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           Usnesení 20. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 7. 2016  
 
 

1/20/16 ZO určuje ověřovatele zápisu pány Rudolfa Holého a Václava Maška a pořizovatele 
zápisu pí Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/20/16 ZO schvaluje program jednání 20. Zasedání včetně doplnění v bodě 7) o pronájem 
st.p.č. 280 v k.ú. Pernink a projednání projektové dokumentace na úpravu ubytovny TJ Sokol. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

3/20/16 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 19. zasedání. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/20/16 ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Karlovarským krajem na poskytnutí 
dotace na věcné vybavení SDH Pernink ve výši Kč 136000,- a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy a provedením. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

5/20/16 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci pro SDH na odbornou přípravu a věcné 
vybavení a pověřuje starostku podáním v termínu. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel 
se nikdo. 
 

6/20/16 ZO bere na vědomí informaci o podání žádosti na údržbu běžeckých tratí ke 
Krajskému úřadu Karlovarského kraje. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

7/20/16 ZO schvaluje uzavření předložené Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. stavby: IV-12-0010140/VB/1, název stavby: Pernink, KV, Blatenská, p.č. 809/10, kNN 
s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 
24729035, DIČ CZ24729035 s jednorázovou náhradou 1000,- bez DPH a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

8/20/16 ZO schvaluje  
- pronájem části p.p.č. 674/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Pernink za cenu 20,- Kč/m2/rok  p. 
Rudolfu Holému, Jáchymovská 360, Pernink IČ 43300723, a to na dobu neurčitou a pověřuje 
starostku podpisem nájemní smlouvy 
- pronájem části p.p.č. 318/1 o výměře 150 m2 v k.ú. Pernink za cenu Kč 20,-/m2/rok p. 
Františku Štefanovi, Karlovarská 408, Pernink, IČ 11393203, a to na dobu neurčitou a 
pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (ing. Cipra). 
 

9/20/16 ZO schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 316/1 o výměře 48 m2 a části st.p.č. 280 o 
výměře 40 m2, to vše v k.ú. .Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
10/20/16 ZO neschvaluje záměr prodeje části p.p.č. 318/1 v k.ú. Pernink,. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

11/20/16 ZO schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 318/1 cca 150 m2 v k.ú. Pernink. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

12/20/16 ZO schvaluje nákup 2 ks měřičů rychlosti (radar) za cenu do Kč 140000,- a 
pověřuje místostarostu obce ing. Ladislava Vetešníka vyřízením veškerých povolení 
spojených s instalací radarů a zajištění souhlasů příslušných orgánů. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

13/20/16 ZO schvaluje zúčastnit se dle nabídky Karlovarského kraje  veřejné zakázky na 
dodávku silové elektřiny v rámci centralizovaného nákupu a pověřuje starostku obce 
přihlášením účasti obce. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
14/20/16 ZO schvaluje vítěze nabídkového řízení na akci „budova MŠ a ŠD č.p. 290 - oprava 
a nátěr střechy, a to firmu Jiří Pavlas – Extrem, Komenského 748/8, Ostrov s cenovou 
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nabídkou Kč 174050,- a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

15/20/16 ZO schvaluje uzavření darovacích smluv na umělecká díla v rámci „Řezbářského 
víkendu“ s pí Ivou Brandejsovou, pány Petrem Bartákem, Janem Paďourem, Radkem 
Smejkalem, Pavlem Vrculou a Antonínem Dorazinem a pověřuje starostku podpisem. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

Úplné znění 20. 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. 
 
 

           Slovo starostky  
 
 
Vážení čtenáři! 

Dva měsíce letních prázdnin utekly jako voda, ale věřte, že na radnici jsme nezaháleli. 
Intenzivně jsme  pracovali na akcích, na které jsme získali dotace. Dokončili jsme naučnou 

Krušnohornickou stezku, v jejímž rámci 
bylo instalováno 17 informačních tabulí. Ty 
jsou rozesety na trase a získáte na nich 
zajímavé informace o dobách minulých i 
současných. V rámci této akce jsme nechali 
udělat také trhací mapku Perninku a okolí, 
kterou najdete v našem infocentru stejně tak 
jako letáček k naučné stezce.   

Ze SZIFu (Státní zemědělský intervenční 
fond) jsme získali na opravu kapličky v lese 
za vodárnou a na opravu sochu Krista na 
zeměkouli dotace, a to 70 % z celkové ceny. 
K dnešnímu dni můžeme říci, že se nám 
podařilo opravu kapličky dokončit. Kaplička 
dostala novou střešní krytinu a novou 
fasádu, do výkopu kolem obvodu zdiva byl 
navezen štěrk a na závěr se postavil 
betonový val, který bude odvádět stékající 
vody od kapličky pryč. Následně došlo 
k úklidu okolí. Celková částka na opravu 
kapličky činila zhruba 110 tis. Kč. 
Děkujeme všem firmám, které se na 
opravách podílely! Sochu Krista na 
zeměkouli si už také odvezla odborná firma. 
Oprava spočívá v důkladném očištění 

starých nátěrů a nánosů, rekonstrukci ulomených částí sochy, ve finálním nátěru. Rovněž 
bude opraven sokl, na kterém bude socha  stát. Celkový investiční náklad je 177 tis. Kč.  
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V polovině srpna začaly práce také na opravě a nátěru střechy budovy školní družiny a 
mateřské školy. Práce se zpozdily, protože jsme museli první výběrové řízení na dodavatele 
těchto služeb zrušit, neboť se přihlásil pouze jeden zájemce. Do druhého výběrového řízení se 
přihlásili tři firmy, vítězem se stala firma pana Pavlase z Ostrova s nabídkovou cenou 174 050 
Kč. Na tuto akci jsme od Karlovarského kraje obdrželi dotaci ve výši 90 000 Kč.  

Poslední týden v srpnu jsme také začali opravovat střechu na kontribučenské sýpce. Firmu 
pana Hrdličky z Vroutku vybralo naše zastupitelstvo a uzavřeli jsme s ním smlouvu o dílo již 
v dubnu, ale  výroba šindelů, ze kterých musí být střecha, trvala více než tři měsíce. Ve středu 
24. srpna jsme také obdrželi rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na 
obnovu této nemovité kulturní památky ve výši 177 tis. Kč, o kterou jsem požádala. Tato 
zakázka nás bude stát celkem 282 tis. Kč.    

Dále jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci na odvodnění budovy školní družiny, 
která stála 90 tis. Kč. Stavební povolení již nabylo právní moci a v nejbližší době ještě vypíši 
výběrové řízení a vybereme dodavatele. Také jsem jednala s projekční kanceláří Ing. Kohouta 
ohledně vypracování projektové dokumentace pro odstavnou plochu u panelových domů. Pan 
Kohout slíbil, že se v nebližší možné době sejdeme a pokud vše půjde hladce, tak bychom 
mohli na jaře příštího roku mít zpracovaný projekt.  

Také se velmi intenzivně pracuje na obnově kašny. Rychle se totiž blíží termín jejího 
dokončení. Všechny Vás tedy srdečně zvu na tuto slavnostní akci, která se uskuteční 25. září 
od 12:00 v horním perninském parku. Doprovodný program bude jistě milým zpestřením 
poslední zářijové neděle. Na září připravujeme také „běh od radnice na vlak“, podrobnosti k  
závodu si přečtete na dalších stranách PN. 

Na závěr mi dovolte, abych popřála naši žákům a obzvláště prvňákům hodně úspěchů, ať se 
Vám ve škole líbí a hodně se toho naučíte. Pedagogickému sboru v čele s paní ředitelkou 
Danou Osičkovou pak přeji vnímavé žáky a radost z jejich výsledků. 

               Vaše Jitka Tůmová, starostka 

 

                                      Zprávy ze základní školy  
 

 

Vítáme tě...! 

Tak se ozývalo sborově ze školního hříště, když  žáci mazáci, zaměstnanci školy, rodiče a pan 
Alois Štauber ze zastupitelstva s tradičním školním balíčkem obce vítali  malé prvňáčky  
jednoho po druhém na perninské základní škole.  Opět se tentokrát sedmi nejmladších žáků  
ujali deváťáci s třídní učitelkou Mgr. Ivetou Dibelkovou, kteří je doprovodili do třídy a 
pomáhali jim s prvními školními činnostmi. Už se malovalo, psalo na tabuli, hlásilo, 
odpovídalo a zpívalo za přihlížení dojatých rodičů, asistence paní vychovatelky Hanky 
Schadeové a třídní učitelky Mgr. Kateřiny Zemanové.  
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Ano, je to vždy významná chvíle, a ať jí zůstane i pro našich osm šesťáků, kteří se také sešli 
v nové sestavě a s novou třídní učitelkou Mgr. Petrou Kovačíkovou.  

Vítáme tě, nový školní roku 2016/2017. Ať se nám vyvedeš! 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Pernink  

 

                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 
 

Ukončení sbírky pro obnovu kašny 
 

Dle zákonných předpisů zveřejňujeme ukončení sbírky pro obnovu kašny ke dni 10. 9. 2016. 
Po tomto datu již není možné přijímat platby na účet zřízený pro účely obnovy kašny. 
Jakýkoliv vklad je po tomto datu možný již jen na účet obce Pernink č.ú. 2520341/0100. 
 
 

 
 

KNIHOVNA V PERNINKU 
 

Po letních prázdninách opět zveme všechny malé i velké čtenáře do knihovny v Perninku. 
 (1. p. obecního úřadu) 

 
 Výpůjční doba:    pondělí  16 - 18 hodin  

                          středa  17 - 19 hodin 
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Diakonie Broumov, 
sociální družstvo 

 
� Více na  www: diakoniebroumov.cz 

 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 

 

� Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
� Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  
� Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
� Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  
� Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
� Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 
� Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 
� Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 
� Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 
� Knihy, časopisy 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  

� ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických 
důvodů 

� nábytek 
� znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 

Dne: 9. a 10. září 2016 

Čas :  9. 9. 2016    9:00 – 16:00 hod. 

        10. 9. 2016    9:00 – 12:00 hod. 

Místo: Obecní úřad Pernink – obřadní síň 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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Od 5.9. 2016 se změnil den odvozu směsného  komunálního odpadu od 

nemovitostí ze středy na pondělí ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

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. 

Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové firmy, které předají 
osobně nebezpečný odpad.  

 

Svoz objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 

proběhne  v sobotu 1. října 2016 

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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P o z v á n k a 

 
Zveme zájemce – členy SPCCH i nečleny - na zábavné odpoledne s hudbou 

a bohatým dárkovým „Košem štěstí“, které se koná v 
 
 

úterý 20. 9. 2016 od 14:00 do 18:00 hodin 
 

v hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné  

(dobré autobusové spojení tam i zpět).  

Malý příspěvek do „Košíku štěstí“ je vítaný. 

 
 

Ingrid Doleželová, tel.  353892439                               Lydia Holá, tel. 353892471 
 

důvěrnice SPCCH pro Pernink 
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Propozice pro Běh na nádraží 

Termín konání a místo konání:            neděle 18. 9. 2016, Pernink 

Popis akce: 
Start je od Obecního úřadu – běh je cca 800 m dlouhý – rozdělený do čtyř úseků. Na startu je 
připraven 1. člen štafety – se  zavazadlem, které si každá štafeta připraví a vyšperkuje dle 
svého cítění, další člen štafety bude připraven na 1. předávce, kde 1. závodník předá kufřík 2. 
členovi štafety, 3. člen štafety bude připraven na další předávce, přebírá kufr a běží k poslední 
předávce, 4. člen běží s kufrem až do cíle na nádraží. 
Vyhodnocení proběhne opět u Obecního úřadu Pernink. 
  
Podmínky: 

- Štafetové družstvo bude složeno ze čtyř členů (minimálně 1 dospělá osoba + 
minimálně 1 dítě) 

- Dobový oblek – 30. léta minulého století 

- Originální zavazadlo (cestovní kufr, batoh, taška, truhla, žebřiňák…) jako štafetový 
„kolík“ 

Kritéria hodnocení 

Vítězem štafet se stane uskupení, které bude mít nejpěknější dobové oblečení a 
nejoriginálnější zavazadlo. 

Nehodnotíme sportovní výkony, ale nápaditost, kreativitu, originalitu a stylovost štafety! 

Přihlášky družstev:  

16. 9. 2016 do 12:00 hod., a to osobně v Informačním centru při Obecním úřadu v  Perninku, 
(budova OÚ přízemí vpravo), nebo mailem na:  starostka@pernink.eu, 
podatelna@pernink.eu, případně v den startu od 9:00 hod.  při prezentaci štafet    

Prezentace družstev:   9:00 – 9:55 

Start:       10:00 od Obecního úřadu Pernink 

 

Realizační tým:  

Aktivní Pernink, Obecní úřad Pernink, ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace 
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Obnova kašny - 25. 9. neděle - PROGRAM 

 
12.00 hod - otevření trhu a tržiště 

13.15 hod - Tom Cortés - autorská tvorba 

14.15 hod - Gaco Novomestský - šanson 

15.00 hod - příjezd Jeho excelence biskupa Mons. Františka Radkovského 

15.15 hod - Posvěcení kašny a lidské práci 

16.15 hod - Tom Cortés - autorská tvorba 

17.00 hod - Gaco Novomestský - šanson 

18.00 hod - ukončení trhu a tržiště 

18.00 - 21.00 - skupina BANKROT 

21.00 hod - slavnostní rozsvícení kašny a parku 

22.00 hod - ukončení programu  

 
Součástí programu a tržiště v prostoru parku kašny: 
 
pekař, tesař, kovář, kovář-mečíř, caletnice, sklář, proutkař, bylinkářka, dráteník, odlévání 
figurek, přadlena, keramická dílna atd. - všichni účastníci předvedou své řemeslo široké 
veřejnosti. 
Občerstvení - pivo, víno, nealko, maso a uzenina  
V ten slavný den, na oslavu umu místních lidí,  bude upečen přímo v prostoru parku - beran 
na rožni. 
 
Časový harmonogram je orientační, program je přizpůsoben i pro případ dešťových přeháněk. 
Srdečně zveme širokou veřejnost k účasti na této zcela mimořádné události. 
 

Spolek pro obnovu kašny, obec Pernink a Římskokatolická farnost Ostrov 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Dopis Ministra kultury ČR do Perninku 
 

Při naší snaze získat co nejvíce finančních prostředků na obnovu kašny, jsme oslovili i 
nejvýše postavenou osobu v rezortu kultury ČR. 
Je nám velkou ctí a potěšením, že pan ministr kultury ČR - Mgr. Daniel Herman, intervenoval 
v náš prospěch a má velký díl a zásluhu na tom, že nám ve spolupráci se státním podnikem 
Lesy ČR, věnovali dar na obnovu kašny v Perninku ve výši 50.000 Kč. Za pozornost jistě 
stojí formulace, že naše snaha o obnovu kašny: „… je významným projektem rezortu kultury 
ČR.“  
 

Spolek pro obnovu kašny  
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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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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 9, vydáno 6.9. 2016 
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Kalendář akcí Pernink a okolí 
 
 
 

8.9.2016 Ostrov Roztančené léto - vystoupení folklorních souborů 

9.9.2016 Ostrov Křest knihy Vlastimila Vondrušky "Jáchymovští démoni" 

10.9.2016 Kovářská 23. mezinárodní letecké setkání 

10.9.2016 Boží Dar Božídarský astronomický výšlap 

11.9.2016 Abertamy Abertamský kros 

16.9. - 30.10.2016 Nejdek "Svět kostiček" výstava exponátů ze stavebnice LEGO 

17.9.2016 Abertamy 
Výstava Abertamské rukavičkářství včetně ukázky výroby 
rukavic 

18.9.2016 Pernink Běh na nádraží  

do 23.9.2016 Ostrov Výstava Marcebila se vrací do Krušných hor 

24.9.2016 Nové Hamry Krušnej seběh 

24.9.2016 Ryžovna 10. ročník Svatováclavského setkání v Ryžovně 

25.9.2016 Pernink Slavnostní odhalení obnovené kašny 

25.9.2016 Ostrov Michaelská pouť 

7. - 8.10.2016 Boží Dar Mezinárodní festival outdoorových filmů 

8.10.2016 Horní Blatná Hornoblatenské vinobraní 2016 

28.10.2016 Horní Blatná Blaťák 2016 

29.10.2016 Boží Dar Hon na ducha Prducha 
 
 

Aktuální kalendář akcí najdete také na www.krusnehoryaktivne.cz nebo www.zivykraj.cz 

 

                           TJ Sokol Pernink  
 

Krajská soutěž dorost – PODZIM 2016
 

DATUM ZÁPAS 
 

SRAZ VÝKOP 

SO  27.8. PERNINK  -  ST. ROLE/N.ROLE 13:00 14:00 
ÚT  30.8. PERNINK  - CHYŠE 16:00 17:00 
SO    3.9. LOKET - PERNINK 8:35 10:30 
SO  10.9. PERNINK - PLESNÁ 13:00 14:00 
NE  18.9. CITICE  -  PERNINK 8:45 10:30 
SO  24.9. PERNINK - AŠ 12:30 13:30 
ST   28.9. LOMNICE - PERNINK   8:35 10:30 
SO   1.10. KYNŽVART -  PERNINK 8:35 10:30 
SO   8.10. PERNINK  -  ROTAVA 12:00 13:00 
SO 15.10. SEDLEC - PERNINK  11:40 13:00 
SO 22.10. PERNINK  -  BŘEZOVÁ 11:30 12:30 
SO   5.11. HABARTOV - PERNINK   8:15 10:00 



 14

                                                                                  Inzerce, služby 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

Sobota 3.9.  LÍDA BAAROVÁ   (ČR 2016) životopisný / historický / drama 
Příběh ženy, která milovala Ďábla. Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do 
berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po 
počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Tisk ji vynese na 
titulní strany jako jednu z nejkrásnějších žen Evropy. Užívá si slávy i náklonnosti Gustava 
Fröhlicha, tehdejšího idolu všech německých žen. Ten je nejen jejím partnerem před kamerou, 
ale stane se i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler, který po návštěvě ateliérů 
Baarovou pozve k soukromé audienci na Říšském kancléřství. Hvězda Baarové strmě stoupá. 
Táňa Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon Burkhard, Simona Stašová, Martin Huba, Lenka 
Vlasáková, Pavel Kříž, Anna Fialová, Jiří Mádl, Zdena Procházková-Hartmann ad. Režie: Filip 
Renč. Doporučená přístupnost od 12 let. Délka filmu: ca. 106 min.                                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 10.9.  RODINNÝ FILM  (ČR / Německo / Slovinsko / Francie  / Slovensko 2016) 
Drama. Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče se vydali na 
plavbu jachtou po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co když 
do tohoto rodinného „testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická událost? Na tyto otázky hledá 
odpovědi ve svém druhém celovečerním filmu talentovaný režisér Olmo Omerzu. 
Hrají: Karel Roden, Vanda Hybnerová, Jenovéfa Boková, Daniel Kadlec, Martin Pechlát, 
Eliška Křenková ad. Doporučená přístupnost od 12 let. Délka filmu: ca. 95 min. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 17.9.  KUNG FU PANDA 3  (Kung Fu Panda 3, USA 2016) Animovaná komedie 
Těžká váha se blíží! Jedna z nejúspěšnějších animovaných sérií na světě se vrací a v jejím čele 
nestojí nikdo jiný než slavný kung-fu bojovník, tak trochu do šířky urostlý panda Po. Zdálo by 
se, že ve dvou předchozích dílech Po dosáhl nejvyššího možného stupně tím, že se stal Dračím 
bojovníkem. Ale to je velký omyl. Před Poem stojí nová velká výzva. Jeho milovaný učitel Sifu 
jej totiž seznámí s dalším úkolem, který jej má ještě více zdokonalit v umění kung-fu: Po se 
musí stát učitelem. Hrají (hlasy): Ondřej Brzobohatý, Pavel Šrom, Petr Pelzer, Regina 
Řandová, Zdeněk Maryška, Filip Švarc, Michal Holán. Libor Bouček ad. 
Režie: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson. Mládeži přístupno.    Délka filmu: ca. 90 min.   
Dabing. Mluveno česky.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 24.9.  TUČŇÁCI Z MADAGASKARU   ( USA 2014) Animovaná komedie 
Superšpióni se nerodí… oni se líhnou… Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších 
supertajných agentů světa: Skippera, Kowalskiho, Rica a Vojína. Jsou to nejen veselí a 
povedení ptáčci, jsou i nejvýkonnější úderná jednotka tajných agentů. Jsou připravení kdykoliv 
a kdekoliv zasáhnout i při sebemenším ohrožení světa. Skipper je odvážným vůdcem, který 
nikdy nenechá parťáka ve štychu. Kowalski představuje mozek týmu s fotografickou pamětí a 
dokonalými znalostmi čehokoli. Rico je neřízená střela, bomba se zapáleným doutnákem. A 
Vojín? Ten je tak trochu podceňovaným nejmladším členem party, ale právě on věří, že 
společně dokážou i nemožné. Hrají (hlasy): Igor Bareš, Libor Terš, Pavel Tesař, Jiří Ployhar, 
Pavel Vondra, Irena Máchová, Viktor Dvořák, Ladislav Županič ad. Mládeži přístupno.    
Délka filmu: ca. 90 min.  Dabing. Mluveno česky 



 16

 
 
 
 
 

Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 
Sobota 1.10.  POLEDNICE  (ČR 2016) Horor 
Přestože titul filmu odkazuje ke slavné básni Karla Jaromíra Erbena, inspirace pro filmový 
příběh zasazený do současnosti je velmi volná. Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech 
vrací do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Kromě vlídného přijetí 
sousedů ji tu však čeká i setkání s místní podivínkou, ženou, která ve své pomatené mysli vleče 
tíhu vlastního dávného neštěstí.  Kolem Elišky, vystavené traumatům z osamělosti a postupně 
vysilované boji s nekonečnými úředními stereotypy, se postupně začínají spřádat sítě prokletí. 
Podaří se Elišce zachránit sebe i dceru před mysteriózním zlem dřív, než ji zcela ovládne stín 
Polednice anebo vlastní šílenství? Hrají: Aňa Geislerová, Karolína Lipowská, Daniela 
Kolářová, Zdeněk Mucha, Jiří Štrébl, Marie Ludvíková, Tomáš Bambušek ad. Režie: Jiří 
Sádek. Doporučená přístupnost od 12 let.     Délka filmu: ca. 90 min.                                          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 8.10.  JAK VYCVIČIT DRAKA 2   (USA 2014) Dobrodružný animovaný 
Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové ve dne v noci bojovali s draky. Pak však mladý snílek 
Škyťák vycvičil draka Bezzubku, spřátelil se s ním a hlavně všem vysvětlil, že lidé a draci 
mohou žít v harmonii. Ještě důležitější bylo, že film Jak vycvičit draka se stal jedním 
z nejlepších a nejúspěšnějších počinů studia DreamWorks Animation, které se proto rozhodlo, 
že nejen Shrek, Kung Fu Panda či Madagaskar si zaslouží pokračování, a natočilo „dračí“ 
dvojku. Hrají (hlasy): Matouš Ruml, Simona Postlerová, Jiří Schwarz, Terezie Taberyová, Jiří 
Krejčí, Zbyšek Horák, Libor Terš ad. Režie: Dean DeBlois. Délka filmu: ca. 105 min.      
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobota 15.10.  MARŤAN  (USA 2015) Dobrodružné sci-fi 
Pomoc je jen 225 000 000 km daleko. Před šesti dny se astronaut Mark Watney (Matt Damon) 
jako jeden z prvních lidí prošel po Marsu. Teď bude ale nejspíš taky prvním člověkem, který 
tam zemře… sám a bez spojení se Zemí. Dále hrají: Jessica Chastain, Kristen Wiig, Kate Mara, 
Michael Peña ad. Režie: Ridley Scott (Vetřelec, Thelma a Louise, Gladiátor ad.) 
Doporučená přístupnost od 12 let.  Délka filmu: ca. 142 min. Dabing. Mluveno česky.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 22.10.  ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT  ( USA 2016) Animovaný 
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v Zootropolisu najdete 
luxusní čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo chladný Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve 
kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli bez 
ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška. Když však do města dorazí optimistická 
strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a drsných 
zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má, skočí po první příležitosti 
řešit náročný a záhadný případ, i když to znamená vzít do party upovídaného a všemi mastmi 
mazaného lišáka, Nicka Wilda. Mládeži přístupno.    Délka filmu: ca. 109 min. Mluveno česky.                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 29.10.  REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ (USA 2016) Dobrodružný/drama  
Americký západ, Jižní Dakota, 1823. Místo a čas s hodně relativní hodnotou lidského života. 
Zkušený lovec a trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) je se svým synem na výpravě s lovci 
kožešin. Uprostřed hlubokých lesů vzdorují nečekaným útokům indiánů a musí na své pouti 
překonávat nemilosrdnou, zatím nezmapovanou krajinu plnou nástrah… Doporučená 
přístupnost: od 15 let. Délka filmu: ca. 156 min. Dabing. Mluveno česky  


