
    31. ročník, rok 2014, číslo 10 

 
 

Desítky závodníků běžely v Perninku od úřadu na vlak 

Další ročník Běhu od obecního úřadu na vlak, který pořádala obec Pernink ve spolupráci 
s místní základní školou a mateřskou školou, se uskutečnil v pátek 19. září. Na startu oblíbené 
akce se sešlo celkem 90 závodníků - dětí ze základních škol z Abertam, Horní Blatné, 
Potůčků a Perninku. Startovní pole tentokrát tvořily tříčlenné štafety, každá z nich si přitom 
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musela předem připravit vlastní „štafetový kolík“. Tím se pro letošní závod  stal malovaný 
kufřík, takže příprava na sportovní klání perninského Běhu na vlak začala ve školách a 
družinách již na začátku školního roku. 

 

Nejprve startovaly nejmenší děti 
z mateřské školky, ty běžely jen 
k altánu v lesoparku. Hlavní závod 
škol pak začal v půl druhé, kdy se na 
start připravila I. kategorie: žáci 1. a 
2. tříd, v ní soupeřilo celkem 11 
štafet.  Ve II. kategorii, kterou tvořili 
žáci 3. a  4. tříd, bylo 8 štafet, a ve III. 
kategorii 5. a 6. tříd běželo 6 štafet. 
V poslední kategorii 7. až 9. tříd 
soutěžilo 5 štafet ze ZŠ Pernink. Na 
všechny děti čekalo v cíli malé 
občerstvení a pro ty nejlepší 
samozřejmě medaile a sladkosti.  
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Všem zúčastněným patří obdiv za jejich výkony. Těšíme se na shledanou na příštím ročníku!  

Představujeme vám ty nejlepší: 

I. kategorie: 1. + 2. třída 
 

1. místo ZŠ a MŠ Abertamy – Martin 
Nedoma, Luboš Nedoma, Luan Tran-
Kevin 
2. místo ZŠ a MŠ Potůčky – Lukáš Lébl, 
Van Anh Phuongová, David Týř 
3. místo ZŠ a MŠ Pernink – Viktor Dáňa, 
Vojtěch Michálek, Natálie Hendlová 
 

II. kategorie: 3. + 4. třída 
1. místo ZŠ a MŠ Pernink – Samuel 
Mitterpach, Filip Odvářka, Daniel Šebo 
2. místo ZŠ a MŠ Horní Blatná – Sabina 
Anh Le Phuong, Jan Michálek, Filip 
Kraus 
3. místo ZŠ a MŠ Potůčky – Adéla 
Zábranová, Petr Svoboda, Lukáš Kabeš 
 

III. kategorie: 5. + 6. třída 
1. místo ZŠ a MŠ Potůčky – Marek 
Plachý, Václav Lébl, Nguyen Thuy Duong 
- Dana 
2. místo ZŠ a MŠ Pernink – Jindřich Duda, Ondřej Duda, Marek Beňovský 
3. místo ZŠ a MŠ Abertamy – Linka Nguyen, Jiří Holík, Jakub Klimm 
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IV. kategorie: 7. – 9. třída 
1. místo ZŠ a MŠ Pernink – Štěpán Rožec, Jiří David, Vilém Abrahám 
2. místo ZŠ a MŠ Pernink – Miroslav Sawruk, Petr Čečák, Roman Oláh 
3. místo ZŠ a MŠ Pernink – David Beňovský, Pavel Hajduk, Libor Klimm 
 
 

                           Zprávy ze základní školy  
 
 

 

 
Oslavy výročí založení Základní školy v Perninku 

 
 

Srdečně Vás zveme na oslavy výročí 80. let od založení Základní školy v Perninku 
 

v sobotu 18. října 2014  
 

Slavnostní zahájení je ve 13 hodin před budovou školy.  
Připraven je bohatý kulturní program, prohlídka školy  a posezení s občerstvením. 

 
Rádi Vás přivítáme v co nejvyšším počtu! 

 
 

 

 
 

 
Drakiáda  18. 9. 2014 



 5 

Žáci se budou učit, co vše lze udělat pro vlastní zdraví  

V tomto školním roce bude na prvním stupni naší školy probíhat aktivita Vše pro zdraví a 
bezpečí. Žáci 1. až 5. ročníku jsou rozděleni do čtyř skupin a společně pracují na projektu, 
který obsahuje deset témat. Na ně přijde řada vždy poslední čtvrtek v měsíci. Ten den budou 
žáci pracovat ve své skupině první až čtvrtou vyučovací hodinu, pátou vyučovací hodinu pak 
budou mít podle běžného rozvrhu. 

 

Už víme, co obnáší osobní bezpečí 

Po rozdělení do skupin a zvolení vedoucího skupiny jsme se již ve čtvrtek 25. září s radostí 
pustili do jednotlivých činností. Byly pro nás vytvořeny tři stanoviště. Na prvním stanovišti 
pod vedením paní asistentky Křížové jsme si přečetli pohádku a měli za úkol vypracovat 
pracovní listy. Druhé stanoviště měla na starost paní učitelka Zemanová. Promítala nám 
modelové situace týkající se osobního bezpečí – setkání s neznámým člověkem, bezpečné a 
nebezpečné chování doma, ve škole i na ulici, jak se chovat k lidem, co je šikana. Hodnotili 
jsme situace a odpovídali, jak postupovat. Během našich odpovědí vznikla ve skupině diskuse 
a zjistili jsme, že umíme jednotlivé situace správně hodnotit. Na posledním stanovišti, kde 
s námi pracovala paní učitelka Nováková, jsme vytvářeli prezentaci všeho, co jsme dnešní 
den probrali. Naše díla si můžete prohlédnout, vystavili jsme je u našich tříd. 

Příště, 30. října, budeme probírat Běžná rizika. Už teď jsme zvědaví, co si pro nás paní 
učitelky připravili. 

Žáci prvního stupně 
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Vyhráli jsme šek na 100 tisíc korun 

Naše škola získala v soutěži obchodního řetězce GLOBUS první cenu v podobě stotisícového 
šeku! Soutěž byla vyhlášena na konci minulého školního roku a spočívala v nákupu školního 
zboží v obchodním domě a hlasování pro oblíbenou školu. Tentokrát byla pravidla příznivá i 
pro malé školy, jako jsme my. Děkujeme všem soutěžícím a těšíme se na nové vybavení 
školy, které si za výhru můžeme pořídit. 

ZŠ a MŠ Pernink 

 

               Usnesení 42. zasedání zastupitelstva z 22. 9. 2014  
 

1/42/14 ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Ivetu Dibelkovou a p. ing. Ladislava Vetešníka a           
pořizovatele zápisu p. Jitku Tůmovou. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

2/42/14 ZO schvaluje program jednání 42. zasedání včetně jeho doplnění. Hlasování: pro 7 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

3/42/14 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 40. a 41. Zasedání. Hlasování: pro 7 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

4/42/14 ZO ruší usnesení 7/31/13 ze dne 23. 9. 2013 – prodej části p.p.č. 316/12 a části st.p.č. 
280 v k.ú. Pernink. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

5/42/14 ZO schvaluje prodej části p.p.č. 2509/1 o výměře 51 m2, panu ing. Milanu Houdovi, 
Velflinská 23E, Pernink za cenu Kč 50,-/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
pozemku uhradí kupující a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 7 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
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6/42/14 ZO schvaluje záměr prodeje st.p.č. 246 o výměře 240 m2  to vše v k.ú.Pernink. 
Hlasování: pro 6 hlasů, proti nikdo,  zdržel se 1 hlas (p.Štauber). 
 

7/42/14 ZO schvaluje záměr prodeje p.p.č. 809/10 o výměře 710 m2 na stavbu rodinného 
domu dle přijatých podmínek a pravidel zastupitelstva obce, ve kterých zastupitelstvo obce 
aktualizuje bod 4), a to přihlášení k trvalému pobytu v obci k 20. 9. 2014. Hlasování: pro: 6 
hlasů, proti nikdo, zdržel se 1 hlas (p.Höhnl).  
 

8/42/14 ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na koupi části p.p.č. 349/1 o 
výměře max. 2320 m2 v k.ú. Pernink s firmou Lesy ČR s.p. Hradec Králové, Přemyslova 
1106, IČ 42196451 DIČ CZ 42196451 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

9/42/14 ZO schvaluje pasport místních komunikací zpracovaný firmou HPN projekt s.r.o. 
Obrataň 93, IČ 01512595. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
10/42/14 ZO bere na vědomí hospodaření obce k 30. 6. 2014. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 

11/42/14 ZO bere na vědomí hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pernink k 30. 6. 
2014. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel nikdo. 
 

12/42/14 ZO schvaluje přijetí daru ve výši 100 000,- ZŠ a MŠ Pernink od společnosti Globus 
ČR, k.s. – hypermarket Globus v Jenišově, Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, IČ 
63473291, DIČ63473291 a pověřuje ředitelku ZŠ a MŠ Pernink podpisem smlouvy. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

13/42/14 ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2014 a č. 7/2014 dle rozpisu položek, který je 
součástí zápisu. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

14/42/14 ZO schvaluje smlouvu o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – 
zařízení vedených po p.p.č. 2639, 2573/1, 2596, 1762/5 a 1898/5 v k.ú. Pernink jako vlastník 
pozemku se stavebníkem: VSOZČ, Studentská 328/64, 36007 Karlovy Vary, IČ 47700521, 
DIČ CZ47700521 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
 

15/42/14 ZO schvaluje  příspěvek na rok  2014 pro TJ Sokol Pernink z rozpočtu obce, a to ve 
výši 25 000,- a ukládá TJ Sokol Pernink předložit Obci Pernink nejpozději do 31. 10. 2014 
hospodaření  za 1.-3. čtvrtletí 2014. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

16/42/14 ZO pověřuje starostku zajištěním nabídkového řízení pro vypracování průkazů 
PENB  objektů v majetku obce. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

17/42/14 ZO schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2014 „Realizace 
úspor energií objektu základní školy v Perninku“ s firmou DOZORSTAV, s.r.o. Jahodová 
479/8, 36007 Karlovy Vary, IČ 28382234, DIČ CZ28382234, tímto dodatkem č. 1 se 
prodlužuje termín dokončení díla, a to do 15. 11. 2014 a pověřuje starostku podpisem tohoto 
dodatku č. 1.  Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
 

 
Úplné znění 42. 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. 
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OBEC  PERNINK 
 

VÁS ZVE NA PŘEDSTAVENÍ 
 

DIVADELNÍHO SOUBORU JIRÁSEK NEJDEK, 
 

 který v našem kině uvede frašku anglického dramatika 
Artura WATKYNA 

 

„VOLÁ MELBOURNE“ 
 

… výstižná komedie z období Vánoc … 
 

 

REŽIE: KAREL UZEL 
 

31. ŘÍJNA 2014 OD 19:00 HODIN 
 

KINO PERNINK 
 

VSTUPNÉ:  50 Kč 
 
 

Prodej vstupenek na místě v den konání. 
 

Těšíme se na Vás. 
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Divadelní soubor Jirásek uvede v perninském kině  hru anglického 
dramatika Volá Melbourne 

Dovolte mi,  abych Vás pozval na představení Divadelního souboru Jirásek z Nejdku, který 
uvede v našem kině hru VOLÁ MELBOURNE . Soubor Jirásek pod vedením Karla Uzla již 
minulý rok v Perninku úspěšně uvedl komedii Potichu to neumím, jsem vášnivej. Pro letošní 
rok si tedy připravili neméně úspěšnou frašku z pera Artura Watkyna . 

O autorovi: Anglický dramatik Artur Watkyn je českým divákům známý od poloviny 
minulého století, kdy se prostřednictvím divadelních agentur začaly vydávat jeho hry  a 
následně se tak dostávaly k profesionálním i ochotnickým souborům. Např. Co v detektivce 
nebylo - 1963 (Karlovarské divadlo tuto hru uvedlo v roce 2011 s Václavem Vydrou a Petrem 
Nárožným v hlavních rolích), Pan Dood má schůzku či Dům u dvou vražd. Watkynovy hry 
činí i pro současného diváka přitažlivým žánr komedie, založený na duchaplnosti a vtipu 
dialogů vycházejících z nečekaných zápletek či z každodenního života. 

O divadelní hře: VOLÁ MELBOURNE  (The Geese Are Getting Fat, London 1961) 

Děj Watkynovy frašky se odehrává v domě anglické rodiny v malém městečku jižně od 
Londýna v čase od jednoho listopadového večera po Boží hod vánoční.  

Pod žánrové označení fraška (italsky farsa) můžeme zahrnout všechny druhy komedií 
s neuctivou komikou, těžící obvykle z nějakých vnějších skutečností. Autor zvolil životní 
situace v období Vánoc, kdy pro většinu dospělé ženské populace je tento čas přímo stresující. 
Už úvodní dialog manželů probouzí v divákovi pocit, který se každoročně opakuje, a který tak 
důvěrně zná: pocit pochybností i odhodlání zhostit se letošní přípravy oslav Vánoc naplněním 
loňských předsevzetí. Kéž by opět platilo to dětsky naivní Vánoce jsou svátky klidu, …! 
Ženské představitelky se snaží v této hře cílevědomým velením „polidšťovat“ své mužské 
protějšky. Jednání postav směřuje přes drobná nedorozumění k naplnění tradiční podoby 
oslav anglických Vánoc a i přes potlačování duchovního rozměru Vánoc je zdůrazněna 
potřeba toho nejzákladnějšího lidského citu, který je určující ve vztazích mezi lidmi i národy. 
(cit.: „Koneckonců jsou Vánoce svátky míru a snášenlivosti“.) 

Za obec Pernink Ladislav Vetešník, místostarosta obce 

 

 

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. 
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,T.G.M. 1, 362 36 Pernink. 

 Redakční rada: Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková, Lucie Valeriánová 
Upozorňujeme čtenáře, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech. 

Ročník 31, číslo 10, vydáno 4. 10. 2014 
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                                                                          Obecní úřad informuje 
 

 
 

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování 
 
Hlasovací lístek lze upravit jedním z uvedených způsobů: 
 

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu 
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího 
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být volen. 

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to 
z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má 
být zvoleno (v případě obce Pernink nejvýše 9 kandidátů). 

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze 
označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další 
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou 
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným 
kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze 
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. 
 

Hlas voliče je neplatný (dle §41 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), jestliže: 
 

1. Volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu (§ 20 odst. 1 zákona), ani žádného 
kandidáta. 

2. Volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více 
než jednu volební stranu. 

3. Volič označil na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více 
kandidátů, než kolik členů zastupitelstva má být voleno, a to bez ohledu na to, zda v počtu 
označených je odvolaný kandidát (k označení kandidátů volební strany, kterou volič zároveň 
označil křížkem ve čtverečku před názvem volební strany, se však přitom nepřihlíží – do 
počtu jednotlivě označených se nezapočítávají, viz. § 41 odst. 3 zákona). 
 

Za platné označení kandidáta se považuje křížek v rámečku před jménem kandidáta. 
Za platné označení volební strany se považuje křížek ve čtverečku před názvem volební 
strany. 
 
Okrsková volební komise Pernink pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. 10. 2014 
 
 

                                                                                  Inzeráty, služby 
 

              KADEŘNICTVÍ      

Alena Peřinová s 12letou praxí 

v budově Zdravotního střediska, 1. patro 

NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY: pánské, dámské, dětské. Objednávky na telefonním čísle: 723 544 846 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany 
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 

Více na www.diakoniebroumov.org 
 

VYHLAŠUJE 
 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
• Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/ 
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  
• Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

• Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepoškozené 
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
• Obuv – veškerou nepoškozenou 
• Hračky – nepoškozené a kompletní 
• Peří, péřové přikrývky a polštáře 
• Menší funkční elektrospotřebiče 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí 
 znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční: 
 

dne:          pátek   31. 10. 2014   od 9:00  do 16:00 hod. 
          sobota  1. 11. 2014   od 9:00 do 12:00 hod. 
 
místo:   Infocentrum v Perninku (přízemí obecního úřadu) 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem 

 
Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 

Sobota 1.11. PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? (ČR 2013) Láskyplná romantická komedie 
 

Vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy, vtipné historky i nostalgii. Přijde letos 
Ježíšek? je příběh dvou rodin, které se rozhodly, že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly 
dobré skutky, přání se plnila za každou cenu, a aby na zázraky věřily nejen děti… Hrají: Josef 
Abrhám, Libuše Šafránková, Václav Postránecký, Dolores Heredia, Aislinn Derbez, Igor 
Chmela, Danica Jurčová, Radúz Mácha, Marian Roden, Oldřich Vlach a další. Režie: Lenka 
Kny. Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 100 min. ŠÚ projekce.                              
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  8.11.   DĚDICTVÍ aneb Kurvaseneříká  (ČR 2014) Komedie 
 

Dlouho očekávané pokračování kultovní komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag z roku 
1992. Na plátno se tak opět vrátí hlavní hrdina příběhu Bohuš v podání Bolka Polívky a spolu 
s ním další divákům dobře známé postavy, například Bohušův věrný přítel Arnošt (Arnošt 
Goldflam), který tentokrát zastává funkci Bohušova tajemníka a účetního, nebo JUDr. Strážný 
(Jiří Pecha). Před kamerou se Bolek Polívka opět sešel také s Dagmar Veškrnovou-Havlovou, 
Miroslavem Donutilem, Ivanou Chýlkovou, Břetislavem Rychlíkem. V rolích nových postav, 
které vstoupily do děje, se objeví například Anna Polívková, Karel Heřmánek, Jitka 
Čvančarová či Marián Roden. Režie: Robert Sedláček. Doporučená přístupnost: od 12 let.                                           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  15.11.   ZVONILKA  A  PIRÁTI   (USA 2013) Animovaný 
 

Ze světa Petra Pana přichází do našich kin snímek Zvonilka a piráti, velkolepé dobrodružství 
o Zarině, chytré a ambiciozní víle, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého 
kouzelného prášku. Když se kvůli svým odvážným nápadům dostane do potíží, uteče ze země 
víl a spojí své síly s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi. Zvonilka se společně se svými 
přáteli musí vydat na dobrodružnou pouť, aby Zarinu našli a společně pak zkřížili meče s 
bandou pirátů pod vedením plavčíka Jamese, ze kterého se má záhy stát legendární Kapitán 
Hook…    Mládeži přístupno.       Délka filmu: ca. 78 min.     Český dabing.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  22.11.   LEDOVÉ  KRÁLOVSTVÍ  (USA 2013) Rodinný animovaný 
 

Pohádka o milé a nebojácné Anně, která za pomoci odvážného horala Kristoffa, jeho věrného 
soba Svena a legračního sněhuláka Olafa podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou své 
sestry Elsy. Film byl natočen podle klasické pohádky Hanse Christiana Andersena. Český 
dabing 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota  29.11.  PTAČÍ ÚLET  (USA 2013) Animovaná rodinná komedie 
 

Příběh dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas a 
zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný – ukradnout vládní stroj času, 
vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou 
provždy! Ptačí úlet je plný dobrodružství, zábavy, dojemné lásky, loajality a odvahy. Je to 
příběh dvou hrdinů a jejich šíleného pokusu změnit dějiny…V českém znění: Martin Dejdar, 
Karel Heřmánek a další. Režie: Jimmy Hayward. Mládeži přístupno.  Český dabing.                                       


