
36. ročník, rok 2019, číslo 10 
 

 
 
 

 
 
Můžeme konstatovat, že se nám Slavnosti 2019 opět povedly a nebylo to jen díky krásnému počasí. 
Úspěšnost akcí totiž záleží především na týmu lidí, kteří se podílejí na organizaci. Chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomáhali stavět stany, nařezali a přivezli dřevo 
na oheň, připravili občerstvení, zajistili program akce, vystupující kapely, rukodělné dílničky pro 
děti a další  atrakce a v neděli vše po akci uklidili. Díky Vám všem za Vaši nezištnou pomoc. 

         Vaše starostka  
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        Usnesení 11. zasedání zastupitelstva ze dne 9.9. 2019  
 
 
 
1/11/19 ZO určuje ověřovateli zápisu pana Petra Groha a pana ing. Ladislava Vetešníka, 
pořizovatelem zápisu paní Jitku Tůmovou. Hlasování: 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

2/11/19 ZO schvaluje program jednání 11. Zasedání včetně jeho doplnění v bodu č. 5 o projednání 
RO č. 9/2019 a v bodě č. 13 pak uložení kabelů NN a VO do země v ul. Andělská, bod č. 8 a bod č.  
11 bude přesunut na říjnové zasedání. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

3/11/19 ZO bere na vědomí plnění usnesení  9. zasedání ZO Pernink k tomu bylo zkonstatováno, že 
všechna usnesení byla splněna kromě usn .č. 15/9/19, které trvá, v  10. zasedání ZO Pernink byla 
všechna usnesení splněna. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

4/11/19 ZO schvaluje se přihlásit v rámci veřejné zakázky prostřednictvím Karlovarského kraje na 
akci „Zajištění telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj  pro roky 2020-2024.“ A pověřuje 
starostku vyřízením a podpisem smlouvy. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

5/11/19 ZO bere na vědomí hospodaření obce Pernink k 30.6.2019. Hlasování: pro  6 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. 
 

6/11/19 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 v předloženém položkovém členění, které je 
součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

7/11/19 ZO bere na vědomí hospodaření Základní školy a mateřské školy Pernink, p.o. k 30.6.2019. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

8/11/19 ZO projednalo a bere na vědomí vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce Pernink r. 2019 ve 
výši Kč 20000,- pro Římskokatolickou farnost Ostrov na restaurátorské práce vitráže okna v kostele 
Nejsvětější Trojice v Perninku. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

9/11/19 ZO schvaluje opravu parkovací plochy u zdravotního střediska a chodníku k lávce firmou 
František Štefan, Karlovarská 408, Pernink za max. cenu Kč 187934.71 + DPH a pověřuje starostku 
obce podpisem smlouvy o dílo. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

10/11/19 ZO schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 663/19 v k.ú. Pernink pro zimní sezónu  2019/2020 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

11/11/19 ZO neschvaluje záměr prodeje části p.p.č. 674/8 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 6 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0. 
 

12/11/19 ZO neschvaluje záměr prodeje  částí p.p.č. 771/1  v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 6 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0. 
 

13/11/19 ZO neschvaluje záměr prodeje části p.p.č. 674/30 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 6 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0. 
 

14/11/19 ZO schvaluje záměr  prodeje části p.p.č. 208/1 v k.ú. Pernink o velikosti cca 85 m2. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

15/11/19 ZO schvaluje záměr  prodeje části p.p.č. 261/9 v k.ú. Pernink o velikosti  cca 25 m2. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

16/11/19 ZO schvaluje záměr  prodeje části p.p.č. 191/1 v k.ú. Pernink o velikosti cca 200 m2. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
 

17/11/19 ZO schvaluje opravu oken v budově bývalé kotelny za nabídkovou cenu firmy Vlastimil 
Vítek, Horní Blatná Kč 27000,- a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo. Hlasování pro 6 
hlasů, proti 0, zdržel se 0. 
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                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 

ČIPOVÁNÍ PSŮ  

Dne 25.10.2019 proběhne od 18:30 hod. 

v prostorách před obecním úřadem čipování psů. 

Čipování bude provádět veterinární lékař MVDr.Miroslav LUDÍK na základě smluvní 
ceny. Na místě bude možno dále zakoupit tablety na odčervení, proti klíšťatům a 
blechám.  

Časový harmonogram se bude odvíjet od počtu pejsků. Čas potřebný na očipování 
jednoho pejska je cca. 10 min.  

• Od 1.1.2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem. 

• Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

• Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování 
proti vzteklině 

• Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3.7.2011 

• Povinné označování (čipování) psů upravuje novela zákona č. 302/2017 Sb. 
 
 
 
 

Upozornění Hasičského záchranného sboru České republiky 
 
Z  dlouholetého sledování požárů v České republice vyplynulo, že v českých domácnostech dochází 
každý rok k více než tisícovce požárů, při nichž umírají desítky lidí a stovky jsou zraněny. Jen 
v loňském roce došlo k 1700 požárům rodinných domů, zemřelo při nich 30 lidí, 238 jich bylo 
zraněno a škody způsobené požáry přesáhly 286 milionů korun. Jednotky požární ochrany vyjížděly 
k požárům domácností každý den. Hasiči proto připravili informační kampaň, v níž ve spolupráci se 
všemi starosty a starostkami obcí na území České republiky cílí na jednotlivé domácnosti. 

Smyslem této informační kampaně je prostřednictvím obcí preventivně působit na spoluobčany ve 
snaze snížit počet obětí a výši škody na majetku při požárech. Pomoci k tomu má právě 
Bezpečnostní desatero požární ochrany. 

Každý z Vás si musí uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých 
domovů proti požáru nese pouze on sám, nikoli stát nebo hasiči.  

Čtěte BEZPEČNOSTNÍ DESATERO na straně 4. 
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                    Z Kroniky perninské  
 

Vážení čtenáři, 
 

dnes se v rubrice Z kroniky Perninské zmíníme o tehdejší měně a s tím spojené měnové reformě. 
Měnové reformy z roku 1623 (tzv. Velká kalada) a z roku 1659 (Malá kalada) v podstatě snížily 
nominální hodnoty mincí na minimum, což postihlo především pracující, jejichž úspory 
představovaly jen drobné mince a tímto opatřením byli lidé zcela ožebračeni. 
Nepomohly pak ani později ražené drobné mince: groše (tříkrejcary), krejcary, půlkrejcary a 
čtvrtkrejcary, tím spíše, že jejich hodnota byla neustále snižována. 
Až teprve tereziánskými měnovými opatřeními byly respektovány světové ceny zlata a stříbra 
(poměr hodnoty byl 1:14,56), i když obsah stříbra v tolaru se poněkud snížil. Od roku 1750 se razil 
tolar s takovým obsahem stříbra, které odpovídalo množství stříbra ve 2 zlatých (tolar vážil 28,06 
gramu a měl 23,3 gramu stříbra). Z vídeňské hřivny o váze cca. 280 gramů se razilo 10 tolarů, které 
se rovnaly 20 zlatým.  
 

Soustava mincí v tereziánské době byla složitá: kromě tolarů a zlatek se razily půltolary a čtvrtolary. 
Tolar měl tehdy 120 krejcarů, zlatý 60 krejcarů. Dále existovaly i dvacetikrejcary, desetikrejcary, 
sedmnáctikrejcary, sedmikrejcary (původně šestikrejcary), tříkrejcary (říkalo se jim groše), grešle 
(1/3 krejcaru), půlkrejcary čili trojníky a vídeňské peníze čili feniky (1/4 krejcaru).  
Později byly malé stříbrné mince nahrazeny měděnými a jejich hodnota už neodpovídala vyznačení 
na minci. 
V 1. polovině 19. století, konkrétně v roce 1843 zde žilo ve 207 domech už téměř 1.800 obyvatel, 
což dokazuje, že se znovu počalo dařit práci a tím i obživě, byť to znamenalo především domácí 
manufakturu (paličkování apod.). Přesto však – opět vinou dalších zásahů do měnové reformy, kdy 
bylo započato k novým hladomorům, vlivem devalvace lidé dostávali za svou práci stále méně a 
prostředky k obživě neustále stoupaly v ceně a tak docházelo i k oprávněným častým bouřím 
chudiny. 
 

Pro srovnání můžeme uvést, že v letech 1845/46 došlo k prudkému nárůstu cen. Cena 1 míry pšenice 
stoupla rázem z 12 zlatých 53 krejcarů na 30 zlatých 25 krejcarů. Žito stouplo z 9,18 zlatých na 
28,12 zlatých, ječmen z 8,8 zlatých na 22,45 zlatých, ovce z 5,35 zlatých na 10,30 zlatých a 
brambory z 3,30 zlatých na 10 zlatých. 
MÍRA - měřice, zavedená na celém území monarchie v roce 1765, jejíž pomocí se označovala jak 
plocha: 1 měřice = 1.918 m2 = 1/3 vídeňského jitra, tak i obsah: 1 měřice = 61,49 litru = 43,4 mázu. 
Jeden vídeňský máz = 1,415 litru. 
Po roce 1848, kdy se veřejnost dozvěděla o nedostatečném krytí bankovek a marně se dožadovala 
jejich výměny za kovové peníze, docházelo dokonce k nedostatku peněz všeobecně. Malé stříbrné a 
měděné mince zmizely z oběhu, takže musely být vydávány papírové jednozlatkové, 
desetikrejcarové a šestikrejcarové peníze tzv. Münzscheine. Lidé si s tímto nedostatkem částečně 
dovedli poradit, trhali zlatkové papírové peníze na půlky a čtvrtky, (půlky byly 30 krejcarů, čtvrtky 
pak 15 krejcarů). Dokonce i jednotlivá města vydávala vlastní náhražky peněz ze znehodnoceného 
kovu, skla, kůže či papíru. Těmto náhražkám se říkalo "Wildscheine", divoké poukázky. Z Krušných 
hor lze uvést nouzové poukázky městečka Hroznětín z roku 1848, jež se rozšířily po celých 
Krušných horách. 
 

To by bylo pro toto vydání vše a příště se vydáme na cestu za obživou.  
 
Zpracoval: Ladislav Vetešník 
 
Použitá literatura: KRONIKA PERNINSKÁ KNIHA PRVNÍ – 1988 str. 33-34 



 6 

   Divadlo Kopec  
 

Tajemství perninské půdy 

Naše kino za pět let oslaví 100 LET téměř nepřetržitého fungování, proto si jistě zaslouží pozornost 
v podobě obnovy jeho prostor. O prázdninách se začalo s rekonstrukcí elektroinstalace, probíhá 
renovace sedadel a na to navázali divadelníci zvelebováním své domovské scény. Například za 
promítacím plátnem nalezli zbytky zajímavé, původní, freskové výmalby, torso točitého schodiště a 
zabedněné litinové umyvadlo (voda do něj je stále funkční!). Tyto artefakty prozradily, že původní 
podlaha sálu byla rovná a dozajista se zde lidé scházeli daleko dříve, než zde vzniklo samotné kino. 

Budova kina je přístavbou obecního úřadu, ale původně byl celý objekt hostinec. V perninské 
kronice je zmínka, že v polovině 18. století dům koupil Ignaz von Endt, rychtář obce v letech 1763-
1772, který byl současně i cechmistrem. Ten zde vystavěl zájezdní hostinec včetně přístavby. Ve 
sklepě byla pivnice, v přízemí hospodářské a provozní místnosti a v prvním patře kromě vlastního 
bytu též hostinské pokoje a shromažďovací sál. Nejpravděpodobněji ten sál, ve kterém se dnes 
nachází kino. V roce 1797 majitel Endt prodal dům obci, která zde zřídila radnici. Hostinec však 
zůstal v provozu až do 30-tých let 20. století, kdy jej provozoval Emil Kunzmann. 

Vlastní perninské kino zahájilo 
provoz dne 24. 6. 1924, ve své 
době to bylo moderní kino, jehož 
majitelem bylo Konsorcium 
válečných invalidů z první 
světové války. Právě proto se 
nazývalo „Kino invalidů“ 
německy „Invaliden-Kino“. 
Nicméně je zřejmé, že samotná 
budova kina je dnes již bezmála 
250 let stará. 

Ale zpátky do současnosti. 
V rámci čištění všech prostor se 
v půlce září část divadelníků 
statečně vrhla i na půdu kina. 
Historické krovy probouzely 
fantazii a s nimi i naději v 
objevení čehosi historického, 
zapomenutého. K velkému 
překvapení se pod současnou 
plechovou střechou skrývá 
původní dřevěný šindel. 

Brigádníci odstranili vlhkem poškozenou a prachem zanesenou podlahu. Stejně tak bylo nutné 
odebrat i starou tepelnou izolaci v trámoví mezi stropem kinosálu a podlahou půdy. Tu kdysi tvořila 
výplň ze sena a pilin. Svou funkci již ale dávno neplní a je pouze domovem pro všelijakou havěť.  
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Potravinové lístky 

Divadelníci se v respirátorech odhodlaně vrhli do zbytků sena, prachu a trouchnivějícího dřeva. No, 
a v tu chvíli se pomalu začaly obnažovat střípky z historie této budovy. Nejmladšími trofejemi byly 
vstupenky do kina KVĚTEN. Tento název si perninské kino vysloužilo v roce 1948. Původní název 
„Invaliden-Kino“ zněl nové vládnoucí garnituře zřejmě až příliš buržoazně. Našlo se i několik 
pocínovaných sítek a naběraček, ale s ohledem na nedalekou výrobnou, byly nálezy více méně 
předpokládatelné. Postupným prokopáváním do hlubších vrstev začaly vyplouvat písemné artefakty 
starší. Ze 30-tých let 20. století se na světlo Boží dostaly volební lístky z roku 1935, následně útržky 
korespondence či pohled s básní „Unsere Heimat“ od Franze Hammerschmidta z Přísečnice. Sirky 
ukryté v podestě mezi podlahami budí fantazii možného setkání s pyromanem. Sirky mají reklamní 
nápis „Německý říšský spolek pro hasiče a záchranu v Československé republice. Naštěstí sirky 
ztratili svého původního majitele, a proto vydržely čekat až do dnešních dnů. Zvláštností jsou i 
nalezené potravinové lístky z období 1. světové války. Mezi nejstarší nálezy patří úřední dopis z c.k. 
okresního hejtmanství v Jáchymově pro perninský úřad starosty. Jedná se o upomínku 
nezaplaceného platebního výměru, který má být neprodleně předán občanu Josefovi Schneppovi.  
Finanční pohledávka je z 26. června roku 1899. 

Půda kina bude následně zateplena, ale to již nebude zdaleka tak zajímavé. Zajímavější bude obrátit 
pozornost pod povrch kinosálu. Celá plocha je totiž podsklepena. Nádherná kamenná klenba 
potvrzuje stáří budovy. Ale to už bude zase jiný příběh. 

Za divadelníky Martin Liška 
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Pohled s básní „Unsere Heimat“ od Franze Hammerschmidta z Přísečnice 
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18.10.2019  v 19:30 hod.   KINO PERNINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předprodej vstupenek v Infocentru Pernink 
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                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

12.10.2019 Horní Blatná Hornoblatenské vinobraní 

12.10.2019 Nejdek Otevření naučné stezky  propojující Nejdek, Vysokou Štolu a 
Oldřichov 

12. - 
13.10.2019 

Abertamy Závody psích spřežení na kárách 

17.10.2019 Jáchymov Křest knihy "Jáchymov, mineralogická perla Krušnohoří" 

18.10.2019 Pernink S tvojí dcerou ne – divadelní komedie,  Kino Pernink 19:30 

19.10.2019 Nejdek Swingový ples 

19.10.2019 Jáchymov Přednáška "Užovka Aeskulapova v údolí Ohře" 

23.10.2019 Ostrov Černobyl - spící peklo - povídání cestovatele a fotografa Tomáše 
Kubeše 

26.10.2019 Jáchymov Stezka duchů na Šlikovku 

26.10.2019 Nové Hamry Lampionový průvod se strašidelnou stezkou odvahy 

28.10.2019 Horní Blatná Blaťák - běžecké závody 

16.11.2019 Ostrov Ostrovský jarmark radosti 

17.11.2019 Nové Hamry Výšlap na Pajndl 

23.11.2019 Boží Dar Myslivecký ples 
 

 

 

 

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

 

                    PČR informuje  
 
 
Začíná se stmívat buďte vidět. 
 

Policisté Karlovarského kraje upozorňují na nastávající podzimní situaci, kdy se již brzy začíná 
stmívat a ráno se začíná pomalu rozednívat. Pomalu dochází k ochlazení a brzy budeme muset 
počítat i s častějším výskytem mlhy. Opatrní by měli být zejména chodci a cyklisté, kteří se za 
snížené viditelnosti pohybují na pozemních komunikacích, neboť jsou bráni za nejzranitelnější 
účastníky silničního provozu. 
 

Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na pozemních komunikacích, které platí pro 
všechny účastníky provozu. Za snížené viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob, proto buďte vidět a 
používejte reflexní prvky. Reflexní doplňky ve světlech projíždějících vozidel výrazně září a můžou 
Vám tak zachránit život. Když budete vidět na dostatečnou vzdálenost, řidiči mohou včas 
zareagovat, vyhnout se a předejít tak střetu s tragickými následky. 
 

V případě, že z domu vycházíte za snížené viditelnosti, noste oblečení jasných barev. Budete lépe 
vidět v šeru, ve tmě i za mlhy. Vhodným používáním reflexních prvků lze zabránit střetu vozidla s 
chodcem. Dnes je možné pořídit si mimo reflexních pásek či vest i mnoho přívěsků, nášivek či 
dalších reflexních doplňků. Reflexní prvky doporučujeme umístit viditelně, zejména na končetiny 
směrem do komunikace. Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, 
tedy zepředu i zezadu.  
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Chodci by měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo, pokud chodce 
zahlédne na poslední chvíli nebo pokud mu někdo náhle vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.  
 

V případě, že se stanete účastníkem dopravní nehody, volejte na bezplatnou telefonní linku 158.  
 
nprap. Mgr. Věra Hnátková 
Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství police Karlovarského kraje. 
 
 
 
 
 

 

 
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 a ledvické                                   - 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. 
SKLÁDÁNÍ PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM 3m a 3,6m. 
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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 při OÚ v Perninku, T.G.M. 1, 362 36 Pernink. 

Upozorňujeme čtenáře, že dopisy od přispěvatelů jsou jejich projevy a vydavatel za tyto nenese odpovědnost 
a dále neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 
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Sobota 2.11. FREE SOLO  (USA 2018) Dokument 
Život za hranicí strachu. FREE SOLO je směsicí napínavého thrilleru a inspirativního životního 
příběhu sportovce, který si klade fyzicky i psychicky náročné cíle a snaží se dosáhnout hranice 
nemožného. V období začátku příprav na obtížný výstup se jeho aura nepřemožitelnosti, kterou si po 
desetiletí zdařile budoval, nečekaně rozpadá. Vztah s novou přítelkyní znamená též změnu ve 
vnímání nebezpečí úrazu a nezdarů. Vasarhelyiová a Chin umně a s citem zachycují hluboce lidské 
okamžiky stejně jako životu nebezpečný výkon, to vše s excelentní, místy až závrať způsobující 
kamerou. Výsledkem je triumf lidského ducha (National Geographic). Hrají: Alex Honnold, Jimmy 
Chin aj. Režie: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 100 
min.   České titulky                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 9.11.  ROCKETMAN (Velká Británie 2019) Drama/životopisný/hudební 
Rocketman je hudební fantazie, která vypráví životní příběh jednoho z nejúspěšnějších muzikantů 
současnosti. Elton John vždycky zpíval jako bůh, oblékal se jako nikdo jiný, žil jako pravý rocker a 
navzdory tomu přežil, aby vám o sobě mohl vyprávět. Důležitým článkem ve štábu Rocketmana je 
jméno režiséra Dextera Fletchera. Tenhle pán dokončoval Bohemian Rhapsody, poté co byl odejit 
původní režisér. Čeká nás s Rocketmanem podobně silný filmově hudební zážitek? Hrají: Taron 
Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard ad. 
Doporučená přístupnost: od 12 let.      Délka filmu: ca. 121 min.      Český dabing.               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 16.11. TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 (USA 2019) Dobrodružný 

animovaný film Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši zvířecí kamarádi dělají, když 
nejsme doma. Jestli vás to vykolejilo, tak se připravte na další překvapení. V pokračování zjistíte, 
jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. A že to jsou často dramata! Mládeži 
přístupno.  Délka filmu: ca. 86 min.   Český dabing.                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 23.11.   ROMÁN PRO POKROČILÉ  (ČR 2019) Komedie 
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak 
zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí? To vše se dozvíte v této romanticky korektní 
komedii s Markem Vašutem v hlavní roli. Šaramantní světák Rudolf (Marek Vašut) se po rozvodu 
musí přestěhovat z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se svým 
prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rudolf je z nastalé situace “mírně” rozladěn a 
zmítá se mezi odhodláním usadit se v klidném monogamním vztahu a svody, jež mu denně servíruje 
notorický flamendr a sukničkář Arnošt. A jako by za trest nestačila kocovina, musejí se pánové 
vypořádat i s protivnou a všeho schopnou majitelkou sousedního hotelu (Jitka Čvančarová), které tak 
nějak omylem vyhlásili válku. Vítězství však nemusí vypadat vždy tak, jak si jej představujeme… 
Režie: Zita Marinová.Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 95 min.                                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 30.11. MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA (Francie, Čína 2019) 
Animovaný. S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat 
zásoby na zimu. Jenže během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou 
náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém, nádherném prostředí, 
které ale skrývá mnohé nástrahy. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 92 min. Český dabing.               


