
  

37. ročník, rok 2020, číslo 5-6 
 

 

        Usnesení 17. zasedání zastupitelstva ze dne 4.5. 2020  
 

 
1/17/20 ZO určuje ověřovatele zápisu pány ing. Ladislava Vetešníka a Martina Lišku   a 
pořizovatele zápisu paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl 
přijat. 
 

2/17/20 ZO schvaluje program 17. Zasedání včetně jeho doplnění v bodě č. 5) projednání žádosti o 
výjimku z počtu žáků pro školní rok 2020/2021, dále v bodě č. 13) projednání rozpočtového opatření 
č. 3/2020 a v bodě různé  - projednání žádostí p. René Lány, restaurace Plzeňka – pronájem části 
stpč. 60 v k.ú. Pernink a pronájem nebytových prostor v OÚ Pernink. Hlasování: pro  8 hlasů, proti 
0, zdržel se 0.  Návrh byl přijat. 
 

3/17/20 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 16. Zasedání ZO Pernink. Hlasování: pro 8 
hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

4/17/20 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 31.3.2020. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0, zdržely  
se 2 hlasy (p. Jan Doležel a p.Mgr. Michal Jelínek). Návrh byl přijat. 
 

5/17/20 ZO bere na vědomí hospodaření Základní školy a mateřské školy Pernink, p.o. k 31. 3. 
2020. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

6/17/20 ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, příspěvková organizace, se sídlem 
Karlovarská 118, Pernink výjimku z počtu žáků na školní rok 2020/2021. Hlasování: pro 8 proti 0, 
zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

7/17/20 ZO schvaluje p. Františku Štefanovi, Karlovarská 408, Pernink odklad úhrady nájemného za 
odstavnou plochu na Karlovarské ulici, a to nejpozději k  30.6.2020. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, 
zdržel  se 0. Návrh byl přijat. 
 

8/17/20 ZO neschvaluje p. Rudolfu Holému, Jáchymovská 360, Pernink odpuštění nájmu za p.p.č. 
674/9 v k.ú. Pernink za sezónu 2019/2020. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 1 hlas (p. Jan 
Doležel). Návrh byl přijat. 
 

9/17/20 ZO schvaluje firmě Autoškola František Brozman,  Šumavská 1661/19, Karlovy  Vary 
odpuštění nájmu za nebytový prostor v budově OÚ v Perninku od 15.3.2020 do 27.4.2020 a 
pověřuje starostku obce provedením. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

10/17/20 ZO schvaluje inventarizaci majetku obce Pernink za rok 2019. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti 0, zdržel se 1 hlas (p. Jan Doležel). Návrh byl přijat. 
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11/17/20 ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště v obci Pernink a dále schvaluje Smlouvu o nájmu 
hrobového místa včetně poplatku za nájem hrobového místa a služby, a to  
klasický hrob  a hrobka      Kč  10,-/m2/rok                doba nájmu 15 let 
urnová schránka do země     Kč  1000,-/10 let 
urnové okénko v dolní části hřbitova   Kč 500,-/10 let 
urnové okénko v horní části hřbitova  Kč 500,-/10 let 
služby spojené s nájmem hrobových míst  Kč 70,-/rok 
a pověřuje starostku obce podpisem smluv 
 

Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
12/17/20 ZO bere na vědomí informaci Krajské knihovny Karlovy Vary o čerpání finančních 
prostředků za rok 2019. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

13/17/2020 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 v předloženém  položkovém členění, které 
je součástí zápisu jako příloha č. 1 , dále schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 v předloženém 
položkovém členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 2 a rozpočtové opatření č. 5/2020 
v předloženém položkovém členění, které je součástí zápisu jako příloha č. 3. Hlasování: pro 6 
hlasů, proti 0, zdržel se 2 hlasy (p. Jan Doležel, p. Mgr. Michal Jelínek). Návrh byl přijat. 
 

14/17/20 ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu – vodovodní a kanalizační přípojky 
na p.p.č. 2493/2 pro dům čp. 263 v Blatenské ulici, v Perninku a dále uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti užívacího práva pro vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 2493/2 
pro rodinný dům č.p. 263 v Blatenské ulici , Pernink a pověřuje starostku obce podpisem obou 
smluv. Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

15/17/20 ZO schvaluje opravu chodníku od mostku v Karlovarské ulici až k bývalé faře firmou 
František Štefan, Karlovarská 408, Pernink za nabídkovou cenu Kč 159409,64 + DPH. Hlasování: 
pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se  0. Návrh byl přijat. 
 

16/17/20 ZO schvaluje opravu kašny v obci a na nákup materiálu uvolní ze svého rozpočtu Kč 
13000,-. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

17/17/20 ZO schvaluje zrušení předkupního práva na p.p.č. 782/25 a 782/30 v k.ú. Pernink a 
pověřuje starostku obce provedením zápisu na Katastrálním úřadě pro Karlovarský kraj, KP Karlovy 
Vary.Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0,  zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

18/17/20 ZO neschvaluje záměr pronájmu stpč. 60 v k.ú. Pernink a záměr pronájmu  nebytového 
prostoru v OÚ bývalé infocentrum. Hlasování: pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

19/17/20 ZO pověřuje p. Petra Groha pro jednání  s p. Grahsbergerem  na úpravu  stránek obce. 
Hlasování:  pro 8 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 
Příští zasedání se bude konat 15.6.2020. 
 
 

 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na opravě a natření kašny, 
zejména pak Zdeňku Mackurovi, Jindřichu Zralému st., 

Janu Kolitschovi, Ing Dietmaru Anderlemu, 
Janu Gaveldovi ml., Romanu Dudovi. 

 
                             Za Komunitní spolek pro obnovu kašny             

Ing. Jiří Veselý 
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                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 

 

Kompostárna 

Vlastník a provozovatel: 

Zemědělská společnost Jindřichovice s.r.o., Jindřichovice 156, 35801 Kraslice 

zápis u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30550 

IČ:036 40 761  

 

Provozní doba pro občany Abertam a Perninku: 

(z jiných obcí nebudou odpady přijímány) 

 

STŘEDA: 9:00 – 12:00 

SOBOTA: 9:00 – 12:00 

 

Seznam odpadů přijímaných do zařízení: 

odpad rostliných pletiv (listí, tráva) 

 

Místo uložení: 

areál Horského statku Abertamy, zadní brána směr Rybná (viz.mapa) 

 

Kontakt: 

Jan Jůzl, tel. 602783059 
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                    Zprávy ze základní školy  

 

 

Děkujeme paní starostce za bezpečný návrat do školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Dětský den - Po splnění všech úkolů s z nás stali piráti 
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                    Z Kroniky perninské  
 
 
Přinášíme další výňatky z našeho putování kronikou lety šedesátými 
 
V roce 1966 klesl pro nedostatek dětí počet tříd na národní škole na pouhé tři. Přesto nadále trval 
nedostatek učitelů. Školská kronika zaznamenává časté personální změny vyplívající z nedostatku 
bytů pro učitelské rodiny. V tomto roce byly již v právě dohotovené panelové výstavbě přiděleny 3 
byty učitelům, ačkoliv potřeba byla 7 bytů. MNV získal touto panelovou výstavbou celkem 6 bytů, 
ostatní byty byly podnikové. 
V témže roce oslavila organizace ČSPO (Československý svaz požární ochrany – nyní Sbor 
dobrovolných hasičů) své 100. výročí založení. Sbor byl založen v roce 1866.  

V roce 1967 došlo konečně k úpravě platů učitelů. Nedostatek učitelů trvá nadále, ačkoliv ve 
městech je jich dostatek, na horách málo. Důvod je prostý. Chybí zde kultura, vhodné byty, možnost 
nákupu, prostě podmínky nejsou rovnocenné vnitrozemským. Chybí i zvýhodnění míst v pohraničí 
včetně vyššího platu, aby práce v pohraničí byla alespoň touto cestou ohodnocena.  
Narůstající problémy ve společnosti měly svůj patřičný vliv i v horním Krušnohoří. Oblast opouštějí 
takoví pracovníci, kteří sem vážili kroky, jen aby se obohatili a nikoliv aby toto pohraničí budovali. 
Veškerý život tu spočívá na několika nadšencích, kteří bývají často ostatním i pro posměch a to 
pochopitelně má neblahý vliv na úroveň celého dění v této oblasti. 

Rok 1968 je v kronice zmíněn pouze se zaměřením na politickou situaci a školu. Jak píše její ředitel 
Karel Hluchý ve školní kronice, koncem prvního pololetí se začala projevovat tíživá situace 
v hospodářství republiky. To se odrazilo i v politice, kdy došlo k rozdělení funkce prezidenta 
republiky od funkce prvního tajemníka ÚV KSČ, jež obě doposud zastával Antonín Zápotocký. 
Tajemníkem byl v lednu 1968 zvolen Alexander Dubček, prezidentem republiky pak později byl 
zvolen armádní generál Ludvík Svoboda.  Došlo ke změnám v koncepci politiky, spočívající 
především ve snaze po demokratizaci celého společenského dění.  V důsledku celkových změn došlo 
mimo jiné i k odtržení pionýrské organizace od školy. Jak dále píše Karel Hluchý, dění se dotýkalo i 
práce školy a učitelů: Přesto, že jsme v oblasti poněkud stranou politických požadavků, doléhají i do 
našich zapomenutých hor. Tolik změn, tolik požadavků a tolik odlišných i protichůdných názorů – to 
jsou příčiny denních rozhovorů v učitelském sboru. Jsme lidé zvyklí přemýšlet, ale některé novoty 
jsou nám zcela nezvyklé a nepochopitelné. Naši žáci se zdají být jaksi méně přístupní výchovnému 
působení, než jak jsme byli dosud zvyklí. Výchovná práce je ztížena, rodičovská veřejnost rovněž 
podléhá tříštění zájmů a věnuje se méně svým dětem. 
A kronikář Bartoš následně konstatuje, že bylo přirozené, že události narostly do takových rozměrů, 
že bylo nutno je řešit v zájmu dalšího vývoje lidové demokracie v našem státě.  
Dne 21. srpna 1968 došlo k invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, tedy k vojenskému 
vpádu pěti komunistických zemí v čele se Sovětským svazem. To vše na žádost konzervativního 
křídla Komunistické strany Československa. 

Rok 1969 pokračuje opět v politickém duchu: Příliš mnoho různých schůzí a meetingů na jedné 
straně a příliš málo skutků na straně druhé, lidé si navykli raději diskutovat než pracovat, a tak 
počaly být ohroženy základní plány výroby a dalšího hospodářství vůbec. 
Kromě obsáhlého politického popisu situace, je v kronice pouze krátce popsán chod obce a to takto: 
Oprava školy se vlivem nedostatku materiálu protáhla, byla totiž vyrobena okna z čerstvého dřeva, 
takže se časem zdeformovala.  

Rok 1970 – citujeme: Byl ve znamení všeobecné konsolidace a současně i změn v jednotlivých 
oborech, především personálních. Ti, kdož se v krizovém období osvědčili a prokázali svou věrnost 
straně a myšlenkám socialismu, byli povoláni na vyšší funkce. V Perninku to byl kromě jiných právě 
ředitel školy, který byl jmenován okresním školním inspektorem. 
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Rok 1971 pokračuje v kronice opět vládnutím jedné strany. Byl to totiž rok 50. výročí založení KSČ 
a na tuto počest, uspořádala 4. června škola akademii. Součástí byla také výstava výtvarných prací 
žáků. Tohoto roku byla znovu založena Pionýrská organizace, u slibu bylo prvních 45 pionýrů a 32 
jisker. 
V létě vyhořela papírna v Merklíně, po předchozí papírně v Potůčkách (ta vyhořela roku 1952) už 
druhá papírna v této oblasti. Likvidace požáru se aktivně zúčastnil i sbor hasičů z Perninku. 
Podzimní volby měly v Perninku 100% účast voličů, předsedou se stal Josef Válek.  

V roce 1972 byla zahájena stavba koridoru mezi budovou a tělocvičnou školy.  
V létě došlo k takové průtrži mračen, že voda vzala vše, co jí stálo v cestě. Například odnesla 
hromady polen až dolů k řečišti pod Pstružím. Ze sportovních kroužků školy byl nejúspěšnějším 
kroužek minikopané pod vedením pana Jabůrka. Žáci zvítězili jak v okrsku, tak v okrese i v kraji a 
celostátně se umístili na 3. místě. Dne 7. listopadu se uskutečnilo odhalení pomníku rudoarmějcům 
na místním hřbitově. Akce se zúčastnilo přes 300 místních občanů. 
To by bylo pro toto vydání vše, příště budeme pokračovat rokem 1973 a dále. 

Zpracoval: Ladislav Vetešník 

Použitá literatura: KRONIKA PERNINSKÁ KNIHA PRVNÍ -   1988 str.78-84.  
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                    PČR informuje  
 
 
 
Počasí nás láká ke sportovním aktivitám 
 
Sluneční paprsky nás vybízí vytáhnout různá sportovní náčiní a vybavení od běžeckých bot, přes 
jízdní kola až po kolečkové brusle. Musíme však myslet na to, že i při použití tohoto sportovního 
vybavení je potřeba dodržet určitá bezpečnostní pravidla, či dbát na pravidelnou údržbu, abychom 
předešli úrazu Vás samotných či úrazu někoho ve Vašem blízkém okolí.  
 
Při jízdě na kolečkových bruslích, jízdním kole či koloběžce je potřeba zejména před první jízdou 
ověřit, zda máte toto sportovní vybavení zcela v pořádku. Pravidelná kontrola během celé sezóny je 
však samozřejmostí. Je nutné zkontrolovat hlavně dotažení šroubů kol, či koleček, ověřit funkčnost 
brzd, napnutí řetězu kola či nahuštění pneumatik. Důležité je také mít při všech sportovních 
aktivitách sportovní oděv k tomu určený a stejně tak důležité je mít i řádné obutí, aby nemohlo dojít 
k úrazu, případně aby následky byly co nejmenší.  
 
Cyklisté by měli myslet zejména na svou bezpečnost, proto doporučujeme užití ochranné helmy, 
přestože její užití je povinné jen do pro cyklisty mladší osmnácti let.  
 
Další důležitou součástí Vašeho jízdního kola je povinná výbava. Máte vše v pořádku?  
 
Vaše kolo musí mít: 

• Dvě na sobě nezávislé brzdy – (jízdní kola pro děti předškolního věku nemusí mít ve výbavě 
přední brzdu, pokud je na to konstrukčně uzpůsobeno), 

• červenou zadní odrazku, 
• bílou přední odrazku, 
• odrazky oranžové barvy musí být umístěny ve výpletu předního i zadního kola a na obou 

stranách šlapek, 
• páčky brzd a konce trubek řídítek musí být zaslepeny. 

 
V případě snížené viditelnosti musí být kolo opatřeno bílým světlem vpředu a zadním světlem 
červené barvy v zadní části kola. Na kole se dále doporučuje mít např. blatníky, zvonek, zámek na 
kolo, reflexní prvky nebo lékárničku. 
 
Další důležité pravidlo vidět a být viděn platí však pro všechny, ne jen pro cyklisty či sportovce. 
Proto noste oblečení jasných barev, nejlépe v kombinaci s reflexními prvky.  
 
Při jakékoliv sportovní aktivitě dávejte pozor při užívání sluchátek k poslechu hudby. Muže to být 
velmi nebezpečné a následky mohou být mnohdy i tragické.  
 
Při všech sportovních aktivitách buďte obezřetní a vždy se ve zdraví vraťte domu.  
 
 
Jaká nebezpečí nám hrozí o prázdninách 
 
Léto se pomalu blíží a s ním i dětmi tolik vytoužené letní prázdniny. Žádné vstávání do školy, žádné 
úkoly, jen dva měsíce plné her, zábavy, dovolených a táborů. O prázdninách však dochází k velkému 
množství úrazů, které je zapříčiněno roztržitostí nejen dětí, ale i mnoha dospělých. Policisté 
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Karlovarského kraje Vás proto upozorňují před hrozícím nebezpečím, které na Vás může během 
letních prázdnin čekat. Nezapomínejte na základní zásady bezpečného chování a ochranu zdraví a 
chraňte před úrazy sebe i své děti.  
 
Na co si dávat pozor: 
 
Při sportovních aktivitách používejte sportovní náčiní určené pro daný sport. Vždy myslete také na 
vhodný sportovní oděv, který by měl obsahovat i reflexní prvky, což se týká zejména sportovců, 
kteří se při sportovní aktivitě účastní i silničního provozu.  Reflexní prvky nás však ochrání před 
úrazy i v běžném životě a ne jen při sportu. Cyklisté by měli mít na paměti užití cyklistické helmy i 
přesto, že je povinná  jen do 18 let věku cyklisty.  Důležité je také si před každou jízdou 
zkontrolovat technický stav jízdního kola či povinnou výbavu.  
 
Zvýšené opatrnosti dbejte v letních měsících především při koupání.  Zvlášť nebezpečné může být 
koupání v neznámých a nestřežených vodách, jakými jsou řeky, rybníky či lomy. Tam kde vodní 
hladinu neznáte, vyhněte se skokům do vody, může Vám hrozit nebezpečí vážného úrazu.  Do vody 
neskákejte ani ihned po příchodu k vodě, chvilku setrvejte na břehu, skokem do studené vody Vám 
hrozí kolaps organismu. Rodiče buďte při koupání s dětmi vždy ve střehu, koupejte se jen v mělkých 
vodách, které znáte a nenechávejte své děti ani chvilku bez dozoru a to ani na koupalištích. 
 
Jestliže děti zůstávají samotné doma, poučte je, jak se mají správně chovat. Naučte je také jak 
správně volat na tísňovou linku v případě potřeby.  Děti by měly vědět, že nikomu nesmí otvírat 
dveře ani bavit se s cizími lidmi, a to ani doma ani na ulici. Poučte je, jak se mají chovat bezpečně 
nejen doma, ale i v parku či na ulici, neboť nebezpečí úrazu hrozí na každém rohu. V případě, že 
Vaše dítě někam odchází, mělo by Vám nechat alespoň písemný vzkaz, kam jde a jak dlouho se tam 
přibližně zdrží, případně telefonický kontakt na někoho z kamarádů. Klíče od bytu by měly nosit děti 
skrytě, odděleně od jiných osobních věcí. Neměly by dávat na obdiv ani cennosti či finanční 
hotovost, kterou mají při sobě. 
 
V případě, že se budete chtít účastnit turistiky v těžších terénech, nechte si poradit od odborníka. 
Mějte potřebné vybavení a nepřeceňujte své síly, na túry tohoto typu se nevydávejte raději sami. 
 
Jestliže posíláte své dítě na dětský letní tábor, dejte na doporučení svých známých. Zjistěte si včas, 
jaké požadavky mají pořadatelé na Vás a Vaše děti. Přesvědčte se, v jakých podmínkách bude dítě 
tábor trávit. Řiďte se požadavky pořadatelů, ať se vyhnete nepříjemnostem. 
 
V případě potřeby volejte na čísla tísňových linek: 158, 150, 155, 156, 112. 
 
Krásné prožití letních měsíců bez úrazů přejí policisté Karlovarského kraje. 
 
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 20.6.    VLASTNÍCI (ČR/SR 2019) Komedie/drama 
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní 
zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, patří jim byty v jednom postarším 
činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout 
a rozhodnout. Najdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, jsou zde i vypočítaví 
prospěcháři nebo dokonce rafinovaní manipulátoři, ale také lidé ztracení v pocitech vlastní 
bezvýznamnosti. Všichni se ale nakonec musí společně domluvit na správě domu, ve kterém mají 
své byty…Hrají: Tereza Ramba, Vojta Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla Tomicová, Ondřej 
Malý, Klára Melíšková, Kryštof Hádek, Stanislav Majer, Andrej Polák, David Novotný, Ladislav 
Trojan, Jiří Černý, Maria Sawa ad. Režie: Jiří Havelka. Doporučená přístupnost: od 12 let                   
Délka filmu: ca. 96 min.                                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 27.6.  JEŽEK SONIC (USA 2020 ) Komedie.  
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A protože o legendách se 
obvykle točí filmy, vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat 
před svým neúnavným pronásledovatelem Doktorem Robotnikem. Hrají: Jim Carrey, James 
Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter ad. V českém znění: Ondřej Brzobohatý, Bohdan Tůma, Filip 
Jančík, Kateřina Lojdová ad. Režie: Jeff Fowler. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 99 min. Český 
dabing.                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 4.7.  CHLAP NA STŘÍDAČKU  (ČR 2020) Komedie.  
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. 
Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její 
plan je přímo skandální. Navrhne jí, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na 
střídačku… Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Chýlková, Iva Janžurová, Lucie Žáčková ad.  Doporučená 
přístupnost: od 12 let. Délka filmu: ca. 109 min.     Režie: Petr Zahrádka       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 11.7.  ZAKLETÉ PÍRKO  (ČR 2019) Pohádka 
Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné dívky, která se vydá do světa vysvobodit 
zakletého prince. Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí neustále 
sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. 
Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek 
zmizí. Jedinou možností, jak zlomit jeho prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě…Hrají: 
Anastasia Chocholatá, Lukáš Pavlásek, Petr Urban, Lucie Polišenská, Šárka Vaculíková, Sara 
Sandeva, Dana Syslová, Marek Lambora, Andrea Hoffmannová, Martin Stránský aj. Režie: Zdeněk 
Troška.  Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 94 min.                                                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 18.7.  SVIŇA  (Slovensko-ČR 2019) Thriller 

Nezabiješ, nesmilníš, nepokradeš. Film Sviňa byl natočený podle stejnojmenného knižního 
bestselleru spisovatele Arpáda Soltésze. Odehrává se ve světě vysoké politiky, mafie bílých límečků, 
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organizovaného zločinu, obchodu s bílým masem a velkých financí…Hrají: Jozef Vajda, Marko 
Igonda, Dano Heriban, Gabriela Marcinková, Diana Mórová, Braňo Bystriansky, Szidi Tobiasz, 
Jakub Rybárik, Mária Schumerová, Dana Droppová, Petra Dubayová ad. Režie: Mariana Čengel 
Solčanská, Rudolf Biermann. Doporučená přístupnost: od 15 let. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 25.7. LASSIE SE VRACÍ  (Německo 2019) Rodinný dobrodružný 
Nejslavnější pes se vrací do kin.  A spolu s ní se vrací i úžasný příběh o nerozlučném přátelství 
chlapce a jeho dlouhosrsté kolie. Hrají: Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Matthias 
Habich, Johann von Bülow, Jana Pallaske, Justus von Dohnanyi ad.  Režie: Hanno Olderdissen.. 
Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 100 min. Český dabing.    
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