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        Usnesení 10. zasedání zastupitelstva ze dne 24.7. 2019  
 
 
1/10/19 ZO určuje ověřovateli zápisu p. Václava Maška a pana Jana Dvořáka a pořizovatelem 
zápisu paní Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel 0. Návrh byl přijat. 

2/10/19 ZO schvaluje program 10. Zasedání  ZO Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 

3/10/19 ZO schvaluje mimořádný příspěvek  Základní škole a mateřské škole, příspěvková 
organizace Pernink ve výši 2500000,- Kč z rozpočtu obce r. 2019 na pokrytí nákladů na akci 
„Modernizace učeben v ZŠ Pernink“ s tím, že Základní škola a mateřská škola, p.o. Pernink po 
obdržení dotace částku rovnající se výši dotace převede  zpět na účet obce Pernink . Hlasování:  pro 
7 hlasů, proti 0. Návrh byl přijat. 

4/10/19 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 v předloženém položkovém členění, které je 
součástí zápisu jako příloha č. 1. Hlasování: pro7 hlasů, proti 0, zdržel se 0. 

5/10/19 ZO schvaluje uzavření Smlouvy s  ČEZ Distribuce  Děčín o realizaci  přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie  „Pernink, KV, p.č.277/1, kNN, č. 
projektu IZ-12-0000668 za nabídkovou cenu Kč 79576,- a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 

 

        Slovo starostky  
 
 
 
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, 

dovolte mi, abych Vás informovala o dění na radnici. Od dubna do července se v základní škole 
modernizovaly učebny. Jednalo se o kompletní opravu jazykové učebny v přízemí naší školy, která 
má opravené stěny, nový sádrokartonový strop a nové podlahy včetně elektro rozvodů. Opravená je i 
učebna přírodopisu a počítačová třída. Stavební práce a výměnu elektrorozvodů prováděla na 
základě výběrového řízení firma Keson-stav z Hroznětína. Datové rozvody a nové počítače dodala 
firma pana Grahsbergera z Perninku, nové stoly, židle a katedry pak firma pana Cintla z Velké 
Hleďsebe. Celkové náklady přesáhly 2500 tis. Kč. Škola na tuto akci obdrží dotaci z MMR ve výši 
2300 tis. Kč, zbývající část hradí obec. Součástí tohoto projektu je i dodávka schodolezu a 
vybudování bylinkové zahrádky u školy. Schodolez je od firmy ASH, Praha, a bylinkovou zahrádku 
si udělali žáci naší školy za pomoci pana školníka a paních učitelek z 1. stupně. Aby si škola 
nemusela brát úvěr, obec zašle na jejich účet mimořádný příspěvek, jehož část ve výši dotace po 
vyúčtování a přijetí dotace škola obci vrátí. 

Ráda bych Vás také informovala o tom, že se funkce ředitelky školy k 31. 3. 2019 vzdala původní 
paní ředitelka, a proto v červnu proběhlo výběrové řízení na její místo. Do té doby byla pověřena 
zastupující ředitelkou školy Mgr. Dagmar Chvapilová, která vedla školu až do 30. 6. Moc jí 
děkujeme za její pomoc. Do výběrového řízení se přihlásily dvě uchazečky, z nichž byla konkursní 
komisí doporučena Mgr. Hana Dlouhá (paní učitelka 1. stupně naší školy), která byla k 1. červenci 
do funkce ředitelky jmenována. Nové paní ředitelce přeji hodně úspěchů v její práci.  

Obec v letošním roce získala dotaci na opravu chodníků ve výši 222 tis. Kč, na tuto akci proběhlo 
výběrové řízení, do kterého se přihlásila pouze jedna firma – Colas CZ, se kterou máme již 
zkušenosti z loňského roku. Letos se opravují chodníky v ulici TGM od č. p. 15 až k pivnici Kongo a 
na protější straně až ke křižovatce s Nádražní ulicí. Celková částka bude činit 1250 tis. Kč. Dále 
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provedeme opravu parkovací plochy u zdravotního střediska, kde bude položena zámková dlažba. 
Dotaci na opravu povrchu Andělské ulice jsme sice neobdrželi, ale dobrá zpráva je, že ČEZ začíná 
připravovat v této ulici uložení kabelů NN do země s tím, že realizace by měla být do dvou let. Pak 
by došlo i k opravě povrchu ulice. Dále jsme uzavřeli smlouvu s ČEZ Distribuce na přeložku kabelů 
NN vedle panelových domů tak, aby nic nebránilo následné výstavbě parkoviště. V letošním roce 
jsme sice neuspěli se žádostí o dotaci na MMR, ale budeme to zkoušet znovu. Předpokládáme také, 
že na podzim pozveme majitele bytů č. p. 400, 401, 402 a 403 na jednání právě ohledně výstavby 
parkovacích míst v prostoru mezi školou a panelovými domy. 

V průběhu července a srpna probíhala výměna elektroinstalace v našem kině a od září je kino opět 
otevřeno, a to každou sobotu. Chtěla bych Vás, milí čtenáři, upozornit na film UZLY A 
POMERANČE, který budeme promítat 14. září od 18:00. Jedná se o film, který se točil s dětmi 
z naší školy v Horní Blatné. V říjnu Vás kromě promítání filmů rádi pozveme na divadelní hru S 
tvojí dcerou ne, kterou nastudovalo sokolovské Divadlo bez zákulisí, představení se uskuteční 18. 
října od 19:30. 

A ještě malá pozvánka na společenskou akci, která ukončí letošní léto. Slavnosti naší obce se konají  
21. 9. Již počtvrté v parku u fontány zazní rocková hudba, opět budou k vidění a svezení 
motorky/tříkolky, určitě přijde vhod nějaká ta bašta a dobrý mok. Pro děti je připraveno spousta 
dílniček, kde si mohou vytvořit třeba dárek rodičům. Věřím, že i tentokrát se budete dobře bavit!  

- Vaše starostka   - 

 

 
 

                                                                              Obecní úřad informuje 
 

 

 

     POPLATKY ZA VÝVOZ  

SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU  

V 1. POLOLETÍ 2019 

je možné zaplatit 

do 20. září 2019 

v podatelně Obecního úřadu Pernink. 
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Přihláška k  „vítání občánků“ 
pro děti s trvalým pobytem v obci Pernink 

 
Jméno a příjmení dítěte:       …………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum narození dítěte:         …………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresa trvalého pobytu dítěte:  ……………………………………………………………………………………………… 

 

Jméno  a příjmení zákonného zástupce dítěte (matky nebo otce dítěte): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od trvalého pobytu dítěte): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Kontaktní telefon, popř. e.mail: ………………………………………………………………………………………………

 

Souhlasím/e  se  zpracováním uvedených osobních údajů v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, které jsou požadovány pro organizační zajištění 
slavnostního obřadu vítání občánků, a to  pouze po dobu nezbytně nutnou, tj. do konání 
výše uvedeného obřadu.  
 
V Perninku dne: ……………………………… 

 

Podpis zákonného zástupce dítěte (matky nebo otce dítěte): ………………………………………………… 

 

 

------------------------------------------------- Poučení pro rodiče ---------------------------------------------------------- 

 

 

K obřadu „Vítání občánků“ mohou přihlásit rodiče své děti s trvalým pobytem v obci Pernink, 

které se narodily od 01.01.2019  

 

Vyplněnou přihlášku doručte na Obecní úřad Pernink: 

- osobně, nebo 
- poštou na adresu: Obecní úřad Pernink - matrika, T.G.Masaryka 1, 362 36 Pernink 

 
Na základě doručené přihlášky Vám  obecní úřad Pernink zašle pozvánku. Slavnostní vítání 

občánků se koná v obřadní síni Obecního úřadu Pernink,  zpravidla  1x do roka. Obřad trvá 

cca 20 minut + fotografování. Účast Vašich rodinných příslušníků je vítána. 
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Svoz  

objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 
proběhne 

v sobotu 5. 10. 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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                    Z Kroniky perninské  
 

 

Vážení čtenáři, 

dnes v rubrice Z kroniky Perninské začneme se samotnou historií obce PERNINK. 

Počátky Perninku jsou spojeny se jménem majitele ostrovského panství Jindřicha ŠLIKA a s tím 
spojenými objevy stříbrné a zejména cínové rudy kolem roku 1532, kdy se již mluví o městečku. Je 
to tedy letopočet zaznamenávající první písemné zmínky. 

V roce 1548 byla zřízena fara při zdejším kostele, což svědčí o prudkém vzrůstu horního městečka, 
které následně v roce 1559 dosáhlo dalších výsad, stvrzených PRIVILEGIEM. 

„Ve středu po dni svatého Michala 1559 Jáchym ŠLIK potvrzuje měšťanům obce PERINGER zřízení 
pivovaru, městských jatek, špitálu, dále pak svobodný užitek palivového a stavivového dřeva 
z panských lesů a ostatní trhová práva, dále placení pevného úroku na den svatého Jiří a svatého 
Havla – sedm bílých feniků.“ 

Jáchym ŠLIK zřejmě v té době dosáhl povýšení obce na město a udělení znaku, který se stává kromě 
městské věže (symbol povýšení na město), z hornických znamení a obrazu medvěda, jenž prý údajně 
vyhrabal rudu.  

 

Popis znaku 

Štít svisle rozpoltěný, vpravo zlatý (podle místní verze modrý), vlevo červený. Uprostřed je štíhlá 
stříbrná věž tzv. okrouhlice, s dvěma okny vedle sebe v přízemí, jednou střílnou nad ním a dvěma 
okny vedle sebe pod cimbuří o třech stínkách (stínky byly ozubové hranaté vyvýšeniny, za nimiž se 
v případě obrany kryli střelci). Pod věží je trojhranný štítek se ŠLIKOVSKÝM erbem. V červeném 
poli jsou nahoře zkřížená hornická kladiva – stříbrná s hnědými topůrky – mlátek doleva, želízko 
doprava. Pod nimi je zkřížený hornický špičák s rýžovacím hrablem přirozených barev. Po pravé 
straně ve zlatém poli šplhá na věž hnědý medvěd.   

Vývoj jména 

K samotnému vývoji jména obce Pernink se váže řada pověstí – zásadní výklad se však nemůže 
nedržet historických faktů. Zmiňovaná první písemná zmínka o obci je z roku 1532, kdy už stál 
v sousední Horní Blatné kostel sv. Vavřince. Druhá listina z roku 1562 hovoří o převedení majetku 
LICHTENSTADT (Hroznětín) a PERINGER na zámek Wostrov. 

Jméno osady je současně příjmením prvního usedlíka a znamenalo člověka přistěhovalého z obce 
Peringer či Beringen (v Německu je nejméně 14 obcí tohoto jména. Ještě v roce 1625 se obec nazývá 
BERINGER a v roce 1785 čteme z dokladů jména: Bärringer, Perninger, Pernink, Pering, dále v 
roce 1847 též Pärringer Bärringer a už poprvé Bärringen, Perringen i PERNINK. Teprve v roce 1854 
bylo úředně stanoveno jméno jako město PERNINK, německy Stadt Bärringen. 

Od roku 1548 
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je v obci ustanoven samostatný evangelický pastor (do té doby byla farnost spojena s Abertamskou). 
Roku 1562 je vydán MĚSTSKÝ ŘÁD a roku 1611 bylo obnoveno již výše uvedené privilegium 
obce. Podle známého dokladu starosta města WOSTROVA vidimuje (ověřuje) listinu Jáchyma 
ŠLIKA o privilegiích, daných městu Pernink v roce 1559. Historické významné události na sebe 
nenechaly dlouho čekat a po popravě Jáchyma Ondřeje ŠLIKA v roce 1621 na Staroměstském 
náměstí převzali panství vévodové Sasko-lauenburští a to do roku 1689. Stávající privilegium města, 
které bylo na čas vlivem událostí po Bílé Hoře pozastaveno, bylo znovu obnoveno v plné výši 
saským vévodou Juliem Jindřichem v roce 1641. 

Třicetiletá válka (1618-1648) a hladomor, který postihl celé Čechy a obzvláště Krušnohoří, měly za 
důsledek vysoký úbytek obyvatel, kdy konkrétně  v roce 1654 bylo v Perninku jen 340 usedlíků. 
Město zchudlo, rudné žíly přestaly vydávat bohatství a to především pro nedostatek horníků. Těch 
byl nedostatek z náboženských důvodů, jelikož v minulosti přišli do Čech ze Saska dobývat rudu 
především horníci protestantského vyznání a po roce 1618 odešli zpět domů do Saska, aby uchránili 
své životy i svou víru. Naštěstí se po roce 1654 poměry zlepšily zejména skutečností, že saský 
vévoda Julius Jindřich udělil městu Pernink právo pořádat trhy. 

V letech 1690-1787 město Pernink vlastnila markrabata bádenská, krátce poté i knížata 
Schwarzenbergové. Počátkem 18.století bylo v Perninku mnoho požárů, kdy kromě řady dřevěných, 
roubených budov vyhořel do základu i dřevěný kostel, místo něho pak byl postaven v roce 1714 
nový, celo kamenný, jenž známe dodnes. Pokatoličťování obyvatel pokračovalo do té míry, že v roce 
1765 již mohl být ustanoven samostatný farář. Z té doby jsou i dnešní, zřejmě sakrální (posvátné) 
domy s č.p. 80 a 101 s typickými mansardovými střechami, které sloužily k církevním účelům.  

O životě obyvatel v 18. století nebylo bádáním nalezeno skoro žádných zpráv a tento útlum mohl být 
výsledkem nevolnictví, typickým pro toto období, kdy nebylo záhodno, aby obyvatelé jakýmkoliv 
způsobem zvyšovali svou životní a duchovní úroveň, navíc v této oblasti Krušnohoří šlo odjakživa 
především o "vyrabování" bohatství z povrchu i lůna země a ani v duchovní sféře nebyla zakotvena 
žádná tradice, což se mohlo v tomto období temna zobrazit do naprosté pasivity.  

Zprávy se počínají množit opět od počátků 19. století (např. kronika od roku 1800 do 1908, soudní 
spisy od roku 1800 do roku 1849) a celé panství převzali roku 1811 vévodové toskánští a tito jej 
drželi až do roku 1945.  

To by bylo pro toto vydání vše a příště se zmíníme o tehdejší měně v souvislosti s měnovou 
reformou. 

Zpracoval: Ladislav Vetešník 

Použitá literatura: KRONIKA PERNINSKÁ KNIHA PRVNÍ – 1988 str. 30-32 
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                    Zprávy ze základní školy  
 

 

Ještě ohlédnutí za uplynulým školním rokem 

Také jaro bylo pro děti na I.st. plné různých aktivit.  
Úspěšně proběhl výcvik plavání, všichni zvládli alespoň jeden plavecký styl a za snahu obdrželi 
vysvědčení. Zasportovali jsme si při florbalu, fotbalu i vybíjené. 
Nezapomněli jsme ani na kulturu, v dubnu jsme navštívili v Ostrově představení anglicko-českého 
divadla, koncem roku jsme se jako filmoví herci ukázali v předpremiéře filmu „Uzly a pomeranče“, 
na podzim by měla autorka námětu přijet  na besedu. 
Děvčata se neztratila v soutěži „Mladý zahrádkář“, kde zejména v teoretické části získala řadu bodů. 
Ze společných projektů se nejvíce povedly – projekt „Voda“ - výtvarné a literární ztvárnění vody. 

„Návrháři – architekti“ - 
návrh, popis výroby a 
realizace robota. 
„Evropa čte – čtěte s námi“ - 
společný projekt s MŠ. 
Děti ze školní družiny 
nezapomněly se svým 
vystoupením na babičky a 
dědečky. 
Na začátku června se 
uskutečnilo spaní v družině s 
řadou soutěží a hledáním 
pokladu. 
Koncem roku nás čekaly 
výlety do Techmánie a 

společný pobyt s dětmi ze ZŠ a MŠ Horní Blatná v Luhách u Potůček- třídenní dobrodružství pod 
stany. Školní rok jsme slavnostně zakončili v pátek 28.6.předáním většinou krásných vysvědčení. 
 

                                                                     Za I.st. Hana Dlouhá, Vlasta Polanská 
 

Chtěli bychom poděkovat rodičům, vedení obce i paní ředitelce Mgr. Dagmar Chvapilové za 
trpělivost a pomoc při řešení složité jarní personální situace. 

V novém školním roce 2019/2020 přejeme dětem hodně úspěchů, 

rodičům hodně trpělivosti a radosti z dětí 

a všem úspěšný nový školní rok 

Hana Dlouhá, ředitelka školy 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 9, vydáno 10.9. 2019 
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                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 
 

 

 

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

12.9.  - 31.10.2019 Nejdek Krušnohorský Semmering - výstava 

21.09.2019 Pernink Slavnosti 2019 

21.09.2019 Rýžovna Svatováclavské setkání 

28.09.2019 Jáchymov 
Ktésifón, zaniklé město Perské říše - přednáška Ing. Michaele 
Balíka 

29.09.2019 Ostrov Michaelská pouť 

05.10.2019 Hřebečná Pouť k památníku Bílá Holubice 

05.10.2019 Nejdek Čarodějnická show 

06.10.2019 Jáchymov Hraná prohlídka Mlýnské stezky 

12. - 13.10.2019 Abertamy Závody psích spřežení na kárách 

19.10.2019 Nejdek Swingový ples 

23.10.2019 Ostrov 
Černobyl - spící peklo - povídání cestovatele a fotografa 
Tomáše Kubeše 

28.10.2019 Horní Blatná Blaťák - běžecké závody 

16.11.2019 Ostrov Ostrovský jarmark radosti 

17.11.2019 Nové Hamry Výšlap na Pajndl 
 

 

 

 

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

 

                    PČR informuje  
 
 
 

Pozor na děti i po prázdninách 

Děti se vrátily po dvou měsíčních prázdninách do školních lavic a riziko dopravních nehod se tak 
v blízkosti škol a přechodů pro chodce výrazně zvyšuje. Děti jsou plné prázdninových zážitků a 
mohou být tedy ještě mnohdy roztržité a neopatrné.  

Policisté Karlovarského kraje proto radí, aby všichni účastníci v silničním provozu byli zejména 
v blízkosti školních zařízení a přechodů pro chodce ve svých městech zvláště obezřetní.  

Rodiče by však měli své děti na začátek školního roku řádně připravit. Pozornost by děti měly 
věnovat zejména řádnému přecházení komunikace či zvolení bezpečné cesty do školy a domů. 
Bezpečná cesta nemusí byt nutně ta nejkratší, za to by měla být co nejbezpečnější. Dítě, které se 
samo pohybuje v silničním provozu, by mělo znát význam dopravních značek a mělo by vědět, jak 
správně přecházet komunikaci. Reflexní prvky jsou nyní nutnou výbavou každého chodce, proto 
myslete na to, aby vaše děti byly pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 
viditelné.  
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V případě, že rodiče své děti do škol vozí autem, měli by je ve vozidlech vozit řádně připoutané 
v autosedačkách. Také by dále měli myslet zejména na to, že mají děti vysazovat a pak i nabírat na 
straně chodníku, nikoliv ze silnice. 

Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát úspěšný vstup do nového školního roku bez nehod a 
dalších karambolů.  

nprap. Mgr. Věra Hnátková 
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  Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 
 

Sobota 5.10.   LOVEní  (ČR 2019) Romantická komedie     Hledá se láska, Zn.: Spěchá… 
Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc. Jak ale poznat toho pravého? 
Eliška má svatbu, čeká na svůj velký dívčí moment, ale rajské veliké „ano“ nakonec nezazní. Ženich 
totiž v rozhodující chvíli vezme roha a přímo od oltáře uteče. Romantické LOVEní plné lásky 
skončilo průšvihem. Zdrcená nevěsta má naštěstí kamarádku, která přesně ví, co dělat. Její recept je 
jasný, Eliška potřeba novou známost a především přísun sexu. Ideálně v opačném pořadí... Hrají 
Ester Geislerová, Jakub Prachař, Martin Písařík, Eva Kramerová, Veronika Žilková, Ondřej Malý, 
Jaroslav Plesl  ad. Režie: Karel Janák. Mládeži přístupno.  Délka filmu: ca. 106 min.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pátek 11.10  O ZAKLETÉM KRÁLI A ODVÁŽNÉM MARTINOVI (ČR, Slovensko 2019) 
Pohádka -  Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana   školní představení od 13:30 hod.  
Král je těžce nemocný a když se jeho jediná dcera, princezna Michaela, dozví o zázračné koruně 
krále Svaroga, která by mohla jejího otce uzdravit, vydá se najít začarované království. Cestou se 
zastaví v jedné vesnici, protože potřebuje okovat koně a nabrousit meč. Kovářem je tu Martin, 
dobrosrdečný a pracovitý mládenec, který se princezně na první pohled líbí. Když pochopí, že je 
slepý, o to větší obdiv k němu pocítí. Po pár dnech se ve vsi objeví kůň bez jezdce a Martinovi 
dojde, že princezně se něco zlého přihodilo. Vezme koně a vypraví se ji hledat. Délka filmu: 80 min 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Sobota 12.10.   ÚHOŘI MAJÍ NABITO  (ČR 2019) Černá komedie  Tohle není jenom hra. 
Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat. Úhoři mají nabito je černá komedie o partě 
chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů. 
Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Žene 
je touha po adrenalinu a falešná představa, že jsou jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým brát 
a chudým dávat. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na 
nesprávném místě. Kam až může vést lidská hloupost ve spojení s nešťastnou shodou okolností?! 
Hrají: Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jiří Vyorálek, Patrik Holubář, Anna 
Kameníková, Matěj Ruppert, Martin Sitta, Jiří Lábus ad. Režie: Vladimír Michálek.. Doporučená 
přístupnost: od 12 let.     Délka filmu: ca. 100 min.                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 19.10.   ŘBITOV ZVÍŘÁTEK  ( USA 2019) Horor Když si hrajete se smrtí, můžete 
se spálit. Někdy je prostě lepší, když mrtví zůstanou mrtvými. Řbitov zviřátek je adaptací 
stejnojmenného slavného hororu Stephena Kinga. Ten o této knize prohlásil, že ji považuje za svůj 
nejděsivější román. Pro fanoušky hororů neexistuje lepší doporučení. „Je to příběh, který se jen snaží 
odpovědět na otázku: Jak daleko byste zašli, abyste ochránili své dítě? Doporučená přístupnost: od 
15 let.  Délka filmu: ca. 101 min. Český dabing.    Pozor, vstupné pouze 55,-Kč!                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 26.10.    PSÍ VELIČENSTVO  (Belgie 2019) Animovaný, rodinný, dobrodružný  
Rex je pravděpodobně to nejšťastnější štěně v celém království. Po příchodu do Buckinghamského 
paláce se stává miláčkem královny a je hýčkán v přepychu. Jenže nic netrvá věčně. Je sice roztomilý 
a rozpustilý, ale jak roste, začíná být drzý a zlomyslný. Při návštěvě amerického prezidenta udělá 
Rex královskému dvoru velkou ostudu. Ze dne na den se stává toulavým psem bez domova. 
V ulicích Londýna na něj na každém rohu číhá nebezpečí. Jeho jediným přáním je vrátit se domů…. 
Mládeži přístupno.   Délka filmu: ca. 92 min.  Český dabing.           


