
    32. ročník, rok 2015, číslo 6 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás informovala o akcích, které chystáme v nejbližší době. V květnu byla 
vypsána výběrová řízení na pronájem zemědělských pozemků pro sekání, mulčování případně 
přepasení, jedná se o pozemky v majetku obce. Dále bylo vypsáno výběrové řízení na opravu 
a nátěr střechy, výměnu oken a zateplení stropu v budově obecního úřadu. Na tuto akci jsme 
rovněž požádali Karlovarský kraj o dotaci v rámci Programu obnovy venkova.  Další 
výběrové řízení bylo vypsáno na zhotovení parkovacího pruhu v ulici T. G. Masaryka - od 
budovy obecního úřadu k čp. 5. 

Výběrová řízení proběhla a byly vybráni i vítězové, na výměnu oken se přihlásilo celkem 6 
uchazečů, ze kterých zastupitelstvo vybralo firmu 3xN spol. s.r.o. z Karlových Varů za 
nabídkovou cenu 178014,20 Kč. Na opravu střechy přišly dvě nabídky, vítězem se stal 
Jindřich Zralý z Perninku za nabídkovou cenu 53190 Kč. Na zateplení stropu OÚ se přihlásili 
rovněž dva zájemci a tady zvítězil Jaroslav Aizner z Perninku za cenovou nabídku 113870 
Kč. Na tuto akci jsme také obdrželi dotaci Krajského úřadu ve výši 150000 Kč. Práce by měly 
začít v průběhu července a ukončeny budou v říjnu letošního roku. Parkovací místa v ulici 
TGM pak vyhrála jediná nabídka Františka Štefana za nabídkovou cenu 268291 korun. Tyto 
práce budou zahájeny s největší pravděpodobností ještě teď v červnu, tak bychom Vás chtěli 
požádat o pochopení, neboť se bude pracovat vedle obecního úřadu. Dejte proto, prosím, 
pozor při procházení touto stavbou. Při této stavbě by mělo dojít také k opravě stávajícího 
chodníku před OÚ a restaurací Plzeňka, ale o tomto bude ještě ZO jednat. Výběrové řízení na 
sekání zemědělských pozemků pak vyhrála firma Stanislav Sloup, Pstruží, za pronájem těchto 
pozemků firma zaplatí 44949 korun za rok.  

Zastupitelstvo na svém 9. zasedání rovněž odsouhlasilo hospodaření obce za rok 2014, kdy 
celkové příjmy činily 16878389,05 Kč, celkové výdaje pak 16988430,66 Kč. Obec v roce 
2014 získala  dotace v celkové výši 3 481026,90 Kč. Jak už víte z minulých zasedání, 
zastupitelstvo obce odsouhlasilo prodej části pozemkové parcely č. 349/1 na Karlovarské 
ulici, kde bude postavena administrativní budova společnosti Lesy ČR. Na posledním  
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zasedání ZO schválilo kupní smlouvu na prodej tohoto pozemku za 580000 Kč. Jakmile 
budou mít Lesy ČR stavební povolení, mohou začít se stavbou. Na tomto jednání také zazněl 
návrh na novou turisticko-naučnou trasu v okolí Perninku. V souvislosti s turistikou a 
cestovním ruchem bychom Vás proto rádi vyzvali, zda byste měli zájem pracovat v komisi 
pro cestovní ruch a turistiku. Pokud ano, přihlaste se buď u mě nebo v informačním centru. 

Vzhledem k tomu, že se blíží doba prázdnin a dovolených, tak bych Vám všem chtěla popřát 
pěkné počasí, klid a pohodu, ať už budete trávit volno doma nebo v zahraničí.  

   Vaše Jitka Tůmová 

 
 

           Usnesení 8. zasedání zastupitelstva ze dne 11. 5. 2015  
 
 
1/8/15 ZO určuje pana Rudolfa Holého a p. ing. Ladislava Vetešníka ověřovateli zápisu a p. 
Jitku Tůmovou pořizovatelem zápisu. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

2/8/15 ZO schvaluje program jednání  8. zasedání včetně jeho doplnění o žádost školy  o 
převod částky 8320,-Kč z provozních nákladů  do mzdových nákladů projednáno bude v bodě 
č. 9 a v bodě různé pak uzavření smlouvy s ČEZ Prodej na dodávku el. energie pro byt. 
jednotky v čp. 30 a dále o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a zadání veřejné 
zakázky na parkovací místa a oprava chodníku. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 

3/8/15 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 7. Zasedání. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 

4/8/15 ZO schvaluje uložení vodovodního řadu do p.p.č. 292/1 v k.ú. Pernink v majetku obce 
Pernink dle předloženého zákresu stavebníka a ukládá starostce následně uzavřít smlouvu o 
smlouvě budoucí zřízení věcného břemene. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo 

5/8/15 ZO schvaluje pacht p.p.č. 771/1, 792/18, 792/1,809/12,191/1, 349/1 a 580/1 firma 
Stanislav Sloup, Pstruží 23, 36301 Ostrov IČ 11393815  za cenu Kč 2501,-/ha /rok na období 
2015-2020 a pověřuje starostku obce uzavřením a podpisem  pachtovní smlouvy. Hlasování:  
pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Holý). 

6/8/15 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku ve výši Kč 155000,- z rozpočtu obce na rok 
2014, který byl poskytnut TJ Sokol Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů,  proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 

7/8/15 ZO požaduje, aby TJ Sokol Pernink předložila účetní uzávěrku za rok 2014 a dále žádá 
o předložení Smlouvy o výpůjčce fotbalového hřiště a příslušenství mezi obcí Pernink a TJ 
Sokol Pernink , a to do 9. zasedání ZO. Hlasování: pro 6 hlasů  proti nikdo, zdržely  se 2 hlasy 
(p.Groh a p.Kunst). 

8/8/15 ZO schvaluje  návštěvní řád školního hřiště a jeho doplnění  předložený ředitelkou ZŠ 
a MŠ Pernink a ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Pernink provádět pravidelné kontroly dodržování 
tohoto návštěvního řádu. Hlasování: pro 8 hlasů,  proti nikdo, zdržel se nikdo. 
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9/8/15 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink převod částky Kč 8320,- z režijních nákladů  do 
mzdových nákladů za měsíc duben 2015 a pověřuje hospodářku školy provedením. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

10/8/15 ZO neschvaluje podání inzerce v příloze Deníku. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 

11/8/15 ZO schvaluje   uzavření Dohody o výši úhrady za přenechání práva na využití 
pozemků k výkonu práva myslivosti s Lesy ČR s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 
1106, PSČ 50168, IČ 42196451, DIČ CZ42196451, kdy náhrada celkem činí Kč 2824,- Kč od 
1.5.2015 a pověřuje starostku obce podpisem této dohody. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti 
nikdo,  zdržel se nikdo (p. Groh nebyl přítomen hlasování). 

12/8/15 ZO ukládá starostce, aby vyzvala firmu Eurovia, a.s. Karlovy Vary k úhradě nájmu 
za užívání pozemku p.p.č. 663/19 v době od 22.4.2014 do 17.6.2014 a dále pak  od 
1.10.2014do 4.12.2014 ve výši Kč  49181,- Kč. V rámci akce III/21047 Modernizace silnice 
Nejdek- Pernink. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

13/8/15 ZO rozhodlo , aby firma Eurovia, a.s. Karlovy Vary za uložení zeminy na p.p.č. 580/1 
v k.ú. Pernink podél gabiónů uhradila obci Pernink částku Kč 75180,-, pokud částku neuhradí, 
je povinna navezenou zeminu na svoje náklady odvést a uvést pozemek do  stavu 
odpovídajícímu projektové dokumentaci stavby III/21047 Modernizace silnice Nejdek 
Pernink. Hlasování pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Kunst). 

14/8/15 ZO schvaluje uzavření smlouvy   o dodávce elektřiny na bytovou jednotku č. 5 
v Blatenská ul. 30, Pernink s ČEZ, Distribuce, Duhová 1/425, Praha 4 a pověřuje starostku 
obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

15/8/15 ZO schvaluje uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín Podmokly, Teplická 
874/8 o zřízení věcného břemene - služebnosti IP – 12-0002753/VB/001 Pernink, p.č. 547/7, 
Houda kNN a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů,  proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 

16/8/15 ZO neschvaluje finanční příspěvek na dějepisnou olympiádu na základě žádosti 
Gymnázia Cheb. Hlasování: pro 8 hlasů proti nikdo, zdržel  se nikdo. 

17/8/15 ZO schvaluje vypsání nabídkového řízení  na parkovací místa v ulici TGM 
v Perninku a opravu chodníku od čp. 1 po čp. 5 a pověřuje starostku obce vyřízením. 
Hlasování. pro 6 hlasů, proti nikdo, zdržel se 2 hlasy (p.Janecký a p.Holý). 

Další jednání ZO bude 8.6.2015. 

 
 

Úplné znění 8. 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. 
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                           Zprávy ze základní školy  
 

 

 

Školní akademie volá 

Z květnových událostí bychom chtěli připomenout milou návštěvu obyvatel místního domova 
seniorů v perninské škole. Osm babiček a dědečků v doprovodu paní Michaely Ogola si 
zavzpomínalo na svá školní léta s  našimi prvostupňáky v rámci projektu Ruce plné lásky. 
Návštěva přišla nejen s rukama plnými láskou, ale i s vlastnoručně vyrobenými dárky pro naše 
prvňáčky. Odměnou jim byly písničky a básničky připravené našimi žáky a ukázková hodina 
v první třídě s paní učitelkou Krnáčovou, kde se děti pochlubily svými slabikáři, sešity a 
žákovskou knížkou. Největší atrakcí pro naše hosty byla nová učebna s dataprojektorem a 
interaktivní tabulí, kterou si vlastnoručně osahali a vyzkoušeli, přičemž odcházeli s nápadem, 
se kterým zajdou za svým panem ředitelem. Přejeme úspěšné jednání! 

 

 

Naši žáci z prvního stupně se činí i sportovně. Kromě toho, že v rámci preventivního projektu 
pokračovali na počátku května s dalším projektovým dnem, během kterého si připomněli 
bezpečnost na kole a zásady dopravní výchovy, zahráli si mnoho her na hřišti, zahájili žáci 3. a 
4. třídy plavecký výcvik podporovaný obcemi Pernink a Potůčky. Další projektový den byl 
také příležitostí pozvat naše budoucí šesťáky z Potůčků na prohlídku školy. Tentokrát byli do 
projektu zapojeni i deváťáci, kteří pomáhali s organizací soutěží.  

Sportovně nezaháleli ani kluci z druhého stupně, kteří se zúčastnili dlouho plánovaného 
nohejbalového turnaje v Nejdku. Ačkoli jako začátečníci nevyhráli, nemuseli být nespokojeni 
se svým výsledkem. Zase si mohli vyzkoušet na vlastní kůži jiný a zajímavý sport a prožít 
soutěžní atmosféru. 
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I tento měsíc byla pozornost zaměřena na naše nejstarší žáky, kteří jsou již jednou nohou na 
jiných školách, kde budou pokračovat ve svém dalším vzdělávání. Česká školní inspekce 
naplánovala plošné testování v přírodovědných a společenskovědních předmětech. 

Školní rok se blíží nezadržitelně ke svému konci, finišuje se naplánovaná učební látka, sbírají 
se poslední známky. Zároveň jsme však v očekávání příjemných aktivit, a to školních výletů, 
rozloučení s devátou třídou a po dlouhé době i školní akademií. A proto neseďte doma ani 
nikde jinde a přijďte se všichni, místní i nemístní, uvelebit do křesel perninského kina a 
podpořit naše malé i velké účinkující: 16. 6. v 16:15! 

 

Perninský talent vyhrála Michalka Odvářková 

V úterý 2. června se uskutečnil další Perninský talent, na kterém jsme mohli obdivovat pěvecké 
výstupy 9 soutěžících z Perninku i Abertam. Sestava samých zpěvaček si připravila repertoár 
písniček ze známých pohádek i popových songů. Přípravu a doprovod zabezpečily paní 
učitelky Uhlíková a Nováková, o tradičně skvělé moderování akce se postarala organizátorka  
akce Ilona Höhnlová, celou akci jistila a trému účinkujících odháněla Hanka Schadeová. 
V neposlední řadě je milé poděkovat i nepostradatelnému panu Dvořákovi za technické 
zabezpečení akce a také porotě (J. Tůmové, A. Pazdiorové a J. Eliášovi, D. Osičkové), která 
rozhodla o vítězce ročníku 2015. V příjemném zázemí perninského kina se jí stala Michalka 
Odvářková.Všichni moc gratulujeme a zároveň přejeme všem zpěvačkám radost ze zpívání a i 
z toho, že byly tak statečné. Děkujeme také všem sponzorům akce, kteří se podíleli na krásných 
cenách pro účinkující - restaurace Plzeňka, manželé Zahrádkovi, obec Pernink. Přejeme si další 
úspěšný ročník! 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
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V Perninku shořela střecha hotelu v rekonstrukci 

Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů. Požár zasáhl celé podkroví třípatrového domu. 

Kouř ze střechy bývalého 
hotelu v Perninku na 
Karlovarsku hlásili svědci 
požáru v pátek ve 
večerních hodinách na 
tísňovou linku hasičů. 
Objekt hotelu, který právě 
prochází rekonstrukcí, měl 
být podle oznamovatelů 
prázdný. Operační 
středisko vyslalo na místo 
pět jednotek hasičů včetně 
výškové techniky. Požár 
zasáhl celé podkroví 
třípatrového domu a poškodil střechu. Díky rychlému zásahu se oheň dál nerozšířil. Hasiči 
provedli důkladnou kontrolu všech prostorů hotelu, aby vyloučili, že by uvnitř někdo zůstal. 
Plameny dostali hasiči pod kontrolu za jednu hodinu od nahlášení. Museli rozebrat část 
konstrukce střechy pro vyhledání všech ohnisek. Celková likvidace požáru trvala téměř tři 
hodiny, předběžná škoda je odhadnuta na 200 tisíc korun, příčina je podle vyšetřovatele požárů 
zatím v šetření.  

Zasahující jednotky: 

HZS Karlovy Vary (CAS 24 Scania, CAS 30 T815-7, AŽ 37 Iveco) 

JSDH Pernink (CAS 15 MAN) 

JSDH Abertamy (CAS 16 Camiva) 

JSDH Potůčky (CAS 24 T815, CAS 32 T815) 

JSDH Nejdek (CAS 15 MAN, DA MB) 
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DEN PRO OSTROV  + MALÝ HARMONICKÝ LABYRINT, LETNÍ D IVADELNÍ 
SCÉNA 

sobota 27. červen 14:00 hod., Zámecký park Ostrov, Vstup zdarma 

Tři pódia. Na prvním hlavním pódiu – vystoupení pěveckého sboru gymnázia Ostrov, 
pěveckého sboru z Německa, Ostrovských kapel a kapel ZUŠ Ostrov. Hlavní host večera – 
koncert Petra Koláře. 

Na druhém pódiu – vystoupení dětí kroužků MDDM Ostrov, ZUŠ Ostrov a základních škol.  

Na třetím pódiu – přehlídka ochotnických souborů (pohádky). 

Od 14.00 do 18.30 hodin bude na 15 stanovištích v zámeckém parku připravena prezentace 
spolků a organizací Ostrova, kde si děti budou moci zasoutěžit, vyzkoušet si své dovednosti a 
něco nového se naučit: na ponících a na koních se děti svezou s Macíkem a 
s Primahorselandem, se členy Městské policie si vyzkoušejí své dopravní znalosti, s hasiči si 
prohlídnou jejich techniku a výbavu, podívají se na výcvik psů, na tenisovém hřišti si 
vyzkoušejí hru s tenisovou raketou, Divadelní scéna DK Ostrov si připravila zábavný soutěžní 
program pro děti  Po stopách Šliků aneb za tajemstvím rodu, malé děti si zasoutěží s MDDM, 
knihovna připraví muzikoterapii a hru na bubny, galerie a klášter připraví rukodělné 
workshopy… Zájemci se budou moci projít parkem s odborným výkladem nebo si prohlídnout 
expozici v zámku. V 18.30 hodin pak je připravena u Galerie historická módní přehlídka, 
historická divadelní scénka v podání souboru Viktora Braunreitera, v Galerii pak krátký 
koncert Karlovarského symfonického orchestru a před Galerií se pak pokusíme o obnovu 
historického labyrintu. Celý večer zakončí koncert Petra Koláře a ohňostroj. 

V sobotním programu Dne pro Ostrov si najde každý člen rodiny to své – děti pohádky, 
soutěže a workshopy, dospělí pak muziku, občerstvení a dobrého buřtíka. Vezměte si deky a 
přijďte na piknik do Zámeckého parku. 

Martina Pavlasová DK Ostrov 

 

 

 

Pravidelné prohlídky unikátní historické štoly Johannes na Zlatém Kopci u 
Božího Daru 

S podzemím unikátní historické štoly Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru se od 
1. června může seznámit i široká veřejnost. Od tohoto dne totiž začaly pravidelné 
prohlídky štoly, které se konají každý den od 10 do 18 hodin minimálně až do 15. srpna. 
Zpřístupněna tak je část jednoho z nejpozoruhodnějších rudních revírů v České 
republice, skarnového revíru Zlatý Kopec – Kaff.  
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Vlastní štola Johannes se nachází necelých 8 km od známého střediska turistiky a sportu, města 
Boží Dar. Již od dvacátých let 16. století se zde dobývaly rudy cínu, železa, mědi a později i 
zinku. Toto území bylo prohlášeno, v rámci krajinné památkové zóny, za chráněnou kulturní 
památku ČR a tvoří významnou součást společné česko-německé nominace „Hornické kulturní 
krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Největším 
dolem revíru Zlatý Kopec — Kaff byl důl Johannes, který byl v provozu bez výraznějších 
přestávek od 16. století do 70. let 19. století s tím, že ještě ve 20. letech a znovu v 50. — 60. 
letech 20. století zde byl prováděn hornický průzkum. Jde o mimořádně zachovalý komplex 
historických důlních děl, ve kterém horníci vyrazili podzemní komory obrovských rozměrů, 
jaké lze i jinde ve světě vidět jen málokde.  

I tyto unikátní komory, z nichž největší s rozměry 60 x 20 m, při výšce 10–12 m, si nyní může 
prohlédnout každý, kdo se vydá do podzemí štoly Johannes, již město Boží Dar, za pomoci 
dotace Evropské unie získané v rámci česko-saského Programu Cíl 3, zpřístupnilo pro 
veřejnost. Více informací o štole Johannes a vlastní rezervaci prohlídek lze nalézt na stránkách 
www.stolajohannes.cz. 

Věříme, že návštěva dolu Johannes bude pro její návštěvníky nezapomenutelným zážitkem. 

S pozdravem Zdař Bůh! 

Za město Boží Dar starosta Jan Horník  
Za Infocentrum Boží Dar Marek Smitka a Alice Felcánová 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

Sobota  4.7.  VELKÁ  ŠESTKA  (USA 2014)   Animovaná akčně dobrodružná komedie 
Společnost Walt Disney Animation Studios a tým zodpovědný za snímky Ledové království a 
Raubíř Ralf představují film Velká šestka, původní akčně-dobrodružnou komedii o geniálním 
konstruktérovi a nafukovacím robotovi nadměrných rozměrů. Obsazení českého znění: Kamil 
Halbich (Baymax), Ondřej Havel (Hiro), Ladislav Županič (Callaghan), Táňa Vilhelmová 
(GoGo), Anna Theimer Suchánková (Honey Lemon), Marek Holý (Tadashi) ad. Režie: Don 
Hall, Chris Williams.  Mládeži přístupno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 11.7.  MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH  (Francie 2014)   Rodinný 
Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý Mikuláš, 
jeho rodiče a babička vyrazili k moři a ubytovali se v hotelu Beau-Rivage Hotel. Mikuláš si u 
moře najde nové přátele: Ben, který tam bydlí…Freddy, který pořád něco jí, dokonce i syrové 
ryby….George, který je vtipný už jen proto, že je angličan, uplakánek Paul a Christopher , 
který chce mít vždycky pravdu a je to otravné....Hrají: Valerie Lemencier, Kad Merad ad.  
Mládeži přístupno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kino od 12.7. 2015  do 14.8.2015  NEPROMÍTÁ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  15.8.  JAK JSME HRÁLI ČÁRU  (ČR-Slovensko 2014)   Dobrodružný, rodinný 
Na některých místech se dospívá rychleji. Pod řekou Moravou prý vede tunel, kterým se dá 
zdrhnout do Rakouska. Jen 
je potřeba ho najít. Na životě na československo-rakouském pomezí v šedesátých letech 
minulého století ležela těžká deka, asi jako  
v každém „citlivém“ pohraničním pásmu. Hlavní hrdina filmu režiséra Juraje Nvoty Jak jsme 
hráli čáru má tu výhodu, že kvůli dobrodružným výpravám, rvačkám se spolužáky a prvním 
láskám atmosféru doby a místa tolik nevnímá. Hrají: Milan Lasica, Libuše Šafránková, Richard 
Labuda, Ondřej Vetchý, Szidi Tobias, Miro Noga, Ondřej Malý ad.  Mládeži přístupno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  22.8.  WINX CLUB: V TAJEMNÝCH  HLUBINÁCH   (Itálie 2014)  
Animovaný  Winx jsou zpět! Tentokrát se chtějí chopit císařského trůnu a aktivovat ohromnou 
sílu, omylem však probudí krutou vílu Politeyu, která byla zakletá třemi čarodějkami. Ona je 
však připravená uzavřít s Winx dohodu. Víla Politeya jim řekne, že proto aby aktivovali trůn je 
potřeba osvobodit Tritanuse z Oblivionu, ale předtím musí získat životní sílu krále. Scénář: 
Iginio Straffi, Giovanni Masi. Režie: Iginio Straffi.   Mládeži přístupno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  29.8.  SEDMÝ SYN  (USA 2014) Dobrodružný/fantasy 
Tváří v tvář zlu naplň svůj osud. Síly dobra a zla odnepaměti svádějí válku o naši planetu. 
Příběh Sedmého syna se odehrává v dobách, kdy kladní hrdinové už skoro leželi na lopatkách a 
zoufale čekali na legendárního hrdinu, který by je spasil. Režisér Sergej Bodrov natočil film 
jako napínavé epické fantasy, v němž proti mečům, odvaze a odhodlání stojí mocná černá 
magie a armáda nestvůr. Hrají: Jeff Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore, Alicia Vickander, 
Djimon Honsou ad. V českém znění: Zlata Adamovská, Jiří Štěpnička, Ondřej Brzobohatý, 
Kateřina Peřinová, Michal Holán, Bohdan Tůma, Miroslava Součková, Vladimír Kudla ad.  
Mládeži přístupno.       


