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        Usnesení 9. zasedání zastupitelstva ze dne 24.6. 2019  
 
 
1/9/19 ZO určuje p. Václava Maška a ing. Ladislava Vetešníka ověřovateli zápisu a p. Jitku 
Tůmovou pořizovatelem zápisu. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

2/9/19 ZO schvaluje program jednání  9. Zasedání včetně doplnění v bodě Různé o projednání – 
koupi sněhové frézy,  opravy komínu na OÚ, výměna poplachové ústředny na OÚ. Hlasování: pro 7 
hlasů, proti 0, zdržel 0. Návrh byl přijat. 
 

3/9/19 ZO bere na vědomí  kontrolu plnění usnesení  8. Zasedání ZO. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

4/9/19 ZO schvaluje převod částky Kč 111141,- z rozpočtu obce na účet Základní školy a mateřské 
školy Pernink, p.o. na úhradu faktury Keson-Stav, Hroznětín na Modernizaci učeben  ZŠ Pernink. 
Hlasování: pro: 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

5/9/19 ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na „Zimní údržbu obce Pernink“ od listopadu  2019 až 
do března 2023 s vítězem výběrového řízení firmou Stanislav Sloup Farma Pstruží, Pstruží 23, p. 
Merklín za nabídkovou cenu: technika s předním a zadním pluhem Kč 800,- /hod.,  nakladač 1000,-
/hod., technika na posyp 800,-/hod., sněhová fréza 1000,-/hod.  bez DPH   a pověřuje starostku obce 
podpisem smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

6/9/19 ZO schvaluje uzavřít smlouvu o dílo  na „opravu chodníků ve Stření ul. TGM a Blatenské ul. 
s vítězem výběrového řízení firmou Colas CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005   za 
nabídkovou cenu Kč 1240077,34 Kč a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování:  
pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

7/9/19 ZO schvaluje uzavřít s VSOZČ veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 
obce ve výši 494500,- Kč na realizaci investiční akce „ Pernink, pod Kostelní horou – kanalizace a 
vodovod“ a pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel 
se 0. Návrh byl přijat. 
 

8/9/19 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 dle předloženého položkového členění, který je 
součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

9/9/19 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 dle předloženého položkového členění, který je 
součástí zápisu jako příloha č. 2. Hlasování: pro 7hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

10/9/19 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 dle předloženého položkového členění, který je 
součástí zápisu jako příloha č. 3. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

11/9/19 ZO bere na vědomí vyúčtování příspěvku na činnost předložené První Krušnohorskou o.p.s.  
K. Vary ve výši 10000,- Kč. Hlasování: pro 7. Návrh byl přijat. 
 

12/9/19 ZO schvaluje uzavřít darovací smlouvy na sochy ze 4. Ročníku „Řezbářského víkendu“, a to 
s Radkem Smejkalem, Pardubice – socha Marie s Jezulátkem a jesličky hodnota daru 37000,- 
Kč,,Petrem Bartákem, Pardubice – socha pasáčka hodnota daru 27000,- Kč , Jankem Paďourem, 
Jaroměř – socha Josefa hodnota daru 37000,- Kč,  Pavlem Vrculou, Košťany – socha osla, hodnota 
daru  27000,- Kč,  Antonínem Dorazinem, Abertamy – bouda pro betlém, hodnota daru 30000,- Kč a 
Martinem Šustrem, Studnice socha ovce hodnota daru 25000,- Kč a pověřuje starostku podpisem 
těchto smluv. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

13/9/19 ZO schvaluje provést výměnu poplachové ústředny na OÚ Pernink dle nabídky firmy 
Alarmy Dvořák s.r.o., Karlovy Vary  za nabídkovou cenu Kč. 34219,-. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 
0, zdržel se 1 hlas (p.Štauber). Návrh byl přijat. 
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14/9/19 ZO schvaluje opravu komínu na OÚ, TGM 1, Pernink bez vložkování  dle nabídkové ceny  
cca 20000,- bez DPH  firmy Jiří Dvořák, Karlovy Vary  Chebská  8. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, 
zdržel se 0. Návrh byl přijat. 
 

15/9/19 ZO schvaluje nákup sněhové frézy Honda HSS 970 TD za nabídkovou cenu 129900,- vč. 
DPH od firmy Autoservis Kolovrátek., s.r.o, Stará cesta 116, Dalovice. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
0, zdržel se 0. Návrh byl  přijat. 
 
 

                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 

Krušnohorská hornická krajina je památkou světového dědictví UNESCO 
(Baku, 6. července 2019) 
 

Hornické památky v saském a českém Krušnohoří byly zapsány na Seznam světového dědictví. 
Rozhodl o tom dnes Výbor světového dědictví na svém 43. zasedání v ázerbájdžánském Baku. Počet 
památek v České republice, které se mohou pyšnit titulem světového dědictví, se tak rozrostl na 
třináct. 

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří, jak zní oficiální název společné česko-německé nominace, 
tvoří 22 součástí, z nichž 17 se nachází na území Saska a pět v českém Krušnohoří. Českou část 
reprezentují Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, 
Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník (kompletní seznam lze najít na 
www.montanregion.cz, kde jsou k dispozici i fotografie, které si lze stáhnout i na 
www.uschovna.cz/en/zasilka/NWYZ7H955YLJ7VTE-RKS). Společně tyto komponenty dokládají 
obrovský vliv, který měla těžba a zpracování rud na obou stranách pohoří na rozvoj hornictví 
a hutnictví po celém světě.  

„Zápis Krušných hor mezi památky UNESCO je uznáním práce a úspěchů lidí, kteří tento 
přeshraniční region po staletí utvářeli,“ uvedl po rozhodnutí Výboru světového dědictví premiér 
Svobodného státu Sasko Michael Kretschmer. „Naším společným závazkem nyní je zajistit ochranu 
tohoto dědictví i pro budoucí generace,“ dodal. 

„Je pro nás ctí, že se Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří ocitl po boku dalších památek 
světového dědictví. Na tuto chvíli dychtivě čekali i obyvatelé krušnohorského regionu, který se opírá 
o stovky let trvající tradici společného soužití lidí na obou stranách hranice,“ řekla náměstkyně 
ministra kultury ČR Petra Smolíková. 

Pro Českou republiku znamená potvrzení výjimečné světové hodnoty Krušných hor první úspěšný 
zápis na Seznam světového dědictví po 16 letech. Naposledy byla na tento prestižní seznam zapsána 
v roce 2003 Třebíč – Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa. 

Zdůvodnění výjimečné světové hodnoty Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří je podloženo 
mimo jiné světově významnými vynálezy a inovacemi v oblasti báňských a hutních technologií, 
které se zvláště v 16. století, ale i později úspěšně šířily z Krušných hor do celé Evropy i zámoří, a o 
globální význam Krušných hor pro rozvoj báňské legislativy, administrativy a školství, ale také 
měnových systémů. To dokládá i příběh jáchymovského tolaru, z nějž se na více než 300 let 
vyvinulo celoevropské platidlo a který dal název i americkému dolaru. Díky více než 800 letům 
téměř soustavné těžby a zpracování rud vznikla v Krušných horách jedinečná hornická krajina 
s unikátními montánními památkami v nadzemí i podzemí a s hustou sítí specifických horních měst, 
která nemá ve světě obdoby. Tyto památky dokládají způsoby těžby a úpravy různých rud ve všech 
obdobích od 12. až do 20. století, především pak rud stříbra, cínu, kobaltu, železa a naposledy uranu. 

Ministerstvo kultury ČR 
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                    Z Kroniky perninské  
 

 

Vážení čtenáři, 

v minulém čísle řádil tiskařský šotek, návštěva Saského prince se samozřejmě datovala do roku 
1894, nikoliv 1984, omlouváme se! 

Tentokrát se v rubrice „Z Kroniky perninské“ podíváme na složení obyvatelstva a na veřejný život 
v obci v 80. letech. 

Složení obyvatelstva: 

Kolik bylo obyvatel při založení či rozkvětu našeho města (Pernink byl původně založen jako město) 
dostupné prameny nevykazují, ale první zmínka o počtu obyvatel je z roku 1654, kdy po třicetileté 
válce tu zbylo pouze 340 usedlých lidí. Pro srovnání můžeme uvést, že v té době měla Horní Blatná 
385, Boží Dar 285 a Abertamy 365 lidí. 

V roce 1850 měl Pernink celkem 2.046 obyvatel. 

Počet obyvatel 1869-1921 
Rok Celkem Pernink Rybná Bludná 

1869 2219 1967 130 122 
1880 2444 2117 179 148 
1890 2544 2226 171 147 
1900 2860 2520 195 145 
1910 3019 2704 172 143 
1921 2506 2273 123 110 

V roce 1930 měl Pernink spolu s oběma osadami (Bludná a Rybná) celkem 3024 obyvatel. Originál 
dokumentu tzv. Familienblatt je uložen ve státním archivu a doplňuje údaje k tomuto stavu a je 
natolik zajímavý, že jej zde uvedu celý (samozřejmě v českém překladu). 

Počet obyvatel Celkem Pernink Rybná Bludná 

 3024 2751 153 120 
Z toho mužů 1453 1329 66 58 
Žen 1571 1421 87 62 
Cizinců 47 47 - - 
Čechů 51 47 - 4 
Evangelíků 43 43 - - 
Židů 7 6 - 1 
Katolíků 2885 2614 152 119 
Analfabetů 21 20 - 1 
Nezaměstnaných 108 98 - 10 

V roce 1945 není stav obyvatel v dostupných pramenech vykazován, pouze v některých se uvádí, že 
v tomto roce po odsunu a válečných ztrátách zůstalo v Perninku z počtu 3003 obyvatel (přibližný 
stav z roku 1930 a bezprostředně po něm), pouze 304 antifašistů. Prameny neuvádějí jejich 
národnost, ale podle podkladů muselo jít jak o obyvatele české národnosti (jichž byla zřejmě 
menšina), tak i národnosti německé. 

Současně s odsunem občanů německé národnosti počali ihned do pohraničí přicházet obyvatelé 
z vnitrozemí vedle těch, kteří se sem vraceli jako předváleční obyvatelé, a tak v roce 1950 a při 
dalších sčítání se vykazují tyto stavy: 
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Rok sčítání Celkem Pernink Rybná Bludná 
1950 1375 1287 71 18 
1961 1253 1193 48 12 
1970 927 904 17 2 
1980 794 775 17 2 

Z výše uvedeného je jasně zřetelný pokračující pokles obyvatel od roku 1950, ale rozbor tohoto 
poklesu není záměrem našeho pohledu do minulosti.  

Stav střediskové obce Pernink (podle stavu z roku 1980), tj. včetně Horní Blatné, Rybné a Bludné 
činil počtem obyvatel 1242 lidí, z toho 603 mužů, 639 žen. Při sčítání lidu v roce 1980 bylo 717 
obyvatel české národnosti, 139 slovenské, 361 německé a 25 ostatních národností.  

Domů trvale obydlených bylo celkem 280, bytů celkem 456, z toho 437 bytů napojených na veřejný 
vodovod, na veřejnou kanalizaci 28 a na ústřední topení 135 bytů. 

Středisková obec 

Dne 13. ledna 1984 bylo schváleno usnesení Okresního národního výboru v Karlových Varech o 
jmenování obce PERNINK střediskovou obcí. Ovšem již předtím, v roce 1981, byla v rámci 
integrace připojena k dosavadní obci Pernink (včetně osad Rybná a Bludná) též obec Horní Blatná se 
svým Občanským výborem. Rozdělení poslanců (dnešní obdoba zastupitelů) bylo 22 poslanců pro 
obec Pernink a 9 poslanců pro Horní Blatnou. Na základě výše uvedeného usnesení nabyla obec 
Pernink významu STŘEDISKOVÁ, kdy se stává centrem veřejného dění v této oblasti horního 
Krušnohoří. 

Politické a společenské organizace podílející se na politickém, veřejném a kulturním životě 
v obci Pernink v 80. letech 

• KSČ – vesnická organizace této strany byla v obci založena již v samotných počátcích vzniku 
strany v roce 1921 

• SSM – organizace navazuje na dlouholetou tradici mládežnického hnutí v Perninku, kdy 
v roce 1921 byl zde založen Svaz komunistické mládeže. 

• Svaz požární ochrany – činnost této organizace se datuje už k roku 1866, kdy ihned po roce 
1945 nový sbor navázal na dřívější Sbor dobrovolných hasičů (Freiwillige Feuerwehr 
Bärringer). Součástí organizace bylo i vedení kroužku mladých požárníků. 

• SVAZARM – organizace byla v obci založena v roce 1952 a věnovala se těmto odbornostem: 
motorismus, střelectví a modelářství.  

• SČSP (Svaz československo-sovětského přátelství) 
• Český svaz žen   
• Československý červený kříž  

To by bylo pro toto vydání PN vše a příště již zavítáme do samotných počátků historie horního 
města Pernink. 

Zpracoval: Ladislav Vetešník 

Použitá literatura: KRONIKA PERNINSKÁ KNIHA PRVNÍ  - 1988 

 

 

Vážení občané, 

dovolte mi Vám popřát krásné teplé léto, odpočinkové prázdniny, klidnou dovolenou a hlavně 
pohodové dny, ať je strávíte kdekoliv.  

        S pozdravem Ladislav Vetešník, místostarosta obce 
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                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

20.07.2019 Abertamy Abertamské rockové léto 

20.07.2019 Potůčky Benefiční koncert pro Vašíka 

20.07.2019 Jelení Hřebečenský montánní výšlap Jelení - Rolava- Přebuz 

20.07.2019 Vysoká Pec Country sešlost 

24. - 27.7.2019 Boží Dar Krušnohorský česko-saský řezbářský plenér 

27.07.2019 Boží Dar Anenská pouť 

27.07.2019 Měděnec Měděnecká pouť 

28.07.2019 Jáchymov Hraná prohlídka Mlýnské stezky 

03.08.2019 Jáchymov 
Historky ze záhrobí - pořad s instrumentálními skladbami a 
scénickým čtením 

03.08.2019 Ostrov 1. Pivní slavnosti ostrovského pivovaru Rudohor 

10.08.2019 Boží Dar Letní pochod Boží Dar → Oberwiesenthal 

11.08.2019 Nejdek Spirituál Kvintet 

12. - 16.8.2019 Abertamy Paličkářský workshop ve vile Zenker 

17.08.2019 Jáchymov Jáchymovská pouť 

18.08.2019 Jáchymov Hornické hrátky v muzeu 

20.08.2019 Nejdek Pink Flouyd Acoustic Duo 

23. - 25.8.2019 Králův mlýn  Land Art setkání - Königsmühle 2019 

24.08.2019 
Suchá u 
Jáchymova Sucháfest 19 

31.08.2019 Hroznětín Oslavy města 

31.08.2019 Boží Dar Karlův krok 

07.09.2019 Abertamy Abertamský kros 

11. - 14.9.2019 Kovářská 75. výročí letecké bitvy na Krušnohořím 

21.09.2019 Pernink Slavnosti 2019 

21.09.2019 Rýžovna Svatováclavské setkání 

05.10.2019 Hřebečná Pouť k památníku Bílá Holubice 
 

 

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

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 36, číslo 7-8, vydáno 18.7. 2019 
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                    PČR informuje  
 
 
 
Bezpečně o prázdninách 
KARLOVARSKÝ KRAJ – Vyvarujte se nebezpečí úrazu. 
 
Policisté Karlovarského kraje upozorňují občany, aby byli v letních měsících zvláště obezřetní a 
dbali zvýšené opatrnosti a chránili před možnými úrazy sebe i své děti. Bohužel právě o prázdninách 
dochází k velkým počtům zraněných dětí, neboť často zapomínají na zásady bezpečného chování a 
ochranu svého zdraví.    
 
Připravili jsme si pro Vás na léto několik preventivních rad: 
 
Při sportovních aktivitách užívejte jen sportovní náčiní, které je k jednotlivým sportům určené. 
Myslete také na správný sportovní oděv a další sportovní vybavení. Cyklisté by při svých 
vyjížďkách neměli zapomínat na cyklistickou helmu i přesto, že je povinná jen do 18 let věku 
cyklisty. Cyklisté si dále dají pozor na špatný technický stav jízdního kola či povinnou výbavu. 
Neměli bychom zapomínat ani na reflexní prvky, které mohou ochránit život nebo zdraví nejen 
cyklistům.  
 
V horních letních měsících je důležité dbát zvýšené opatrnosti zejména při koupání. K úrazům či 
jiným tragickým následkům může dojít zejména při koupání na nehlídaných vodách, jakými jsou 
řeky, rybníky či lomy. Je nutné se vyvarovat vodám, které jsou pro vás neznámé, nepřeceňujte své 
plavecké síly. Na loďkách, šlapadlech či jiných plavidlech vždy užijte plovací vesty. Vyhněte se 
zejména skokům do neznámé vody, můžete tak předejít vážnému úrazu. Po příchodu k vodě chvíli 
setrvejte na souši, neboť skokem do studené vody může Váš rozehřátý organismus zkolabovat. 
Rodiče pozor: samotné dítě na koupaliště ani jinou vodní plochu nepatří! 
 
Pokud zůstanou Vaše děti sami doma, poučte je, jak mají správně volat na tísňovou linku v případě 
potřeby. Děti by měly být poučeny také o tom, že nesmí otevřít dveře cizím lidem a ani se s cizími 
lidmi na ulici bavit. Děti poučte, jak se mají chovat doma, na ulici či v parku, aby nedošlo k úrazu. 
Klíče od bytu by dítě nemělo nosit viditelně a nemělo by dávat na obdiv své cennosti či finanční 
hotovost, kterou má při sobě. Poučte své dítě, také o tom, že když odchází z domu, mělo by Vám 
sdělit, alespoň písemným vzkazem či prostřednictvím mobilního telefonu kam jde, s kým a jak 
dlouho se tam přibližně zdrží. Důležité je také před svými dětmi zmínit, že by si neměly hrát se 
zápalkami doma ani venku.  
 
V případě potřeby volejte na čísla tísňových linek: 158, 155, 150, 156, 112. 
 
nprap. Mgr. Věra Hnátková 
 

 

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

Sobota 7.9.  ŽENY V BĚHU  (ČR 2019) Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí 
naproti. Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit 
jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný 
problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta. 
Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta 
(Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční plán. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání 
nehrnou. Mají úplně jiné starosti… Dále hrají: Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa 
Boková, Ondřej Vetchý, Martin Hofmann ad. Scénář a režie: Martin Horský.   Mládeži přístupno. 
Délka filmu: ca. 93 min.                                                                       Pozor, vstupné pouze 55,-Kč! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Sobota 14.9. UZLY A POMERANČE (ČR, Německo 2019) Drama, rodinný, romantický            
Premiéra  Jen jedna láska je ta první. Film o lásce k dívce, co voní po pomerančích, o zauzlovaném 
vztahu s otcem, o péči o sestru, o statečnosti, odpovědnosti, o prvních šrámech života, jedním 
slovem o dospívání. Velkou roli tu hrají koně, kteří umí vnést do života dobrodružství i sny. Snímek 
Uzly a pomeranče vznikl podle stejnojmenné knihy renomované spisovatelky knih pro děti a mládež 
Ivy Procházkové. Dospívající Darek žije se svým otcem a mladší sestrou v horské vesnici na česko-
německo-polském pomezí v odloučené divočině Lužických hor. Po smrti matky se jeho život 
změnil. Jeho otec se uzavřel, smutek zalévá alkoholem a nakládá Darkovi víc, než kluci v jeho věku 
unesou. Darek dospívá rychle a všichni to vidí. Není náhoda, že se o něj zajímá i hezká a všemi 
obletovaná Hanka.  Když otec přijde o práci, zdá se, že rodinu nedokáže udržet pohromadě a 
Darkovu sestru jim odebere stát. V tom se však objeví dávný kamarád, který přinese naději a nové 
životní perspektivy: budou společně chovat koně… Hrají: Stanislav Majer, Tomáš Dalecký, Emilie 
Neumeister, Ewa Farná, ad. Režie: Ivan Pokorný.  Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 90 min.                                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 21.9.  TERORISTKA (ČR, Slovensko 2019) Komedie, drama  Teroristka je příběhem 
učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. 
Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. "Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi," říká 
darebák. "Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý," odpoví mu paní, než odjistí zbraň. Hlavní 
hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou 
řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin 
Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň. Brzy však zjistí, že stejně, 
jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky - přesto, že jí bývalý žák, momentálně v 
podmínce (Pavel Liška), dává cenné životní rady… Režie: Radek Bajgar. Doporučená přístupnost: 
od 12 let.  Délka filmu: ca. 95 min.                                                       Pozor, vstupné pouze 55,-Kč!                              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sobota 28.9. JAK VYCVIČIT DRAKA 3 (USA 2019) dobrodružný animovaný film  

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované 
série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu 
lidskodračího společenství. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 104 min.Český dabing.                        
 


