
36. ročník, rok 2019, číslo 4 
 

 

Foto: Bedřich Lühne 

 

Replika tabulky nadmořské výšky z perninského nádraží 

V době budování železniční sítě bylo běžné, že na každém nádraží byla osazena tabulka označující 
jeho přesnou nadmořskou výšku. Tato informace byla důležitá hlavně jako přesný geodetický bod 
pro různá měření v okolí. V dnešní době, kdy výšku, vzdálenost i rychlost měří satelity GPS, nám 
připadá taková informace do litiny odlitá jako úplně zbytečná. Ano je to spíš otázka nostalgie, ale 
když tato tabulka v roce 2014 z našeho nádraží byla ukradena, tak to v řadě lidí vyvolalo smutek a 
hořkost. A to nešlo zrovna o železniční nadšence. 
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Spolku přátel české strany Krušnohoří „Verein Böhmisches Erzgebirges“ v čele s Adamem 
Sonnevend, nebyl tento stav lhostejný, a tak se rozhodli nechat vyrobit kovovou kopii této tabulky a 
věnovat ji obci, za což jim patří velký dík. Tento spolek již několik let podporuje obnovu památek 
v Perninku, podílel se na opravě lesní kapličky, rekonstrukci sochy Ježíše před kostelem, či opravy 
kříže na hřbitově. 

V neděli 7. dubna převzal tabulku z rukou Adama Sonnevend místostarosta Perninku Ladislav 
Vetešník, předání se dále zúčastnili Ludmila Anderlová, Bedřich Lühne, Romana a Martin Liškovi. 
Tabulka zatím zůstane na obecním úřadě a v případě zřízení expozice v kontribučenské sýpce bude 
tato replika její součástí. 

Martin Liška 

 

 

        Usnesení 6. zasedání zastupitelstva ze dne 25.3. 2019  
 
 
 
1/6/19 ZO určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Michala Jelínka a pana Petra Groha,     
pořizovatelem zápisu pak paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se nikdo. 
Návrh byl přijat. 
 

2/6/19 ZO schvaluje program   jednání  6. Zasedání ZO Pernink včetně jeho doplnění v bodě č. 3 o 
projednání   inventur  majetku obce k 31.12.2018, schválení změny obřadního dne z důvodů konání 
voleb do Evropského parlamentu, projednání nabídky opravy elektroinstalace v kině, smlouva o 
právu provést stavbu Pernink KV pč. 277/1, kNN s ČEZ Distribuce a Smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby  č. IZ 12-0000668/VB01 s ČEZ na p.p.č. 277/1 
v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

3/6/19 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 5. Zasedání ZO Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti 0, zdržel se  0. Návrh byl přijat. 
 

4/6/19 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 dle předloženého položkového členění, které je 
součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat 
Inventury majetku obce 
 

5/6/19 ZO schvaluje předložené  inventurní soupisy majetku obce Pernink  k  31.12.2018. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

6/6/19 ZO schvaluje změnu termínu obřadního dne takto: ruší obřadní den 25.5.2019 z důvodu 
konání voleb do Evropského parlamentu a určuje náhradní termín 18.5.2019. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

7/6/19 ZO neschvaluje  uzavřít   smlouvu o právu provést stavbu na p.p.č. 2499/1 plynové přípojky a 
dále uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene na uložení plynové přípojky 
u e.č.41, Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel s 0. 
 

8/6/19 ZO schvaluje úhradu oprav zdí a stropu  za nabídkovou cenu Kč 11536,- bez DPH firmou 
KESON STAV, s.r.o, Nádražní 245, Hroznětín a dále úpravu topení za předpokládanou cenu Kč 
16000,- bez DPH Tomáš Horvát, Kyselka, a to z rozpočtu obce r. 2019. Hlasování pro 7 hlasů, proti 
0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
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9/6/19 ZO schvaluje uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na akci Celková modernizace 
učeben ZŠ Pernink – stavební práce a elektroinstalace s firmou KESON-STAV , s.r.o, Nádražní 245, 
Hroznětín  za nabídkovou cenu Kč  921816,73 vč. DPH  a pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ Pernink, p.o.  
 

Mgr. Danu Osičkovou podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh 
byl přijat. 
 

10/6/19 ZO schvaluje uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení na akci Celková modernizace 
učeben ZŠ Pernink – vybavení s firmou Cintl, s.r.o. Malá Hleďsebe  31, 35471 Velká Hleďsebe za 
nabídkovou cenu Kč 1037508,45 včetně DPH a pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ Pernink, p.o. Mgr. Danu 
Osičkovou podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

11/6/19 ZO schvaluje uzavřít příkazní smlouvu na technický dozor stavby Celková modernizace 
učeben ZŠ Pernink za nabídkovou cenu Kč 20000,- bez DPH s firmou Staving-Invest, s.r.o. 
Rokycanova 1929, 35601 Sokolov a pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ Pernink, p.o. Mgr. Danu Osičkovou 
podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

12/6/19 ZO schvaluje ZŠ a MŠ Pernink, příspěvková organizace, odpisový plán pro rok 2019, který 
je součástí zápisu jako příloha č. 2. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

13/6/19 ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková organizace, se sídlem 
Karlovarská 118, Pernink výjimku z počtu žáků v základní škole pro školní rok 2019/2020. 
Hlasování:  pro 6 hlasů, proti 0, zdržel y se 2 hlasy (Ing. Vetešník, p.Doležel ). Návrh byl přijat. 
 

14/6/19 ZO bere na vědomí zprávu o metodických návštěvách v r. 2018 v místní knihovně Krajskou 
knihovnou Karlovy Vary. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

15/6/19 ZO bere na vědomí Zprávy HZS o úkonech před zahájením kontrol o požární bezpečnosti 
v Kině a Komunitním centru. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

16/6/19 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. K3/2005 s firmou Gespol s.r.o. Karlovy Vary na 
poskytování technické podpory desktopového geografického informačního systému MISYS a jeho 
průběžné plnění a aktualizace a pověřuje starostku obce podpisem dodatku č. 1. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

17/9/19 ZO neschvaluje záměr prodeje části p.p.č. 276/1 v k.ú. Pernink  v majetku obce. Hlasování: 
pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se O. Návrh byl přijat. 
 

18/6/19 ZO schvaluje uzavřít smlouvu o právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 
Děčín na stavbu Pernink KV pč. 277/1, kNN zakázkové č. IZ-12-000 0668 a pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

19/6/19 ZO schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 
umístění stavby č. IZ-12-0000668/VB01 s ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, Děčín na stavbu 
kabelové vedení NN – přeložka a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro  8 hlasů,  
proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.  
 

20/6/19 ZO schvaluje úpravu usnesení č. 11/2/18 výši konečné ceny z 309 tis. Kč bez DPH na 
částku 333 tis. Kč bez DPH z důvodů administrativní chyby. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel 
se 0. Návrh byl přijat. 
 
Data dalších zasedání: 7. zasedání 29.4. 2019, 8. zasedání 20.5. 2019 a 9. zasedání 17.6. 2019.  
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                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 

 

Svoz  

objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 
proběhne 

v sobotu 27. 4. 2019 
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 zákaz odkládání odpadu na stanoviště  

před  příjezdem svozové firmy.  

Objemový i nebezpečný odpad  

musí být předán svozové firmě osobně! 

(Stanoviště budou monitorována) 
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Kotlíkové dotace III. 

Od 1.7. 2019  bude možné podat žádost ke kotlíkové dotaci III. 

Žádost musí být podána ve dvou krocích -   

1) elektronická část žádosti ( po registraci, kdy žadatel získá pořadové číslo ) a po podání 
elektronické žádosti je nutné ve lhůtě 10 pracovních dnů dodat  

2) podepsanou tištěnou žádost vč. všech příloh  doručit osobně, poštou či datovou schránkou na 
podatelnu Krajského úřadu. Je nutné doložit obě tyto části, aby mohla být kompletní žádost přijata. 
Žadatelem může být fyzická osoba, jejíž rodinný dům nebo bydlení o maximálním počtu 3 bytových 
jednotek je vytápěno kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním nesplňující emisní třídu 3,4, nebo 
dle ČSN EN 303-5. 

Podpořené zdroje a výše dotace jsou: 

- Tepelná čerpadla a automatické kotle výhradně na biomasu: max 80% způsobilých výdajů; nejvýše 
však 120 000 Kč 

- Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva:  max 80% způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 
100 000 Kč 

- Plynové kondenzační kotle: max 75% způsobilých výdajů; nejvýše však 95 000 Kč 

Všechny podrobné informace týkající se Kotlíkových dotací III. naleznete na následujícím odkazu 
https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/ 
 

  

  

VVAAKKCCIINNAACCEE  PPSSŮŮ 

V sobotu  11. 5. 2019  

od 16.00 do 17:00 hod. 

proběhne před obecním úřadem v Perninku pravidelná každoroční vakcinace psů. 

Cena vakcinace: 

− Vzteklina                          150 Kč 
− Kombinovaná vakcína    330 Kč 

(vzteklina, psinka, parvoviróza, infekční laryngotracheitida, inf.zánět jater, leptospiróza, psincový 
kašel) 

+ možnost zakoupení odčervení psů (i koček) - tablety, 

a přípravky proti klíšťatům a  blechám (kapky, tablety nebo obojky) 

Povinnost vakcinace psů proti vzteklině vyplývá ze zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči! 
 

MVDr. Ludík Miroslav, tel. 605823121     
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                    Zprávy ze základní školy  
 

  
Den učitelů 

28. března 1592 se narodil učitel národů Jan Amos Komenský. Tento den je oficiálně považován za 
Den učitelů. Proč tento den neoslavit? A jak jinak, než roli pedagoga na jeden den předat dětem. 
Nové role se děti chopily velmi statečně i zodpovědně. Měly příležitost si vyzkoušet, jak děti 
naslouchají, opravují práce, zapisuje hodnocení.  Další den vše děti sepsaly a vyhodnotily. 
 

Nejprve jsme všem učitelů, a paním učitelkám rozdali přáníčko a kytičku nebo čokoládu. 
    Paní učitelky se rozhodly, že si musíme také vyzkoušet, jaké to je být učitelem (kou), 
vychovatelkou ŠD. A nebylo to tak lehké, jak jsme si představovali. 
    Byla legrace, ale také docela těžké něco vymyslet, do toho opravovat sešity a hlavně přinutit žáky, 
aby nás poslouchali. Ale velmi nás to bavilo. Děti si udělaly dvojice, každý učil půl hodiny. „Učitelé 
– žáci“ mohli svým spolužákům dávat známky, pochvaly, poznámky. Jako učitelé i některé děti byly 
přísné, hodné, rozdávaly úkoly těžké i lehké. Bavilo nás to, byla velká legrace. 
 

„Byl to velmi krásný den, opravdu jsem si ho užil“. 
 

„Byl to zatím můj nejlepší den ve škole“. 
 
 

„Bylo to vydatné povyražení v jinak normálním a obvyklém dni. Docela se mi to líbilo, až na to, že 
žáci byli neposlušní a dokonce si vygumovali mou poznámku. Učitel to, ale musí mít jednoduší, 
protože má určitou autoritu. I přes tyto nedostatky, se mi to ale líbilo a chtěl bych možná být 
učitelem, ale ještě se uvidí. Celkově bych to zhodnotil kladně“. 
 

Děkujeme naším paním učitelkám, že nás něco naučily. 
Děti z I. stupně  
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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
                                                                                   

 

Milé děti a rodičové, 
 

zápis do mateřské školy v Perninku,  
 

pro školní rok 2019/2020 
se bude konat 

 
14.5. 2019  od  8 - 13 hod. 

 
Přijďte se  podívat,  seznámit se s prostředím mateřské školy a vyzvednout 

si přihlášky. 
S sebou potřebujete rodný list dítěte a OP 

 
Velmi se na Vás těšíme 

 
Paní učitelka Ilona Höhnlová, spousta kamarádů, 

a maskot Bubáček 
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                                                                              Inzerce 

  
 
 

 

 
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)  

 Jarní sleva briket a uhlí! 
 
PALIVA VÁŽENA NA ELEKTRONICKÉ VÁZE. 
SKLÁDÁNÍ PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM 3m a 3,6m. 
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                    PČR informuje  
 

 

Trauma z domácího násilí si oběti mnohdy nesou celý život 

Zpočátku nenápadné kontroly, dobře míněné rady, jak se oblékat, líčit, nebo s kým se přátelit, i toto 
může být začátek domácího násilí. Agresor mnohdy využívá různé taktiky, jak svou oběť postupně 
ovládat a izolovat od rodiny, přátel a okolí. Domácí násilí probíhá velmi často „za zavřenými 
dveřmi“, kdy navenek působí rodina úplně běžně a normálně. K domácímu násilí nedochází pouze 
mezi partnery, ale oběťmi jsou stále častěji i senioři a děti. Vždy je důležitá pomoc, a to nejen od 
Policie ČR 

a ostatních institucí, ale především od rodiny, přátel, ale třeba i od sousedů v domě. V tomto případě 
neplatí, „co se doma upeče, to se doma sní“, proto nebuďte lhostejní ke svému okolí a neváhejte 
pomoci. 

O domácí násilí nejde pouze v případě fyzických útoků, kdy jsou různá zranění viditelná, ale jde i o 
psychické, sexuální a ekonomické násilí. Vždy jsou zde pevně vymezené role oběti a agresora, tyto 
role se nemění nebo nestřídají. Oběť, která je takovému násilí vystavena, považuje mnohdy jednání 
agresora za normální, často se ostýchá o násilí, které je na ní pácháno mluvit, nechce rozbíjet rodinu, 
zejména pokud jsou v rodině děti. Myslí si, že si vlastně zaslouží, aby s ní bylo takto zacházeno. 

Pokud jste oběť domácího násilí: 

• řešte svůj problém 
• svěřte se tomu, komu důvěřujete 
• pokud jste v ohrožení, volejte ihned Policii ČR 
• kontaktujte intervenční centrum 
• pokud máte nějaké důkazy o domácím násilí, (lékařské zprávy, fotky, videa, SMS zprávy) 

tyto si schovejte 

Policie České republiky poskytuje v rozsahu své působnosti pomoc každému. Nemá však pravomoc 
a možnost vstupovat do soukromého života a řešit tak konflikty v rodinných vztazích nebo 
majetkoprávních vztazích. Dojde-li v rodině k protiprávnímu jednání, úkolem policie je především 
chránit bezpečnost osob, zdraví, majetek a zastavit násilí, které je na daném místě pácháno. Policie 
může ihned agresora z místa vykázat na 10 dní a tuto dobu poté lze ještě rozhodnutím soudu 
prodloužit. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje pořádá dne 25. 4. 2019 od 9 hodin do 18 hodin 
k problematice domácího násilí konferenci. Přijďte si do sálu gymnázia v Chebu (ul. Nerudova 
2283/7) poslechnout odborníky, kteří se této problematice věnují. Vstup je zdarma, těšíme se 
na vás.  

 

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje  
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                                                                                 Divadlo Kopec uvádí 
 

Hospoda U závěje aneb Netvor z hor 

10.5. 2019 v 19:30 hod. 

Kinosál Pernink 

 

 

Předprodej vstupenek  v Infocentru Pernink. 
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                                                                                 SPCCH Abertamy pořádá 
 

 
Celodenní zájezd do Žatce, Loun a Panenského Týnce 

 
V sobotu dne 18.05.2019 

 
odjezd autobusu ze zastávky v Perninku v 8,00 hod. 

Program: prohlídka kulturních památek v uvedených městech 

dle zájmu volný program / vše bude upřesněno v autobuse v den konání zájezdu/ 

cca ve 12,30 hod oběd /oběd si hradí účastník zájezdu/ 

 

Cena zájezdu pro dospělé 150,- Kč, pro děti zdarma 

 

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 9. 5. 2019: u důvěrnice SPCCH pro Pernink 

p. I. Doleželové, tel. 353892439 nebo u p. E. Höhnlové tel.723371273 

 

Na zájezd Vás zve a na Vaší účast se těší za SPCCH Pernink  
 Eva Höhnlová a Ingrid Doleželová 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 

Zábavné odpoledne s hudbou a bohatým,,Košíkem štěstí“ 
 

Zveme zájemce – členy SPCCH i nečleny  

na zábavné odpoledne s hudbou a bohatým ,,Košíkem štěstí“,  

které se koná  

v úterý 4. 06.2018 od14,00 do18,00hodin 

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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Benefiční koncert ve prospěch Josefa Beera,  

který již přes 30 let trpí parkinsonovou nemocí.  
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                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

19.04.2019 Abertamy Kapela Kurtizány z 25. Avenue 

20.04.2019 Nejdek Putování za velikonočním zajíčkem 

27.04.2019 Zlatý Kopec Štola Johannes - zahájení sezóny 

27.04.2019 Jáchymov 
Přednáška "Těžba uranové rudy v Československu a 

východním Německu" 

28.04.2019 Hroznětín Hroznatův běh - Jaro 2019 

30.04.2019 Pernink Stavění májky & pálení čarodějnic 

10.05.2019 Pernink Hospoda U Závěje - představení divadla Kopec 

25.05.2019 Pernink Krušnej seběh Pernink → Nové Hamry 

25.05.2019 Jelení Německo-české cyklistické setkání na Karlově stezce 

26.05.2019 Jáchymov Běh o 106 

15.06.2019 Pernink Den dětí 
14. - 

16.6.2019 Pernink Perninský Masakr - dřevosochání motorovou pilou 
 

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 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 4, vydáno 16. 4. 2019 
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  Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

 

Sobota 4.5.2019  Kino nehraje 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perninské divadlo KOPEC uvádí 19:30 hodin     
Pátek 10.5.  HOSPODA U ZÁVĚJE ANEB NETVOR Z HOR!  Premiéra divadelní 
veselohry   Jako každý rok touto dobou pokryl sníh okolní kopce a vesnička na hřebeni jednoho 
z nich, jako by upadla do zimního spánku. Jediný středobod společenského setkávání je místní 
hospůdka, kterou provozuje protivný výčepní Mlátička. Tato světem zapomenutá oblast je 
vyhledávaným výletním místem lidí z měst k relaxaci a různým túrám. Tyto důvěřivé turisty sem 
láká vlastník několika pensionů podnikavý hoteliér Konvička. Láká je sem na zážitky, kulturu, 
sportovní vyžití a služby neskutečných kvalit. Má to jednu chybu. Nic z toho se po příjezdu naivních 
a důvěřivých hostů nekoná.   
Vítejte tedy v jedné z horských malebných vesniček, kde se dějí, ale hlavně začnou dít podivné věci. 
Místní lesy totiž skrývají děsivé tajemství! Hospůdka U Závěje právě otevírá… Hrají: Eva Kunstová, 
Michal Jelínek, Ladislav Vetešník, Jan Mašata, Martin Liška, Renata Mašatová, Romana Lišková, 
Monika Vetešníková, Bedřich Lühne a Vojta Liška. Režie: Jan Mašata. Živé představení. Délka 
představení: ca. 60 min. Vstupenky jsou v předprodeji na IC Pernink, tel.353892104. Vstupné 50,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 11.5.  VŠECHNO BUDE  (ČR 2018) Road movie o klučičím přátelství, dobrodružství 
a velké svobodě. Příběh dvou kluků, kterým ještě nebylo ani patnáct a kteří se společně vydávají 
v ukradeném autě na cestu přes celou republiku. Cílem jejich útěku je pocit svobody a touha něco 
zažít…  Hrají: Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška Křenková, Lenka Vlasáková, Martin 
Pechlát ad. Režie: Olmo Omerzu. Doporučená přístupnost: od 12 let.           Délka filmu: ca. 85 min. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 18.5.  ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU (Francie 
2018) Animovaný/rodinný. Sveřepí Galové se vracejí! Napětí stoupá, v kotlíku to vře! Tajemství 
síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výrobu pečlivě 
střeží druid Panoramix. Vždy býval expertem na sběr jmelí v korunách stromů. Když ale jednoho 
dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už není nejmladší. Uvědomí si, jaká by byla katastrofa, 
kdyby návod na magickou směs zapomněl… Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 105 min.              
Český dabing. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 25.5.  LÉTO S GENTLEMANEM (ČR 2018) Romantická komedie 
Letní romantická komedie o touze po svobodě, pozdní lásce a naději… Anna (Alena Antalová) tráví 
se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou 
svoji už snad celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. 
Dny plynou ospale jeden za druhým. Její muž svůj čas už dlouhou dobu spravedlivě dělí mezi 
karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí ze sirek uvnitř lahví a jeho žena je pro něj 
prakticky neviditelná. Anna si každé léto zpříjemňuje na několik dní pravidelným setkáváním s 
kamarádkami, které za ní do malebných středních Čech přijíždějí na cyklistické výlety v okolí hradu 
Kamýk…Dále hrají: Jaromír Hanzlík, Lucie Vondráčková, Miroslav Šimůnek, Tereza Kostková, 
Ivana Chýlková, Miroslav Etzler, Dana Batulková, Yvetta Blanarovičová, Petra Jungmannová, Jan 
Čenský, Uršula Kuklová, Jan Vlasák, Iva Huttnerová, Pavel Soukup, Jaromír Dulava, Zdeněk Žák 
ad. Režie: Jiří Adamec.  Mládeži přístupno.    Délka filmu: ca. 98 min.    


