
                               33. ročník, rok 2016, číslo 5 
 

Vážení čtenáři, 

několika větami bych Vás ráda informovala o dění v naší obci. Už z minulého zpravodaje víte, 
že v současné době probíhá veřejná sbírka na obnovu kašny v horním parku. Aktuálně máme 
na kontě 79 270,- Kč a všem, kteří přispěli, případně ještě přispějí, moc děkujeme. Veškeré 
finanční prostředky budou řádně vyúčtovány a budou následně k nahlédnutí na obci. 

Letos jsme podali několik žádostí o dotace a také jsme v mnoha případech uspěli, asi nejvíce 
jsme obdrželi od Karlovarského kraje, a to 40 000 Kč na naučnou Krušnohornickou stezku. 
Dále na řezbářský víkend, který se bude konat od 10. 6. do 12. 6. na parkovišti u bývalého 
Pragocaru, jsme prostřednictvím Svazku obcí Bystřice obdrželi 20 000 Kč a na opravu a nátěr 
střechy jsme obdrželi 90 000 Kč. Na další dotace, resp. jejich schválení ještě čekáme, u 
Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) jsme žádali o dotaci na opravu kapličky 
v lese a na opravu a renovaci sochy Ježíše na zeměkouli. Tu začneme opravovat již v nejbližší 
době, rekonstrukci za 177 tis. Kč provede firma Art Kodiak, s.r.o. Praha. Také jsme podali 
žádost k Měst. úřadu Ostrov, odbor památkové péče, na opravu střechy kontribučenské sýpky. 
Tady musíme počkat na rozhodnutí Ministerstva kultury ČR, jestli a v jaké výši, dotaci 
odsouhlasí. Na opravu se přihlásily dvě firmy, tak na  květnovém zasedání jednu vybereme. 
Další žádost jsme podali společně s německým městem Bad Schlema ohledně zabezpečení 
integrovaného záchranného systému, ale tady jsme se žádostí neuspěli. Minulý týden byla také 
podána žádost v rámci projektu Karlova stezka II, chtěli bychom vybudovat společně s městem 
Horní Blatná cyklostezku, která by propojovala naše obce tak, jako to bylo při projektu Karlova 
stezka, kde se nám podařilo postavit cyklostezku mezi naší obcí a Abertamy. 

Také bych Vás ráda pozvala na akce, které se budou v Perninku konat. Tou nejbližší je 1. 
Přátelské setkání s německým spolkem krajanů „Glück auf“, které se uskuteční 21. 5. Podrobný 
program naleznete v našich novinách. V červnu pak připravujeme od 10. 6. do 12. 6. 
„Řezbářský víkend“,  po celé tři dny bude 6 řezbářů motorovými pilami vyřezávat sochy. 
V pátek bude slavnostní zahájení, v sobotu hlavní program a v neděli se budou hotové sochy 
předávat. V červenci pak o prvním víkendu budou naši hasiči oslavovat 150. výročí od svého 
založení. Těším se, že se na těchto akcích spolu potkáme! 

Jitka Tůmová, starostka 
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           Usnesení 17. zasedání zastupitelstva ze dne 18. 4. 2016  
 
 

1/17/16 ZO určuje pořizovatelem zápisu pí Jitka Tůmová, ověřovateli zápisu pí Dagmar 
Junková a p. Václav Mašek. Hlasování: pro 8 hlasů,  proti nikdo,  zdržel se nikdo. 
 
2/17/16 ZO schvaluje program 17. Zasedání včetně jeho doplnění. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo,  zdržel se nikdo. 
 
3/17/16 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 16. Zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
4/17/16 ZO schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 782/30 o výměře 302 m2 a p.p.č. 782/25 o 
výměře 650 m2 v k. ú. Pernink na výstavbu rodinného domu dle přijatých podmínek a pravidel 
ZO pro prodej pozemků určených pro stavbu rodinného domu. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 
5/17/16 ZO schvaluje záměr prodeje následujících pozemků:  p.p.č. 809/23 o výměře 671 m2, 
dále část p.p.č. 191/1 o výměře cca 500 m2 a p.p.č. 939/9 o výměře 364 m2,  a část 782/1 o 
výměře cca 800 m2, to  vše v k. ú. Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
6/17/16 ZO schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků Základní škole a mateřské škole 
Pernink, Karlovarská 118, IČ 47701716  pro školní rok 2016/2017. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
7/17/16 ZO schvaluje zpracovat projektovou dokumentaci na odvodnění budovy č.p. 290 
firmou Ing. Pichlová projektová kancelář, Bří Čapků, Nejdek  za nabídkovou cenu Kč  93170,- 
včetně DPH. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
8/17/16 ZO schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou E Plus spol. s.r.o. Pila 131, Karlovy 
Vary, IČ 45353182 na akci VO Meinlova ul. za nabídkovou cenu Kč 84 406,- Kč včetně DPH 
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
9/17/16 ZO schvaluje inventarizaci majetku obce k 31.12.2015. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo, p.Štauber byl při hlasování nepřítomen. 
 
10/17/16 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016  dle předloženého rozpočtového členění. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
11/17/16 ZO schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o svozu odpadů a jejich předání k dalšímu 
využití nebo odstranění, který bude uzavřen do 30.6.2019 a který je spojený se smlouvou o 
postoupení smlouvy mezi Obcí Pernink, firmou Dáňa&Löffler, v.o.s.,Pernink 258 a firmou 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, IČ 49356089, 
DIČ CZ49356089 a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku č. 4. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
12/17/16 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 31.3. 2016. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
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13/17/16 ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení a zabudování 17 ks informačních 
stojanů pro Krušnohornickou stezku s firmou Antonín Dorazin, Sokolská 406, Abertamy, IČ 
61792926 za nabídkovou cenu Kč 96679,- včetně DPH a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
14/17/16 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu střechy kontribučenské sýpky 
k Měst. Úřadu Ostrov ve výši Kč 170 tis. a pověřuje starostku provedením. Hlasování:  pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
15/17/16 ZO souhlasí s opravou sochy Ježíše na zeměkouli za nabídkovou cenu 177 tis. Kč a 
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu sochy s firmou  Mgr Jiří Fiala, ART Kodiak, 
Praha. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 
 

Úplné znění 17. 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  
 
 

Duben patřil sportu, kultu ře, ekologii a čarodějnictví 

V úterý 12. dubna jsme jako pořádající škola přivítali děti z okolních škol (Potůčky, Horní 
Blatná, Abertamy, Merklín) na turnaji Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) ve 
vybíjené. Zároveň jsme ukázali budoucím šesťákům naši školu v celé kráse. Po napínavých 
soubojích, které soudcoval Mgr. Bohumil Adamec, zvítězila zaslouženě Horní Blatná, která  
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postoupila do finále okresního kola. Přejeme jim hodně úspěchů! Naše škola skončila na třetím 
místě. Děkujeme Petru Voráčkovi a místostarostce Abertam Janě Rojovské, kteří nám pomohli 
s dopravou dětí. 

Hoši z 8. a 9. třídy nás reprezentovali na další soutěži AŠSK v minikopané v Nejdku a přivezli 
si hezké 2. místo. Gratulujeme! 

Na konci měsíce jsme se vydali do Nejdku na desátý ročník tradičního přespolního běhu 
„K řížem krážem Křižákem“. I když počasí spíše vypadalo na lyže, všichni jsme statečně 
bojovali na tratích 500 m 1.-3. roč., 1000 m 4.- 5. ročník. Odměnou nám bylo sluníčko, 
občerstvení a pamětní medaile. Krom běhu jsme ušli asi 5 km, prohlédli si Nejdek a svezli se 
moderním vlakem. Už se těšíme na další ročník. 

Delší výlet jsme uskutečnili do Černošína. Navštívili jsme firmu Ekodepon, která se zabývá 
ekologickým zpracováním odpadů. Prohlédli jsme si třídičku, seznámili se se správným 
tříděním odpadů, viděli, co se dá z odpadového materiálu vyrobit a navštívili i rozsáhlou 
skládku. O všem jsme si pak povídali ve škole při dalších ekologických hodinách. 

Ve středu 20. dubna jsme sbírali a třídili odpad v naší obci a jejím přilehlém okolí v rámci Dne 
Země. Každá třída dostala svůj rajon, pytle a dostatek času na úklid.  

Prvňáčci a druháčci  navštívili pohádkové divadlo v Ostrově – pohádka se všem moc líbila, ve 
škole jsme si potom o ní povídali, kreslili hlavní postavy a pokusíme se ji i zahrát. 

 

 

Poslední dubnový školní den patřil čarodějnicím. Celý první stupeň se proměnil v čarodějnou 
školu s čarodějným vyučováním. Hned ráno se všude objevovali čarodějové i čarodějnice a 
Miss čarodějnice byly paní učitelky ze školky a družiny. Plnili jsme různé úkoly a vyčarovali si 
řadu jedniček. Po společném focení před školou, kde nechyběla ani ozdobená májka, nemohlo 
chybět čarodějné dovádění v tělocvičně, nejdůležitější bylo prověřit všechna košťata. 
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V současné době se rozbíhají přípravy na školní akademii, která se uskuteční 
v perninském kině ve čtvrtek 26. 5. Všechny srdečně zveme. 
 

 Mgr. Hana Dlouhá, Mgr. Dana Osičková 

 
 
 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATE ŘSKÉ ŠKOLY  
                                                                                   
 

Milé děti a rodičové, 
 

zápis do mateřské školy v Perninku,  
 

pro školní rok 2016/2017 
se bude konat 

 

10.5.2015  od  8.00 – 11.00 hod a od 15.00 – 16.00 hod 
 

Přijďte se  podívat,  seznámit se s prostředím mateřské školy a 
vyzvednout si přihlášky. 

S sebou potřebujete rodný list dítěte a OP 
 

Velmi se na Vás těšíme 
 

Paní učitelky Ilona Höhnlová, Vlasta Polanská, spousta kamarádů, 
a maskot Bubáček 
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Základní škola v Perninku vyhlašuje pátý ročník  pěvecké soutěže  

 

„Perninský talent“, 
 

který se uskuteční 16. června 
 

Soutěž je určena pro děti od 0 – 15  let včetně. 
 

Stačí si jen vyzvednout přihlášku na základní škole, vyplnit ji a 
odevzdat  do 27.5.  A pak už jen přijít všem zazpívat. 

 

Na nejtalentovanější zpěváky čekají  hodnotné ceny. 
 

Další informace u paní učitelky Ilony Höhnlové 
728 028 291 

ilona.hohnlova@raz-dva.cz 
 

 
 
 

 

 
 

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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                                                                          Obecní úřad informuje 
 
 
 
V neděli a ve svátek se nehlučí 

Opakovaně upozorňujeme na Obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, kdy od 1. 5. do 
30. 9. platí, že v neděli a o státem uznaných svátcích je povinnost vyvarovat se nadměrnému 
hluku v zastavěném území naší obce. Děkujeme Vám. 

 

 

POZOR!  

Změna termínu svozu objemového a nebezpečného odpadu 
z domácností! 
 
 

 
 
 
 

 

Svoz objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 

proběhne  v sobotu 28. 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 

Veřejná sbírka  

115-1987500277/0100 
číslo účtu 

 

Na obnovu kašny jste darovali už bezmála 80 000,- Kč. 
 Blížíme se k cílové částce 120 000,- ! 

 
Děkujeme Vám 

Spolek pro obnovu kašny 
 
 

 
 
 

 
 

VÝZVA 
 

O víkendu 10. – 12.6.2016 proběhne v Perninku  

dřevosochání motorovou pilou. 

Rádi bychom místním zájemcům umožnili  

prodej vlastních výrobků či produktů  

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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VVAAKKCCIINNAACCEE  PPSSŮŮ    
Dne:  11.5.2016  

       v době od 17.00  do  17.30 hod. 
proběhne pravidelná každoroční vakcinace psů. 

 

 Cena vakcinace: 

• Vzteklina                        – 150 Kč 
• Kombinovaná vakcína  – 300 Kč (vzteklina, psinka, parvoviróza, infekční         

                                                      laryngotracheitida, inf.zánět jater, leptospiróza, psincový kašel) 

 

+ možnost zakoupení odčervení psů (i koček) - tabletky, a přípravků proti 
klíšťatům a  blechám (,,kapičky,, nebo obojky)  

 

Místo konání:   u Obecního úřadu v Perninku 

 
Povinnost vakcinace psů proti vzteklině vyplývá ze zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči!! 
 
 

Ostrov, Husova 32 

                Po, St, Čt  13.00 - 16.00 
MVDr. Ludík Miroslav                                                                      Pá  16.00 - 18.00 
Tel.: 605 823 121                                                                                    So   8.00 - 10.00 
KVL 5757                                                                                                          
 

  K.Vary, Dvory, Kpt.Jaroše 318/4   
 

Po od 16.00 do Út 16.00  
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Pozvánka na zájezd pořádány SPCCH  Abertamy   
 

28.05.2016 - celodenní zájezd - odjezd v 7,55 h. zastávka rozcestí 
                                                                  8,00 h. zastávka u školy 
                       

cena zájezdu 150,-- Kč  dospělí,  50,-- Kč  děti 
 

V ceně zájezdu zahrnuta doprava a vstupné na jednotlivé akce. 
 

Program : kostel a muzeum Mariánská Týnice 
                      oběd zajištěn v Plzni - pivovar Spilka  
                       po obědě  nám. Republiky - kostel sv. Bartoloměje,  Muzeum loutek,  
                      Velká synagoga, Nové divadlo, Tylovo divadlo a podle času další 
 

Zájemci se mohou přihlásit osobně u důvěrnici nebo telefonicky na čísle 353892471,  
mobil 723859796 nejpozději do 18.05.2016 

 
 

Lydia Holá 
Důvěrnice SPCCH pro Pernink 
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                                                                          Aktivní Pernink 
 

 Řezbářský víkend aneb Perninský MASAKR  

Druhý červnový víkend dorazí do Perninku zástupci ECHO CARVING CZECH TEAM -u, 

jejichž motorové pily dokážou vytvořit nádherné skulptury z kmenů stromů. Jejich hlavní 

leader Radek Smejkal pravidelně pořádá kurzy řezbářství motorovou pilou a několika kurzů se 

zúčastnil i místní truhlář Antonín Dorazin. Jak sám prozradil, jeho původní záměr 

při absolvování těchto kurzů byl zpestřit vlastní výrobky drobnými plastikami, ale nový směr 

v opracování dřeva ho naprosto pohltil. 

Pro divácké zpestření bude navíc přichystána soutěž tzv. SPEED CARVING. Jedná se o 

vyřezávání na čas, kde během krátkého časového limitu – 60 minut – řezbáři vytvoří před zraky 

diváků další zajímavé sochy. 

Motorovou pilu jako klasický dřevorubecký nástroj předvede v krátké exhibici Miroslav Chrust 

- vítěz v kategorii kácení na loňském mistrovství České republiky v práci s motorovou 

pilou. Kácet stromy sice nebude, ale mimo jiné atraktivní odvětvování na čas jistě ukáže. 

 

 

 

 

 

Perninský Masakr bude odstartován v pátek 10. 6. 2016 v 17:00 hod. a vyvrcholí v neděli 

12. 6. 2016 vernisáží a předáním soch.  
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Zde malá ochutnávka z programu: 

Pátek 10. 6. 2016  
v 18:00 hod. seminář Radka Smejkala 
v 19:00 hod. prezentace filmů Petra Mikšíčka 
 
Sobota 11. 6. 2016  
10:00 – 11:00 hod. dřevorubecká exhibice Mirka Chrusta – vítěze na loňském MR  
13:00 – 15:00 hod. doprovodný program pro děti   
14:00 – 15:00 hod. opakování dřevorubecké exhibice Mirka Chrusta 
15:00 – 16:00 hod. řezbářský minikurz pro příchozí zájemce pod vedením Radka Smejkala 
16:00 – 17:00 hod. soutěž mistrů SPEED CARVING – soutěž v rychlořezbě 
od 18:00 hod. se o zábavu postarají bluegrassová kapela Bluetet a country kapela 4R 
 
Neděle 12. 6. 2016 
13:00 – 14:00 hod. vernisáž, slavnostní ukončení 
 

Celý program bude vyvěšen v IC Pernink, sledovat můžete také facebookové stránky Aktivní 

Pernink. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Za Aktivní Pernink Martin Liška 

 

    

FUVAFUVAFUVAFUVA----FUBAFUBAFUBAFUBA    
Umělecká tvorba napříč generacemi a artistickými směry…aneb někdy se to prostě sejde. 

Zveme vás tímto na výstavu olejomaleb štětcem Valerie Fukárkové a uměleckého 

autoportrétu objektivem Barbory Fukárkové. 

Výstavu najdete v obřadní síni budovy Obecního úřadu v Perninku od 28.5.-2.6.2016. 

 

Na vernisáži budete vítáni  v sobotu  28.5.2016 od 11 hodin, 

těšíme se na vás, 

FUVA-FUBA 
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KALENDÁŘ AKCÍ PERNINK A OKOLÍ 

7.5.2016 Pernink Nohejbalový turnaj 

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. - 21.5.2016 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 

21.5.2016 Jáchymov 
Krušnohorská architektura a urbanismus - přednáška Mgr. Zemana a Mrg. 

Volfa 

28.5.2016 Jáchymov Slavnostní zahájení LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2016 & Běh o 106 

28.5.2016 Abertamy Zálesácká olympiáda 

do 29.5.2016 Jáchymov Výstava " Z historie hornictví v Krušnohoří" 

5.6.2016 Boží Dar Koncert ke 140. výročí narození Antona Günthera 

10. - 12.6.2016 Pernink Řezbářský víkend - dřevosochání motorovou pilou 

11. - 12.6.2016 Abertamy Abertamská pouť 

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

10. - 17.6.2016 Abertamy Výstava "Společně" - Vila Zenker 

18.6.2016 Nejdek Nejdecká pouť 

25.6.2016 Boží Dar Horský půlmaraton Krušné hory 

2.7.2016 Pernink Oslavy výročí 150 let od založení SDH Pernink 

2.7.2016 Jáchymov Pouť na Mariánskou 

23.7.2016 Boží Dar Svatoannenská pouť 

23.7.2016 Klínovec Oficiální otevření trailparku Klínovec 

27.8.2016 Boží Dar Karlův krok 

24.9.2016 Ryžovna 10. ročník Svatováclavského setkání v Ryžovně 

 

 

 
 

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 5, vydáno 5.5. 2016 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

 
 

Sobota 4.6.  MUZIKÁL aneb CESTA ZA ŠTĚSTÍM  (ČR 2015) Hudební 
 

Muzikál aneb cesty ke štěstí je hudební film o dnešních mladých lidech a jejich životech - o touze po 
úspěchu, kamarádství, rivalitě, odvaze. A ano, také o lásce. Hudební film s písněmi ze slavného 
muzikálu Starci na chmelu. Ve filmu jsou použity původní písně Starců na chmelu. V hlavních rolích 
uvidíme Vicu Kerekes, Romana Vojtka, Martina Písaříka, Jiřího Korna, Adama Mišíka, Vladimíra 
Polívku a další. Film doplní nové verze písní a hudba od Petra Maláska, pro kterého není srdcovější 
záležitost, než filmový muzikál Starci na chmelu. Původní hudbu k němu napsal právě jeho otec. Režie 
se ujala Slobodanka Radun. Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 82 min.  ŠÚ projekce.        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 11.6.  VOJTĚCH  (Slovensko 2015) Komedie 
 

VOJTĚCH je městská komedie, které dominuje příběh „ztraceného“ čtyřicátníka. Vojtěch prožívá krizi 
středního věku. Přijde mu, že je na tomto světě nepotřebný v každém ohledu. Přišel o ženu, o práci, 
s rodinou se nestýká. Průvodcem jeho života se stane jeho soused - svérázný taxikář Laco. Jejich výlety 
však většinou končí fiaskem. Vojtěch chce žít normálním životem, ale jeho neschopnost čelit uspěchané 
moderní době přináší mnoho komediálních zápletek. Neumí si užít společnosti lehkých žen, každodenní 
pokusy o alkoholické opojení a rady, jak sbalit ženskou, také končí katastrofou. On to  však nevzdává a 
věří, že svojí smůlu prolomí. Hrají: Matej Landl, Marián Miezga, Zuzana Šebová, Lucia Vráblicová, 
Eva Sakálová, Zuzana Mauréry ad. Režie: Viktor Csudai.   Mládeži přístupno.  Délka filmu: ca. 98 min 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 18.6.  STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ  (USA 2015) Akční, dobrodružný 
 

Lucasfilm a vizionářský režisér J.J. Abrams spojili síly, aby vás znovu přenesli do předaleké 
galaxie. Star Wars se vracejí na plátna kin filmem Star Wars: Síla se probouzí. Hrají: Harrison Ford, 
Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, 
Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Peter Mayhew a Max Von Sydow. V českém znění: 
Matylda Bartůňková, Tomáš Borůvka, Otakar Brousek, Zdeněk Dolanský ad. 
Mládeži přístupno.    Délka filmu: ca. 136 min.   ŠÚ projekce.  Dabing. Mluveno česky.    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 25.6.    Kino nehraje. 
 

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

Sobota 2.7.  DĚDA  (ČR 2016) Letní rodinná komedie      
 

K rázovitému Valašskému Dědovi (František Segrado) přijíždějí na prázdniny vnoučci (Anička 
Čtvrtníčková a Jáchym Dimov) z Prahy. Zaneprázdnění rodiče (D.Suchařípa a P.Hřebíčková) vysílají 
děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtuální svět internetu, mobilů a tabletů. Na Valašské vesnici totiž 
vše funguje trošku jinak. Ne, že by tu nebyl signál, ale Ti Valaši zkrátka žijí tak trochu jinak, po svém. 
Navíc pokud na půdě dědovy chaloupky naleznete zapomenutý poklad, který začne zajímat i zbytek 
vesnice,máte rázem jízdenku na tajemnou exkurzi historií starého Valašska od jara až do zimy. Hrají: 
František Segrado, David Suchařípa, Petra Hřebíčková, Bolek Polívka, Kristýna Frejová, Petr 
Čtvrtníček ad. Režie: Mejla Basel. Mládeži přístupno.     Délka filmu: ca. 100 min 
 
 


