
    31. ročník, rok 2014, číslo 9 

 
 

Vážení spoluobčané, milí čtenáři Perninských novin, 

prázdniny jsou u konce a dětem začala zase škola, chtěla bych jim tak popřát hodně 

úspěchů, a ať se jim nejen ve škole vše daří. Rovněž bych chtěla popřát celému učitelskému 

sboru v čele s paní ředitelkou, aby měli učenlivé žáky, a aby je jejich práce naplňovala a byli 

spokojeni.   
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Vzhledem k tomu,  že budova školy se zatepluje a vyměňují se na ní okna, prosila 

bych rodiče dětí, aby jim připomínali, že na vyznačené staveniště je zakázáno vstupovat, aby 

nedošlo k nějakému úrazu. Bohužel se práce opozdily, protože nám dotaci přiznali až koncem 

června. Také muselo proběhnout výběrové řízení na dodavatele stavby, a než se vše vyřídilo, 

byla půlka prázdnin pryč. Věřím ale, že teď už vše půjde bez problémů a podaří se nám 

stavbu dokončit v termínu. V této souvislosti prosím ještě všechny Perninské o shovívavost a 

porozumění, pracovat - někdy i hlučněji - se totiž na škole bude nejen v pracovních dnech, 

ale i o sobotách a nedělích. Děkujeme Vám za pochopení této situace! 

Zdržela se také slíbená oprava chodníků, a to kvůli zpracování a připomínkování 

projektové dokumentace ze strany vlastníků dotčených pozemků. Žádost o stavební 

povolení, které vydává Městský úřad Ostrov, je v současnosti podána, jakmile stavební 

povolení nabyde právní moci, tak bychom s pracemi mohli začít, věřím, že to bude ještě  

letos. Připravujeme i kolaudaci veřejného osvětlení na Školní Louce a ve Střední ulici. 

Ráda bych Vás informovala o některých nadcházejících akcích: V pátek 12. 9. se 

uskuteční další ročník běhu od obecního úřadu na vlak, pořádaný obcí a základní školou. 

Hlavní závod bude odstartován ve 13:15 hod. Tentokrát poběží tříčlenné štafety, které si 

utvoří jednotlivé školy podle daných kategorií. 

Od 5. 10. do 9. 10. bude Ostrov hostit už 46. ročník Dětského filmového a 

televizního festivalu Oty Hofmana, do kterého se zapojilo i naše kino. Ve středu 8. 10. se tak 

u nás bude promítat pohádka Tři bratři, první představení bude v 10:00 hod. pro mateřskou 

školu a druhé představení bude pro základní školu od 12:00 hod. Pokud chcete pohádku 

vidět také, je to možné – vstupné je 15 korun na osobu. 

Určitě dobře víte, že nás v říjnu čekají volby do zastupitelstva obce, půjde o termíny 

pátek 10. 10. a sobota 11. 10., všechny potřebné informace ohledně voleb budou vyvěšeny 

na úřední desce obce Pernink. Pro letošní volby do našeho zastupitelstva jsou platně 

zaregistrovány dvě kandidátní listiny:  

• Pernink náš domov, sdružení nezávislých kandidátů  

• Pro Pernink společně, sdružení nezávislých kandidátů a hnutí STAN  

Všem přeji dobrou volbu, která bude naší obci k prospěchu. 

 

Vaše Jitka Tůmová, starostka 
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Vážení spoluobčané, 

jsou to čtyři roky, co jsem se s Vaší podporou stal místostarostou a tím se aktivně 

zapojil do vedení naší obce. Začátek pro mě nebyl jednoduchý, hodně věcí bylo pro mě 

nových a trvalo nějakou dobu, než jsem takzvaně pochopil, „o co tady jde“. Během mé 

funkce jsem poznal řadu nových lidí, kteří se jako já a ostatní zastupitelé snaží o zvelebení a 

zpříjemnění žití ve své obci, a od kterých stále čerpám inspiraci a chuť přinést něco nového. 

Dále jsem poznal skutečný význam slova trpělivost, protože některé věci se nedají realizovat 

hned a to z různých důvodů, kdy převládá především ten finanční.  

Naše obec disponuje nevelkým rozpočtem, a tak musí každý zastupitel velmi zvážit 

obecní priority, tedy - kde jsou v prvé řadě potřeba obecní finance. Jsem přesvědčený, že 

současné vedení obce hospodařilo s veřejnými prostředky obce velmi dobře. Být 

zastupitelem obce je velmi kontroverzní, protože se nikdy nemůžete zavděčit všem. Ovšem 

zastávám názor, že lidé v malých obcích by měli držet pohromadě a společným úsilím 

dosáhnout spokojenosti všech. 

Nemám v úmyslu v tomto článku agitovat sám pro sebe a uvádět konkrétní věci, které 

se v obci podařily realizovat, nebo které je ještě zapotřebí uskutečnit. To můžete nejlépe 

posoudit Vy sami. Odměnou pro každého zastupitele jsou právě Vaše kladné reakce na tu či 

onu věc. Řada věcí se udělala, ale i přesto je spousta věcí, které se nestihly. Byl bych velmi 

naivní, kdybych tvrdil, že vše je v naprostém pořádku, jelikož je stále dost věcí, které je třeba 

vymyslet, uskutečnit a dodělat. Bohužel, některé dobré nápady nelze ihned provést, ale 

pevně věřím, že již zmíněná trpělivost a chuť něco prospěšného udělat, jsou skvělými 

předpoklady pro další rozkvět naší obce. 

Někdy jsem slýchával i kritiku, proč to už není, proč se s tím něco nedělá a podobně. I 

kritika je někdy potřebná pro správné pochopení věci! Rád bych Vás ale ujistil, že jsem vždy 

dodržel slovo a snažil se s tím, co vás trápí nebo se Vám na obecním dění nelíbilo, něco 

udělat. Vše jsem dělal dle nejlepšího svědomí, uvážení a citu. 

Závěrem bych rád poděkoval za důvěru, kterou jste ve mně vložili. Pozice 

místostarosty pro mě byla ohromnou zkušeností. Snad jsem Vás nezklamal a pokud dostanu 

opět příležitost, rád budu s plným nasazením pokračovat v práci pro obec.   

Rozloučil bych se s Vámi mým oblíbeným citátem: 

„O některé věci se nepokusíme, protože jsou obtížné, ale obtížné jsou proto, že se o ně 

nepokusíme.“ 

Váš Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
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                           ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLYZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLYZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLYZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY     
 
 

 

 

A znovu začínáme… 

Dva měsíce prázdnin utekly jako voda a opět se rozjíždí nový školní rok, do kterého vstupuje 

naše škola obehnaná lešením připravujícím budovu na zateplení. Oba dva letní měsíce žila 

škola usilovnou prací na vyklízení půdních prostor a spisovny. Všechny třídy na druhém 

stupni zaznamenaly více či méně vizuální změnu. Učitelky na prvním stupni připravily novou 

výzdobu chodby v přízemí. Do školní jídelny se nám podařilo získat funkční vybavení z 

ostrovské MŠ. Všem zainteresovaným (zejména paní Chlupáčové a pánům Kadrliakovi, 

Kokrhelovi a Mišterovi) bych touto cestou chtěla srdečně poděkovat za jejch prázdninové 

nasazení. 

Do nového školního roku vstupujeme se samostatnou první třídou s 12 žáčky, které vede 

paní učitelka Krnáčová, a šestou třídou s deseti žáky pod vedením pana učitele Vojíře. 

Přivítali jsme také novou kolegyni Mgr. Evu Kubernátovou, která převzala předměty dějepis, 

tělesnou výchovu se sportovní přípravou dětí, pracovní výchovu dívek a angličtinu. Zároveň 

je třídní učitelkou v deváté třídě. Přejeme jí, aby se u nás cítila jako doma. 

Vzhledem k navýšení počtu žáků na 1. stupni a snížení počtu dětí v MŠ jsme upravili provoz 

obou útvarů sloučením ranního provozu a posílením o další vychovatelku v odpoledních 

hodinách. Doufáme, že ke spokojenosti rodičů. 
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Co nás v tomto roce čeká? 

Tento školní rok je ve znamení zapojení se do projektů ESF. Pokračujeme v projektu Technika 
je zábava, jsme partnery projektů Podpora vzdělávání v oblasti ORP Ostrov, Podpora 
počítačové gramotnosti na českých školách, které nám umožní rozšířit nabídku chybějících 
speciálních služeb (logoped, speciální pedagog, školní psycholog), dále pokračovat v pomoci 
žákům se speciálními potřebami, vzdělávat se v oblasti inkluze a dalších odborných témat, 
rozšířit a zapojit novou počítačovou techniku (notebooky, tablety, interaktivní tabuli) do 
výuky pod vedením zkušeného mentora. Jako partneři projektu „D3 učebna“ Gymnázia 
Ostrov se budeme moci vzdělávat i v přírodovědných oborech. Škola se také připojila k výzvě 

55 na podporu jazykového 
vzdělávání Cizí jazyk pro 
život, kterou získá rodilé 
mluvčí do výuky cizích 
jazyků. Projekty přinesou 
škole nezanedbatelnou 
inovaci v technickém 
zázemí.  

 
Cizí jazyky chceme 

posilovat i v reálu a v 
březnu 2015 opakovat 

úspěšný pobyt žáků 1. stupně v německém Hohenbergu, dále prohlubovat vztahy 
s partnerskou školou v Eibenstocku. 
 

Z dotací MŠMT jsme získali i na tento školní rok prostředky na dva asistenty 
pedagoga, s jejichž činností nám metodicky pomáhá organizace Rytmus zastoupená Mgr. 
Z. Týnkovou. 
 

Letošnímu školnímu roku jsme přisoudili hlavní téma prevence, které zpracovali 
pedagogové do celoročního výukového plánu. První aktivity se již uskutečnily na 1. stupni 
hned při adaptačním dni v duchu sportovního klání a vzájemného seznamování se s novými 
žáky. Vzájemný respekt posilujeme i patronátem 9. tříd nad prvňáčky. V rámci tématu se 
v listopadu uskuteční zahraniční týdenní seminář pro 9. třídu ve Wunsiedlu. 

 
Nezapomínáme ani na sport. Kromě tradičních sportovních klání v rámci AŠSK a 

vlastních aktivit chceme obracet žáky k zimním aktivitám, které mají v našem okolí výborné 
zázemí, využít plaveckého bazénu v Potůčkách, Jáchymově a celkově posilovat dobrý vztah 
k pohybu našich žáků.  V tomto duchu jsou nastaveny i aktivity ve školní družině. 
 

Ani školka nezůstává pozadu. Kromě tradičních bohatých vzdělávacích a výchovných 
aktivit iniciovaných učitelkami Höhnlovou a Bláhovou bude dětem poskytována logopedická 
prevence. 
 

Vážení rodiče, vážení obyvatelé Perninku a příznivci naší školy, není zde místo na 
zmapování všech aktivit, a proto sledujte naše webové stránky, informace ve vitríně u školy, 
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Perninské noviny, Herzgebirgeluft nebo se přijďte k nám osobně podívat. Vítáme jakoukoli 
spolupráci, vaše podněty, popřípadě pomoc na cestě vzdělávání vašich i našich dětí.  
 

Velkou příležitostí bude i oslava 80. výročí české školy v Perninku 18. 10. 2014, na 
kterou jste všichni srdečně zváni. 

 

Mgr. Dana Osičková a zaměstnanci ZŠ a MŠ Pernink 

 

                  41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 25.8. 2014    41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 25.8. 2014    41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 25.8. 2014    41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 25.8. 2014  
 

 
1/41/14 ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana ing. Ladislava Vetešníka a Petra Groha a 
pořizovatele zápisu  paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
2/41/14 ZO schvaluje program jednání 41. Zasedání. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel  se nikdo 
 
3/41/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú.Pernink č. 
pozemků 1914/8, dále 2046/7 a 2698 s Česká republika – Státní pozemkový úřad, se sídlem, 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, kterou zastupuje ing. Pavel Brandl, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, adresa: Chebská 48/73, 36006 Karlovy Vary, IČ 
01312774, DIČ CZ01312774 a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování: 
pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
4/41/14 ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na 
odbornou přípravu SDH s Karlovarským krajem, se sídlem Závodní 353/88, 36006 Karlovy 
Vary, IČ 70891168, DIČ CZ70891168 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
5/41/14 ZO souhlasí, aby  příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Pernink, 
se sídlem Karlovarská 118, Pernink IČ 47701617 uzavřela smlouvu o partnerství s VŠEI o.p.s. 
se sídlem Praha 1, Václavské nám. 794/38, IČ 28927753 k projektu „Rozvoj počítačové 
gramotnosti na českých školách“, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0020 předloženého 
v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  s tím, že p. 
ředitelka Mgr. Dana Osičková předloží před podpisem smlouvu Obci Pernink. Hlasování: pro 
8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo 
 
Další zasedání bude v pondělí 22.9.2014. 
 

 
Úplné znění 41. zasedání zastupitelstva obce, je k dispozici na internetových stránkách obce 

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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Co je možno považovat za objemový odpad:  

stará lina, koberce, nábytek, matrace, lyže, sáňky, objemné bedny a krabice od 

domácích přístrojů a zařízení, apod. 

Do objemového odpadu v žádném případě nepatří:  

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 4. října 2014 

 
na těchto stanovištích: 

•   9:00 hod. ul. T. G. Masaryka u OBECNÍHO ÚŘADU, 

• 10:00 hod. Blatenská ul. u PIVNICE KONGO 

• 11:00 hod. Karlovarská ul. odstavná plocha vedle RAGAZI 

• 12:00 hod. Školní louka u PNEU SERVISU  
(zde pouze objem. odpad z domácností) 
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                                                                                           INFORMACE Z OKOLÍINFORMACE Z OKOLÍINFORMACE Z OKOLÍINFORMACE Z OKOLÍ 
 

 
Silnice z Perninku ke křižovatce na Oldřichov směrem na Nejdek se od konce září 

konečně zprůjezdní. Dělníci dokončují rekonstrukci silnice. Ve stejném termínu se zprůjezdní 
i most v Děpoltovicích, který se opravuje. Hrozilo totiž, že se utrhne. Řidiči už na začátku října 
projedou i Karlovarskou ulicí v Nejdku.  
 

Až do dvacátého prosince čekají řidiče komplikace na silnici od železničního přejezdu 
v Perninku směrem na Nejdek. I tam se totiž rekonstruuje silnice.  
 
Kraj podpoří sportovce  
 

Příspěvky na sport a volnočasové aktivity rozdělí i příští rok Karlovarský kraj. Dotace 
mají pomoct sportovním klubům nebo zájmovým organizacím v činnosti s dětmi a mládeží. 
Letos mezi ně kraj rozdělil téměř patnáct milionů korun.  
 
Výrobci soutěžili o nejlepší produkty  
 

O nejlepší pochoutku Karlovarského kraje se v soutěži Regionální potravina roku 2014 
utkalo dvacet výrobců se čtyřiaosmdesáti produkty. Soutěžili v devíti kategoriích a nejsilnější 
zastoupení měly „Masné výrobky tepelně opracované“. Výrobky hodnotila osmičlenná 
odborná komise. Značku Regionální potravina teď výrobci můžou používat čtyři roky.  

 

Za požár nejspíš mohla laická práce    

Dobrovolné hasiče z 
Perninku zvedl na konci srpna ze 
židlí požár rodinného domu 
v Abertamech.  

Za oheň může nejspíš laicky 
postavený komín otevřeného 
krbu. Žárem se vzňal dřevěný 
strop. Díky včasnému zásahu se 
ale nikomu nic nestalo. Hasiči 
požár uhasili a zabránili i větší 
škodě na majetku.  

 (val) 
 
 

 
 

(foto: SDH Pernink) 
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O internetovou bezpečnost dětí začal bojovat i kraj  
 

S internetem a mobilními telefony umí dnešní děti zacházet už takřka od plenek. 
Jenže právě proto je řada dětí vystavena nejrůznějším typům útoků. Ať už projevům 
nenávisti nebo zesměšňování. Spousta z nich důvěrně sdílí i osobní údaje, fotografie nebo 
videa s ostatními. Tím se ovšem vystavují riziku zneužívání, nebo sexuálního vykořisťování.  
 

Řada z dětí se přes internet seznámí i s lidmi, se kterými se později sejdou nebo se, 
byť nevědomky, dopouští porušování autorských práv. Za to ale hrozí hlavně finanční postih 
jejich rodičům.  
 

Právě proto se Karlovarský kraj zapojil ve spolupráci s Národním centrem 
bezpečnějšího internetu do projektu prevence kybernetické kriminality páchané na dětech a 
mladistvých. Poskytne odborný výklad ředitelům škol, sociálním pracovníkům a také 
policistům. Součástí projektu je i celokrajská odborná konference a kampaň na sociálních 
sítích.  

 

Pravidla etického a bezpečného využívání internetu totiž nejsou součástí školní výuky. 
A bohužel často ani součástí výchovy v rodině. Děti neví, jak se takových rizik vyvarovat a ani 
co dělat, pokud jsou v ohrožení.  

 

 „Bohužel, jak rodiče, tak učitelé, až na ty nejmladší, vyrostli v době bez internetu a 
mobilních telefonů. Patří mezi takzvané digitální přistěhovalce, tedy ty, kteří se s internetem 
a ICT začali učit zacházet až v dospělém věku. Tento svět vnímají zcela jinak než jejich děti či 
žáci a není pro ně stejně přirozený. Dochází tak k paradoxu, digitální domorodce mají učit a 
pomáhat jim digitální přistěhovalci,“ vysvětluje Jana Brandejsová z Národního centra 
bezpečnějšího internetu.  

 

  „Projekt poskytne odborné vzdělávání ředitelům škol a školských zařízení, sociálním 
pracovníkům a pracovníkům policie. Součástí projektu je celokrajská odborná konference a 
osvětová kampaň na sociálních sítích,“ uzavírá Šárka Benešová, manažerka prevence 
kriminality kraje.       
 
        

Kvůli nedostatku vody zasedne krizový štáb  
 

Kvůli dramatickému poklesu zásob pitné vody v regionu vlivem dlouhotrvajícího 
extrémního sucha je svolán krizový štáb. Během bouřek, které nedávno zasáhly Karlovarsko, 
navíc elektrické výboje poničily hlavní zdroj elektřiny. Přívalové intenzivní srážky také můžou 
za znečištění značné části zbývajících zdrojů pitné vody – studní.  
  

Cvičení krizového štábu se uskuteční od patnáctého do sedmnáctého září. Prověří i 
připravenost orgánů na řešení krizových situací.  

 

 „Je třeba ověřit, jak funguje systém nouzového zásobování pitnou vodou s využitím 
mobilní úpravy vody. Vyzkoušíme připravenost členů Krizového štábu a schopnost uvést do 
pohotovosti pracoviště štábu,“ popsal hejtman Josef Novotný.  
 

Kromě toho ale prý proškolí i část hasičů, pracovníky vodovodů a kanalizací, aby bez 
problémů dokázali obsluhovat mobilní úpravnu vody.      
   

(val) 
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                                                                                  OBECNÍ OBECNÍ OBECNÍ OBECNÍ ÚÚÚÚŘADADADAD INFORMUJE INFORMUJE INFORMUJE INFORMUJE 
 
 

 

Pozor na výluku na trati 
 
 S výlukou na trati 142 mezi stanicemi Nová Role a Johanngeorgenstadt musí 
cestující počítat od patnáctého do devětadvacátého září. Všechny vlaky osobní dopravy 
v úseku Nová Role – Potůčky a zpět nahradí autobusová doprava. V uvedeném období platí 
v úseku Karlovy Vary dolní nádraží – Johanngeorgenstadt a zpět výlukový jízdní řád, který 
v případě zájmu obdržíte v podatelně – infocentru Obecního úřadu Pernink. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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, lucie.valerianova@gmail.com, 
nebo přineste přímo do infocentra,T.G.M. 1, 362 36 Pernink. Redakční rada: 

Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková, Lucie Valeriánová 
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 

Ročník 31, číslo 9, vydáno 11. 9. 2014 
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                                                                                  INZERÁTY, SLUINZERÁTY, SLUINZERÁTY, SLUINZERÁTY, SLUžBYBYBYBY    
 

 

KADEŘNICTVÍ  

Alena Peřinová s 12letou praxí 

v budově Zdravotního střediska, 1. patro 

NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY: pánské, dámské, dětské. Objednávky na telefonním čísle: 723 544 846 

 

 

                               FILCOVÁNÍ  

 

Výtvarný kurz tradičního zpracování ovčí vlny pro malé i velké. 

CO?  Vyrobíme si originální klobouk, šálu, rukavice, kabelku i boty 

KDY?  Každou třetí sobotu v měsíci (říjen-únor) od 10 do 17h 

KDE?  Komunitní centrum Krušnohorka v Perninku 

CENA:  3 500,- Kč za celý cyklus (materiál a pomůcky v ceně), 

záloha 1 500,- Kč do konce září 2014. 

 

S KÝM?  Lektorka Jarka Uremović Jůnková 

Bližší informace: 606 614 034 nebo jarkajun@seznam.cz 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,-Kč (děti 25,-) 

Sobota 4.10. STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL (Švédsko 2014) 

Dobrodružný/ komedie   
"Věci jsou tak, jak jsou a budou tak, jak budou." To je motto svérázného pana 

Karlssona, jehož životní příběh je bez přehánění pozoruhodný. Allanu Karlssonovi je 100 let. 
V domově důchodců, kde v tomto věku tráví svůj zbývající čas, pro něj chystají velkou 
narozeninovou oslavu. Ale vitální stařík ještě nechce zůstat v bačkorách v křesle. Má docela 
jiné plány. Rozhodne se pro útěk. Poté, co vyleze z okna, se vydává na úžasný a naprosto 
nepředvídatelný výlet…Hrají: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg a další. Režie: 
Göran Hallberg. Doporučená přístupnost: od 12 let. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota  11.10.   10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU  (ČR 2014) Komedie 

Hlavní hrdina nové filmové komedie Marek je typickým příkladem mladého mimoně, 
žijícího ve vlastním vesmíru. Je to chytrý a milý student astrofyziky, jehož největší láskou jsou 
nejen hvězdy, ale i horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů a Marek 
se zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky… Hrají: Matouš 
Ruml, Miroslav Donutil, Jakub Prachař, Kristína Svarinská, Tereza Nvotová, Jan Dolanský, Petr 
Buchta a další. Režie: Karel Janák. Mládeži přístupno.       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota  18.10.   HANY  (ČR 2014) Komedie/ drama 

Dnes v noci je vše dovoleno…Nové HANY drze, s nadhledem a cynickým humorem 
zobrazuje společnost, které čas protéká mezi prsty. I z tohoto důvodu se tvůrci rozhodli film 
odvyprávět v neobvyklé formě - v jednom kontinuálním záběru. Jiří, živící se prodejem drog, 
slečna, jež se nedokáže rozejít s dlouholetým partnerem, protože je prostě hodnej, básník 
žijící ve své romantické iluzi, starostlivé matky a snaživí otcové. Jejich osudy se vzájemně 
proplétají, ale každý si přitom uchovává svůj vlastní svět, dokud jej nenaruší násilná pouliční 
vzpoura… Hrají: Jiří Kocman, Hana Vagnerová, Tereza Vítů, Ondřej Malý, Pavla Tomicová, 
Jitka Schneiderová, Michal Sieczkowski a další. Scénář a režie: Michael Samir.  
Doporučená přístupnost: od 15 let.                                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 25.10.  PROKLETÍ MIDASOVY SKŘÍŇKY  (USA 2013) Dobrodružný, rodinný, fantasy 

Rodiče a bratr sedmnáctiletého Mariaha Mundiho (Aneurin Barnard) byli uneseni 
neznámým zlosynem a jemu nezbývá jiná možnost, než se spojit s tajemným Willem 
Charitem (Michael Sheen). Oba se spolu vydávají po stopách ztracené Mariahovy rodiny a ty 
je zavedou až do tajemného honosného hotelu Princ Regent. Nejenže se tento hotel nachází 
na malém odlehlém ostrovu, je navíc velmi podivný a plný záhad. Mariah s Willovou pomocí 
musí rozluštit tajemství ostrova, nejen proto, aby zjistil pravdu o zmizení své rodiny, ale také 
musí zabránit tomu, aby zlověstná mystická Midasova skříňka nepadla do nesprávných 
rukou... Hrají: Michael Sheen, Lena Headey, Sam Neill, Ioan Gruffudd, Aneurin Barnard, 
Keeley Hawes a další.  Režie: Jonathan Newman. Mládeži přístupno. 


