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Vážení obyvatelé Perninku, milí čtenáři! 
 
Bezesporu nejdůležitější událostí uplynulých dní bylo slavnostní otevření kulturního a 
komunitního centra Krušnohorka. A já doufám, že tahle sláva byla také zároveň 
příjemnou chvilkou pro všechny, kteří se akce zúčastnili.  
Vedle nás, organizátorů, a vás – obyvatel Perninku, přivítali svou přítomností novotou 
zářící Krušnohorku také významní hosté: lyžař Lukáš Bauer, fotbalista Horst Siegel, 
náměstek hejtmana Miloslav Čermák, zástupci firmy Baustav, zástupci Regionální rady 
soudržnosti severozápad, starostové okolních měst a obcí a další a další, jejichž dlouhým 
seznamem vás nechci unavovat. Zkrátka, dokončení našeho nového centra byla událost, o 
kterou se zajímalo mnoho lidí včetně médií.  
Pásku k nové hale, která bude sloužit nám všem, spolu se mnou přestřihl fenomenální 

sportovec Lukáš 
Bauer, který jistě sám 
moc dobře ví, jak je 
důležité mít kde 
kvalitně trénovat… 
Samozřejmě, nejen 
sportem bude živa 
Krušnohorka, což 
dokázala taneční 
zábava se skupinou 
Ještěřice na konec 

slavnostního večera. Myslím, že adekvátní prostor pro kulturní vyžití, třeba zrovna tanec, 
obyvatelé Perninku postrádali opravdu dlouho! Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
otevření organizovali i těm, kteří na něm vystupovali (děti ze ZŠ a MŠ Pernink, 
mažoretky z Ostrova, oddíl karate Ostrov, skupiny Stracené Ráj a Ještěřice) a čtenářům 
doporučuji, aby shlédli fotoreportáž z akce. Ta jim napoví více než pouhá slova. 
Koneckonců – o tom, že není důležité mluvit, ale konat, se můžete přesvědčit i z dalších 
článků v květnových Perninských novinách. Mám o to větší radost, že tohle heslo vzaly 
doslova do svých rukou naše děti a v rámci Dne Země udělaly pořádný kus práce. 
Přesvědčte se sami, hezké čtení vám přeje,  
              Vaše Jitka Tůmová 
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Zápis a usnesení 41. zasedání ZO Pernink 

 
1/41/10 ZO schvaluje program jednání 41. zasedání. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
2/41/10 ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 40. zasedání. Hlasování: pro 7 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
3/41/10 ZO schvaluje RO č. 2/2010 dle předloženého rozpisu. Hlasování: pro 7 hlasů, 
proti nikdo, zdržel se nikdo. 
4/41/10 ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro prodej p.p.č. 792/1 a 
792/18 v k.ú.Pernink s firmou Baustav, a.s. Loketská ul. Karlovy Vary IČ  a pověřuje 
starostku obce podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí. Hlasování: pro 6 hlasů, proti 0 
hlasů,  zdržel se 1 hlas (Höhnl) 
5/41/10 ZO schvaluje prodej stpč. 8/2 o výměře 118 m2 manželům Peyersfeldovým za 
cenu Kč 25,-/m2 s tím, že veškeré náklady na převod nemovitosti ponesou kupující a 
pověřuje starostku obce  podpisem kupní smlouvy. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
6/41/10 ZO schvaluje prodej p.p.č. 976/12 o výmeře 437 m2 za cenu Kč 25,-/m2 ing. 
Josefu Karlíkovi, Truhlářská 1118/18 Praha 1 s tím, že veškeré náklady na GP a na 
převod nemovitosti ponese kupují a pověřuje starostku podpisem kupní  smlouvy. 
Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
7/41/10 ZO schvaluje Základní škole a mateřské škole Pernink, okr. Karlovy Vary 
udělení výjimky z počtu žáků. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo. 
8/41/10 ZO schvaluje zřizovací listinu a  pro základní školu a mateřskou školu Pernink, 
okr. Karlovy Vary  včetně pravidel pro správu majetku obce Pernink. Hlasování: pro 7 
hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
9/41/10 ZO schvaluje úhradu cestovních výdajů řediteli školy Mgr. Svobodovi ve výši 
547,- Kč a pověřuje hospodářku školu provedením. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, 
zdržel se nikdo. 
10/41/10 ZO schvaluje záměr ZŠ a MŠ Pernink zorganizovat kurs pro získání základního 
vzdělání. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo  
11/41/10 ZO schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 7012 ze dne 17.7.2007 s ing. 
arch. Alexandrou Kaskovou, projekční  kancelář Karlovy Vary, na zpracování územního 
plánu obce Pernink a pověřuje starostku podpisem dodatku. Hlasování: pro 7 hlasů, proti 
nikdo, zdržel se nikdo. 
12/41/10 ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro realizovanou 
stavbu Pernink, Blatenská kabel NN s ČEZ  Distribuce a.s. Děčín, Teplická 874/8 a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. Hlasování: pro7 hlasů, proti nikdo, zdržel se 
nikdo. 
13/41/10 ZO schvaluje vyhlášení kontribučenské sýpky na sptč. 302 v k.ú.Pernink  za 
významnou regionální památku. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
14/41/10 ZO schvaluje uvolnit z rozpočtu obce částku Kč  80 000,-- na slavnostní 
otevření KC Krušnohorka. Hlasování: pro 7 hlasů, proti nikdo, zdržel se nikdo. 
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Den Země   

 

Den Země podle perninských školáků 
 

Mezinárodní Den země (22. 4.) je skvělou příležitostí, kdy se alespoň jednou za rok 
zaměří pozornost veřejnosti na ekologickou situaci.  
 

„A my nechceme zůstat pozadu! Naše aktivity ke Dni Země jsme naplánovali na celý 
duben. Začali jsme soutěží Přírodovědný klokan, její výsledky si ostatně můžete také 
přečíst v Perninských novinách,“ říká učitelka Eva Hejtmánková s tím, že všichni 
účastníci Klokana obdrželi účastnický diplom a ti nejlepší věcnou cenu. 
Další zeměpisnou a přírodovědnou aktivitou věnovanou Dni Země byla návštěva CHKO 
Horní Slavkov, lokality Svatošské 
skály. Co této expedici říkali 
samotní žáci můžete posoudit 
z jejich komentářů na další straně 
PN.   
„V den D se pak všichni žáci 
vybavení pytli vydali na úklid a 
posbírali odpadky po celém 
Perninku. Chceme mít svou obec 
čistou a mít tak pocit 
sounáležitosti s ní i jejím okolím,“ 
komentuje nejviditelnější počin 
svých svěřenců Eva Hejtmánková.  
 

 
Exkurze do CHKO  
 
Látkou, kterou v tomto období 
probíráme, je lázeňství 
Karlovarského kraje a  chráněná 
krajinná oblast Horní Slavkov. 
Určitě jsme proto exkurzi na toto 
téma uvítali. Lázeňské domy 
v Karlových Varech se nám moc 
líbily, ale dnes bychom vám rádi 
řekli o naší zeměpisné exkurzi ve 
Svatošských skalách spojenou 
s přírodopisem. 
Den začal jako každý jiný, ale 
věděli jsme, že přeci jen bude 
něčím zajímavý. 
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Navštívili jsme Svatošské skály, které se rozprostírají podél Ohře. Náš začátek byl 
v Doubí. Všude kolem nás byly žulové skály, které v průběhu staletí podléhaly zvětrávání, 
a proto mají tak zajímavé tvary. Koryto řeky Ohře bylo dost zakroucené a v meandrech 
bylo vidět usazování sedimentů. Řeka Ohře pramení ve Smrčinách, v SRN, a její název je 
keltského původu. 
Svatošky, jak se skálám říká, se již v první polovině 19. století staly oblíbeným výletním 
cílem karlovarských lázeňských hostů. Pověst tvrdí, že útvar skal představuje svatební 
průvod. Nás, kromě skal, nejvíce zaujal dřevěný, lanový houpací most přes Ohři. 
Myslíme si, že se výlet zdařil, exkurze nás bavila i poučila. Děkujeme paní učitelce 
Hejtmánkové za informace, kterými nás zahrnula, a za to, že takovou akci zorganizovala. 
 

Denisa Červencová, Jakub Fořt, Dan Vít, Tomáš Matuš a Jiří Kvaššay 
 

 
 

 

 
Táto, mámo, pomozte nám! 
Prosíme rodiče o vyplnění přiloženého dotazníku, který pak dejte doma 
dětem, ty ho odevzdají ve škole. Samozřejmě ho vyplněný můžete zanést do 
školy sami.  

Moooc děkujeme! 
 
U bodu čtyři v dotazníku udělejte pouze třeba tečku nebo křížek. To téma, 
které bude uvedeno nejčastěji, vyhodnotíme a v dalších PN na něj odpovíme. 



 5  



 6 

 
Den Země   

 
Ekologický svátek v pracích žáků 
 
Téma životního prostředí nezůstává aktuálně jen záležitostí přírodovědných předmětů, ale 
nalezneme jej i v předmětech český jazyk a literatura. V rámci ekologického svátku Den 
Země tak žáci zpracovávali plakáty se stromy přání, na kterých navrhovali, jakým 
způsobem bychom se k naší planetě měli chovat. V hodinách českého jazyka a literatury 
zase měli s emotivním zabarvením vylíčit a popsat krajinu, a vyjádřit tím svůj vztah 
k přírodě. Jak se svého úkolu zhostili, posuďte z vybraných příspěvků. 

                                                           Iveta Dibelková, učitelka českého jazyka  
 
 
Oslňující zima 
První sněhové vločky jsou jako ty nejjasnější hvězdičky.Když slétávají z nebes, lehají si 
na vrcholcích oslňujících hor.Ranní mráz kreslí na oknech obrázky a jemný mrazivý 
vánek rozfoukává čerstvě napadaný sníh na kolem tyčící se stromy a pokrývá třesoucí se 
chaloupky teplou peřinou. Zamrzlý potok nedaleko malé horské vesničky září ve 
slunečním svitu jako nejhezčí diamant na světě a v lese si  stromy pomalu oblékají zimní 
šaty. Na starém krmelci visí ledové jehlice, které hrají překrásnou melodii,když je 
ofoukne podvečerní vítr a jasné slunce jde spát. Nastává mrazivá zimní noc. Na obloze 
září smějící se hvězdy a usměvavý měsíc svítí vesničanům na cestu domů. Když za sebou 
zavře pískající dveře poslední vesničan, najednou celá krajina nerušeně usíná. 

                                                                Pavlína Cejpková, 8. ročník 
 
Mé vysněné místo 
Mám sen,  žít v horách, věčně zavátých a zasněžených, divokých a nespoutaných. Tam, 
kde lidé nestihli zanechat nepořádek a hluk všedního dne.  Měl bych malou, dřevěnou 
chatičku, která by se jako maják tyčila nad údolím, pokrytým sněhově bílou načechranou 
peřinou. V mém skromném příbytku by byla pouze kamna, která by každý den prohřála 
mé mrazem ztuhlé tělo, jako jarní slunce prohřívá po zimě ještě ztuhlou zem. Vždy, když 
bych přikládal, provoněla by celou chatičkou vůně hořící borovice, připomínající vůni 
vánoční purpury. Ráno by mě budily paprsky vycházejícího slunce a šimraly by mě po 
tváři jako ptačí pírko.Celý den bych jezdil na snowboardu a procházel se se svým psem. 
V okolí mé chatičky by byly vysoko se tyčící hory, téměř jako mrakodrapy, ale neskonale 
krásnější a majestátnější. Koukaly by se jako králové na své poddané a chránily by mou 
chatičku  před ostrým poledním sluncem na modré, blankytné obloze,  po které by tu a 
tam poskakovaly mraky jako beránci po rozkvetlé louce. 
Vím,  že je to bláhové, ale tajně budu věřit, že se odstěhuji na mé vysněné místo. 
                                                                                             Jakub Fořt, 9. ročník 
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Přírodovědný KLOKAN 2010 
 
Datum konání: úterý 31. 3. 2010  
Účastníci: žáci 9. třídy 
 

Výsledky: 
1. Veronika Baňárová 49 b 
2. Tomáš Matuš  48 b 
3. Daniel Vít   41 b 
4. Václav Šebo  37 b 
5. Tomáš Matoušek  36 b 
6. Hanna David  35 b 

Petr Jaroš   35 b 

7. Jakub Čepelka  31 b 
8. Jiří Kvaššay   30 b 

Míša Dupačová  30 b 
      9.  Štěpán Kavalo  23 b 
    10.  Lucie Janků  22 b 
    11.  Jan Stezka   18 b 

 
VÍT ĚZŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME! 

 
 
 
 

Projekt Den Země jsme 
společně zakončili 
úklidem obce, na 
kterém se podíleli žáci 
mateřské a základní 
školy. Vybaveni 
igelitovými pytli jsme 
se vydali do všech čtyř 
světových stran, kde 
jsme sbírali pohozený 
odpad,  papíry a 
plastové lahve. Naši 
nejmenší uklízeli pak 
kolem centra obce. 
Věříme, že se nám 
podařilo alespoň 
částečně se podílet na 
obnově naší krajiny i 
celé Země 
 
 

       Iveta Dibelková, učitelka českého jazyka  
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Slavnostní otevření Komunitního centra Krušnohorka 

  
Přestřižení pásky se chopili 
starostka obce Jitka Tůmová a náš 
nejlepší lyžař Lukáš Bauer, 
asistovali jim při tom perninští 
mladí sportovci Terezka Doleželová 
a David Braný. 

 
Mezi VIP hosty nechyběl ani fotbalista, rodák z 
Abertam, Horst Siegel. 

Tisková konference proběhla za 
účasti starostky obce Jitky 
Tůmové, náměstka hejtmana 
Miloslava Čermáka, Luboše 
Pastora z Regionální rady 
regionu soudržnosti 
Severozápad, Ing.Petra Nováka 
z BAUSTAVu, Ing.Jana 
Chyšky, technického dozoru 
investora a Milana Newiaka, 
stavbyvedoucího BAUSTAVu 
 
 
Taneční vystoupení dětí z MŠ 
a 1.stupně ZŠ pod vedením 
učitelek MŠ sklidilo velký 
úspěch. 
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Vystoupil oddíl 
karate z Ostrova, 
svůj um předvedli 
i naši Perninští 
borci David Braný 
a Rudolf  Kolitsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taneční zábavu se 
skupinou Ještěřice 
pořádal Sbor 
dobrovolných 
hasičů Pernink. 
Podával se 
výborný guláš, 
chlebíčky, pivo, 
víno, sekt i nealko. 
 
 
 

 
 
Vybíjená v novém 
Pouhé dva dny po slavnostním otevření komunitního centra Krušnohorka mohli naši 
žáci uspořádat v nové krásné tělocvičně turnaj tříd ve vybíjené. Hrálo se každý 
s každým a fandilo až do konce! O vítězi totiž rozhodoval poslední zápas. Nakonec 
každá třída dostala diplom a nanukový dort. 
Konečný výsledek: 

1. místo - Třída 9. A 
2. místo - Třída 7. 
3. místo - Třída 8. 
4. místo - Třída 6. 
5. místo - Třída 9. 
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Sbor dobrovolných hasičů 

 
Hasičský sbor informuje 
 
Ve čtvrtek 22. 4. a v sobotu 24. 4. se v Horní Blatné a Božím Daru uskutečnilo cvičení 
jednotek SDH Pernink, Potůčky, Boží Dar, Horní Blatná. Nacvičovali jsme nové 
strojní metody a byli svědky praktické ukázky zdravovědy, kterou předvedli členové 
Horské služby Boží Dar. 
 
Chtěl bych touto cestou také poděkovat všem členům hasičského sboru, kteří se 
podíleli na přípravě otevření K.C. Krušnohorka. 
 
        Karol Kadrliak, velitel SDH 

 
Perninské komunitní centrum Krušnohorka 

 
pořádá 

cvičení pro ženy 
 

úterý a čtvrtek od 18:00 
 

• Děti můžete vzít s sebou, hlídání je zajištěno 
• Nezapomeňte si vzít čistou sportovní obuv a karimatku 

 

 
Kde a jak prožít letošní Den dětí?  V Perninku! 

 
      Možností jak strávit Mezinárodní Den dětí je mnoho a záleží jen na 

vás, kde ho oslavíte. V každém případě by měly mít hlavní slovo děti. 
Máme pro vás tip: Zkuste perninský Den dětí… 

       Přijďte v neděli 30. května od 14:00 na lyžařský okruh nebo na 
přilehlé parkoviště, svátek všech dětí vypukne tam. S časovou 
vstupenkou z infocentra budou mít děti možnost vyrazit  mezi 
záhadné bytosti z Pohádkového lesa, absolvovat různé netradiční 
soutěže nebo se občerstvit v bistru či si opéct špekáčky. Hudební 
produkce samozřejmě nebude chybět. 

                                                              
Srdečně zveme děti i rodi če! 

 

Obec Pernink, ZŠ a MŠ Pernink, SDH  Pernink, TJ Sokol Pernink, Sponzoři  akce 
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TJ Sokol Pernink 

 
 
Fotbalová sezóna je v plném proudu 
 
     Jarní  sezóna mladých fotbalistů se rozjela naplno. V sobotu 3. 4. sehráli žáci druhý 
zápas  s mužstvem Sedlece na umělém trávníku v Ostrově. Soupeř byl v tomto zápase 
lepší, rozehranější a naši kluci prohráli 5:0. „Provázela nás trocha smůly, neproměnili 
jsme penaltu, ale pěkné zákroky v druhé půli předvedl náš gólman,“ řekl trenér Václav 
Mašek. 
    Další sobotu odjížděli žáci na zápas do Karlových Varů s mužstvem 1FC Karlovy 
Vary „B“. Je to mužstvo předních pater tabulky a tomu odpovídal i první poločas. 
Kluci měli ze soupeře velký respekt a trochu i strach. První půle skončila naší prohrou 
6:0. O přestávce jsme si promluvili o chybách ve hře a ve druhé půli jsme se snažili 
něco zlepšit. Podařilo se. Kluci zlepšili hru, důraz, spadl z nich strach z velkého 
soupeře a bylo to znát i na výsledku. Druhý poločas jsme obdrželi dva góly. Celkově 
skončil zápas prohrou 8:0. 
     V sobotu 17. 4. přivítali žáci na našem hřišti mužstvo Jáchymova. S týmem, který 
sídlí o dvě pozice výše v celkové tabulce, sehráli kluci pěkné utkání s mnoha šancemi 
na obou stranách. Kluci bojovali a odměnou byla výhra 2:1, za účasti střelců Tomáše 
Lišky a Petra Čečáka. V závěru dubna jsme nastupovali proti velmi silnému mužstvu 
města Nejdek, týmu z čela tabulky. Moc šancí se nám nenaskytlo a prohráli jsme 7:0. 
                       
          Václav Mašek, trenér  
 
 

 

 
 

OČKOVÁNÍ   PSŮ 
proti vzteklin ě 

 

bude v pondělí 10. 5. 2010 od 13:00 hod. 
 

před  budovou obecního úřadu v Perninku. 
 

Využijte i možnosti kombinované vakcinace. 
 

Upozorňujeme majitele psů, aby nezapomněli na: 
 

• očkovací průkaz 
• poplatek za vakcínu 

• poplatek za psa na rok 2010 
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Co je možno považovat za objemový odpad:  
stará lina, koberce, nábytek, matrace, lyže, sáňky, objemné bedny a krabice 
od domácích přístrojů a zařízení, apod. 
 
V žádném případě nepatří do objemového odpadu:  
nebezpečný odpad; dále stavební suť; odpad z rekonstrukcí bytů, bytových 
jader, nemovitostí; výkopová zemina, uliční smetky, odpad ze zahrad, 
popel, odpad z likvidace autovraků, pneumatiky, staré oblečení, hadry a 
boty, případně pytle a krabice naplněné drobným odpadem z domácností, 
záchody, umyvadla, dveře, apod.  
Pro nebezpečný odpad přijede jako vždy firma Sater Chodov s nákladním 
vozem. Pro všechny platí, že vyčkají do příjezdu svozové firmy, které 
předají osobně nebezpečný odpad.  
 
Nebezpečnými složkami komunálního odpadu jsou odpady, které mají 
nebezpečné vlastnosti podle zvláštního předpisu, tj. např.: baterie a 
akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, léky, zařízení 
s obsahem chlorfluoruhlovodíků tj. chladničky a mrazničky, zářivky, 
televizory, počítače, tuky, oleje a jiná maziva, barvy, lepidla a pryskyřice, 
organická rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací přípravky, 
fotochemikálie, pesticidy i obaly a odpady znečištěné takovými látkami. 
 

 
Svoz objemového odpadu z domácností 

a nebezpečného odpadu 
proběhne v sobotu 29. května 2010 

na těchto stanovištích: 
 

9:00 u OBECNÍHO ÚŘADU, ul. T. G. Masaryka 
            10:00 u PIVNICE KONGO , Blatenská ul. 
            11:00 na odstavné ploše vedle RAGAZI , Karlovarská ul.  
            12:00 u PNEU SERVISU, Školní louka  

    (zde pouze objemový odpad z domácností) 
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Jedná se o zděný rodinný dům se 
dvěma nadzemními podlažími, 
částečně podsklepený s valbovou 
střechou. V přízemí je kuchyň,  
obývací pokoj a sklad v patře jsou 
tři obytné pokoje. Objekt je 
vybaven sociálním zařízením,  
vnitřními instalacemi, vytápění je 
ústřední na TP, okna jsou dřevěná 
dvojitá, dveře dřevěné, podlahy 
jsou keramické nebo PVC.  Je 
možnost napojení na veřejný 
vodovod a veřejnou kanalizaci.   

Jedná se o samostatně stojící zděný 
objekt, pravidelného půdorysu se 
dvěma nadzemními podlažími, 
s valbovou střechou, podsklepený. 
V suterénu se nacházejí sklepní a 
skladovací prostory, garáž a 
kotelna s kotlem na TP. V přízemí 
přístupném vstupní verandou je 
chodba, 4 místnosti, sociální 
zařízení a v patře jsou 4 místnosti, 
WC a sklad. Dům je vybaven 
vnitřními instalacemi, ústředním 
topením na TP, okna jsou dřevěná 
– dvojitá, dveře dřevěné, podlahy 
keramické nebo PVC. Objekt je 
napojen na veřejné inženýrské sítě.  
 

 
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň  
nabízí k prodeji  formou výběrového řízení následující 

nemovitosti: 
Dům č.e. 28 na st.p.č. 449 v k.ú.   obec Pernink, okres Karlovy Vary 

dům č.e.  28 – rod. rekreace, st.p.č. 449 o výměře 100 m2  a p.p.č. 663/5 o výměře 
552,  prodejní cena v 5. kole výběrového řízení je 2.000.000,- Kč 

 
 
Dům č.p. 25 na st.p.č. 285 v k.ú.  obec Potůčky, okres Karlovy Vary. 
dům č.p. 25 – obj. bydlení, st.p.č. 285 o výměře 109 m2 , p.p.č. 362/3 o výměře 360 
m2 , p.p.č. 1397/8 o výměře 8 m2 ,   
prodejní cena ve 4. kole výběrového řízení je 2.500.000,- Kč. 
 
 

 
bližší informace na www. policie.cz   
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V případě Vašich dotazů a bližších 
informacích o možnostech na fin. 
trhu, kontaktujte: 
Marian Panak jun. 

Konzultant 

Nejdecká 341 

Pernink  362 36 

Tel., fax, zázn.: 281 920 076 

Mobil: 725 256 562 

e-mail: marian.panak@bcas.cz 
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 Kurzy  angličtiny  pro děti  a  dospělé  
  

Rozená Angličanka bydlící v Perninku vám nabízí výuky 

 angličtiny pro začátečníky a pokročilé 

Konakt:  

Rachel 775 062 848  or  353 542  504 

 
 

 
 
 

 
Upozorňujeme čtenáře Perninských novin, že neručíme za chyby, které se objeví v inzerátech, popř. 

v příspěvcích, které nepřipravuje Informační centrum při OÚ Pernink. Za obsah článku odpovídá autor. 
Redakční uzávěrka příspěvků do dalšího čísla PN je vždy ke 29. dni v měsíci. Příspěvky zasílejte na e-

mail: infopernink@volny.cz, nebo přineste  
přímo do infocentra.  Děkujeme za pochopení. 

Redakční rada Nikola Dörflerová, Petra Kubíčková, Iveta Dibelková, Jaroslav Novotný 

 
 

PRODEJ TUHÝCH PALIV, AUTODOPRAVA 
Milan Vachel 

Žižkova 896 (naproti radnici) 
362 21 Nejdek 

           NABÍZÍ:  
• Brikety 
• Mostecké uhlí 
• Pytlované brikety 
• Dřevěné brikety 
• Pytlované dřevo 
• Rozvoz pytlovaných briket po domluvě 
• Doprava sypkých materiálů 

 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
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Vždy od 18:00 hodin  Vstupné: 55,-Kč 
 

Sobota 1.5.  VLKODLAK   Sci-Fi,horror,fantasy Když je Měsíc v úplňku, legenda 
ožívá... Od chvíle, kdy ve filmové klasice studia Universal, zoufalý vlkodlak poprvé zavyl 
na Měsíc, uplynulo už skoro sedmdesát let, přesto postava spořádaného člověka, který se 
pod vlivem úplňku mění v krvelačnou bestii, nepřestává diváky fascinovat. Nejnovější 
zpracování legendy teď dostanete v luxusním balení, v němž najdete oscarové herce 
Benicia Del Tora, Anthonyho Hopkinse a čím dál populárnější Emily Blunt ad. Režie Joe 
Johnston 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 8.5.  MORGANOVI  Romantická komedie Režisér Marc Lawrence rozhodně 
není, co se romantických komedií týče, žádný zelenáč. Za zmínku rozhodně stojí například 
jeho filmy Hudbu složil, slova napsal a Láska s výstrahou. Právě při natáčení zmíněných 
filmů chystal nápady pro film Morganovi, příběh, který hranice žánru posune na nové 
území - na území manželství. Hrají: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Michael Kelly ad. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 15.5.    ALENKA V ŘÍŠI DIV Ů  Dobrodružný,rodinný,fantasy  
Devatenáctiletou Alenku, občanským jménem Alice Kingsleyovou čeká zážitek, na který 
hned tak nezapomene. Když ji na viktoriánské zahradní slavnosti na její počest požádá o 
ruku Hamish, bohatý, ale přihlouplý syn lorda a lady Ascotových, sebere se a uteče pryč. 
Vydá se za králíkem v saku a s kapesními hodinkami, kterého viděla pospíchat po louce. 
Bílý králík záhy zmizí do králičí nory. Alenka najednou pocítí zvláštní nutkání následovat 
ho, do nory spadne a po pádu, který působí skoro jako podivný sen, se ocitne v kruhové 
místnosti s celou řadou dveří a ocitá se v ohromujícím a fantastickém světě. Tam se 
setkává s celou škálou pozoruhodných postav… Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska, 
Helena Bonham Carter, Anne Hathaway ad. Režie: Tim Burton. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 22.5.  PROKLETÝ OSTROV   Thriller  
Někdo tu schází… Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Na něm přísně střežená 
psychiatrická léčebna pro ty nejtěžší případy. A jedna pacientka, která zmizela. Prokletý 
ostrov obsahuje ideální ingredience pro dobrý thriller. Připočteme-li tři důležitá jména – 
režiséra Martina Scorseseho a Leonarda Di Capria v hlavní roli, je zřejmé, že označení 
„dobrý thriller“ v tomto případě nestačí…Dále hrají: Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily 
Mortimer, Max von Sydow ad. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 29.5.  DEŠŤOVÁ VÍLA  (ČR)  Klasická romantická pohádka o dobru a zlu. 
Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na 
peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska.Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Ale 
nebojte, jak už to v pohádkách bývá nakonec dobro a láska zvítězí:-). Hrají: Simona 
Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Vica Kerekes, Stanislav Zindulka. 


