
      28. ročník, rok 2011, číslo 6 
 

 

       
                      Usnesení 7. zasedání ZO Pernink ze dne 2. 5. 2011 
 
1/7/11 ZO schvaluje program jednání 7. zasedání. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo 
2/7/11 ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana  Jaroslava Aiznera, pana ing. Ladislava 
Vetešníka a pořizovatele zápisu pana Václava Maška. Hlasování pro 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se  1 hlas (p.Höhnl) 
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3/7/11 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 6. zasedání ZO. Hlasování: pro  9 hlasů 
proti nikdo zdržel se nikdo 
4/7/11 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se  nikdo 
5/7/11 ZO schvaluje nabídku firma pana Vítka na úpravu povrchu lávky  za nabídkovou cenu  
Kč 25040,- a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o dílo. Hlasování: pro 9 hlasy, proti 
nikdo, zdržel se nikdo 
6/7/11 ZO schvaluje záměr prodeje čp. 308 na stpč.  19/2 o výměře 147 m2   a p.p.č. 29 o 
výměře 491m2. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
7/7/11 ZO schvaluje OZV č. 2/2011, kterou se stanoví školský obvod základní školy zřízené 
obcí Pernink. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
8/7/11 ZO schvaluje ZŠ  a MŠ Pernink udělení výjimky z počtu žáků pro školní rok 
2011/2012. Hlasování: pro 9 hlasů proti nikdo, zdržel se nikdo  
9/7/11 ZO schvaluje úhradu cestovních výdajů panu Mgr. Josefu Svobodovi, řediteli školy ve 
výši Kč 351,- a pověřuje účetní organizace provedením. Hlasování:pro 9 hlasů proti nikdo, 
zdržel se nikdo 
10/7/11 ZO schvaluje prodloužení termínu předložení stavebního povolení,či souhlasu se 
stavbou manželům Chvapilovým, a to do 17.10.2011, s tím, že od 17.5.2011 budou hradit již 
nájemné za pozemek ve výši Kč 5,-/m2/ročně.  A pověřuje starostku podpisem dodatku ke 
smlouvě.. Hlasování: pro 9 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
11/7/11 ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 782/23 o výměře 959 m2 na výstavbu rodinných 
domů dle přijatých pravidel a podmínek stanovených ZO. Hlasování: pro 9 proti nikdo, zdržel 
se nikdo 
Další jednání bude 30.5.2011. 
 
Úplné znění 7. zasedání ZO je k dispozici na internetových stránkách obce www.pernink.eu, 

nebo na úřední desce OÚ. Pokud budete mít zájem  o celé znění zasedání ZO Pernink, 
můžete si ho nechat  vytisknout v podatelně (infocentru) obce. 

 
 

 
Zprávy ze základní školy 

 
Výlet do druhohor a za pohádkami  

 
Naše děti z mateřské školy a školní 
družiny společně s dětmi z mateřské 
školy z Johanngeorgenstadtu 
navštívily plzeňský Dinopark. 
Emoce z cesty do druhohor byly 
obrovské: „Viděl jsem velkého 
Tyranosaura Rexe," říká nadšeně 
Jindra z 1. třídy a „Tryceratopse," 
doplňuje Ondra. 
Velkým lákadlem v Dinoparku bylo 
také 3D kino a spousta průlezek. Po 
posilnění a občerstvení jsme přešli 
jen pár metrů a děti se ocitly v říši 
Večerníčků, v Domě pohádek.  
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Děti se vyřádily v 
klobouku Boba a Bobka, 
sklouzly se v Pařezové 
chaloupce a potkaly se s 
Krtečkem. V tvořivé 
dílně si každý vyrobil 
něco na památku a v 
divadelní herně se mohl 
každý díky pestrým 
kostýmům proměnit na 
princeznu nebo čaroděje 
a zahrát si v animačním 
programu. Příznivé 
počasí podtrhlo 
nezapomenutelný den a 
radost dětí z výletu. 
Už se těšíme, kam 

pojedeme příště.  
            
                               Děti MŠ a ŠD                                                           
 
Cena za originalitu a vtip putovala do naší školní družiny 
 
Školní družina se zúčastnila výtvarné soutěže, kterou vyhlásil Dům kultury v Ostrově. Téma 
soutěže znělo: Kytička pro maminku. Děti společně vyrobily velikou květinu z obruče na 
dřevěném stojánku. 

Soutěžilo se ve 3 kategoriích – předškoláci, 
1.-5. třída a 6.-9. třída. Náš tvůrčí tým 
získal speciální cenu poroty: Za originalitu 
a vtip. Toto ocenění jsme si vyzvedli 8. 
května v prostorách klášterního areálu při 
příležitosti Zahradních slavností v Ostrově. 
Dvě žákyně převzaly na podiu z rukou 
ředitele Domu kultury v Ostrově diplom a 
poukaz na sladkou odměnu pro celou 
školní družinu. Všichni jsme z toho měli 
obrovskou radost. Tato květina je 
vystavena ve vestibulu obecního úřadu.

     
   
     Hana Schadeová a děti ze školní družiny 

 
 
Školní jaro ve znamení mnoha aktivit 

Teplé květnové počasí odstartovalo spoustu aktivit v naší škole. Rozloučili jsme se se zimou, 
odlétli jsme na koštěti  a udělali kus práce.  

Pokud jste koncem dubna potkali v obci živou čarodějnici, ujišťuji  vás, že to nebyl výplod 
vaší fantazie, ale skutečnost. Naši mladší školáci se na jedno dopoledne proměnili na  
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„čarodějnice školou povinné“. Ježibaby a čarodějové ze 4. a 5. ročníku připravili pro své 
kamarády pohádkovou cestu, která byla plná kouzelných úkolů, soutěží  a hádanek. S těmito 
úkoly si nejmenší školáci hravě poradili a na konci cesty čekalo všechny společné opékání  
vuřtů.     
                      Erika Krnáčová   
 

18. května se vydali žáci 
šestého a sedmého ročníku 
naší školy na výpravu za 
Kelty do Klášterce. Tam 
se na levém břehu řeky 
Ohře, v desetihektarovém, 
dendrologicky velmi 
cenném anglickém parku 
z 20. a 70. let, vypíná 
zámek, obklopený 220 
druhy stromů z celého 
světa. Cestovali jsme do 
oblasti v tehdejší době 
hustě osídlené Kelty.  
Pozůstatky jejich sídlišť a 
pohřebišť se nacházely 
v okolí Kadaně, 
Nechranic, Bystřice či 

Soběsuk. Z nedaleké Kadaně – Jezerky pochází např. unikátní nálezy luxusní řecké keramiky. 
Svědectví o tom, že celá oblast středního Poohří byla v kontaktu s vyspělým světem antických 
kultur. Žáci byli hravou formou seznámeni s kulturou a civilizací Keltů, ale především si 
mohli manuálně vyzkoušet jednotlivá keltská řemesla jako mletí obilí kamenným rotačním 
mlýnkem, ražbu mincí, malbu keltských motivů a v neposlední řadě i válečnické umění  
galských lučištníků.  Součástí programu byla i prohlídka pohádkové země Vítězslavy 
Klimtové a expozice loutek  rodiny  Kopeckých.  Nemalý zájem projevili žáci také o precizně 
zpracované repliky keltských šperků a zbraní a nakoupili si spousty dárků. 

                                                                                               Iveta Dibelková, Bohumila Tyrová 

 

Květen byl také bohatý na výtvarné soutěže. Zatím první úspěchy dětí ze školní družiny 
přinesla kolektivní práce v soutěži Kytička pro maminku, kterou každoročně vyhlašuje KD 
Ostrov. Žáci 2. stupně se zase zapojili  do dvou soutěží, v první mezinárodní výtvarné soutěži  
O pohár madame Curie, vyhlášené Sdružením Krušné hory – západ a pořádané u příležitosti 
prvního ročníku česko-německého setkání s názvem Otevření brány Krušných hor za účasti 
předsedy poroty akad. malíře Petra Strnada nás v kategorii základních škol reprezentovalo 
celkem pět výtvarných prací (V. Vaníčková, J. Forejt, R. Kalán, J. Čadek, N. Zuvačová 
společně s Nedomou), z nichž malba temperovými  barvami nazvaná Vlčí jámy autorky 
Veroniky Vaníčkové (6.r.) získala prvenství  v soutěžním tématu Krušné hory – tady bydlím. 
Veronice gratulujeme k tomuto úspěchu. Na výsledky  ostatních výtvarných soutěží si 
musíme ještě počkat.                                                                                     

      Iveta Dibelková        
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Slunce a teplé počasí vylákalo 7. a 8. ročník na geologické zkoumání hornin na Hřebečné. 

                                                                                                             
   Eva Hejtmánková 

 
V neposlední řadě byl květen i ve znamení příprav na školu v přírodě ve Špindlerově Mlýně, 
kterou pro větší děti z 1.stupně zorganizovaly paní učitelky Grygarová a Krnáčová. Díky 
dvěma hodným maminkám (p. Pošvové a p. Zíkové) se nám  podařilo získat sponzorské 
finanční prostředky a snížit cenu pobytu tak, aby byla dostupná co největšímu počtu zájemců. 
Moc děkujeme. Do Krkonoš odjíždíme začátkem června a určitě se s vámi podělíme o naše 
zážitky. 

                                                Erika Krnáčová a Lenka  Grygarová   
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World harmony run ( Světový běh harmonie) 
  

I my jsme se jako obec 
Pernink a základní škola 
připojili ke štafetě  World  
harmony  run  a podrželi jsme 
si pochodeň harmonie a 
poslali jsme s ní svá přání 
kamarádům do dalších měst a 
zemí. Pochodeň symbolizuje 
vše, co nás  lidi spojuje bez 
ohledu na naši národnost, 
kulturu a víru – přátelství, 
porozumění a víru.   Každý se 
může  ke štafetě připojit,  
vložit do pochodně svou 
dobrou vůli a poslat ji dál do 

celého světa. Neboť svět je 
tak dobrý, jak dobří jsou lidé 
v něm. A když běžíte 
s pochodní dlouhé kilometry 
po nejrůznějších zemích 
světa a navštěvujete s běžci 
školy , dětské domovy, města 
a obce, tak cítíte, jak mohou 
lidé z různých zemí 
spolupracovat,  běžet a žít 
v harmonii a s každým 
předáním pochodně z ruky 
do ruky se tento plamen 
naděje šíří od srdce k srdci, 
po celém světě. Neobyčejný 
běh s hořící pochodní, kterou 
nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než  140 zemí světa, byl založen sportovcem a 
mírovým filosofem Sri Chinmoyem.  
         

   Obec Pernink,  ZŠ a MŠ  Pernink 
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TJ Sokol Pernink 

 
 
S Jáchymovem a Pilou se nám dařilo 
 
V květnu pokračovala soutěž nadstavbovou částí. Žáci Perninku se v ní utkali ve 
dvojzápasech s mužstvy Jáchymova a Pily.  
V neděli 8. 5. jsme sehráli první zápas s Jáchymovem. Pěkné utkání s mnoha šancemi naši 
kluci vyhráli 4:1. Branky Perninku vstřelili Petr Čečák (2) a Nguyen Giang (2).  
V neděli 22. 5. nastoupili naši žáci opět na domácím hřišti a to proti Pile. Opět bojovné utkání 
s mnoha šancemi na obou stranách. Nakonec pro naše žáky šťastnější a výhra 2:1. Autoři 
branek byli Pavel Kotrla a Ondřej Kašpar. 
V sobotu 28. 5. jsme odjížděli k odvetě do Jáchymova. Očekávali jsme vyrovnané utkání a to 
se potvrdilo. Pěkné  bojovné utkání, které obě mužstva sehrála, se několika divákům muselo 
líbit. Konec šťastnější pro nás a zasloužené vítězství 2:1. Branky vstřelili Pavel Kotrla a 
Václav Mašek. 
Poslední utkání sehrají naši žáci v neděli 12. 6. na Pile. 
 
 

Rádi bychom pozvali všechny fanoušky našich žáků na  

5. ročník turnaje v kopané „O pohár starostky obce“.  

Turnaj se koná v sobotu 25. 6. v našem areálu  

za účasti čtyř mužstev.  

Utkání začíná v 9 hodin, občerstvení bude zajištěno,  

tak přijďte naše kluky povzbudit! 

 

 
          Václav Mašek 
 
 
 

Zveme všechny příznivce sportu na  

mimořádné fotbalové utkání hráčů 

TJ Sokol Pernink  vs.  HC Energie 

Středa 22. června od 17:00 v Perninku. 
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Akce pořádané SPCCH – ZO Abertamy 
 
11. 6.  Celodenní zájezd: odjezd v 7:45 hod. – autobusová zastávka u školy, cena zájezdu –  

dospělý 200 Kč, dítě 100 Kč. Stravování si zajistí každý sám, 
vstupné platí SPCCH. 

 
Program: 

- prohlídka statku Bernard 
- prohlídka kostela svaté Máří v Chlumu 
- zpívající fontána Mariánské Lázně (oběd) 
- hrad, Špalíček a volná prohlídka Chebu 

 
Členové i ostatní zájemci se mohou přihlásit osobně u důvěrnice nebo na tel. č.: 353 892 471, 
mob: 723 859 796, nejpozději do 7. 6.  
 
22. 6. Taneční posezení s hudbou: Hotel Modrá hvězda v Horní Blatné, ve 14:00 hod.,  

pro členy a ostatní zájemce. 
 
      Lydia Holá, důvěrnice SPCCH pro obec Pernink 
 
 

 
Obecní úřad informuje 

 
 

Veřejné pohřebiště obce Pernink – UPOZORNĚNÍ  

Vážení spoluobčané, v současné době došlo k novému očíslování hrobů na místním hřbitově. 
Některé hroby mají svá původní čísla, u některých došlo ke změně. Zatím se budeme řídit 
původním očíslováním. Až vejde v platnost nové označení, budete včas informováni. 

Prosíme o dodržování čl. III, odst. 3 - Smlouvy o nájmu hrobového místa - oznamovat 
správci pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu 
s § 21 zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví v platném znění (např. změna adresy nájemce, 
uložení dalších uren do pronajatých okének v kolumbáriích, atd.) 

Dále bychom chtěli upozornit všechny nájemce hrobových míst na řád veřejného pohřebiště 
obce Pernink, platný od 11.10.2002 

Čl. 6. 

Práva a povinnosti nájemce hrobového místa 

1. Na hrobky lze umístit příslušenství, tj. náhrobní kameny, obrubníky, schránky a 
vhodné dekorace, jakož i vysazovat nízké květiny nebo trvalky. Tyto dekorace lze 
umístit i před schránky v urnovém háji. 

2. Vysazovat stromy nebo keře v okolí hrobových míst lze jen se souhlasem 
provozovatele hřbitova. 
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3. Nájemce hrobového místa je povinnen udržovat pronajaté místo v řádném stavu, 
rovněž je povinen čistit prostory po stranách hrobu, půl cesty před hrobem a půl 
prostoru za hrobem. Shledá-li provozovatel hřbitova závady, vyzve nájemce, aby tyto 
v přiměřené lhůtě odstranil. Neodstraní-li nájemce zjištěné závady ve stanovené lhůtě, 
může učinit vhodná opatření na náklad nájemce. 

4. Zvadlé nebo jiné znehodnocené věnce a kytice, jakož i jiné znehodnocené dekorace je 
nájemce povinen odstranit a odnést do vyhrazených odpadových nádob, tento odpad je 
povinen dále třídit podle pokynů provozovatele hřbitova. Je nepřípustné odkládat 
sklenice, plechovky a jiné předměty v zelených pásech za pomníky. 

                                                                                                                                                       
                                                                               Za OÚ Pernink Klára Grohová 

 

 

INFOCENTRUM - PODATELNA 

Bude v době dovolené zavřeno: od 11. 7. do 22. 7. 2011 

Služby podatelny, poplatky TKO, kopírování atd. zajistí Matrika 

v 1. patře OÚ 

 
 

       
     PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA 
 
         NABÍZÍ:   
                                                                                          Milan Vachel                                                 

• Brikety                                                                    Žižkova 896            
• Mostecké uhlí                                                         (naproti radnici)  
• Pytlované brikety                                                    362 21 Nejdek         
• Dřevěné brikety 
• Pytlované dřevo 
• Rozvoz pytlovaných briket po domluvě 
• Doprava sypkých materiálů 

 
 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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Postřehy z dění v obci 

 
Vážení spoluobčané, 
 
přesně před rokem získala naše obec 
finanční dotaci z Karlovarského kraje na 
projekt Dirt park Pernink a zároveň se 
podílela polovinou nákladů na jeho 
výstavbě. A abychom zodpověděli 
mnoho zvídavých dotazů na zvláštní 
útvary v areálu lyžařského kolečka, 
přinášíme vysvětlení: 
Slovo dirt znamená sice v českém 
překladu špinavý, ale ve skutečnosti se 
jedná o novodobý 
druh freestylového sportu, který je 
známý především mezi 
mládeží. Jde o překonávání 
terénních nerovností na BMX 
kolech. Vzhledem k tomu, že 
v současné době probíhají 
dokončovací práce v tomto 
areálu a již se objevují první 
zájemci o jízdu, chtěli 
bychom upozornit, že v 
rámci bezpečnosti je přísný 
zákaz vstupu dětí do 15 let 
do tohoto areálu bez 
dozoru dospělé osoby. 
Povinným vybavením 
každého jezdce je helma a 
chrániče! Provozní řád bude 
umístěn v areálu. O dalším průběhu vás budeme informovat v následujícím  
čísle. 
                                                                                       bikeři a příznivci Dirt parku v Perninku 

 
 
 
 

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: infopernink@volny.cz, nebo přineste přímo do infocentra,T.G.M. 1, 362 
36 Pernink. Děkujeme. Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková 
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech, popř. 
v příspěvcích, které nepřipravuje Informační centrum při OÚ Pernink.   

Ročník 28, číslo 6, vydáno 3.6. 2011 
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Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 
 
Dnešní doba je uspěchaná. Objevují se stále novější a modernější 
komunikační prostředky (počítače, mobilní telefony apod.), jejichž 
obsluha může být pro některé seniory obtížná, proto jsme ve spolupráci 
s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových 
připravili projekt s názvem: 
 
SENIOŘI  KOMUNIKUJÍ  
Zaměřili jsme se zejména na vzdělávání seniorů v oblasti ovládání  a    
užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet. 

♦♦♦♦  délka trvání kurzu je 1 týden (14 výukových hodin) 

♦♦♦♦  13 hodinový kurz ovládání počítače a používání internetu 

♦♦♦♦  1 hodina výuky používání platební karty 

♦♦♦♦ omezený počet účastníků – max. 10 účastníků 

♦♦♦♦ kurz je bezplatný 

TTeerr mmíínn  kkoonnáánníí::   2200..  ––  2244..  ččeerr vvnnaa  

1155::0000  ––  1188::0000  hh  
  

MM ííssttoo  kkoonnáánníí::   ZZŠŠ  aa  MM ŠŠ,,  KK aarr lloovvaarr sskkáá  111188,,  PPeerr nniinnkk   

PPřřiihhlláášškkyy  aa  bblliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  VVáámm  rrááddii  ppooddáámmee  vv::  
 

Centru pro zdravotně postižené v Karlových Varech - Sokolovská 54, 36005  
Karlovy Vary, tel.: 353 234 666, e-mail: karlovyvary@sluzbypostizenym.cz 
Infocentru Pernink , T.G.Masaryka 1, Pernink, tel: 353 892 491  
 
 

Finančně podporováno: 
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Vždy od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč 
 

Sobota 4.6.   RANGO (Rango, USA 2011) Animovaná komedie 
Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají. Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu 
mýtů o svých hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili prostorné terárium. 
Nic mu v něm nechybělo, snad kromě trochy akce. Té si začne naplno užívat, když se 
nešťastnou náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na něm málem pochutná hladový 
jestřáb. A aby napětí nebylo málo, jeho další kroky vedou do města jménem Prach, v němž 
visí obyvatelům kolty proklatě nízko. Ve zdejší nálevně si chameleón vymyslí jméno Rango a 
pár hrdinských historek, čehož vzápětí lituje. Hrají: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin, 
Ned Beatty, Alfred Molina, Bill Nighy, Stephen Root, Harry Dean Stanton, Timothy 
Olyphant, Ray Winstone, Ian Abercrombie, Gil Birmingham, Claudia Black, Blake Clark, 
Patrika Darbo, Beth Grant, Ryan Hurst, Vincent Kartheiser, Lew Temple, Alanna Ubach, 
Gore Verbinski, Kym WhitleyJohnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin, Ned Beatty, Alfred 
Molina, Bill Nighy, Stephen Root ad. Režie: Gore Verbinski. 
Mládeži přístupno.             Délka filmu: ca. 107 min.      Český dabing.                 ŠÚ projekce.           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 11.6.  NEZNÁMÝ  (Unknown, Velká Británie, Německo, Francie 2011) Akční  
Liam Neeson ztvárňuje roli Dr. Martina Harrise, který se po autonehodě probere v Berlíně a 
zjistí, že jeho žena ho najednou nepoznává a jiný muž se zmocnil jeho identity. Všichni ho 
ignorují, pronásleduje ho záhadný atentátník a on je na všechno sám, unavený, opuštěný a na 
útěku. Pomoc najde u nepravděpodobného spojence. Martin se vrhne střemhlav do smrtelné 
záhady, která zpochybní jeho příčetnost, jeho identitu a prověří, kam až je ochoten zajít, aby 
odhalil pravdu… Dále hrají: January Jones, Aidan Quinn, Bruno Ganz, Frank Langella, 
Sebastian Koch, Stipe Erceg, Rainer Bock, Mido Hamada, ad. Režie: Jaume Collet-Serra. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.   Délka filmu: ca. 113 min.  Český titulky.      ŠÚ projekce.      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 18.6.  RIO  (Rio, USA 2011) Animovaná komedie 
Po třech mimořádně úspěšných filmech z mrazivé Doby ledové přichází tvůrci ze studia Blue 
Sky s novým 3D dobrodružstvím pro celou rodinu, pro změnu z tropické, barevné a 
roztančené Brazílie – Rio! Film Rio je příběhem vzácného papouška jménem Blu, který žije 
na malém městě se svoji paničkou Lindou, s níž tvoří nerozlučnou dvojku. Linda ho před léty 
zachránila před pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského 
pralesa a odvezli do zasněžené Minessoty. Blu se kvůli tomu sice nikdy nenaučil létat, ale v 
bezpečí a pohodlí Lindina domova se natolik zabydlel, že pro něj není problém uvařit kávu, 
připravit snídani, vyčistit si zuby nebo posloužit Lindě jako její osobní budík. Když jednoho 
dne Linda a Blu zjistí, že Blu není posledním papouškem svého druhu na světě, jak si až 
doposud mysleli, neváhají a vydají se na cestu do exotické Brazílie za papoušicí Perlou, která 
žije v samotném srdci Rio de Janeira…V českém znění: Michal Holán, Jolana Smyčková, 
Jana Mařasová, Filip Jančík, Jan Vondráček ad. Režie: Carlos Saldanha. 
Mládeži přístupno.           Délka filmu: ca. 96 min.            Český dabing.              ŠÚ projekce.              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 25.6.             Kino nehraje. 


