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Vážení spoluobčané,
spolu s posledním měsícem v tomto roce tu máme krásný předvánoční čas. Čas dárků, ale také
práce s úklidem a zdobením domácností, pečení cukroví, které mizí už po vytažení z trouby.
Existují spousty dalších věcí, které se musí ještě do Vánoc stihnout a zařídit, ale teď si, prosím,
uvařte kávu, čaj nebo si dejte skleničku dobrého vína, hezky se posaďte do svého oblíbeného
křesla a v klidu a pohodě si přečtěte náš zpravodaj.

Tady je souhrn roku 2017, jak ho vidím já, starostka:
V lednu jsme schválili a poskytli 127 000 Kč základní škole na zpracování projektové
dokumentace pro projekt „Celková rekonstrukce učeben v základní škole“, žádost byla podána
koncem roku 2016, bohužel do dnešního dne nemáme informaci, zda jsme se žádostí uspěli.
Uzavřeli jsme Smlouvu o právu provést stavbu „Cyklostezka Pernink–Horní Blatná“, s touto
stavbou začneme v příštím roce v rámci projektu Karlova stezka II, bude se jednat o propojení
Horní Blatné a Perninku mimo hlavní silnici s ohledem na bezpečnost cyklistů. Rovněž jsme
schválili pořízení kamerového systému v budově obecního úřadu a požádali Karlovarský kraj o
poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova na „Opravu chodníků, opěrné zdi a
zábradlí u základní školy“. Tady jsme získali od Karlovarského kraje 150 000 Kč. Stavbu
prováděla místní firma o prázdninách, je již ukončena a na Kraj bylo odevzdáno vyúčtování
dotace. V únoru jsme pak odsouhlasili navýšení ceny za nákup objektu bývalého Pragocaru
z částky 238 000 Kč na částku 300 000 Kč. Objekt se nám podařilo zakoupit a již tam proběhly
vyklízecí práce, které budou pokračovat i v příštím roce úplnou likvidací tohoto strašáku naší
obce. Březnové zasedání ZO schválilo přijetí dotace na pořízení dopravního automobilu pro
naše hasiče. Podařilo se mi totiž získat dotaci od GŘ HZS Praha ve výši 450 000 Kč a dále i od
Karlovarského kraje ve stejné výši, takže po výběrovém řízení, které pro nás zařídila Agentura
projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, doplatila naše obec ze svého
rozpočtu 219 000 Kč a naši hasiči získali automobil Ford s pohonem na všechny čtyři kola.
Také jsme schválili pořízení Změny č. 1 územního plánu. Zadání Změny č. 1 bude zahájeno
v příštím roce. Změna nastala také u svozu a využití separovaných složek komunálního
odpadu, a tak od července vývoz provádí firma AVE CZ, která zajišťuje i svoz komunálního
odpadu. Jen pro Vaši zajímavost v porovnání s loňským rokem, kdy nám vyvážela jiná firma,
jsme za 3. čtvrtletí 2016 vyvezli 11 t, za což jsme obdrželi odměnu ve výši 35 512 Kč a
v letošním roce za stejné období jsme vyvezli 14,7 t a odměna byla ve výši 51 676 Kč.
V rámci rozpočtu r. 2017 jsme poskytli dotaci TJ Sokol Pernink ve výši 150 000 Kč, dále
Římskokatolické farnosti Ostrov na kostel Nejsvětější Trojice ve výši 30 000 Kč, po 5 000 Kč
na cyklobus firmě Autobusy Karlovy Vary, Svazu civilizačních chorob na jejich provoz a firmě
Drosera na záchranu drobných živočichů.
Také se nám podařily pěkné kulturní, společenské a sportovní akce. V únoru Reprezentační
ples obce, nesmím zapomenout také na hru našeho divadla Kopec – Suchý pomeranč, výborně
jsme se pobavili. V květnu proběhl Dětský den, v červnu pak Řezbářský víkend. Lavičky z této
akce zdobí některá místa v naší obci a myslím si, že nejvíce oblíbené jsou na Andělské ulici, u
brodu a v parku u OÚ. V srpnu nás rozveselilo opět divadlo Kopec tentokrát s pohádkou nejen
pro děti „Tajemství perninské mýtiny“. Kromě herců se v ní blýskly i naše šikovné děti
s několika písničkami. V září se opět rozběhly štafety od obecního úřadu na vlak, tentokrát
v duchu let sedmdesátých. Předposlední sobotu v září jsme oslavili společně 485. výročí
založení naší obce úžasnou veselicí u fontány. Poslední akce, která proběhla jen před pár dny
bylo rozsvícení vánočního stromečku. Vše zahájilo divadlo Kopec scénkou živého Betlému tak
trochu jinak. Po nich vystoupily děti ze školní družiny a mateřské školy, které si pod vedením
svých paní učitelek připravily moc krásné vánoční pásmo. Za to také dostaly odměnu „valouny
stříbra“, ve kterých se skrývaly jen samé dobroty, které věnovala obec. Také hasiči nepřišli
zkrátka a pod vánočním stromečkem našli dárek – zbrusu nový dopravní automobil Ford, o
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kterém píši výše. Doufám, že bude dobře sloužit nejen jim, ale i nám všem. Pod stromkem
proběhla také už tradiční soutěž o Perninský perník, které se zúčastnilo 6 soutěžících a vyhrál
ten nejlepší, soutěžící obdrželi také drobné dárky. Rozsvícení vánočního stromečku se opět
velice vydařilo nejen díky Vám, kteří jste se přišli podívat, ochutnat a poslechnout si vánoční
melodie, ale především těm, kteří celou akci připravili. Všem děkuji za pomoc, hasičům za
postavení stanů a také závěrečný úklid, prodejcům za polechtání našich chuťových pohárků,
organizátorům soutěže o nejlepší perník i všem ostatním, kteří pomáhali s postavením pódia a
také sponzorům, kteří přispívají na naše akce. Na čtvrtek 7.12. pak byly ještě naše nejmenší
děti pozvány do kina na Mikulášskou nadílku, kde nechyběl Mikuláš, anděl a čerti a také
pohádka O pavoučkovi, kterou pro děti zahrál Spolek Konvalinky, chtěli bychom tímto
účinkujícím moc poděkovat. A vůbec bych chtěla poděkovat všem, kteří v letošním roce
podali pomocnou ruku při pořádání všech akcí, které jsme pro Vás připravili, ať už to byli
hasiči nebo naše základní škola a mateřská škola v čele s paní ředitelkou, paní vychovatelkou
ze školní družiny, p. učitelkami z mateřské školky, Aktivní Pernink, pracovníci obecního
úřadu, Spolek pro obnovu kašny a další nejmenovaní. Tak ještě jednou Vám všem můj
obrovský dík.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem, milý spoluobčané, popřála krásné, spokojené a ničím
nerušené Vánoce, dětem spousty dárků pod stromečkem, pevné zdraví, štěstí a lásku a opět se
s Vámi všemi budu těšit na shledání v novém roce 2018.
Vaše starostka Jitka Tůmová

Obecní úřad informuje

Světlo z Betléma
Plamínek světla z místa narození Ježíše Krista
je symbolem lásky, vánoční radosti a naděje.

Pro Betlémské světlo si můžete přijít do kostela v Perninku
v sobotu 23. prosince od 11:00 do 12:00 hodin
Udělejte radost sobě i druhým!

3

Obec Pernink Vás srdečně zve na

Vánoční koncert s koledami
v podání Daniela Půži (řečeného Žebrák) a jeho bandu
který se uskuteční
ve čtvrtek 28. prosince 2017
v 18:00 hodin
v kostele Nejsvětější Trojice v Perninku

Vstupné dobrovolné.
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Vážení občané Perninku,
obracím se na Vás s prosbou.
Město Horní Blatná provozuje městské muzeum, které má v současné době zastaralou expozici.
V příštím roce bychom rádi vytvořili novou stálou expozici věnovanou cínařství,
krušnohorským řemeslům, těžbě nerostů a historii našeho horního města. Vzhledem k tomu, že
nedisponujeme téměř žádnými vlastními sbírkovými předměty, dovoluji si Vás, vážení
spoluobčané, požádat o pomoc. Pokud budete mít zájem podílet se na vybudování nové
expozice – darem, zápůjčkou, případně odprodejem předmětů, které by byly pro tento účel
vhodné, předejte prosím předměty na radnici, buď přímo mně nebo sekretářce (proti potvrzení
o převzetí úřadem). Každý předmět označte cedulkou nejen se svým jménem a adresou, ale
také pokud možno identifikací (původem) předmětu – od koho je, komu patřil, k čemu sloužil a
pokud je známa, tak i přibližnou dataci. Každý předmět bude zaevidován. Předměty použité v
nové expozici budou označeny popiskou se jménem dárce, případně zapůjčitele.
Uvítali bychom především krušnohorskou krajku paličkovanou nebo šitou, perleťové knoflíky,
prýmky, cínové nádobí nebo nádobí vyrobené v bývalé hornoblatenské továrně, formy na
odlévání lžic i samotné lžíce z cínu nebo stříbra. Dále stříbrné nákrčníky od krušnohorských
krojů, citeru, harfu, klarinet či jiný hudební nástroj, který byl součástí krušnohorské kapely,
hornické památky např. želízko, mlátek, uniformu, švancaru, kahan, hornická vyznamenání,
pečetidlo, dokumenty, dobové fotografie atd.
Děkuji za pochopení a těším se na spolupráci
Robert Petro, starosta Horní Blatná

Zprávy ze základní školy
Kalamita
Listopad jsme strávili soustředěním se na výuku a očekáváním prvních informací o prospěchu a
chování žáků na prvních čtvrtletních třídních schůzkách 21. 11. Začátek měsíce nám však
připravil překvapení v podobě přírodní katastrofy a dvou vynucených dnů strávených doma,
než se škola dostatečně vyhřála.
Nová jídelna, lampionový průvod a spaní ve ŠD
Největší událostí listopadu se stala slavnostní kolaudace školní jídelny dne 16. 11. spojená
s lampiónovém průvodem a spaním ve školní družině. Od 16:30 si rodiče mohli prohlédnout
prostory školní jídelny, která je nejen opravená, ale i barevně veselejší, opatřená novým
nábytkem. Při této příležitosti přednesly děti ze školní družiny krátké pásmo podzimních písní
a básní a děti z mateřské školy se převlékly za muchomůrky červené a s písničkou upozornily,
že ačkoliv je muchomůrka krásná, je velmi jedovatá. Pro hosty, mezi kterými nechyběli
zástupci zastupitelstva obce Pernink, paní starostka Jitka Tůmová a pan Alois Štauber,
připravily děti ze ŠD chutné občerstvení.
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Návštěvníci si zároveň prošli nově
upravené prostory MŠ a ŠD, kde si děti
hrají, učí se žít v kolektivu, a kde tráví
většinu volného času.
Po prohlídce se všichni prošli Perninkem
s lampiony, aby svou pouť završili u
základní školy, kde s přáním všeho dobrého
zapálili svíčky, které zářily ještě dlouho do
noci.

Po lampiónovém průvodu se děti s paní
vychovatelkou
Hanou
Schadeovou
rozloučily s rodiči a šly přenocovat do
školní družiny. A byl čas na večeři.
Společně si uvařily gulášovou polévku
(mimochodem, moc chutnala). Čas si
vyplnily scénkami, luštěním tajenky, noční
vycházkou, diskotékou a nechyběl ani
bobřík odvahy.
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Rozsvěcení vánočního stromečku
Vystoupením přispěly děti z ŠD a MŠ se svými učitelkami ke krásné adventní atmosféře při
rozsvěcení vánočního stromečku v Perninku v neděli 3. 12. Za odměnu obdržely valouny
stříbra od krušnohorského Permoníka. Děkujeme!
Školní sportování a exkurze
Máme radost z úspěchu našich hochů z 2. stupně v malé kopané v rámci AŠSK. Umístili se na
prostředním 3. místě a dokázali, že jsou schopni konkurovat i větším školám. Velkou oporu
mělo soudržné mužstvo v žácích Vaškovi Léblovi, Michalu Rudincovi a Ondrovi Dudovi a
samozřejmě ve svém kouči panu učiteli Michalu Jelínkovi.
Škola se chystá v prosinci na další sportovní klání ve florbalu, kterého se zúčastní vybraní žáci
1. i 2. stupně. Budeme opět držet palce.
V prosinci se také vydá část našich žáků z 1. stupně do sousedního Německa, kde se spolu
s abertamskými a německými vrstevníky zúčastní vánočního tvořeni v ekologickém centru
Hohenberg.
Další exkurzi plánuje škola pro naše osmáky a deváťáky, kteří se pojedou podívat do firmy
WITTE v rámci profesního vzdělávání a zároveň navštíví muzeum v Nejdku.
Blížící se vánoční svátky vyvrcholí ve škole tradičním vánočním plesem dne 22. 12.
organizovaným tradičně žáky deváté třídy. Již se moc těšíme.
Hana Schadeová, Vlasta Polanská, Dana Osičková
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TJ Sokol Pernink
Dorost TJ Sokol Pernink/TJ Jáchymov
Podzim 2017 v Krajské soutěži dorostu
Dorost třetím rokem hraje v KSD a pokaždé úspěšně. Letos po podzimu jsme na krásném 1.
místě. Velkou zásluhu na tom mají trenéři Václav Mašek a Viliam Hanšut, kterým moc
děkujeme. Velké poděkování patří také sponzorovi Obci Pernink a paní starostce Jitce Tůmové.
Děkujeme také panu Helmichovi z TJ Jáchymov a našim věrným fanouškům. Všem moc díky!
Pernink Pernink Lomnice Pernink Citice Pernink Pernink Sedlec Pernink -

Chodov
7:0 Čečák 3x, Klimm 2x, Jakab, Dressler
Plesná
13:2 Přindiš 4x, Klimm 3x, Čečák, Slach, Landiga, Jakab, Duda
Pernink
3:3 (PK 5-4) Klimm 2x, Olah
St. Role 11:3 Klimm 4x, Dressler 2x, Čečák 2x, Vlach, Jakab, Olah
Pernink
1:3 Klimm 2x, Janeczek
Chýše
5:5 (PK 4:1) Čečák 3x, Klimm 2x
Nové Sedlo 7:4 Klimm 4x, Jakab, Olah, Dressler
Pernink
0:8 Čečák 4x, Dressler, Vlach, Dibelka, Klimm
Habartov 24:0 Klimm 8x, Čečák 6x, Vlach 3x, Janeczek 3x, Dressler, Olah,
Kordík, Jakab
Nová Role - Pernink 2:4 Klimm 2x, Přindiš, Čečák

Nejlepším střelcem soutěže se stal Dan Klimm s 30 góly. Petr Čečák se s 21 góly umístil na 4.
místě.
Miroslav Hájek, vedoucí dorostu TJ Sokol Pernink

Kalendář akcí Pernink a okolí
12.12.2017

Hroznětín

Adventní koncert – pěvecký sbor GYBON

12.12.2017

Horní Blatná

Taneční odpoledne v hotelu Modrá hvězda

15.12.2017

Potůčky

16.12.2017

Boží Dar

16.12.2017
16. –
17.12.2017
23.12. 2017

Horní Blatná

Vánoční koncert
Krušnohorský adventní pochod B.Dar –
Oberwiesenthal
Adventní koncert Chorea Nova

Vejprty-Bärenstein

Vánoční trhy

Pernink

Betlémské světlo

28.12.2017

Pernink

Vánoční koncert v kostele

28.12.2017

Horní Blatná

Vánoční koncert ROHÁČI

01.01.2018

Pernink

Novoroční vycházka

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

Tradiční český výrobce kuchyňského zboží přijme do provozovny
v ABERTAMECH pro připravované rozšíření výroby

VÝROBNÍ DĚLNÍK/DĚLNICE
pro navěšování výrobků na galvanickou linku

Nabízíme: stabilní zázemí zavedené firmy
pravidelný příjem
týden dovolené nad rámec ZP
příspěvek na stravu
možnost pracovat na částečný úvazek
další benefity garantované kolektivní smlouvou

Bližší informace na tel. čísle 353 403 302, 724 029 688, vitvarova@blex.cz
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Výběrové řízení na pronájem penzionu s restaurací
v majetku Obce Vysoká Pec
Vyhlašovatel: Obec Vysoká Pec, IČ: 00872083, se sídlem Vysoká Pec 109, 36221 Nejdek,
tel: 606 622 835, email: info@vysokapec.eu
Předmět vyhlášení: pronájem nebytového prostoru penzionu a restaurace Sportka, budova čp.
50 na st. p. č. 59 v k. ú. Vysoká Pec u Nejdku v majetku Obce Vysoká Pec, zastavěná plocha
cca 320 m2 (dále jen „penzion“), rozsah vnitřního vybavení bude stanoven při prohlídce
objektu.
Kvalifikační předpoklady:
• uchazeč doloží úředně ověřenou kopii živnostenského listu, případně výpis z obchod-ního
rejstříku pro danou činnost, který není starší 1 měsíce
• uchazeč - fyzická osoba doloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne
starší 3 měsíců
• potvrzení o bezdlužnosti u Finančního úřadu, ČSSZ a zdravotních pojišťoven
Požadavky vyhlašovatele:
• provozování restaurace a penzionu
• nájemné ve výši 6 000,- Kč měsíčně, bez služeb a energií, pronajímatel není plátce DPH
• nájemní smlouva na dobu neurčitou
• zákaz kouření v celém objektu a jeho příslušenství včetně provozních místností
• minimální provoz v letním období 6 dnů v týdnu, v zimním období 5 dnů v týdnu, otevírací
doba do 22 hodin, pátek a sobota do 24 hodin
• svépomocný provoz objektu a drobnou údržbu provozního vybavení hradí na svůj účet nájemce
• po dohodě přednostní pořádání naplánovaných obecních akci – např. mikulášská besídka,
masopustní zábava, lampionový průvod a podobně
• předložení podnikatelského záměru včetně cenové hladiny poskytovaných služeb, rámcové
představení jídelního a nápojového lístku a případné plánované kulturně společenské akce
• předložení investičního záměru vybavení provozovny
Informace pro zájemce:
• na základě předloženého investičního záměru a po dohodě možnost spolupodílení obce při
investici na vybavení provozovny
• předpokládaný termín zahájení provozu od 5. ledna 2018, nebo po dohodě se současným
nájemcem
• možnost ubytování ve služebních prostorách v objektu
• prohlídka objektu po dohodě na tel.č. 606 622 835
• nabídka bude doručena nejpozději do 27. 12. 2017 do 17:00 hod. do kanceláře obecního úřadu
Vysoká Pec (rozhoduje datum a čas doručení)
• nabídka bude v zalepené obálce s popisem: „Nabídka - pronájem penzionu Sportka“
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• účastník výběrového řízení bere na vědomí, že Obec Vysoká Pec je povinna poskytovat
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Účastník souhlasí se zveřejněním veškerých informací obsažených
v nabídce.
• vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit či nevybrat žádného zájemce.
• uzavření definitivní nájemní smlouvy podléhá rozhodnutí Zastupitelstva obce Vysoká Pec.
• toto výběrové řízení není veřejnou zakázkou ve smyslu příslušných právních předpisů, ani
veřejnou soutěží ve smyslu občanského zákoníku.
Tomáš Hüttner, starosta obce Vysoká Pec

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:
S

VYKUPUJEME:

Brikety (srn)
Uhlí mostecké, ledvické, polské
Dřevo
Pytlovaná paliva
Písek, štěrk

- barevné kovy
- železný šrot
- některé druhy papíru
st, pá 10.00 – 16.00
so 9.00 – 12.00
Výkupna Limnická Nejdek
(pod garážemi)

PALIVA VÁŽENA NA ELEKTRONICKÉ VÁZE

Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR E 20101v 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 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 34, číslo 12, vydáno 12. 12. 2017
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Od 18:00 hodin

Vstupné: 55,- (děti 25,-)

Sobota 6.1. AUTA 3 (Cars 3; USA 2017) Animovaný
Legendární závoďák Blesk McQueen (v českém znění Richard Krajčo) z ničeho nic zjistí, že
ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nade vše miluje. Zpátky
do hry mu může pomoci pouze mladá talentovaná trenérka Cruz Ramirezová, která by sama
chtěla prorazit, a vzpomínky na báječného Doktora Hudsona Horneta. Slavný závoďák s číslem
95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa. Režie: Brian
Fee. Mládeži přístupno. Délka filmu: 109 min. Český dabing
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 13.1. MILADA (ČR 2017) Životopisný, drama, historický
Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha
lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž osobnost a životě byly
morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým
svědomím než srdcem, a to i za cenu ohrožení vlastní rodiny a sebe sama…Hrají: Ayelet Zurer,
Robert Gant, Vica Kerekes, Vladimír Javorský, Igor Orozovič, Aňa Geislerová, Jiří Vyorálek,
Karel Dobrý, Petr Lněnička, Taťjana Medvecká, Jitka Smutná, Ivana Chýlková, Hana
Vagnerová, Marián Mitaš, Jan Přeučil a další. Režie: David Mrnka.
Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 130 min.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 20.1. EMOJI VE FILMU (The Emoji Movie; USA 2017) Animovaný
Emoji ve filmu vás vůbec poprvé zavedou do tajného světa uvnitř vašeho mobilu. V aplikaci
pro textové zprávy se ukrývá Textopolis, bujná metropole, ve které žijí vaši
oblíbení Emoji v naději, že se jednou dostanou do zprávy. Každý z Emoji má jen jeden výraz,
až na smajlíka jménem Gene, který má výraz vícevýznamový. To je ovšem problém, a tak
se Gene rozhodne stát „normálním.“ Pomocnou ruku mu nabídne Hi-5 a nechvalně proslulá
hackerka Jailbreak. Společně se vydají na cestu skrz aplikace, které jsou každá vlastním,
zábavným světem, aby našli Kód, který může Gena opravit. Celému mobilu však začne hrozit
veliké nebezpeční a jen tahle trojice může svět smajlíků zachránit, než bude nadobro vymazán.
V českém znění: Gene – Matouš Ruml, Hi-5 - Jan Dolanský, Jailbreak – Vendula Příhodová,
Smajlice – Tereza Bebarová, Mel Pche – Václav Vydra, Mary Pche – Jana Boušková, Bobek –
Jan Přeučil, Akiko Glitter – Dara Rolins, Troll – Martin Písařík, Alex – Matěj Převrátil ad.
Režie: Anthony Leondis. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 91 min. Český dabing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 27.1. ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR (ČR 2017) Tragikomedie
Druhý film autorského projektu Hřebejk-Jarchovský. Tento příběh se odehrává na pozadí
převratných událostí v letech 1947-1953. Hlavní roli zde hraje majitel noblesního kadeřnického
salonu Valentino v centru Prahy Otto Bock (Jiří Macháček) a jeho rodina, kterou zde
zaměstnává. Podnik je smyslem a naplněním jeho života, po všech válečných útrapách se sem
vrací jako uznávaný šéf se svou manželkou Elou (Gabriela Míčová) a jejími sestrami
Bedřiškou (Klára Melíšková) a Vilmou (Aňa Geislerová). Sestry společně přežily válku a
německou okupaci a staraly se o malé děti, zatímco jejich manželé byli zatčeni za
protinacistický odboj. Teď všichni s ohromným úsilím realizují svůj sen, jenže přichází zlom
po únorovém komunistickém puči. Ottova firma je vyvlastněna státem a jemu se podruhé v
životě rozpadá svět. Tentokrát jsou však důsledky fatální…
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 125 min.
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