
                          

                

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 6.11.  KAREL (ČR 2020) Dokument 
v 19:30 hodin  Celovečerní dokumentární film Karel přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Renomovaná 

režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl 

nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, 

nenaskytl. Zároveň v něm nechybí Gottův nadhled a humor. 

Mládeži přístupno.             Délka filmu: ca. 133 min.                                                               

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

Pátek 12.11.  Štěpán Javůrek: Oficiální křest knihy NEBE NAD PERNINKEM 
v 19 hodin      Setkání se spisovatelem Štěpánem Javůrkem u příležitosti uvedení nové knihy na trh. 

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

Sobota 13.11.  AINBO: HRDINKA PRALESA  (AINBO: Spirit of the Amazon; USA/Peru 2020) Animovaný 

v 18 hodin    Narodila se hluboko v amazonském pralese a bude statečně bojovat za záchranu svého vzácného domova! Režisér José 

Zelada natočil  příběh  hrdinky  pralesa Ainbo  na počest  své  maminky,  která vyrostla v malé  vesničce  uprostřed  Amazonie stejně 

jako Ainbo. Své syny odmalička   do pralesa vodila,  vyprávěla  jim  kouzelné  příběhy,  a  kladla  jim  na srdce,  že  Amazonii  je 

třeba chránit, protože bez stromů nemůžeme žít… 

Mládeži přístupno.              Délka filmu: ca. 85 min.                                                    

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

Perninské divadlo KOPEC uvádí 

Pátek 19.11.    HOSPODA U ZÁVĚJE ANEB NETVOR Z HOR!  Repríza divadelní veselohry. 

v 19:30 hodin    Jako každý rok touto dobou pokryl sníh okolní kopce a vesnička na hřebeni jednoho z nich, jako by upadla do 

zimního spánku. Jediný středobod společenského setkávání je místní hospůdka, kterou provozuje protivný výčepní Mlátička.  

Tato světem zapomenutá oblast je vyhledávaným výletním místem lidí z měst k relaxaci a různým túrám. Tyto důvěřivé turisty sem 

láká vlastník několika pensionů podnikavý hoteliér Konvička. Láká je sem na zážitky, kulturu, sportovní vyžití a služby neskutečných 

kvalit. Má to jednu chybu. Nic z toho se po příjezdu naivních a důvěřivých hostů nekoná.   

Vítejte tedy v jedné z horských malebných vesniček, kde se dějí, ale hlavně začnou dít podivné věci. Místní lesy totiž skrývají děsivé 

tajemství! Hospůdka U Závěje právě otevírá… Hrají: Eva Kunstová, Michal Jelínek, Ladislav Vetešník, Jan Mašata, Martin Liška, 

Renata Mašatová, Sára Kunstová, Monika Vetešníková, Bedřich Lühne a Vojta Liška. Režie: Jan Mašata.  

Živé představení. Délka představení: ca. 60 min.  
Vstupenky jsou v předprodeji na IC Pernink, tel.353892104.                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 20.11.  ZBOŽŇOVANÝ  (ČR 2020) Komedie 

v 19:30 hodin   Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem 

nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), která se už 

nemůže dočkat až o něj bude pečovat, stejně tak jako jeho dcera Zuzana, jejíž manželství s Karlem (Jiří Langmajer) se nedávno 

rozpadlo. Nejvíc nadšená je však Zdeňkova vnučka Aneta (Martina Czyžová), která dědu vždy považovala za svůj velký vzor a píše o 

něm seminárku do školy. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký 

poměr s ortopedkou Danou (Ivana Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že na ni Zdeněk teď bude mít konečně víc času. Na 

Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si plánoval…  Režie: Petr Kolečko. 

Doporučená přístupnost: od 12 let.                    Délka filmu: ca. 99 min.                  

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

Sobota 27.11.  ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH  (Red Shoes and the 7 Dwarfs, Jižní Korea 2021) 

v 18 hodin   Animovaný, rodinný   Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji promění na hubeňoučkou 

krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici…  Režie: Sungho Hong. 

Mládeži přístupno.          Délka filmu: ca. 92 min.                  

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

Ceny vstupného se odvíjí od půjčovného distributora. Děkujeme za pochopení. Změna programu vyhrazena. 

Adresa kina: T.G.Masaryka 1 (za Obecním úřadem), 362 36 Pernink                         

Na prosinec připravujeme:  Zátopek, Přání Ježíškovi ad.       Těšíme se na vaši návštěvu ! 
Kino uvádí filmové tituly od následujících distribučních společností: Artcam, Bontonfilm, Falcon, Intersonic, Warner Bros,  

Hollywood Classic Entertainment, Bioscop, Aerofilms, Atypfilm, CinemArt, A-Company (EEAP) a Film Europe. 


