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Vážení a milí spoluobčané, 

na první prosincovou neděli vyšel letos 1. Advent, a tak jsme se opět sešli u tradičního rozsvícení 
vánočního stromku. Letos to bylo bohužel za deště, přesto jste akci hojně navštívili a za to bych 
Vám všem chtěla poděkovat. Bylo moc milé se s Vámi pozdravit v tomto předvánočním čase. 

Také mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří se na zorganizování akce podíleli, ať už to byli naši 
neúnavní dobrovolní hasiči, děti z naší základní a mateřské školy s paními učitelkami, členové 
divadla Kopec s krásným vystoupením živého Betlému a hudebním doprovodem našich zpěváčků, 
také naši prodejci, kteří Vám nabídli svoje výrobky, děvčata u soutěže o nejlepší perník a další.  
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Poděkování patří i našim sponzorům: Honzovi Tůmovi a restauraci Tina, Martině a Rendovi 
z restaurace Plzeňka. Velká gratulace pak letí nejen vítězům letošní soutěže o nejlepší perninský 
perník, ale všem, kteří napekli, nazdobili a soutěžili.  

Konec roku se blíží a je třeba se tedy ohlédnout, jak se nám dařilo, zda to, co jsme si naplánovali, 
jsme splnili. Ač se to zdálo být zcela nemožné, podařilo se dokončit opravu chodníků 
v Jáchymovské ulici a na TGM a také opravu živičného povrchu v Kostelní ulici. Na tyto dvě akce 
jsme obdrželi dotaci z Karlovarského kraje ve výši 202 tis. Kč a 250 tis. Kč, celkové náklady za 
chodníky činily 1 827 070 Kč a za Kostelní 717 323 Kč, osazení obrubníků v Kostelní stálo 258 452 
Kč, obě akce prováděla firma Colas CZ, a.s. Další akcí, kterou jsme zdárně dokončili bylo 
odvodnění budovy školní družiny, kterou prováděla firma pana Františka Štefana za 775 535 Kč. Ve 
spolupráci se Svazkem obcí Bystřice jsme vybudovali novou cyklostezku mezi naší obcí a městem 
Horní Blatná za 3 978 583 Kč a musím konstatovat, že je velmi využívána, bohužel nejen cyklisty a 
pěšími. Podařilo se nám zlikvidovat ostudu na Nejdecké ulici, bývalý Pragocar, uzavřeli jsme 
smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci přístupové cesty a inženýrských sítí k pozemkům pro 
stavbu rodinných domů v Nádražní ulici, nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci na novou 
elektroinstalaci do našeho kina. Pořádali jsme spousty kulturních a společenských akcí – 
reprezentační ples obce, pálení čarodějnic, dětský den, řezbářský víkend, běh od OÚ na vlak, 
slavnosti obce u fontány, bavili jsme se při divadelních představeních divadla Kopec a Konvalinek, 
potěšily nás děti z naší školy a školky svojí akademií. A když už zmiňuji naši školu, tak bychom Vás 
všechny rádi pozvali na Vánoční vystoupení školní družiny a mateřské školky, které se bude konat 
ve čtvrtek 13. prosince od 16.00 hod. v našem kině.  

A ještě jedno pozvání bych tady měla, tentokrát do kostela Nejsvětější Trojice na Vánoční 
koncert tentokrát s Merklínským pěveckým souborem, který se bude konat ve čtvrtek 27. 12. 
od 18.00 hod. 

Závěrem mi dovolte, milí spoluobčané, bych Vám všem popřála krásné Vánoce, ať Vás všechny 
tímto nejkrásnějším časem provází klid a pohoda ve Vašich rodinách, našim dětem přeji, ať pod 
stromečkem najdou takové dárky, ze kterých budou mít tu opravdovou radost. A nám všem pak 
přeji, nejen v tomto čase, ale i po celý nadcházející rok 2019 pevné zdraví, také trochu toho 
nezbytného štěstí a spousty lásky. 

       Vaše starostka 

 

        Usnesení 2. zasedání zastupitelstva ze dne 19.11. 2018  
 
 

1/2/18 ZO určuje ověřovatele zápisu pana ing. Ladislava Vetešníka a Martina Lišku   pořizovatele 
zápisu pak paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl 
přijat. 

2/2/18 ZO schvaluje jednací řád ZO Pernink  pro volební roky 2018-2022. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat 

3/2/18 ZO schvaluje program jednání 2. Zasedání včetně jeho doplnění o Lesy ČR Dohoda o výši 
úhrady za přenechání práva na využití pozemků k výkonu práva myslivosti , darovací smlouva na 
p.p.č. 976/38, umístění DZ B28 zákaz zastavení v Karlovarské ul., schválení člneů rady školy  
v bodě různé  ukončení akcí chodníky a Kostelní ul.. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. Návrh byl přijat 

4/2/18 ZO bere na vědomí  provedenou kontrolu plnění usnesení 41. zasedání volebního období 
2014-2018 a 1. zasedání volebního období 2018-2022. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. Návrh byl přijat. 
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5/2/18 ZO bere na vědomí plnění hospodaření obce k 30.9.2018. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 

6/2/18 ZO bere na vědomí plnění hospodaření ZŠ a MŠ Pernink p.o. k 30.9.2018. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 

7/2/18 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink p.o. zvýšit příspěvek z rozpočtu obce 2018 na mzdy a odvody 
ve výši Kč 184960,-. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas p. Doležel. Návrh byl 
přijat. 

8/2/18 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink p.o. zvýšení částek za stravné, a to od 1.1.2019 dle 
předloženého návrhu, který je nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 8 hlasů,  
proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 

9/2/18 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink, p.o. odpisový plán na rok 2018, který je nedílnou součástí 
zápisu jako příloha č. 2. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 

10/2/18 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018 dle předloženého položkového členění, které 
je  nedílnou součástí zápisu jako příloha č. 3. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
Návrh byl přijat. 

11/2/18 ZO schvaluje předloženou Smlouvu o dílo s firmou BPO spol. s r.o., se sídlem Lidická 
1239, 36301 Ostrov, IČ 18224920, DIČ CZ18224920  na zpracování projektové dokumentace 
s názvem „Přístupová cesta k pozemkům určených pro stavbu rodinných domů v Perninku“ za 
částku 309 tis. bez DPH a pověřuje starostku podpisem této smlouvy o dílo. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti nikdo,  zdržel se 1 p. Doležel. Návrh byl přijat. 

12/2/18 ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 782/23 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 

13/2/18 ZO schvaluje přijmout dar a to  p.p.č. 976/38 o výměře 45 m2 označenou geometrickým 
plánem č.   889-2979/2018 a pověřuje starostku obce podpisem darovací smlouvy. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 

14/2/18 ZO bere na vědomí předložené vyúčtování příspěvku z rozpočtu obce za rok 2018 ve výši 
30000,- Římskokatolické farnosti Ostrov na opravu kostela Nejsvětější Trojice v Perninku. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl přijat 

15/2/18 ZO schvaluje uzavřít Dohodu o výši úhrady za přenechání práva na využití pozemků 
k výkonu práva myslivosti s Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový 
Hradec Králové, PSČ 50008, IČ 42196451, DIČCZ42196451  ve výši Kč 3851,- a pověřuje 
starostku podpisem této dohody. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. Návrh byl 
přijat. 

16/2/18 ZO schvaluje a volí za členy Rady školy: pana Mgr. Michala Jelínka, pana Petra Groha a 
pana Jana Dvořáka. Hlasování: pro 8 hlasů, proti nikdo zdržel se nikdo. Návrh byl přijat. 

3. Zasedání ZO Pernink se bude konat v pondělí 17.12.2018. 

 

                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 
UPOZORŇUJEME,  ŽE PLATBY V HOTOVOSTI  PRO ROK 2018 

PŘIJÍMÁME  POUZE  DO STŘEDY  19.12. 2018  DO  15.00  HODIN. 



 4 

                    Zprávy ze základní školy  
 

 

Sportovní zprávy 

V měsíci listopadu se nakupily termíny 
sportovních klání AŠSK.  Smíšené družstvo 
žáků 2. stupně se utkalo v pátek 9.11. ve 
stolním tenise na ZŠ Konečná v Karlových 
Varech. Tam vyjeli i kluci a dívky na turnaje 
ve florbalu ve středu a čtvrtek. Zejména dívky 
si vedly velmi dobře, když se z bezmála 20 
družstev vyšplhaly na 5.-8. místo. Velká 
gratulace v tak silné konkurenci!  Za 
florbalem  tentokrát do ostrovské sportovní 
haly vyjeli dívky a kluci z 6. a 7. třídy 19. a 
20. listopadu, aby se utkali s mnohem 
silnějším soupeřem. Všechna čest! Poslední 
sportovní výjezd  absolvovali deváťáci ve 
čtvrtek 29. listopadu, které nezaskočili  
důraznější protivníci v malé kopané, ale 
nastupující krutý mráz doprovázející naše 
sportovce na dlouhé cestě domů. Ale vydrželi! 

Mateřská školka na svatomartinských 
slavnostech v Johanngeorgenstadtu 

 

V úterý 13. listopadu se v odpoledních 
hodinách vydaly děti z MŠ spolu s rodiči a 

v doprovodu paní učitelky, ředitelky školy na 
další poznávací výlet do sousedního Německa. 
Evangelická mateřská školka „Duha“ nás 
pozvala na  oslavu svatého Martina. 
V krásném a teplém kostele jsme se díky 
vystoupení německých dětí a díky překladu, 
který nám připravila paní ředitelka Heike 
Unger, mohli seznámit s příběhem vojáka 
Martina, který se rozhodl pomáhat lidem. A 
také o tom, proč je svatomartinský svátek 
spojován s husou a proč se vydávají lidé se 
svítilnami, dnes s lampiony, na obchůzku, tak 
podobnou našemu lampionovému průvodu. 
Ve společenském sále budovy školky jsme se 
posilnili teplým nápojem se sušenkami a 
někteří i lahodnými párky. Atmosféru nám 
zpříjemňoval místní pozounový  orchestr. 
Cesta zpátky již nenápadně připomínala blížící 
se adventní svátky , autem se linuly vánoční 
texty, písničky a básničky, které bravurně 
zvládala zadní řada malých, šikovných 
spolujezdkyň. Těšte se na jejich vystoupení! 
Těšíme se i na pokračování spolupráce 
s německými dětmi a jejich rodiči,  které jsme 
pozvali k nám na naše české Velikonoce. 

Projekt   - Šablony II 

V pátek 16.11. jsme ve škole zahájili první 
z deseti naplánovaných školních projektů 
z Šablon II, který jsme zaměřili na moderní 
technologie  a budoucí profesní zaměření a 
zároveň spojili se soutěžní výzvou. Jedná se o 
společné vedení projektového dne pedagogem 
ZŠ a odborníkem z praxe, kdy oba (pedagog a 
odborník) připraví a vedou projektovou výuku 
ve vzájemné spolupráci.  Součástí spolupráce 
je uplatnění principu 3 S (společné plánování, 
společná výuka, společná reflexe). Projekt je 
pro žáky chápán jako komplexní pracovní 
úkol, při němž žáci samostatně řeší určitý 
problém (problémový úkol, problémovou 
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situaci). Pomocí této výukové metody jsou 
žáci vedeni k samostatnému zpracování 
určitých komplexních úkolů či řešení 
problémů spjatých s životní realitou. Každý 
účastník má v projektu svou individuální roli a 
úkol, za který nese zodpovědnost.   Žáci se učí 
samostatnému řešení úkolů, vzájemné 
spolupráci a respektu, odpovědnosti, 
využívání svých znalostí, práci s různými 
informačními zdroji a řešení problémů. Žáci 
dále rozvíjejí své komunikační dovednosti, 
rozvíjejí svou tvořivost, aktivitu a fantazii. 
Žáci hledali informace v zadaném tématu, 
rozhodovali se ve skupině o zpracování 
zadání, plánovali a vytvářeli videozáznam 
pomocí tabletů a vzájemně si pod vedením 
hodnotili výsledky svého snažení. Nadšení 
v průběhu dne a soustředěná týmová práce 
překvapila nejen pozorovatele, ale i samotné 
aktéry projektového dne. Těšíme se na další 
podobné akce.  

Hrajeme si s tóny 

Tak znělo téma výchovného koncertu pro naše 
žáčky na 1. stupni, kteří se vypravili za 
hudebním zážitkem opět do Lázní III. v 
Karlových Varech, aby se tentokrát jejich 
pozornost zaměřila na hudebníky, kteří nesedí 
v první řadě, ale jsou stejně důležití pro celý 
orchestr, například na hráče na fagot a lesní 
roh. Nechyběl ani známý průvodce 
výchovných koncertů Viktor Braunreiter, díky 
němuž nabývá celé představení na zajímavosti 
i zábavnosti. Další koncert již čeká v lednu na 
starší žáky. 

Školská rada 

Během listopadu  byly uskutečněny volby do 
Školské rady Základní školy a mateřské školy  
Pernink, p. o. Podle volebního řádu se volí 

v naší škole po třech členech  z řad pedagogů, 
zákonných zástupců a 3 členové za zřizovatele 
školy. Výsledky voleb a podklady k nim jsou 
k dispozici u ředitelky školy. Školská rada se 
sejde dne 10.12.2018  na 1 .schůzi v novém 
složení. 

Za pedagogy Hana Dlouhá  
 Hana Schadeová 
 Ilona Höhnlová 
Za zřizovatele Petr Groh 
 Michal Jelínek 
 Jan Dvořák 
Za rodiče Michaela Dáňová 
 Eva Kunstová  
 Kateřina Štauberová 
 

Školská rada je orgán školy umožňující 
zákonným zástupcům nezletilých žáků, 
zletilým žákům a studentům, pedagogickým 
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším 
osobám podílet se na správě školy dle 
Školského zákona 561/2004 § 167 a 168. 
 

Exkurze do adventní Prahy a blížící se 
Vánoce 

V pondělí 3.12. zorganizovala paní učitelka 
Iveta Dibelková pro žáky 2. stupně exkurzi do 
hlavního města. Pestrý program, několik 
kilometrů v nohách a předvánoční atmosféra 
byly příjemným i náročným zpestřením 
prosincového adventního času.  

Vyzdobená škola, venkovní vánoční dekorace  
z dílny badatelského klubu  a školní družiny 
už neodbytně  a svátečně poukazují na blížící 
se svátky a konec roku 2018.   Vánočním 
koncertem 13.12. a vánočním plesem 21.12. se  
naladíme do krásných dní pohody mezi 
nejbližšími, abychom se opět   setkali  v 
novém roce s novými předsevzetími. 

 

KRÁSNÉ VÁNOCE A VŠEM I ŠKOLE PŘÍZNIVÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2019 

Přejí zaměstnanci školy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        TJ Sokol Pernink  

 
 
Okresní přebor mužů - Podzim 
2018/19 

První polovinu sezony zvládli fotbalisté 

Sokolu Pernink dobře. Průběžné 8. místo 

odráží naše očekávání hrát v polovině 

tabulky. Do našeho týmu se výborně 

zapracovali jak naši bývalí dorostenci 

(Čečák, Hanšut, Mašek ml.), tak noví hráči. 

Tomáš Košťál se stal nejlepším střelcem v 

polovině soutěže se 16 zásahy. Poděkování 

patří všem, kteří nás podporují a fandí nám.  

Za TJ Sokol Pernink Karel Kunst 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 

A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

pořádají 

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ 

ve čtvrtek 13. prosince 

od 16 hodin v kině Pernink 

Všichni jste srdečně zváni 
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Soutěž o nejlepší perninský perník 
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Víte že …  

 

Tuky  jsou velký problém pro kanalizaci 

 

Ucpaná kanalizace, havárie kanalizačních čerpacích stanic či poškozené potrubí, i takový scénář 

mohou mít vánoční svátky. Riskují ho všichni, kdo do kuchyňských dřezů nebo záchodových mís 

vylévají použité kuchyňské tuky.  

Těch už letos na každou čistírnu odpadních vod přiteklo bezmála sto tun. Na další velkou dávku se 
vodohospodáři připravují právě teď, v období vánočních svátků, kdy tradičně zaznamenávají vyšší 
výskyt tuků v kanalizaci a následně pak na čistírnách odpadních vod. Potravinářské tuky a oleje 
z přípravy tradiční štědrovečerní hostiny přitom mohou způsobit v kanalizačním systému závažné 
problémy. 

Po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další 
příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci, obalují sondy, které ovládají 
chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny 
a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra a dojde k 
úplnému ucpání kanalizace. Následně musí provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést 
čištění kanalizace kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků rozplaví a zachytí a 
ten je pak odvezen na skládku. Stejně tak tuk působí i problémy v samotném procesu čištění na 
čistírnách odpadních vod a to tím, že prochází čistírnou a zhoršuje vlastnosti aktivovaného kalu a 
následně tedy i odtokové parametry odpadní vody do recipientu. 

Řešení pro domácnosti: 

Kanalizační řád nezakazuje vypouštět vodu s tuky z domácností, ale povolené koncentrace tuků ve 
vypouštěné splaškové vodě jsou tak nízké, že z nich zákaz vylévání tuků do odpadů vyplývá. 
V případě nakládání s kuchyňskými odpady v domácnostech je rozumné oleje a tuky přendat 
například do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelít do PET lahve či láhve od oleje a odevzdat 
jako tříděný odpad. 

Na problematiku předmětů a látek, které do kanalizace nepatří, upozorňuje projekt DOODPADU. 
Jeho cílem je poučit veřejnost, že toaleta není odpadkový koš. Zájemci se dozvědí nejen, jak správně 
zacházet s použitými oleji a tuky z domácností, ale i dalšími věcmi, které často končí v toaletách 
a dřezech. Informace najdete na www.doodpadu.cz. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku 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 35, číslo 12, vydáno 6. 12. 2018 
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Obec Pernink Vás srdečně zve na 

Vánoční koncert s koledami  

v podání Merklínského pěveckého sboru, 

který se uskuteční  

ve čtvrtek 27. prosince 2018 

v 18:00 hodin 

v kostele Nejsvětější Trojice v Perninku 

 

 
Vstupné dobrovolné. 

 

 

 
 

 
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 neděli 23. prosince 

 (čas bude vyvěšen na dveřích kostela) 

Udělejte radost sobě i druhým! 
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                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

08.12.2018 Abertamy Mikulášská veselice 

08.12.2018 Boží Dar Ježíškovy vánoční trhy 

08.12.2018 Boží Dar Krušnohorský adventní pochod 

08.12.2018 Jáchymov DaD kvintet - adventní koncert 

12.12.2018 Nejdek Beseda s rodákem z Nejdku Herbertem Meinlem 

15.12.2018 Nejdek 
Krušnohorský vánoční jarmark + akce "Rozsviťme nejdeckou křížovou 
cestu" 

23.12.2018 Pernink Betlémské světlo - Kostel Nejsvětější Trojice 

23.12.2018 Ostrov Staroměstský advent 

27.12.2018 Pernink Vánoční koncert - Kostel Nejsvětější Trojice 

01.01.2019 Pernink Novoroční vycházka 

17.01.2019 Nejdek 
Petr Mikšíček a jeho Great Walks 10 + 11 "Temným hvozdem 
Kraslicka", "Sudetskými loukami západního Krušnohoří" 

30.01.2019 Boží Dar Světlušky - večerní závod v běhu na lyžích 

16.02.2019 Boží Dar Karlův běh 
 

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

 

                                                                                  Inzerce, služby 
 

 

 

Škola běžek 

chcete se zdokonalit v technice jízdy na běžkách? 

Přidejte se do našeho kurzu 11. – 13. 1. 2019 nebo 25. - 27. 1. 2019. 

Škola bude probíhat v Perninku. 

Pro info. volejte 603 834 846  nebo pište na jitka.slavikova@post.cz 

Srdečně zve Jitka Slavíková a spol. 
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  Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

Sobota 5.1.    MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT  (USA 2018) Akční thriller 
Tom Cruise se vrací jako agent Ethan Hunt, muž na tu nejšpinavější práci, v akčním thrilleru 
Mission: Impossible – Fallout. Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich 
uspěl, okolnostem navzdory. Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci. Něco se 
pokazilo, past nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná světová 
velkoměsta. Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým týmem dokáže tragickou chybu napravit. Je 
však sám, kdo si to myslí. Do hry vstupují další hráči, kteří mu možná pomáhají, ale možná také 
sledují své vlastní zájmy, které jsou v rozporu s těmi Ethanovými. Rozdělení na kladné a záporné 
hrdiny nebude tentokrát vůbec jednoduché. V pozadí navíc čím dál rychleji utíká čas vstříc 
momentu, který dramaticky změní mapu světa…Dále hrají: Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Henry 
Cavill ad. Režie: Christopher McQuarrie. Doporučená přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 147 
min.  Český dabing. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 12.1.   ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ  (ČR 2018) Drama/komedie 
Dáš si ještě jedno? Úsměvy smutných mužů je celovečerní film podle stejnojmenného knižního 
bestselleru Josefa Formánka. Místy vtipný, místy smutný. Svou tragikomedii “o chlastu, vůli a 
vesmíru” vypráví úspěšný spisovatel, který k práci i k mluvení s jinými lidmi potřebuje nejdříve jen 
skleničku a později i celou láhev. V léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy těch, kteří jsou, či 
donedávna byli, v pití alkoholu opravdovými mistry. A vznikají tu přátelství a situace, jež 
v obyčejném životě ani nejsou možné… Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Marika Šoposká, 
Ondřej Malý, Ivan Franěk, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková ad. Režie: Daniel Svátek. Doporučená 
přístupnost: od 12 let.    Délka filmu: ca. 92 min. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 19.1.  PŘÍBĚH KOČEK  (USA 2018) Animovaný/komedie/dobrodružný 
Devět životů, devětkrát větší zábava. Jsou především líné a všechno mají na háku, ale i kočky mají 
velká srdce, mají své legendy a dny, kdy zažívají neuvěřitelně věci. Jedno takové nevšední a doslova 
velkolepé dobrodružství ukáže nová animovaná komedie Příběh koček. Kocour Marvin se svým 
synem Samem to vyhráli. Žijí si na vysoké noze pohodlného domova, na svět koukají z výšky 
mrakodrapu a vůbec nic jim nechybí. Říká se, že kočky mají devět životů, a tihle kocouři využívají 
jenom ten první, spokojený a bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco zažít a malý 
kocourek by se navíc strašně rád podíval do pověstného ráje koček. Sestaví si vlastní létací stroj a 
vyráží na dobrodružství, o kterém se bude jednou vyprávět a točit filmy. Nasadí si brýle a je pryč! 
Režie: Gary Wang. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 90 min. Český dabing 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 26.1.  PAT A MAT ZNOVU V AKCI (ČR 2018) Animovaný, rodinný 

 „A je to opět tady“ Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci. Přestěhovali se do nových 
domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pat a Mata není nic problém, ať již 
se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu nové 
skalky… Scénář a režie: Marek Beneš. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 75 min.  


