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Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

dovolte mi, abych Vás informovala o novinkách, které se udály v poslední době. Dle zákona o 
odpadech jsme povinni od nového roku zajistit sběr použitých jedlých tuků a olejů z domácností. 
Zatím jsme připravili 2 odběrná místa, a to u obecního úřadu a v Rennerově ulici tam, kde se 
nacházejí kontejnery na separovaný odpad. Nádoba pro použitý jedlý olej a tuk je 240 l světlehnědá 
popelnice, na které je v přední části označeno, co se smí do popelnice vkládat. Pro Vaši informaci se 
jedná o použitý kuchyňský olej nebo tuk, který musíte doma slévat do PET lahví a následně pak tyto 
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UZAVŘENÉ PET lahve vhazovat do této popelnice. Použitý olej je pak určen k ekologické 
likvidaci, kterou pro naši obec zajišťuje firma Černohlávek oil. Do této nádoby nepatří: směsný 
komunální odpad, živočišné tuky jako je sádlo, lůj, motorový olej, plast (kromě lahví s olejem), 
sklo, papír, nápojové kartony, baterie, elektromateriál, textil, obuv, biologický odpad, 
zdravotnický materiál. Pokud byste zjistili únik oleje z těchto popelnic, oznamte vzniklou situaci 
na telefonní čísla: Firma Libor Černohlávek – 777 113 306, nebo na Obecní úřad Pernink – 728 369 
026. Děkujeme! 

Další novinkou v naší obci bude od dubna letošního roku změna provozovatele Pošty-Partner. Loni 
v říjnu se na obec obrátila Česká pošta, s. p., s tím, že současný provozovatel jim vypověděl smlouvu 
o provozování Pošty-Partner, a zda bychom neměli zájem  o provozování  této služby. Po několika 
měsíčním jednání s Českou poštou, s. p., se zastupitelstvo naší obce rozhodlo, že zajistíme provoz 
České pošty prostřednictvím Pošty-Partner, ale za určitých podmínek, které se nám s Českou poštou 
podařilo v lednu dojednat. Chtěla bych Vás tedy informovat, že nová provozovna Pošty Partner bude 
otevřena, jak už jsem psala, v dubnu letošního roku a najdete ji v přízemí obecního úřadu tam, kde 
bývala kamenná pobočka České pošty, s. p.  V pondělí 3. 2. 2020 proběhlo již konkrétní jednání 
s Českou poštou o podobě Pošty-Partner ohledně zajištění všech poštovních služeb, na které jste 
zvyklí. Také jsme vstoupili do jednání se Sazkou/Sportkou ohledně provozování terminálu 
v prostorách obecního úřadu tak, abyste mohli i tuto službu od dubna využívat. Věříme, že i toto 
jednání bude pozitivní a podaří se nám terminál pro sázející do termínu otevření zajistit. Další 
informace ohledně otevření Pošty-Partner najdete v příštím čísle našeho Zpravodaje. 

           -Vaše starostka – 

 

        Usnesení 15. zasedání zastupitelstva ze dne 20.1. 2020  
 
 
 
1/15/20 ZO určuje ověřovateli zápisu pana Jana Doležela a pana Václava Maška,  pořizovatelem 
zápisu pak paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 6 hlasů,  proti 0, zdržel se 1 hlas (p. Jan Doležel) 
Návrh byl přijat. 
 

2/15/20 ZO schvaluje program 15. Zasedání ZO Pernink včetně jeho doplnění o body 13. Smlouva o 
odběru bioodpadu a 14. Smlouva o odběru použitých tuků, 15. Výroční zpráva Obce Pernink za r. 
2019 dle zákona 106/1999 Sb. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

3/15/20 ZO bere na vědomí kontrolu plnění unesení 14. Zasedání ZO. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

4/15/20 ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2019 v předloženém položkovém členění, 
které je součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl 
přijat. 
 

5/15/20 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 v předloženém položkovém členění, které je 
součástí zápisu jako příloha č. 2. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

6/15/20 ZO schvaluje podání dotace na MMR na dobudování/obnovu veřejného dětského hřiště  na 
pozemku č. 287/10 v k.ú. Pernink  v majetku obce Pernink za předpokládanou částku Kč 500 tis. a 
pověřuje starostku vyřízením. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
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7/15/20 ZO schvaluje podání žádostí do POV na Krajský úřad Karlovarského kraje, a to podprogram 
č. 1 zateplení půdního prostoru a výměna oken v čp. 290   a podprogram č. 3 opravu živičného 
povrchu Meinlova ul.   a pověřuje starostku provedením. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0.  
Návrh byl přijat. 
 

8/15/20 ZO schvaluje provozování Pošty Partner od dubna 2020 Obcí Pernink a pověřuje starostku 
dalším jednáním s Českou poštou, s.p.. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (p. Alois 
Štauber). Návrh byl přijat. 
 

9/15/20 ZO schvaluje prodej p.p.č. 782/25 o výměře 650 m2 a 782/30 o výměře  302 m2 v k.ú. 
Pernink za nabídkovou cenu Kč 310000,- a pověřuje starostku obce podpisem kupní smlouvy, kdy 
náklady na převod pozemku ponese kupující, tj. úhradu původního geometrického plánu a návrh na 
vklad. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

10/15/20 ZO neschvaluje záměr  prodeje části pozemku č. 771/1 sousedící s p.p.č. 55/1, to vše v k.ú. 
Pernink. Hlasování:  pro 5 hlasů, proti 0, zdržel se 2 hlasy (ing. Ladislav Vetešník a Jan Doležel). 
Návrh byl přijat. 
 

11/15/20 ZO souhlasí s vytvořením v přízemní části domu čp. 308 jedné bytové jednotky 3+kk a  
jedné bytové jednotky 1+kk, v ostatních podlažích budou bytové jednotky 2+kk, celkem 6 bytových 
jednotek. Hlasování: pro 7 hlasů,  proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

12/15/20 ZO schvaluje uzavření smlouvy o odběru bioodpadu s firmou Zemědělská společnosti 
Jindřichovice sro, Jindřichovice 156, Kraslice, zastoupená jednatelem Ing. Petrem Zachardou  dle 
předloženého znění smlouvy za jednotkovou cenu Kč 5,-/t odpadu bez DPH, do smlouvy budou 
dodatkem doplněny  dny, kdy mohou přivést bioodpad občané s vlastní dopravou a pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

13/15/20 ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Černohlávek s.r.o., Církvice 57, 285 33 Církvice 
na odběr odpadu – jedlý olej a tuk, dle katalogu odpadů 20 01 25 za částku 500,- Kč bez DPH za 
jednu sběrnou nádobu ročně a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
14/15/20 ZO schvaluje výroční zprávu obce Pernink za rok 2019 dle zákona 106/1999 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, která je součástí zápisu jako příloha č. 3. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel 
se 0. Návrh byl přijat. 
 

15/15/20 ZO bere na vědomí předložené vyúčtování příspěvku do VSOZČ – realizace akce Pernink 
pod Kostelní horou – kanalizace a vodovodní řad. Hlasování pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh 
byl přijat. 
 

16/15/20 ZO schvaluje zapojení se Obce Pernink do podpory akce „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením 
vlajky Tibetu 12.3.2020. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

Následující zasedání bude 2. března 2020.  
 

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 37, číslo 2, vydáno 18.2. 2020 
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                    Zprávy ze základní školy  
 

 

Barevný den 

Vysvědčení rozdané, pochvaly rozdělené, děti již bez příznaků chřipkových bacilů, a tak jsme 
vykročili do druhého pololetí, krásně barevně. Vyhlásili jsme barevný a veselý den. Celý den se 
tvořilo vše jen v barvách. 1. stupeň byl rozdělen do tří družstev a své úkoly a zadání plnily statečně a 
zodpovědně. Družstvo modrých, žlutých a červených si zahráli človíčkové „Člověče nezlob se….“, 
motali bavlnkové pavučinky a kreslili Českou republiku, vše se vzájemnou spoluprácí. Na závěr byla 
i mlska.  

Čeká nás i kultura, v následujících dnech navštívíme muzeum „Objevy Leonarda da Vinciho“ a 
divadlo v Karlových Varech.  

V závěru měsíce únor se můžete těšit na „Masopustní průvod v maskách“. Přejeme všem žáčkům 
úspěšné druhé pololetí, a dny jsou plné krásných barevných dní! 

Základní škola Pernink 
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                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 

Statistika obyvatel 
 
Vážení spoluobčané, 
 
i letos pro Vás máme malou statistiku naší obce za uplynulý rok 2019 
 

• k 31.12.2019 žilo v Perninku 607 obyvatel, z toho 293 žen a 314 mužů 
• průměrný věk žen je 47 let a mužů 45 let. Celkový průměrný věk v obci je 45 let 
• v uplynulém roce se narodily celkem 4 děti a 16 obyvatel zemřelo 
• k trvalému pobytu v obci se během roku 2019 přihlásilo 24 osob a 28 osob se odstěhovalo 
• nejstarší ženě v obci je 98 let a nejstaršímu muži 97 let 

 
Přehled celkového počtu obyvatel obce Pernink za uplynulých 5 let   
 
rok 2015 - 637 obyvatel 
rok 2016 - 628 obyvatel 
rok 2017 - 628 obyvatel 
rok 2018 - 628 obyvatel 
rok 2019 - 607 obyvatel  

 

 

                                                                                                                Za OÚ Pernink – Klára Grohová 
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UUppoozzoorrňňuujjeemmee  oobbččaannyy,,  

  

žžee  ppooppllaattkkyy  zzaa  vvýývvoozz  ssmměěssnnééhhoo  kkoommuunnáállnnííhhoo  ooddppaadduu    
  

vv  22..  ppoolloolleettíí  22001199  
aa  

    ppooppllaatteekk  zzee  ppssůů  nnaa  rrookk  22002200  
  

llzzee  zzaappllaattiitt    
  

nneejjppoozzdděějjii  ddoo  2288..  úúnnoorraa  22002200    
  

vv  ppooddaatteellnněě  ((iinnffoocceennttrruu))  oobbeeccnnííhhoo  úúřřaadduu  vv  PPeerrnniinnkkuu    

nneebboo    

bankovním převodem  

Číslo účtu : 2520341/0100  

var.symbol: 3722 + č.p. nemovitosti (komun. odpad) 
             1341 + č.p. nemovitosti (poplatek ze psa) 

 

Pro bližší informace a výši částky k úhradě volejte na tel: 353 892 491 

 

    

                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

 

22. 2. 2020 Horní Blatná Blatenská desetihodinovka 

22. 2. 2020 Nejdek 14. Nejdecký ples 

24. 2. 2020 Ostrov Večer s perninskou bylinkářkou Katkou Bílkovou 

29. 2. 2020 Pernink Ples obce Pernink 

29. 2. 2020 Jáchymov Přednáška - Neznámý život opuštěných dolů 

14. 3. 2020 Jáchymov Přednáška - Knihovna latinské školy v Jáchymově 

14. 3. 2020 Pernink 112 let spolku zimních sportů - štafetový závod družstev v 

dobovém oblečení 

22. 3. 2020 Boží Dar Dámská jízda 
 

 

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

 

Vážení čtenáři rubriky Z kroniky Perninské,  
 
dnes se zaměříme na prameny popisující rok 1948. Tento kontroverzní rok je v kronice uveden 
jako: „Únor 1948 – mezník v dějinách lidstva. 
Vítězný únor byl závěrem první etapy vývoje čs. lidové demokracie. Byl dovršením pokojného 
přerůstání národní a demokratické revoluce v revoluci socialistickou. Veškerá moc přešla do rukou 
dělnické třídy, spojená pevným svazkem s pracujícími rolníky a inteligencí. KOMUNISTICKÁ 
STRANA ČESKOSLOVENSKA současně převzala veškerou vůdčí a iniciativní úlohu při dalším 
formování společnosti.“  

Tento odstavec asi postačí, abyste si udělali představu o dalším obsahu politicky zaměřených úvah. 
Vzhledem ke skutečnosti, že kronika byla psána v době, kdy mnoho věcí bylo ovlivněno ideologií 
jedné vládnoucí strany a nebyl dán prostor volným myšlenkám a úvahám, tak se domnívám, že i sám 
autor byl tímto ovlivněn. Nehodlám proto publikovat politické agitky a zaměřím se spíše na 
zajímavosti tehdejšího běžného života lidí z Perninku. 

V září 1948 byla provedena školní reorganizace, kdy správa bývalé měšťanky, nyní střední školy, 
byla oddělena od mateřské a národní školy, které získaly samotnou správu. V té době bylo na 
národní škole ve 2 třídách 74 žáků, z toho 29 německé národnosti, kdežto na střední škole bylo ve 4 
třídách 114 žáků, z toho 49 německé národnosti. 

 

 

Září 1945- slavnostní otevření školy za účasti jednotky čs.armády 

 

V říjnu 1948 byly ve střední škole zavedeny kroužky matematiky, jazyka českého a ruského, dále 
pak zájmové kroužky pro tělovýchovu a brannost, hudbu a zpěv. 

V prosinci 1948 MNV (místní národní výbor) zakoupil pro mateřskou a národní školu loutkové 
divadlo. 
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Začátkem roku 1949 nastal nový příliv obyvatel do horního Krušnohoří, ale již koncem roku 1949 se 
tento náhlý příliv obyvatel ukončil. 

V roce 1950 bylo v obci napočítáno celkem 1.375 občanů, z toho v samotném Perninku 1.287, 
v Rybné 71 a Bludné 18 obyvatel.  

Ve dnech 21-25.ledna 1949 se v Kraslicích uskutečnily první poválečné závody žactva v lyžování, 
kterých se zúčastnili též žáci střední školy z Perninku. V závodech získal 1. cenu ve skoku na lyžích 
Alois Fišer, druhým byl Jindřich Mach, oba žáci 4. ročníku měšťanky. Z dalších perninských žáků 
zvítězil v běhu na lyžích Josef Woisetchläger, ve slalomu pak zvítězil Ferdinand Kettner, třetí byl 
Alois Fišer a čtvrtý pak Alfréd Wagner. 

Za zmínku také stojí, že v roce 1946 byla založena TJ SOKOL (dříve TJ HRANIČÁŘ), která kromě 
kopané rozšířila svou činnost i na lyžařské sporty. V Horní Blatné v té době byla založena TJ 
TATRAN, která měla oddíl kopané. 
 

Ve školním roce 1949-50 už nedochází k rozlišování žáků německé národnosti, dále se už uvádí 
„jiné národnosti“. V tomto školním roce bylo na střední škole celkem 118 žáků, z toho 68 jiné 
národnosti. Žákovský internát byl přebudován pro 80 dětí, kterým vařily 2 kuchařky. V zimních 
měsících, kdy některé spádové obce byly odtrženy od Perninku následkem sněhových kalamit, tu 
bydlelo 15-20 dětí. Stálí „chovanci“ platili za stravu (5 jídel denně) a byt 350,-Kč měsíčně. Žáci, co 
chodili pouze na obědy, platili 150,-Kč. 

Dne 24. dubna 1950 bylo prvně vzpomenuto výročí obětí pochodu smrti na zdejším hřbitově, kde 
jsou dva hromadné hroby.  

V jarních měsících téhož roku žactvo střední školy vysázelo 36 tisíc stromků a rovněž se zúčastnilo 
prohlídky brambořišť k zneškodnění mandelinky bramborové. Tehdejší stav učitelů střední školy byl 
tento: ředitel školy Jan Kučera, členové učitelského sboru Ladislav Šnajdr, Jiří Janisch, Pavel Hanč, 
Irena Hamplová, Eliška Růžičková, František Růžička. 

Během školních prázdnin roku 1950 byla budova školy přeměněna na ozdravovnu pro děti 
jáchymovského okresu. 

K 1. září bylo na střední školu zapsáno 127 žáků, z toho 60 chlapců a 67 dívek. Současně byl pro 
tento školní rok vyhlášen boj proti propadání. 

V říjnu tohoto roku zakoupilo sdružení rodičů a přátel školy v Perninku rozhlasovou ústřednu v ceně 
18.550,- Kčs. 

Nový školní rok 1950/51 znamenal sloučení národní a střední školy v jednotnou devítiletou školu 
(ZDŠ). Díky spádovým obcím měla škola tento školní rok celkem 270 žáků.  

1. listopadu 1951 byla při škole zřízena Družina mládeže pro žáky zaměstnaných matek. 

Rok 1952 byl ve znamení neutuchajícího budování socialismu. V oblasti Perninku to byly především 
lesní plochy, které byly ozdravovány novými porosty (původní byly vytěženy pro průmysl či byly 
ničeny častými poryvy větru). Ve dnech 21-30. dubna se díky zalesňovacím brigádám podařilo 
zalesnit 9 hektarů půdy a vysázet 9.500 sazenic smrku a 5.230 buku.  
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1. máj 1952 byl v Perninku slaven za velké účasti občanů z okolních obcí tak i ze samého Perninku. 
Pionýrská organizace měla v té době 58 členů. 

Takto začíná část kroniky věnovaná roku 1953: 

„Těžká ztráta postihla československý lid dne 14. března 1953 úmrtím Klementa GOTTWALDA.“ 

Nicméně jednalo se o poslední rok První pětiletky a stav žactva v tomto roce čítal 299 žáků. V tomto 
roce byla provedena 2. měnová reforma, která definitivně likvidovala dosud vázané vklady a to 
výměnou 1:50, bylo zrušeno přídělové hospodářství a hodnota 1 koruny čs. byla stanovena na 
0,123426 gramu ryzího zlata. 

To by bylo pro dnešní vydání vše a příště budeme pokračovat v letech 1954 a dál. 

Zpracoval: Ladislav Vetešník 

Použitá literatura: KRONIKA PERNINSKÁ KNIHA PRVNÍ -1988 str.62-69, KRONIKA 
PERNINSKÁ KNIHA DRUHÁ od roku 1988 str.154-155, Fotoalbum – obrazový archiv III. 
Historie obce Pernink 

 

 

 

 

 Oslavy 1. máje 1948 
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                    PČR informuje  
 
 
Seniore pozor na podvodníky 

Preventisté Karlovarského kraje by rádi upozornili zejména seniory na podvodníky, kteří se snaží 
vloudit do jejich blízkosti, a to z jediného důvodu, podvést je a okrást.  

Bohužel k podvodům a krádežím dnes už nedochází jen při návštěvách podvodníků, kteří se 
vydávají např. za revizory plynu apod., ale i za zavřenými dveřmi Vašeho obydlí. Podvodníci se 
s Vámi mohou spojit prostřednictvím telefonu nebo v některých případech i prostřednictvím 
internetu. Mezi časté praktiky patří např. telefonáty podvodníků, kteří se vydávají za rodinné 
příslušníky a žádají o finanční prostředky, jenž si u nich vyzvedne jejich kamarád. Buďte proto 
obezřetní, s kým komunikujete a v případě, že Vás někdo požádá o pomoc, zejména o tu finanční, 
dejte si pozor.  

V případě, že Vás někdo kontaktuje prostřednictvím telefonu: 

• S cizími lidmi se nebavte. 
• Nikomu do telefonu neuvádějte své osobní údaje. 
• Prostřednictvím telefonu  nikomu nesdělujte čísla faktur služeb, které máte zprostředkovány.  
• Podvodníci se na Vás mohou obrátit i pod záminkou vašich příbuzných v nouzi, vše si raději 

dopředu ověřte, než někomu svěříte své mnohdy celoživotní úspory, může se jednat o 
podvod.  Zdánlivě Vás může kontaktovat z neznámého čísla Váš vnuk/vnučka s žádostí o 
zapůjčení peněz na výhodnou koupi vozidla.  

V případě, že někdo zaklepe na dveře Vašeho bytu:  

• Neotvírejte dveře, pokud nevíte, kdo je za nimi. Vaše bezpečí může ochránit panoramatické 
kukátko nebo bezpečnostní řetízek na dveře.  

• Jestli na Vás zvoní opravář a nebyli jste o jeho návštěvě předem informováni, dveře 
neotvírejte.  

• Podvodníci za Vámi mohou přijít např. i se záminkou výhry v loterii, či přeplatků energií.  
• Buďte obezřetní i v případě, že Vás osloví někdo se záminkou zatelefonování kvůli poruše na 

vozidle. 
• Nepodléhejte vidině levného nákupu nebo zprostředkování levnějších služeb, ve většině 

případů se jedná o podvod.  
• Nesdělujte nikomu cizímu své osobní údaje.  
• Nikomu neukazujte, kde máte uložené úspory.  

Vždy, než někomu svěříte jakoukoli finanční částku, si danou situaci ověřte buď u svých příbuzných, 
nebo u zprostředkovatele jednotlivých služeb. Neboť v případě, že z Vás podvodníci nevylákají 
peníze přímo, najdou si jiný způsob jak Vás okrást.  

 
nprap. Mgr. Věra Hnátková 
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje  
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  Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

Sobota 7.3. OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON (VB, USA, Francie 
2019)  Rodinný, animovaný, komedie 
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve zbrusu novém filmovém 
dobrodružství. Protože má Shaun jako vždy plná kopýtka práce s drážděním farmáře a Bitzera, ani si 
nevšimne podivných světel oznamujících tajemného návštěvníka z jiné galaxie…Držte si klobouky, 
vydáváme se na vzrušující sci-fi dobrodružství z Mossy Bottom až do hlubokého vesmíru. Jo a cesta 
tam vede skrz automyčku! Hrají: Shaun a Lu-La. Režie: Will Becher, Richard Phelan. Mládeži 
přístupno.  Délka filmu: ca. 87 min. Český dabing.                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 14.3.  ŠPINDL 2 (ČR 2019) Komedie 
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťastný vztah. Renata je manželka 
známého spisovatele, ve svých kurzech dodává dalším ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v 
jejím vlastním životě jeden osudový prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně 
rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem – muzikantem… A chlapi z horské služby jsou 
vždy připraveni pomoci. Kde jinde by se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit než v 
zasněženém Špindlu? Hrají: Radim Fiala, K. K. Hrachovcová, Anna Čtvrtníčková, Filip Blažek, 
Hana Vágnerová, Oldřich Navrátil ad. Režie: Radek Balaš. Doporučená přístupnost: od 12 let      
Délka filmu: ca. 109 min.                                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobota 21.3.   SNĚŽNÝ KLUK  ( USA 2019) Dobrodružný animovaný film 
Jestli chcete zažít parádní dobrodružství, běžte se podívat na střechu vašeho domu. Možná se tam 
skrývá ztracený a vyděšený yetti, který neví, kudy se vrátit k rodičům. Tvůrci slavné série Jak 
vycvičit draka natočili další pohádkový příběh, který vás chytne za srdce. Hrají (v českém znění): 
Kristýna Jelínková, Zbyšek Pantůček, Hana Ševčíková, Jindřich Žampa ad. Režie: Jill Culton, Todd 
Wilderman.  Mládeži přístupno.        Délka filmu: ca. 97 min.   Český dabing.                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 28.3.   LE MANS 66  ( USA 2019) Akční, drama, životopisný 
Strhující legendární příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken Miles 
postaví pro automobilku Ford revoluční závodní auto Ford GT40, aby s ním mohli zvítězit nad 
Enzem Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans ve Francii roku 1966. V roce 1959 je Carroll Shelby 
(Matt Damon) na absolutním vrcholu, vyhrál nejtěžší motoristický závod na světě 24 hodin Le 
Mans. Po největší triumfu tohoto neohroženého Texasana přijde drtivá rána – lékaři odhalená srdeční 
vada mu znemožní pokračovat v závodění. Shelby tak začíná novou kariéru jako velmi vynalézavý 
konstruktér. Spolupracuje s týmem, do nějž patří i vynikající zkušební jezdec a britský šampión Ken 
Miles (Christian Bale). Miles je nejen špičkovým závodníkem oddaným své rodině, ale je také 
nesnesitelně arogantní a naprosto neschopný jakéhokoliv kompromisu. Dále hrají: Caitriona Balfe, 
Jon Bernthal ad. Režie: James Mangold. Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 153 
min.  Český dabing.                  


