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        Usnesení 12. zasedání zastupitelstva ze dne 21.10. 2019  
 
 
 
1/12/19 ZO určuje ověřovateli zápisu p. Aloise Štaubera, p. Jana Doležela,  pořizovatelem zápisu 
pak ing. Ladislava Vetešníka. Hlasování: Pro: 8, Proti:0, Zdržel se: 0.  
 

2/12/19 ZO schvaluje program jednání 12. Zasedání ZO Pernink včetně jeho doplnění o prodloužení 
stavebního povolení pro stavbu domu na pozemku č. 782/32 v k.ú. Pernink 
Hlasování: Pro: 8, Proti:0, Zdržel se: 0. Usnesení bylo schváleno.  
 

3/12/19 ZO bere na vědomí provedenou kontrolu usnesení 11. Zasedání ZO. Hlasování : Pro: 8  
proti: 0 , zdržel se: 0. Usnesení bylo schváleno.  
 

4/12/19 ZO schvaluje prodej části pozemku č. 208/1 v k.ú. Pernink o výměře cca 200 m2  za cenu 
Kč 50,-/m2 s tím, že kupující ponesou veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně 
pořízení geometrického plánu a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy. Hlasování : Pro: 8 
proti: 0 , zdržel se: 0. Usnesení bylo schváleno.  
 

5/12/19 ZO schvaluje prodej části pozemku č. 191/1 v k.ú. Pernink o výměře cca 190 m2 za cenu Kč 
50,-/m2 s tím, že kupující ponese veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně pořízení 
geometrického plánu a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy. Hlasování: pro: 8, proti: 0, 
zdržel se: 0. Usnesení bylo schváleno.  
 

6/12/19 ZO schvaluje prodej části pozemku č. 261/9 v k.ú. Pernink o výměře cca 25 m2 za cenu Kč 
50,-/m2 s tím, že veškeré náklady na převod pozemku včetně geometrického plánu ponese kupující a 
a pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy. Hlasování: Pro: 8, proti:0, zdržel se: 0. Usnesení bylo 
schváleno.  
 

7/12/19 ZO schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – místnosti v 1. patře budovy obecního 
úřadu. Hlasování: Pro:8, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení bylo schváleno.  
 

8/12/19 ZO schvaluje pronájem p.p.č. 663/19 o výměře 3500 m2 v k.ú. Pernink za cenu Kč 350,-
/den na období od 20.12.2019 do 20.03.2020 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: 
Pro: 8, proti: 0 , zdržel se: 0. Usnesení bylo schváleno.  
 

9/12/19 ZO schvaluje opravu účelové komunikace v Jáchymovské ul. k čp. 360 po vybudování 
kanalizace a vodovodního řadu za částku Kč 60.000,- + DPH. Hlasování: Pro: 8 proti: 0. Zdržel se 0. 
Usnesení bylo schváleno.  
 

10/12/19 ZO schvaluje záměr směny části pozemku č. 809/12 v k.ú. Pernink o výměře 1106 m2 
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 (p.Groh). Usnesení bylo schváleno.  
 

11/12/19 ZO schvaluje záměr pronájmu  p.p.č. 316/1 o výměře cca 3330 m2 a části stpč. 280 o 
výměře cca 170m2. Hlasování: Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení bylo schváleno.  
 

12/12/19 – ZO schvaluje příspěvek do veřejné sbírky obce Bublava ve výši 3.000,. Kč. Hlasování: 
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 (p.Štauber). Usnesení bylo schváleno. 
 

13/12/19 ZO schvaluje prodloužení lhůty pro předložení kolaudačního rozhodnutí nebo 
kolaudačního souhlasu stavby rodinného domu na stpč.782/32 v k.ú. Pernink a to do 31.10.2020 
s tím, že připojení rodinného domu na vodovodní a kanalizační řad provede stavebník nejpozději do 
31.5.2020. Hlasování: Pro: 7,  proti: 0, zdržel se: 1 (pí.Tůmová). Usnesení bylo schváleno. 
 
13. zasedání ZO se bude konat dne   18.11.2019 v zasedací místnosti OÚ Pernink. 
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PERNINSKÝ PERNÍK 
2019 

1. prosince 2019 od 16:00 hod. 

se v Perninku na vánočním jarmarku koná tradiční soutěž o nejlepší 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE: 
Soutěžící přinese v neděli 1.12.2019 do 16:00 hod. 30 ks perníčků či řezů, 

které budou anonymně vystaveny k degustaci na tradičním rozsvícení 

stromečku v parku.  

Návštěvníci jarmarku si mohou za cenu 50,- Kč koupit jeden soutěžní žeton 

vč. perníčků k degustaci (max. jeden kus od každého), následně přidělí žeton 

dle vlastního uvážení.  

Vyhrává každý! Všichni soutěžící obdrží malou pozornost. První tři vítězové 

obdrží i finanční odměnu.  
   POŘÁDÁ:  Obec Pernink a skupina Aktivní Pernink, přihlášky přijímá do 29.11.2019 IC Pernink;  

   tel.353 892 491, podatelna@pernink.eu 
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                    Z Kroniky perninské  
 

 

Vážení čtenáři, 
 

dnes budeme v rubrice Z kroniky Perninské pokračovat cestou za obživou.  

Cesta za obživou, spojená s bojem proti hladu a drahotě, měla za následek, že se obyvatelé 
Krušnohoří v mnohem větší míře začali věnovat různé manufaktuře. Je doloženo, že mladá děvčata 
z Perninku, v počtu třiceti dvou, se vydala do Bruselu a Vídně, aby se tam naučila umění výroby 
krajek. Současně pak už od roku 1792 do roku 1815 vznikaly v Horní Blatné a okolí manufaktury na 
výrobu plechového zboží, lžic apod. V samotném Perninku pak vedle paličkování krajek vznikaly 
podobné manufaktury na výrobu tylu (síťové textilie) a výšivek. 

Po roce 1850 byly zakládány i textilní továrny na pletené zboží, aby se podchytila poptávka vzniklá 
změnou módy v oblékání (místo šálů se začaly nosit klobouky a do obliby přišly pláště a kabáty 
z vlněných látek). 

Rovněž byla v Perninku založena textilka, jejíž vznik měl po určitou dobu pro dělníky výhodu, 
protože dostávali v průměru o polovinu více než domácky pracující obyvatelé, kteří za 17 až 18 
hodin denní práce dostávali nejvýše 20 krejcarů, spíše ale 12 až 15 krejcarů. Pernink se stal 
v poslední třetině 19. století jedním ze středisek strojové výroby výšivek, krajek a později i rukavic. 
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Rok 1899 velmi poznamenal Pernink a celé rozsáhlé okolí dnešní železniční tratě. Tohoto roku totiž 
došlo k otevření a napojení na trať do Johanngeorgenstadtu a tím došlo ke zrušení linky dostavníku, 
který jezdil 2x týdně z Karlových Varů přes Pernink do Johanngeorgenstadtu. (v domě s č.p.13 - nyní 
Chata Pernink byla dříve pošta a sloužila mimo jiné k přepřahání potahů). 

Žádost o zbudování železnice podali nejdečtí továrníci v roce 1870, protože jim velmi konkurovali 
továrníci z Kraslicka s tratí ze Sokolova napojenou na Klingental. Zprvu žádost neprosadili a 
hrozilo, že trať z Karlových Varů bude vybudována přes Dalovice, Hroznětín a Merklín (která byla 
nakonec vybudována v roce 1902) mimo Nejdek. 

V závěrečných letech 19. století docházelo k zakládání prvních dělnických spolků, které vedly 
neúprosný boj proti stále se vzmáhající politické a hospodářské moci tehdejší buržoazie spojené se 
stále větším hromaděním kapitálu. Zvyšování výroby vedlo ke krizi z nadvýroby, jež nakonec otřásla 
celým tehdejším hospodářstvím. Továrníci začali snižovat mzdy a propouštět dělníky z práce. Napětí 
mezi podnikateli a dělníky rostlo, až došlo k hromadným stávkám, které byly často likvidovány 
krvavými zásahy. 

Dělnické boje probíhaly v podstatě až do vypuknutí 1. světové války. Bída, obzvláště v Krušnohoří, 
byla veliká a nezaměstnanost se stále zvětšovala. Německá buržoazie dovedla málokde vykořisťovat 
dělníky takovou měrou, jako v našem kraji. Stále větší snaha neustále zvyšovat výrobu přinášela 
sebou také další hospodářské krize a velké sociální křivdy. Stoupání cen základních životních potřeb 
se neprojevilo nikde výrazněji než tady. Časopis VOLKSWILLE mimo jiné tehdy uvedl, že v Horní 
Blatné bylo v té době nezaměstnaných 197 mužů a 381 žen, v Perninku to pak bylo 200 mužů, tj. 10 
% všeho obyvatelstva. V roce 1909 se už vyskytuje všeobecná žebrota. Mzda „textiláků“ klesla z 60 
haléřů rakouských za den na 24 až 40 haléřů, přičemž je nutno uvést, že tehdy stál 1 kilogram mouky 
50 rakouských haléřů. 

Vyhlášením mobilizace v Rakousku-Uhersku dne 26. července 1914 nastal po celém Karlovarsku 
shon a starosti. Dospělí muži odcházeli do války a doma zanechávali bezbranné rodiny. Ještě téhož 
roku nastala všude velmi svízelná zásobovací situace, překupníci rychle skupovali obilí a záhy se 
projevil nedostatek mouky, chleba a pečiva. Začal hlad a nedostatek. Hlavně na venkově lidé mřeli a 
trpěli vodnatelností. Opakovaly se hladové demonstrace. Nejhůře se vedlo drobným lidem v horním 
Krušnohoří. Na podzim roku 1917 byly okurky a plané hrušky jediným jídlem chudých. Šťastlivec 
byl ten, kdo mohl držet alespoň kozu. Jinak lidi živil ponejvíce les a jeho plody a bylinky. 

Bohužel s válkou souvisela i politická situace v pohraničí, kdy se do historie neblaze zapsala 
Německá strana sociální demokracie, která během války podporovala německou buržoazii a po 
Velké říjnové revoluci v roce 1917 dokonce vydala rezoluci o právu německého národa na 
sebeurčení. 

Po vyhlášení Československé republiky dne 28. října 1918 byla v pohraničních městech rozpoutána 
velká šovinistická kampaň proti všemu českému. Do této kampaně byla zatažena i část německého 
dělnictva, které pod vedením výše jmenované sociální demokracie podporovalo odtržení 
pohraničních oblastí od Čech a vytvoření tzv. „Republiky Deutsch-Östereich“ a pozdější připojení 
k Německu. 

„Víte, že v Perninku existoval větrný mlýn na barvu?“ 

To by bylo pro toto vydání vše a příště budeme pokračovat v dalších historických faktech týkajících 
se naší obce. 

Zpracoval: Ladislav Vetešník 

Použitá literatura: KRONIKA PERNINSKÁ KNIHA PRVNÍ – 1988 str. 35-38, 114 
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Pozvánky   SPCCH  
 

Doprava do obchodního centra GLOBUS zdarma 
 

SPCCH Abertamy pořádá pro dúchodce /členy i nečleny/ 
 

zájezd zdarma do obchodního centra Globus v Karlových Varech 
v sobotu 23. 11. 2019 

 
Odjezd z autobusových zastávek v Perninku v 8,00 hod. 
Odjezd zpět z parkoviště u Globusu cca ve 13,30 hod. 

 
Zájemci se mohou přihlásit u dúvěrnic SPCCH do 19.11.2019 

 
Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

Důvěrnice SPCCH pro Pernink: Ingrid Doleželová tel. 353 892 439 
                                              Eva Höhnlová tel. 723 371 273 

 
 

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

 
Zveme zájemce - členy SPCCH i nečleny  na 

 

Zábavné odpoledne s hudbou 
a bohatým „ Košíkem štěstí“,  

 

které se koná 
 

v úterý 3. 12. 2019 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. 
 

Těšíme se na Vás – Ingrid Doleželová a Eva Höhnlová 
                               důvěrnice SPCCH pro Pernink 
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Obnova Perninského rašeliniště 

Do okolí naší obce se vrací přírodní vodní nádrže a horské dřeviny. Končí zde velká obnova 
rašeliniště, které hlavně na konci minulého století poškodila průmyslová těžba. S revitalizací 
začaly Lesy České republiky před víc než rokem, do projektu investovaly necelých 8 milionů 
korun, z toho 90 procent pokryjí evropské dotace. 

„Stojíme teď na pozorovatelně, která je určena pro návštěvníky. Je umístěna tak, že z ní 
vidíme docela daleko do kraje, až na Pernink. Máme také před sebou celou bývalou těžebnu 
rašeliniště, tzn. místa, odkud se rašelina odvezla,“ vysvětlil přírodovědec Vladimír Melichar. 

Jen několik desítek metrů od příjezdové komunikace kolem této pozorovatelny je minimum 
náletových dřevin. „V první etapě jsme vzali celé rašeliniště, i odtěženou plochu a odstranili 
jsme dřeviny, které zde byly nadbytečné. Snažili jsme zde nechat druhy, které sem patří, 
například břízu karpatskou. Rozčlenili jsme také původní lesnické výsadby bažinné borovice, 
které byly v řádcích do takového přírodního charakteru,“ popsal Vladimír Melichar. 

V této části se ve 20. století průmyslově těžila rašelina. Základním principem obnovy takto 
poškozené krajiny je, aby se vrátila do přirozeného stavu. „Je to princip revitalizace, čili 
znovuoživení tohoto rašeliniště. Spočívá ve dvou parametrech: Musíme obnovit vodní režim, 
to znamená zadržet veškerou vodu, která by byla odsud odvedena prostřednictvím příkopů 
nebo svodnic. Musíme také obnovit reliéf tak, aby umožňoval nikoliv soustředěný, ale plošný 
odtok vody.“ 

Vrátí se i původní živočichové a rostliny 

S Vladimírem Melicharem jsme se přesunuli přes rašeliniště, k obnoveným tůním. „Celkově v 
rašeliništi po původní rekultivaci zůstaly tři tůňky. Ty zarostly a my jsem je obnovili a doplnili 
o dalších pět, takže je tady celkem osm obnovených tůní. V podstatě simulují rašelinová 
jezírka, která jsou v přirozených rašeliništích a zároveň jsou biotopem typických druhů 
živočichů.“ 

Teď postupujeme podél příkopu, kde jsou nové hráze. „Aby bylo možné rašeliniště odtěžit, 
bylo celé odvodněno za pomocí obvodového příkopu. My v současnosti znefunkčňujeme, resp. 
uzavíráme tento obvodový příkop, protože je na svahu a nemáme zde dostatek materiálu k 
zahrnutí, proto musíme vytvořit tzv. přehrášky; je to způsob, který se přibližně před 30 lety 
začal dělat na přírodně zajímavých lokalitách, jako je Šumava, Slavkovský les a Krušné hory, 
objasnil Melichar. “ 

Jednotlivé přehrášky nejsou od sebe zase tak daleko. „Přehrážek tady máme asi 300. Od sebe 
jsou vzdáleny přibližně 10 metrů. V horní části tohoto rašeliniště je jediný přítok vody, který 
se nám podařilo přehradit, v důsledku toho se začíná valit voda. My tady máme připraveno 
přibližně osm mělkých lagun. Jsou to laguny o přibližné hloubce 10 až 50 centimetrů, kde se 
skvěle množí druhy živočichů a rostlin, které sem patří, “ dodal přírodovědec Vladimír 
Melichar. 

Revitalizace perninského rašeliniště začala před více než rokem. Práce zde potrvají nejméně do 
konce listopadu. 

autor: Ivana Sedláčková | zdroj: Český rozhlas Karlovy Vary 
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                    PČR informuje  
 
 
 
I o adventu nám hrozí určitá nebezpečí 
 

S blížícím se Vánočním časem by Vám chtěli policisté Karlovarského kraje přinést několik 
preventivních rad, abyste se nestali obětí protiprávního jednání, neboť i tato doba sebou nese určitá 
rizika.  
V místech s vysokou koncentrací osob, jako jsou vánoční trhy či přeplněné nákupní domy věnujte 
zvýšenou pozornost svým osobním věcem. Právě velké uskupení osob na jednom místě je pro 
kapsáře velkým lákadlem a místem snadného výdělku. Skutečnému kapsáři totiž stačí k odcizení 
vašich cenností jen několik málo okamžiků a chvilka Vaší nepozornosti. Mějte proto své osobní věci 
pod neustálým dohledem a finanční hotovost noste odděleně od dokladů a platebních karet.  
 

Pozor si také dávejte při placení platební kartou nebo při výběru z bankomatu.  PIN v žádném 
případě nezadávejte, pokud někdo stojí ve Vaší blízkosti nebo narušuje Vaši diskrétní zónu.  
 

Při nakupování nenechávejte svá příruční zavazadla, kabelky ani batohy volně položené v nákupních 
košících. Nepodceňujte ani moment, kdy ukládáte nákup do vozidla. Peněženku či kabelku mějte 
vždy pod dohledem.  
 
S blížícími se Vánočními svátky také stoupá riziko podvodného prodeje či nabídek výhodných 
půjček. Podomní prodejci a poskytovatelé různých služeb bývají mnohdy velmi neoblomní, dejte si 
proto pozor, komu otevřete dveře svého bytu.  Nepodlehněte vidině levného nákupu či 
zprostředkování na první pohled výhodných půjček. Ve většině případů jde totiž o podvody. 
Pamatujte si, nikdo Vám nedá nic zadarmo. Nikdy nesdělujte své osobní údaje cizí osobě. 
 

V případě, že se stanete obětí protiprávního jednání, bezodkladně se obraťte na nejbližší policejní 
služebnu.  
 

Rádi bychom Vám tímto popřáli klidné a pohodové prožití vánočních svátků a šťastný vstup do 
nového roku.  
 

Za Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
nprap. Mgr. Věra Hnátková  
 

Velmi děkuji za pochopení. 
 

S přáním krásného dne 
 
nprap. Mgr. Věra Hnátková  
vrchní inspektor 
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                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 
 

 

16.11.2019 Ostrov Ostrovský jarmark radosti 

17.11.2019 
Nové 
Hamry Výšlap na Pajndl 

23.11.2019 Boží Dar Myslivecký ples 

27.11.2019 
Horní 
Blatná Taneční odpoledne v hotelu Modrá hvězda 

30.11.2019 - 
12.1.2020 Ostrov Betlémská tradice - výstava 

30.11.2019 Pernink Adventní koncert v kinosále 

01.12.2019 Pernink 
Rozsvícení vánočního stromu & soutěž o nejlepší Perninský 
perník 

07.12.2019 Boží Dar Ježíškovy vánoční trhy 

07.12.2019 Nejdek Krampus čerti z Krušnohor 

08.12.2019 Ostrov Rybova mše vánoční 

14.12.2019 Nejdek Krušnohorský vánoční jarmark 

22.12.2019 Ostrov Staroměstský advent 

27.12.2019 Pernink Vánoční koncert – Kostel Nejsvětější trojice  
 

 

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

 

 
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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Perninské noviny vydává Infocentrum  
při Obecním úřadě  v Perninku, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink, IČ 00254878 

 dle povolení MK ČR E 20101 v nákladu 350 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 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. 

 

Ročník 36, číslo 11, vydáno 12.11. 2019 
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  Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 
Sobota 7.12.    VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU  (ČR 2019) Animovaný 
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín 
u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů 
vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na 
Ďáblův palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou 
cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Režie: Michal Žabka.  Mládeži 
přístupno.  Délka filmu: ca. 72 min 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 14.12.  NABARVENÉ PTÁČE (ČR-Slovensko-Ukrajina 2019) Drama 
Film podle světového bestselleru Jerzy Kosińského Nabarvené ptáče. Ve snaze uchránit své dítě před 
masovým vyhlazováním Židů, rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě. 
Chlapcova teta však nečekaně umírá a tak je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně 
samo divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a pověry. Jeho 
snahu o doslovné fyzické přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj, kterého si ani není vědom, boj 
sama se sebou, boj o svou duši, o svojí budoucnost…Hrají: Petr Kotlár, Udo Kier, Michaela 
Doležalová,  Zdeněk Pecha, Lech Dyblik, Jitka Čvančarová, Stellan Skarsgård, Harvey Keitel, Julian 
Sands, Júlia Valentová ad. Režie: Václav Marhoul. Doporučená přístupnost: od 18 let. Délka filmu: 
ca. 169 min.    Vstupné: pouze 55,-Kč 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 21.12.   LVÍ KRÁL  (USA 2019) Rodinný, dobrodružný            
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Favreau (Kniha džunglí), se odehrává v africké 
savaně, kde se narodil budoucí panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, 
lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby 
radují. Mufasův bratr Scar, původní následník trůnu, spřádá své vlastní, temné plány. Souboj o Lví 
skálu plný intrik, dramat a po nečekané tragédii skončí Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci dvou 
nových přátel musí Simba dospět a stát se tím, kým je mu souzeno být. Mládeži přístupno.        
Délka filmu: ca. 118 min.  Český dabing.                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Středa 25.12.   TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK  (USA 2019) Rodinný, animovaný 
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho 
dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého 
pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela 
nový velký svět.. Režie: Josh Cooley. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 100 min.  Český dabing 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Čtvrtek 26.12.    HODINÁŘŮV UČEŇ (ČR 2019) Rodinný 
Nová filmová pohádka Hodinářův učeň přináší zábavu i klasický pohádkový příběh o boji dobra a 
lásky se zlem, lakotou a podlostí. V hlavních rolích se představí Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, Václav 
Neužil, Jana Plodková nebo Miroslav Krobot. Ústřední dvojici hrají Michal Balcar a slovenská 
herečka Dana Droppová. Hodinářův učeň slibuje výpravnou podívanou pro celou rodinu, pyšní se 
výraznými kostýmy a vznikal se na mnoha místech Česka. Diváci mohou poznat například Panskou 
skálu, zámek v Uherčicích u Znojma, Lednici,  Hostýnské vrchy a řadu dalších krás a zámků Česka. 
Pohádku natočila Jitka Rudolfová. Hrají: Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková 
nebo Miroslav Krobot, Michal Balcar, Dana Droppová ad. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 100 
min.                                              


