
                               34. ročník, rok 2017, číslo 4 

 

 
 

Tradiční stavění májky 

a pálení čarodějnic 
 

neděle 30. dubna 

od 18:00 hodin 

v parku u Obecního úřadu v PerninkuI 
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        Usnesení 27. zasedání zastupitelstva ze dne 27. 3. 2017  
 
 
1/27/17 ZO určuje ověřovatele zápisu p. Dagmar Junkovou, p. Václava Maška a pořizovatele 
zápisu p. Ing. Ladislava Vetešníka. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

2/27/17 ZO schvaluje program 27. Zasedání včetně jeho doplnění o projednání RO č. 5 a 
6/2017, projednání pronájmu kabin a ubytovny TJ Sokol Pernink a uzavření smlouvy s MAS 
Ostrov. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

3/27/17 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 25. a 26. Zasedání ZO. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

4/27/17 ZO schvaluje znění „plné moci“ v rámci akce „Dotace pro jednotky SDH obcí“ 2017 
– pro Agenturu projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p.o., dle návrhu 
v příloze, (návrh je součástí zápisu jako příloha č. 1) a pověřuje statutárního zástupce obce, 
starostku obce paní Jitku Tůmovou k podpisu plné moci, dle návrhu v příloze (návrh je 
součástí zápisu jako příloha č. 2), schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace poskytnuté 
Karlovarským krajem v rámci akce „ Pořízení deseti (10) kusů dopravních automobilů do 
vybavení jednotek SDH obcí“, úprava a postup vzájemných práv, povinností a podmínek dle 
návrhu v příloze a pověřuje starostku obce paní Jitku Tůmovou podpisem této smlouvy, 
schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu při centralizovaném zadávání, dle 
ustanovení § 1746 odst 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle ustanovení § 9 odst. 
1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ZVZ), mezi obcí Pernink jako pověřujícím zadavatelem na straně jedné a Karlovarským 
krajem jako centrálním zadavatelem na straně druhé, jejímž předmětem je ustavení 
centrálního zadavatele, který provede centralizované zadání zakázky na dodávky s názvem 
„Pořízení 10 ks nových dopravních automobilů pro jednotky sborů dobrovolných hasičů“, ve 
smyslu ZVZ, jakož i úprava postupu při centralizovaném zadávání zakázky a úprava 
vzájemných práv a povinností při zprostředkování dodání dodávek centrálním zadavatelem 
pověřujícímu zadavateli, to vše za podmínek, uvedených v návrhu smlouvy, který tvoří 
přílohu tohoto usnesení (příloha je rovněž součástí zápisu, označená jako příloha č. 3). 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

5/27/17 ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-001185/1 na akci Pernink, KV, 
Velflinská, pč. 560/20 – kabel NN s ČeZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 týkající se uložení kabelů do p.p.č. 
2509/1 v k.ú. Pernink v majetku obce a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

6/27/17 ZO Pernink schvaluje záměr pořídit změnu č. 1 Územního plánu Pernink, která se 
týká změny funkčního využití ploch v lokalitě Bludná st.p.č. 246 v k.ú. Pernink. Hlasování: 
pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

7/27/17 ZO Pernink pověřuje paní Jitku Tůmovou, starostku obce v souladu s § 47 odst. 1 
zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění funkcí určeného 
zastupitele ve věci pořízení této změny č. 1 Územního plánu Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0 
8/27/17 ZO pověřuje paní Jitku Tůmovou, starostku obce, aby požádala úřad územního 
plánování – MěÚ Ostrov, odbor rozvoje a územního plánování o pořízení této změny č. 1 
Územního plánu Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
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9/27/17 ZO schvaluje využít nabídku firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Mostecká 
95, Otovice na svoz a využití separovaných složek komunálního odpadu za nabídkovou cenu 
– měsíční paušál 7600,- Kč bez DPH pro 7 stanovišť a pověřuje starostku dalším jednáním 
s firmou a ukončením smlouvy s dosavadním dodavatelem. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0 
 

10/27/17 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výdaje JSDH Pernink výše celkových 
nákladů činí Kč 257000,-, kdy podíl obce je 20 % z celkových nákladů a pověřuje starostku 
obce podpisem žádosti a jejím podáním. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

11/27/17 ZO bere na vědomí přehled čerpání finančních prostředků za rok 2016 předložený 
Krajskou knihovnou Karlovy Vary v rámci Místní knihovny Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0 
 

12/27/17 ZO schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2017/2018 pro 
základní školu při organizaci Základní škola a mateřská škola Pernink, příspěvková 
organizace, Karlovarská 118, Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

13/27/17 ZO schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2017/2018 pro 
mateřskou školu při organizaci Základní škola a mateřská škola Pernink, příspěvková 
organizace, Karlovarská 118, Pernink. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

14/27/17 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 782/22 dle předloženého GP 852-207/2017, a to 
p.p.č. 782/32 o výměře 222 m2 slečně A. G., bytem Pernink za cenu Kč 150,-/m2 a pověřuje 
starostku obce podpisem kupní smlouvy a dále se ZO usneslo, že kupující složí na účet obce 
vratnou kauci ve výši Kč 50000,- jako záruku při nedodržení stanovených podmínek a 
pravidel pro stavbu rodinného domu. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

15/27/17 ZO schvaluje záměr prodeje a pronájmu částí p.p.č. 191/1 o výměře cca 1500 m 2 a 
dále pronájem části p.p.č. 809/20 o výměře 390 m2 v k.ú. Pernink v majetku obce Pernink. 
Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

16/27/17 ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy se Svazkem obcí Bystřice na částku 
10000,- na kulturní akci v rámci řezbářského víkendu a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

17/27/17 ZO schvaluje pronájem části p.p.č. 202/3 o výměře 200 m2 v k.ú. Pernink p. N. D., 
Pernink za Kč 20,-/m2 ročně s tím, že bude doplaceno nájemcem za měsíce 1-3/2017, kdy 
pozemek již využíval a pověřuje starostku obce podpisem nájemní smlouvy. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

18/27/17 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2017, č. 5/2017 a č. 6/2017 dle předložených 
položkových členění, kdy rozpočtová opatření jsou součástí zápisu jako přílohy č. 4, 5 a 6, 
rozpočtová opatření č. 4, 5 a 6/2017 budou vyvěšena na úřední desce Obce. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

19/27/17 ZO schvaluje inventarizaci majetku Obce Pernink k 31.12.2016 dle předloženého 
inventurního soupisu majetku inventarizační komisí. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 
0 
 

20/27/17 ZO schvaluje provedení zdravotního řezu stromů javory u kostela za částku Kč 
16200,- bez DPH a na hřbitově za částku Kč 55500,- bez DPH dle nabídky firmy Baobab, 
Únětice. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
 

21/27/17 ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení, případně nabídkové řízení na akce Obce 
Pernink – oprava zábradlí a zídky u ZŠ včetně opravy chodníku od ZŠ k ŠD, dále na 
odvodnění budovy 290, a opravu chodníků, parkoviště u střediska  
A pověřuje starostku obce provedením. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0 
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22/27/17 ZO schvaluje uzavření dohody o spolupráci v rámci projektu MAP rozvoje 
vzdělávání v území ORP Ostrov s MAS Krušné hory, o.p.s., Klínovecká 1407, Ostrov do 
konce roku 2023 a pověřuje starostku podpisem této dohody. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0 
 

Termín dalšího zasedání byl stanoven na 24. 4. 2017. 
 

Úplné znění 27. zasedání zastupitelstva obce je k dispozici na internetových stránkách 
www.pernink.eu, nebo na úřední desce Obecního úřadu. Pokud máte zájem o celé znění 

zasedání zastupitelstva, můžete si ho nechat vytisknout v podatelně – Infocentru. 
 
 
 

                    Zprávy ze základní školy  
 

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY                                                                                  

 Milé děti a rodičové,  
 
zápis do mateřské školy v Perninku, pro školní rok 2017/2018, 
se bude konat 11. 5. od 10:00 hod do 16:00 hod 
                      
Přijďte se podívat, seznámit se s prostředím mateřské školy a vyzvednout si přihlášky. 
Dle zákona o předškolním vzdělávání je docházka do mateřské školy povinná pro děti, které dovrší 
pěti let do 31. 8. 2017. 
 
Velmi se na Vás těšíme! 
 
Paní učitelky Ilona Höhnlová, Vlasta Polanská a spousta kamarádů 
  
 
 

Lyžařský kurz 7. ročníku naší školy  

Konal se 15. 2. – 21. 2. 2017. 
Kurzu se zúčastnilo 14 žáků 7. třídy. 
Kurz byl veden panem učitelem Vojířem a paní ředitelkou naší základní školy v areálu na 
Velflinku. 
Osvojili jsme si základy a techniky lyžování, také jsme se seznámili s metodikou na videu. 
Kurz byl zakončen závody ve slalomu, který absolvovali všichni žáci včetně tří spolužáků, 
kteří byli na lyžích úplně poprvé!!! 
Protože žijeme na horách, rádi chodíme na lyže vždy s úsměvem. 
Děkujeme majiteli panu Františku Štefanovi a celému personálu lyžařského areálu Velflink za 
poskytnutí jejich vynikajících služeb. 

     
Zpracovali žáci 8. třídy v rámci předmětu Mediální ateliér 
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Perninští žáci opět v Německu 

13 žáků z 3. až 5. třídy se v termínu od 27. 3. do 31. 3. 2017 vydalo opět do Německa, aby 
spolu s německými vrstevníky z bavorského Rehau prožili týden nabytý aktivitami 
směřujícími k environmentální výchově.  

Vzdělávací centrum ve Weißenstadtu pod vedením Kristiny Schröter připravilo tentokrát 
program zaměřený na problematiku plastů. Kromě samozřejmosti třídit odpad během celého 
týdne, navštívily děti podnik PURUS na zpracování plastů v Arzbergu a ovčín Frank, ve 
kterém se mohly na vlastní oči seznámit s alternativní možností výroby oblečení zpracováním 
vlny. V dalších dnech děti vytvářely mozaiku z nasbíraných plastů, hrály pexeso na téma 
alternativa k plastům, přičemž si povídaly o možnosti jejich náhrady za ekologičtější 
produkty. Nejvíce malé účastníky bavila výroba zubního prášku, který si mohli odvézt domů.  

Celý program provázely i oddechové aktivity, jako byly výlet do Chebu a návštěva 
partnerského MDDM Sova, prohlídka města se zmrzlinou a Retromuzeum, které potěšilo 
nejvíce pedagogický dohled. Děti se mohly mezi jednotlivými workshopy proběhnout po 
sportovním areálu, zaskákat si na trampolínách nebo zahrát míčové hry.  

Ani po večeři se nezahálelo. Nechyběly hry na vzájemné představování, vzájemné prezentace 
škol a míst, odkud účastníci dorazili, jazyková animace, tvoření a čtení strašidelných historek 
a závěrečná rozlučková párty s módní přehlídkou modelů z novin, mícháním koktejlů a 
diskotékou.  

Celý pobyt se vydařil i díky počasí, které nám přálo. Již se těšíme na další rok ve 
Weienstadtu. A co dorozumívání? Pomáhali tlumočníci, trochu angličtiny, ruce, nohy, prostě 
dá se to vždy zvládnout, hlavně že se nebojíme. 

Dana Osičková 
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Když je srdce na pravém místě 

Divadelní společnost KOPEC je společnost, 
která zaslouží veliké díky. Za prodané 
vstupenky na divadelní představení „Suchý 
pomeranč“ část věnovali dětem ze školní 
družiny a mateřské školy. Koupili dětem 
společenské hry, didaktické hry a 
hlavolamy. Dne 21. března přišli manželé 
Mašatovi a předali nakoupené hry. Školní 
družina obdržela 2x dětské bingo a 
hlavolamy. Mateřská škola převzala 

didaktické hry – matematické a obrázkové domino, hlavolamy. Děti z mateřské 
školy si hry okamžitě oblíbily, i ty nejmenší. 
Jste skvělí a děkujeme! 

Vlasta Polanská 
 
 

                                                                                   TJ Sokol Pernink 
 
 
Jaro 2017/ Dorost 
 
1.4. So volno Výkop Sraz 
8.4. So Plesná – Pernink 16:30 14:10 
15.4 So Pernink – Citice/Bukovany 14:00 13:00 
23.4. Ne Aš – Prnink 11:00 8:40 
29.4. So Pernink – Lázně Kynžvart/Bečov 14:00 13:00 
6.5. So Rotava – Pernink 10:30 9:00 
13.5. So Pernink – Sedlec“B“ 14:00  13:00 
20.5. So Březová – Pernink 10:00 8:15 
27.5. So volno   
3.6. So Pernink – Habartov 14:00 13:00 
7.6. St Stará Role/Nová Role – Pernink 17:30 16:15 
11.6. Ne Chýše – Pernink 10:30 8:30 
17.6. So Pernink – Lomnice/Krajková 14:00 13:00 
 
 
 

                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 

Pernink přivítal čtyři nové občánky 

Ve čtvrtek 23. března v obřadní síni obecního úřadu Pernink přivítala starostka obce, paní 
Jitka Tůmová, čtyři nové občánky – 3 děvčátka a jednoho chlapce.  
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Novými občánky jsou: Viktorie Šedivá, Václav Děrgel, Nelly Panaková a Sofie Svobodová. 

Rodiče se podepsali do 
obecní kroniky, kde má 
každý nový občánek svou 
stránku. Maminky dostaly 
květinu, děti malý dárek a 
pamětní list. 

Všechny přítomné potěšilo 
hudební pásmo a básničky 
našich dětí ze sportovního 
kroužku pod vedením paní 
učitelky Ilony Höhnlové. 

Všem novým občánkům 
přejeme jen to nejlepší, 
hlavně hodně zdraví, štěstí a 
lásky.  

 

Foto: Petr Malcát 
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                                                                                  Inzerce, služby 
 
 

 

 

Svoz objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 

proběhne   

v sobotu 22. 4. 2017 

na těchto stanovištích: 

•   9.00 hod. ul. T. G. Masaryka u OBECNÍHO ÚŘADU 
• 10.00 hod. Blatenská ul. u PIVNICE KONGO 
• 11.00 hod. Karlovarská ul. odstavná plocha vedle RAGAZI 
• 12.00 hod. Školní louka u PNEU SERVISU  

(zde pouze objem. odpad z domácností) 

Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové firmy, které předají osobně nebezpečný odpad.  
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Perninskému divadlu KOPEC, opět tleskal plný kinosál… co nyní? 

Reprízu divadelního představení “Suchý pomeranč“ přišlo shlédnout opět mnoho diváků, 
kteří tak podpořili naše ochotníky v jejich činnosti.  

Věřte, že si tohoto zájmu moc vážíme a vnímáme ho jako určitý závazek. Moc nás těší, že si 
k nám tolik lidí opět našlo cestu a věříme, že se nám podařilo většinu z vás pobavit a připravit 
vám příjemně strávenou část pátečního večera. Již nyní se na nás obrací ti, co neměli možnost 
vidět ani jedno ze dvou představení, kdy že budeme “Suchý pomeranč“ opět opakovat. Pro 
tyto fanoušky a ty, kteří by chtěli představení vidět znovu. Hru budeme určitě reprízovat a o 
termínu všechny včas informovat.  

Nyní se naše divadelní parta začíná soustředit 
na nastudování nové veselohry, která bude 
pojata formou hudební pohádky. Mohu 
prozradit, že se bude jmenovat 
“TAJEMSTVÍ PERNINSKÉ MÝTINY“ a 
jak již sám název napovídá, bude to 
tematická pohádka, posazená do našich lesů 
a strání.  Jak píši, tak v pohádce se bude 
nejenom hrát ale také zpívat a naším 
záměrem je obsadit do pohádky také dětské 
zpěváky a hudebníky.  

Divadlo KOPEC realizovalo jako poděkování, ale také projev úcty akci “Hrajte si s námi“, 
kde jsme do školky a družiny v Perninku věnovali dětem několik her. Z naší strany je to 
samozřejmě výraz sounáležitosti z obcí ale také určitý dík za práci s našimi dětmi učitelkám a 
vychovatelkám ve školce a školní družině. 

Dále jsme jako projev úcty k těm o něco starším, věnovali několik těchto her do domova pro 
seniory.  

Ještě jednou veliký dík všem, kteří do našeho divadla chodí a drží nám palce. Chtěl bych ale 
tímto ocenit také práci svých kolegů, herců v divadle. Nastudovat divadelní hru ve volném 
čase nám samozřejmě přináší mnoho radosti a bez lásky k tomuto umění by to ani nešlo. Pro 
amatérské ochotníky, kteří chodí do zaměstnání a poté si najdou čas ve svém volnu, to není 
vždy jednoduché. Mohu ale s klidným svědomím říci, že se zde sešla úžasná parta lidí, kteří 
to skvěle zvládají, a je radost s nimi pracovat. Takže veliké díky také našim ochotníkům a 
Bedřichu Lühnemu, který nám zajišťuje veškeré technické zázemí. 

Zveme vás všechny na naše další připravovaná představení a doufáme, že váš zájem a 
podpora, které se nám od vás dostává, bude trvat i nadále. Budeme se vás vždy snažit hlavně 
pobavit tak, abyste u nás našli kousek klidu, pohody a uvolnění. Děkujeme také obci Pernink 
a všem, kteří nám pomáhají. Tak zase u nás nashledanou. 

Jan Mašata a ochotníci divadla KOPEC 
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Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 
 

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

Perninské noviny vydává Infocentrum  při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR  E 20101 
v nákladu 400 ks měsíčně. 

 Distribuce je zdarma do každé perninské domácnosti. 
Každé číslo PN najdete také na  www.pernink.eu. 
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08.04.2017 Jáchymov Velikonoční jarmark 

08.04.2017 Jáchymov Kulturní krajina Krušných hor - přednáší Ing. Petr Krása 

15.04.2017 Nové Hamry Krušnej seběh 

22.04.2017 Hroznětín Hroznatův běh 

23.04.2017 Boží Dar / 
Jáchymov 

Kamikaze race - sjezd na horských kolech 

29.04.2017 Hřebečná Otevření dolu Mauritius 

29.04.2017 Boží Dar / Zlatý 
Kopec 

Otevření štoly Johannes 

30.04.2017 Pernink Tradiční pálení čarodějnic 

13.05.2017 Merklín Horský výběh na Plešivec 

14.05.2017 Jáchymov Otevírání mlýnků 

20.05.2017 Jelení Česko-německé setkání na Karlově stezce 

03.06.2017 Pernink Den dětí 

10.06.2017 Boží Dar Horský půlmaraton 

16. - 18.6.2017 Pernink 2. ročník Perninského Masakru - dřevosochání motorovou pilou 

17.06.2017 Pernink 2. přátelské setkání bývalých a současných obyvatel Perninku  

1. - 2.7.2017 Abertamy Abertamská pouť 

15.07.2017 Horní Blatná Hřebečenský montánní výšlap - 6. ročník (montánní zajímavosti v 
okolí Horní Blatné) 

29.07.2017 Boží Dar Anenská pouť 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

 
Sobota 6. 5.  ANDĚL PÁNĚ 2 (ČR 2016) Rodinná filmová pohádka 
Anděl Páně 2 je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím 
Dvořákem v hlavních rolích. Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, 
že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat. 
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k 
zaslouženému uznání bude volná…Dále hrají: Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška, 
Bolek Polívka, Vojtěch Dyk, Pavel Liška, Stanislav Majer, Marek Taclík, Marian Labuda, 
Jiřina Bohdalová, Josef Abrhám, Matěj Hádek, Veronika Žilková, Martin Huba, Petr 
Čtvrtníček, Gabriela Osvaldová, Klára Issová, Michal Horáček, Lucie Bílá a mnoho dalších 
andělů…. Režie: Jiří Strach. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 99 min.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sobota 13. 5.  POHÁDKY PRO EMU  (ČR 2016) Romantický příběh 
Petr Miller pracuje již řadu let pro imigrační úřad v Londýně. Zaběhaný rytmus jeho života 
jednoho dne přeruší podivný telefonát z Prahy. V nemocnici leží po autonehodě svobodná 
matka, která ho v případě nouze uvedla jako opatrovníka svého dítěte. Ema je totiž jeho dcera. 
Petr je naprosto šokován. Musí jít o nějaký omyl. Nemá děti a ani netouží je mít. Přesto 
nedokáže nad situací jen tak mávnout rukou… Hrají: Anna Geislerová, Ondřej Vetchý, Ema 
Švábenská, Vilma Cibulková, Anna Polívková, Jiří Dvořák, Marek Taclík, Oldřich Vlach, Jana 
Bernášková, Petr Čtvrtníček, Andrea Hoffmannová ad. 
Režie: Rudolf Havlík. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 122 min.                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 20. 5. LICHOŽROUTI (ČR-SR-Chorvatsko 2016) Celovečerní animovaný 
dobrodružný film 
Rodinný animovaný dobrodružný film o radostech a strastech zlodějů ponožek - 
LICHOŽROUTŮ  a jejich soužití s námi lidmi. Podle bestselleru spisovatele Pavla Šruta a 
výtvarnice Galiny Miklínové. LICHOŽROUTI jsou malí neviditelní tvorové, kteří mohou za 
to, že nám lidem z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – ta lichá. Ponožkami se totiž 
živí! Hlasy: Hihlík - Kryštof Hádek; Tulamor – Jan Maxian; Ramses – David Novotný; Padre – 
Ondřej Trojan; Kudla Dederon – Marek Taclík;  Žiletka – Tatiana Vilhelmová; Profesor – Josef 
Somr; Dědeček – Stanislav Zindulka; Vasil -Matěj Ruppert;  
Čango Škrtič – Aleš Najbrt; Pepa Padrát – Václav Koubek; Rezek – Vojtěch Rohlíček; Policajt 
1 – Jakub Žáček; Policajt 2 – Václav Neužil; Bezdomovec – Jiří Fero Burda; Hlasatelka – Jolka 
Krásná. Režie: Mládeži přístupno.  Délka filmu: ca. 83 min.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 27. 5.  INSTALATÉR Z TUCHLOVIC  (ČR 2016) Smutná komedie 
Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice u Prahy. Je zručný a 
poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, za zákazníky jezdí na 
kole, nebo autobusem, nebo se nechá vozit. Mobil nepoužívá, telefonáty za něj vyřizuje jeho 
matka, která mu také vaří, nakupuje, pere, dělá účetnictví a řídí chod celé domácnosti. 
Hrají: Jakub Kohák, Eva Holubová, Petra Špalková, Filip Blažek, Petr Čtvrtníček, Jan Budař, 
Bára Poláková, Tomáš Matonoha, Petra Nesvačilová, Vendula Svobodová, Lucie Polišenská 
ad. Režie: Tomáš Vorel. Doporučená přístupnost: od 12 let.  Délka filmu: 85 min. 
 


