básničky našich dětí ze sportovního kroužku pod 
vedením paní učitelky Ilony Höhnlové. 

Všem novým občánkům přejeme jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a již se 
těšíme na ty, které  se narodí  ještě v tomto roce. 
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Vozidla v Perninku často nedodržují povolenou rychlost, obec hledá řešení 

V poslední době jsem velmi často konfrontován s nedodržováním povolené rychlosti 
motorových vozidel v naší obci. V hojné míře se obracíte na vedení obce , abychom přijali 
nějaká opatření, která by tento problém vyřešila. Aktuálně se tak pokoušíme najít vhodné, 
efektivní a hlavně legální řešení, protože bezpečnost obyvatel Perninku je pro nás prvořadá. 

Nejvytíženější silnice v obci je ta II. třídy číslo 221 ve směru od Pstruží do Horní Blatné, tento 
úsek je rozdělen do tří ulic - Karlovarská, T.G.M. a Blatenská. Z pohledu bezpečnosti je 
nejrizikovější část ulice Karlovarská a Blatenská při vjezdu do obce. Vozidla v těchto úsecích 
ve většině případů nedodržují stanovenou rychlost. Ve spolupráci s dopravním odborníkem 
jsem připravil odpovědi na nejfrekventovanější otázky. 

Jak donutit neukázněné řidiče k tomu, aby svou rychlost v obci přizpůsobili 50 km/h.?  

V současné době se rychlost projíždějících vozidel v ČR reguluje těmito způsoby: 

• zpomalovací pásy 
• zpomalovací semafory 
• radarové či laserové měřiče rychlosti tzv. radary 
• úsekové měření rychlosti  

Kdo je oprávněn měřit rychlost ? 

Rychlost vozidel je oprávněna měřit pouze policie a obecní policie. Obecní policie tuto činnost 
vykonává výhradně na místech určených policií, přitom postupuje v součinnosti s policií. 

 A jakým způsobem se měří rychlost? 

V ČR se pro měření rychlosti používají buď radarové či laserové měřiče rychlosti (tzv. radary), 
úsekové měření rychlosti nebo zařízení typu GESIG TRAVIMO (měření rychlosti z jedoucího 
vozidla). Úsekové měření rychlosti a stacionární (nepohyblivé) radary mají společný základ – 
dlouhodobě kontrolují dodržování rychlosti na určitém místě. Oba systémy však fungují na 
jiném principu.  Stacionární radar měří aktuální rychlost vozidla pouze na jednom konkrétním 
místě, zpravidla několik desítek metrů před snímačem radaru. Úsekové měření rychlosti může 
být pro řidiče zrádnější – na počátku měřeného úseku a na jeho konci je vozidlo 
vyfotografováno s přesným uvedením času. Počítač automaticky spočítá průměrnou rychlost 
vozidla v měřeném úseku, a pokud je tato rychlost vyšší než nejvyšší povolená, systém data 
automaticky odesílá policii nebo městskému úřadu. Bohužel úsekové měření rychlosti odporuje 
zákonu, proto je jeho využití právně problematické. Nejenom, že systém sbírá data i o pohybu 
osob, které v daném úseku rychlost nepřekročily a tím silně zasahuje do ochrany soukromí, 
zvláště do ochrany osobních údajů, ale hlavně nemá oporu v zákoně v tom smyslu, že takto 
měřit rychlost je oprávněna pouze policie a obecní policie, nikoliv soukromé firmy, jak tomu 
bylo např. v Sokolově. O umístění těchto radarů rozhoduje příslušný dopravní odbor a policie 
ČR, která vzhledem výše uvedenému dává povolení k umístění těchto radarů pouze v 
mimořádně rizikových místech, jako jsou např. školy.  
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Tento způsob měření rychlosti je zřejmě nejvíce účinný, což dokazují statistiky měst z různých 
krajů, které tento systém měření rychlosti využívají. Např. v Říčanech kamerový systém 
funguje již od roku 2014 a jejich výsledky ukazují, že došlo k výraznému snížení přestupků 
nedovolené rychlosti vozidel. Výnos z pokut jde do rozpočtu města. Bohužel menší obce, které 
nemají obecní policii, nemůžou vybírat pokuty sami. Nutno podotknout, že pořízení či 
pronájem komponentů potřebných na tento způsob měření je velice finančně nákladné. Mimo 
stacionárních radarů a úsekového měření rychlosti policie využívá také mobilních radarů. 
Policie používá jak ruční přenosné radary, tak i radary zabudované v jejích vozidlech. 

Jak dál v Perninku 

Ve spolupráci s dopravní službou policie ČR provádí zdejší OOP Policie Pernink během roku 
několik dopravních akcí zaměřených na dodržování rychlosti v obci. Bohužel jsou policisté 
z našeho oddělení odkázáni na zapůjčenou techniku, a tak tyto vítané dopravní akce nemohou 
být prováděny častěji, jak bychom si všichni přáli. I o tomto chceme s dopravní službou PČR  
jednat. 

Další možností, jak snížit rychlost neukázněných řidičů, jsou zpomalovací neboli zastavovací 
semafory. Tento systém funguje na principu radaru, který měří rychlost v konkrétním místě, a 
když se k tomuto místu přiblížíme vyšší rychlostí, než je povolená, tak se na semaforu rozsvítí 
červená. Pokud vozidlo pojede plynule dovolenou rychlostí, bude svítit zelená a provoz nebude 
zastaven. Ovšem i zde narážíme na problém s vyhláškou o silničním provozu, jelikož dle ní 
nejsou signalizační zařízení (semafor) k omezování rychlosti určena. Proti zpomalovacím 
semaforům se staví i dopravní inženýři na základě vydaného přípisu ministerstva dopravy, kde 
je uvedeno, že umístění zastavovacích semaforů je nelegální, a tak i v tomto případě by 
stanovisko policie k umístění semaforu bylo záporné. Přesto je řada obcí po celé republice 
pořizuje. Přesný počet těchto zařízení nikdo neeviduje a experti ho odhadují na několik desítek. 

 K omezení rychlosti slouží také různé stavební úpravy na komunikaci, mezi které patří např. 
vjezdové ostrůvky, zvýšené přechody pro chodce, zpomalovací pásy apod. Zde budeme narážet 
nejen na finanční náročnost vybudování těchto úprav, ale opět na problém se zákonem, který 
říká, že zpomalovací pásy mohou být umístěny max. na silnicích III. třídy.  

Řešení se nabízí i pořízením ukazovatelů rychlosti v obci, což jsou tabule, které při vjezdu do 
některých obcí ukazují vaši aktuální rychlost. Bohužel se jedná jen o upozorňovací efekt bez 
sankcí. Podobný systém má obec Merklín. Pro některé řidiče to může být dobrý impuls k tomu, 
aby svou rychlost snížili, ale pro ty, co nehodlají respektovat pravidla, ztrácí tento radar smysl. 

Ještě můžeme uvažovat o umisťování figurín policistů podél rizikových úseků. Mívá to 
pozitivní efekt, většina řidičů do doby „okoukání“ na ně reaguje. Problém bývá vandalismus, 
který končí poničením finančně nákladných figurín. 

I když z výše uvedeného vyplývá, že skoro vše, co má smysl, je nelegální a tudíž to nelze 
použít, tak i přesto se budeme snažit o nalezení nejúčinnějšího řešení situace. Ve spolupráci 
s místním oddělením police budou během roku prováděna namátková měření rychlosti, která  
vyjdou neukázněné řidiče draho. Dále chceme vyvolat jednání na toto téma v okolních obcích a 
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pokusit se spolupracovat s obecní policií některé ze spřátelených obcí. Věřím, že nalezneme 
funkční řešení.       

Velikonoční vandal 

O velikonočním pondělí se v naší obci objevil doposud neznámý „silák“, který 
z nepochopitelných důvodů naprosto zdemoloval odpadkový koš na autobusové zastávce u ZŠ 
Pernink. Celá věc bude policií řádně prošetřena. Své jméno, čest a svědomí může autor 
případně očistit tím, že se k věci dozná, a vše dá do původního stavu.  

          Ladislav Vetešník, místostarosta obce  

 

 

 
 

VÝZVA 

O víkendu 10. – 12.6.2016 proběhne v Perninku  

dřevosochání motorovou pilou. 

Rádi bychom místním zájemcům umožnili  

prodej vlastních výrobků či produkt ů  

v rámci sobotního programu.  

Uvítáme zejména sladké občerstvení (koláče, buchty apod.).  

V případě zájmu se prosím přihlaste  

nejpozději do 11.5. 2016 v IC Pernink.  

Děkujeme. 
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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 21. 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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Obnova kašny v Perninku 
 
Komunitní spolek pro obnovu kašny:  
Václav Bláha, Jiří Bílek, Jaroslav Holub, Ing. Jiří Veselý, MUDr. Karel Vlček, Karel Žilák 
 

Cíl:     
Obnova kašny v plném rozsahu dle vize z roku 1926 včetně sochy Siegfrieda. 
 

Rozsah obnovy: 
- úplné odstranění a náhrady starého podloží a dna kašny 
- hydroizolace 
- vybudování sací jímky pro kašnu 
- oprava obvodu kašny – spáry, oprava věnce kašny, tubusu 
- vyleštění obvodu kašny 
- rekonstrukce odtokových kanálků 
- rekonstrukce přístupových cest a chodníku v prostoru kašny 
- rekonstrukce kamenné zdi v prostoru kašny 
- nasvětlení  kašny 
- lavičky 
- parková úprava 
 

Kdo obnovu provede:  
Obnovu kašny a prostoru kolem kašny provedou místní občané bez nároku na honorář, místní 
firmy, případně specializované firmy za technického odborného dozoru a odborného vedení 
rekonstrukce. 
 

Finanční náročnost: 120.000 Kč 
 

Zdroj financí: 
Veřejná sbírka místních občanů, živnostníků, firem a přátel obce Pernink. Veřejná sbírka je  
pod plnou kontrolou obce Pernink. 
 

Časová náročnost: Ukončení obnovy v září 2016.   
 

Kontakt: Jiří Bílek +420 773 901 501 
 

Bonus: Obnovená kašna bude slavnostně otevřena dne 25. 9. 2016 a osobně požehnaná Jeho 
excelencí emeritním biskupem Mons. Františkem Radkovským.  
 

Jména všech finančních dárců budou trvale umístěny na kašně pro budoucí generace. 
 
Informace:  
Informace o průběhu rekonstrukce a výši finančních prostředků na bankovním účtu budou  
uvedeny na stránkách obce Pernink nebo facebooku Infocentrum Pernink. 
Kulturní program mimořádné události  znovuzprovoznění opravené kašny 25. 9. 2016  
zveřejníme samostatně. 
 

Prosíme širokou veřejnost o pomoc s obnovou kašny. 
Každý finanční příspěvek je důležitý. 

 
Domníváme se, že jsme schopni se spojit a pro dobrou věc udělat i nemožné a předat 
budoucím následovníkům a generacím jasný vzkaz – zde jsme žili a toto prostředí jsme  
ochraňovali … pro Vás... budoucí.  
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Legenda československého lyžařského skokanského sportu slaví sedmdesátiny 

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 oslaví pan 
Rudolf Höhnl , bývalý vynikající 
československý reprezentant ve skoku na 
lyžích a dlouholetý obyvatel obce Pernink 
(žije zde od svých 2 let), své sedmdesáté 
narozeniny. 

Patřil společně s Jiřím Raškou, Zbyňkem 
Hubačem, Daliborem Motejlkem a dalšími 
do skokanské špičky a to nejen 
v Československu. V letech 1965-1978 
reprezentoval Československo ve skocích 
na lyžích v kategorii muži, stal se pětkrát 
mistrem republiky. Jedenáctkrát se 
zúčastnil nejprestižnějších skokanských 
závodů Turné čtyř můstků a umístil se 
osmkrát v první desítce, závod 
v Bischofshofenu v roce 1973 dokonce 
vyhrál. Třikrát se zúčastnil olympijských 
her (Grenoble 1968, Sapporo 1972 a 
Innsbruck 1976), třikrát byl také na 

mistrovství světa (Oslo 1966, Vysoké tatry 
1970) a ve švédském Falunu v roce 1974 
získal za třetí místo na velkém můstku 
bronzovou medaili. V roce 1973 byl vyhlášen 
nejlepším lyžařem s titulem „Král bílé stopy“ 
a sportovní legendou Karlovarského kraje. 
Obec Pernink vždy propagoval doma i ve 
světě.  

Po ukončení skokanské kariéry působil pan 
Höhnl na pozici skokanského trenéra 
československé a české reprezentace a později 
jako trenér juniorské a seniorské reprezentace 
Švýcarska, kde trénoval budoucího 
nejslavnějšího švýcarského skokana a 
čtyřnásobného olympijského vítěze Simona 
Ammanna. Po završení trenérské kariéry až do 
roku 2006 působil ve FIS na skokanských 
soutěžích jako mezinárodní stylový rozhodčí. 

V roce 2001 byla panu Rudolfu Höhnlovi 
udělena cena nejlepšího lyžaře Karlovarského 
kraje 20. století. 
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Nelze se rovněž nezmínit o jeho fotbalových 
dovednostech. Když mu to reprezentační povinnosti 
skokana na lyžích dovolily, vždy rád posílil Sokol 
Pernink. Pro svoji rychlost, fyzickou kondici a střelecké 
schopnosti byl vždy přínosem – za jeho přítomnosti Sokol 
jen málokdy prohrál. 

Po ukončení profesní kariéry byl po dvě volební období 
členem zastupitelstva obce Pernink. 

K jeho významnému životnímu jubileu mu přejeme do 
dalších let pevné zdraví, vitalitu, spokojenost a životní 
pohodu. 

Za všechny perninské pamětníky, přátele a známé, kteří 
sledovali jeho kariéru a těšili se z jeho sportovních a 

trenérských úspěchů,      
    

Rudolf Holý a Ing. Václav Cipra 

 

 

Poděkování 

Rádi bychom poděkovali všem 
sponzorům, kteří se podíleli na 
pořádání dětských lyžařských 
závodů ve slalomu a také 
karnevalovém reji na lyžích pro 
děti i dospělé ve Skiareálu 
Velflink, a přispěli nejen na 
sladkosti, ale i na drobné dárečky 
pro všechny zúčastněné děti: 

Witte Nejdek, Obec Pernink, 
Lyžařská škola Marian, Pension 
Tina a Pension Max, Autoservis 
Ragazi, Coca-Cola, Budvar, 
Hotel Riviera, Hotel Dvořák, 
Hotel Quissisana, Sportcentrum 
Imperial, OVB, MUDr. Miloš 
Starý, Sekáč u Vejrů, Petr Synáček, APM – Karlovy Vary, Spinning MÍRA.   

Dále děkujeme Janě Osztényi za skvělé moderování, panu Janu Dvořákovi ml. za ozvučení celé 
akce a panu Janu Dvořákovi za zapůjčení ozvučovací techniky. 

Eva Nováková, František Štefan/Skiareál Velflink 
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                                                                          Aktivní Pernink 
 

 
 

KALENDÁŘ AKCÍ PERNINK A OKOLÍ 

7.4.2016 Ostrov 500. výročí založení města Jáchymov - přednáška o rodu Šliků  

16.4.2016 Jáchymov 
Johann C. Criginger a jeho mapa Čech - přednáška o životě a díle luteránského 
faráře 

18.4.2016 Jáchymov 
500. výročí založení města Jáchymov - přednáší Jaroslav Ochec, znalec historie 
Jáchymova 

23.4.2016 Pernink Minulost a současnost dolu Mauritius - sousedské posezení v KC Krušnohorka 

23.4.2016 Abertamy Výstava Abertamské rukavičkářství  vč. ukázky výroby rukavic 

30.4.2016 Pernink Pálení čarodějnic 

8.5.2016 Jáchymov Otevírání mlýnků v "Údolí mlýnků" 

14.5.2016 Merklín Horský výběh Merklín - Plešivec 

14.5.2016 Jelení Německo-české setkání cyklistů na Karlově stezce 

16.5.2016 Mílov Setkání u kaple Sv. Jana Nepomuckého na Mílově  

20.5.2016 Boží Dar Rock Point - Horská výzva 

21.5.2016 Pernink První setkání bývalých německých obyvatel Perninku 

21.5.2016 Abertamy Výstava Abertamské rukavičkářství  vč. ukázky výroby rukavic 

28.5.2016 Jáchymov Slavnostní zahájení LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016  

do 29.5.2016 Jáchymov Výstava " Z historie hornictví v Krušnohoří" 

5.6.2016 Boží Dar U příležitosti 140. výročí narození zazní v kostele sv. Anny písně Antona Günthera 

10. - 12.6.2016 Pernink Řezbářské sympozium - dřevosochání motorovou pilou 

11. - 12.6.2016 Abertamy Abertamská pouť 

16.6.2016 Ryžovna Za bohatstvím starého lomu na Ryžovně - vycházka do PR Ryžovna  

2.7.2016 Pernink Oslavy výročí 150 let od založení SDH Pernink 

23.7.2016 Boží Dar Svatoannenská pouť 

27.8.2016 Boží Dar Karlův krok 

24.9.2016 Ryžovna 10. ročník Svatováclavského setkání v Ryžovně 
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Prodám  
 

Zahradní gril na dřevěné uhlí betonový , cena 3 000,- 

Párty stan velký, cena dohodou 

Velkou skříň 3 dílnou se zrcadlem – levně 

vše v Perninku 
 

tel.+420603834846 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 33, číslo 4, vydáno 6.4. 2016 

 
 

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 
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1.přátelské setkání v Perninku dne 21. května 2016 
 
 

Německý spolek krajanů „Glück auf“ – bývalý okres Nejdek (dnes Augsburg)  

zve všechny lidi dobré vůle na setkání v Perninku. 

 
Program:  
 
12:00 hod. Oběd v restauraci TINA, přivítání starostkou obce paní Tůmovou  

14:15 hod. Žehnání hrobů na perninském hřbitově  

15:00 hod. Bohoslužba v kostele Nejsvětější trojice – celebruje pan farář Hric z Ostrova  

                   (česky) a pan farář Bertels z Drážďan (německy). Za doprovodu varhan zazní písně   

                   Franze Schuberta (vč. překladů do češtiny)  

16:30 hod. Posezení u kávy v restauraci TINA, na citeru zahraje paní Berta Růžičková z  

                   Nejdku  

17:30 hod. Zakončení a rozloučení  

 

1. Freundschaftstreffen in Pernink (Bärringen) am 21. Mai 2016 

 

Die Heimatgruppe „Glück auf“ - früherer Landkreis N eudek (heute Augsburg)  

 lädt alle Menschen guten Willens zum Treffen in der Heimat ein. 

Programm:  

12:00 Uhr Mittagessen im Restaurant TINA mit Begrüßung durch die Bürgermeisterin Frau  

                  Tůmová  

14:15 Uhr Gräbersegnung an dem Bärringer Friedhof  
 

15:00 Uhr Zweisprachiger Gottesdienst durch den Pfarrer Hric von Schalckenwerth und  

                  Pfarrer Bertels aus Dresden. Zur Orgel wird die Messe von Franz Schubert  

                  gesungen (mit drei tschechischen Übersetzungen)  
 

16:30 Uhr Kaffee & Kuchen im Restaurant TINA mit Zitherspielerin Frau Berta Růžičková  

                  von Neudek  
 

17:30 Uhr Ausklang und Abschied 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 
 

Sobota 7.5.  HODNÝ DINOSAURUS (USA 2015) Animovaný 
Animovaný film „Hodný dinosaurus“ si pohrává s otázkou: Co kdyby asteroid, který jednou 
provždy změnil život na Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Pixar 
Animation Studios vás zvou na dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus 
jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou divočinou se Arlo naučí 
čelit svému strachu a zjistí, že je schopen velkých činů. V českém znění: Jan Vondráček – 
Taťka, Tereza Bebarová – Mamka, Jan Köhler – Buck, Matěj Převrátil – Arlo, Lukáš Pavlásek 
– Sběratel zvířátek ad.  Režie: Peter Sohn. Mládeži přístupno.Délka filmu: ca. 101 min.      ŠÚ 
projekce.    Český dabing.                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 14.5.  ZTRACENI V MNICHOVĚ  (ČR 2015) Komedie, drama, psychologický 
Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu Daladierovi, se na pozvání 
ředitele Francouzského kulturního institutu ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob 
Mnichovské dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje některé důležité věty 
a prohlášení. Papouška za dramatických okolností unese český novinář Pavel a na základě 
papouškových kontroverzních citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál. 
Martin Myšička, Tomáš Bambušek, Marek Taclík, Marcial Di Fonzo Bo, Stanislas Pierret, Jana 
Plodková, Miroslav Škultéty, Václav Neužil, Jiří Rendl, Jitka Schneiderová ad. Režie: Petr 
Zelenka. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 105 min.                                                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 21.5.  STEVE JOBS (USA/Velká Británie 2015) Drama 
Setkání tří výjimečných mužů vyústilo ve výjimečný film o jiném výjimečném muži. 
Originální režisér Danny Boyle, jeden z nejlepších scenáristů současnosti Aaron Sorkin a 
obřím talentem obdařený herec Michael Fassbender společně natočili životopisné drama o 
největším počítačovém vizionáři naší doby. Na filmu Steve Jobs je fascinující především to, že 
nemusíte rozeznat Apple od Microsoftu, aby vás příběh téhle mimořádné osobnosti pohltil. 
Hrají: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, Katherine Waterston ad. 
Doporučená přístupnost: od 15 let.        Délka filmu: ca. 122 min.       Dabing.Mluveno česky.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobota 28.5.  CELEBRITY S.R.O.  (ČR 2015) Komedie      
Děj filmu nás zavede do blíže nejmenovaného studia se všemi typickými postavičkami tohoto 
světa rychloobrátkové zábavy. Mladí začínající herci se tu potkávají s neskutečně prudivými 
hereckými legendami, režisér přicházející se svými nápady naráží na lokty ostré producentky, 
která sleduje vlastní zájmy, technici tu a tam něco pokazí a vše by běželo ve svých obvyklých 
zajetých kolejích, kdyby režisér Tomáš, hlavní postava filmu, nepřišel s odvážným nápadem. 
Aby zvedl sledovanost seriálu, vloží do děje postavu, která je inspirována reálnou postavou 
lobbisty - mafiána. Tím sice probudí diváky z letargie a sledovanost jen kvete, to ovšem neujde 
pozornosti ani samotného mafiána, který se v seriálu pozná a začne se po svém způsobu 
ozývat. Hrají: Jiří Mádl, Monika Horváthová, Vilma Cibulková, Filip Kaňkovský, Zuzana 
Bydžovská, Martin Stránský, Miroslav Táborský ad.  Režie: Miloslav Šmídmajer. Mládeži 
přístupno.     Délka filmu: ca. 103 min.                                                                


