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VÝZVA 

Rádi bychom místním zájemcům umožnili prodej vlastních výrobků či produktů v rámci sobotního 
programu. Uvítáme zejména sladké občerstvení (koláče, buchty apod.). 

V případě zájmu se prosím přihlaste nejpozději do 5.6. 2017 v IC Pernink. 
 

Děkujeme 
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                    Zprávy ze základní školy  
 

 

Na měsíc duben se někteří naši žáci z 1. I 2. stupně mimořádně těšili, neboť je čekal projektový 
týden v bavorském městečku Weißenstadt. První skupina byla tvořena žáky druhé až páté třídy 
z Perninku a žáky čtvrté a páté třídy z Jáchymova. Program byl zaměřen na ekologická témata, 
pobyt v lese, poznávání okolí a také na aktivity ve smíšených skupinách Čechů a Němců. Ti 
přijeli z nedalekého Selbu. Žáci se na setkání připravovali již na hodinách angličtiny, kdy si 
s panem učitelem Pavlem Dyndou připravovali prezentace, aby představili německým žákům, 
odkud pocházejí. Moc se jim to povedlo.  
 

Další skupina 17 žáků z osmé třídy vyrazila následující týden na stejné místo. Kromě 
programu, o kterém se dozvíte ze slohové práce Ondry Dudy, byli žáci vystaveni i prověřování 
nabytých znalostí z denních aktivit ve večerních testech, tvorbě deníku, biflování a opakování 
nových slovíček. Někteří se i vystřídali u sepisování článků na webové stránky školy, aby 
maminky věděly, že v cizině nestrádají. Mám radost, že si mnozí uvědomili, že komunikovat 
v cizím jazyce je fajn, ale že se pro to musí i něco udělat. 
 

Pro příští rok máme již zamluveny další dva z pěti možných termínů, Jsme tomu velmi rádi, 
protože je pro nás vždy připraven zajímavý program, týden slyšíme cizí jazyk, pokoušíme se o 
komunikaci s německými partnery a poznáváme krásné prostředí našich sousedů. 
 

Poslední den v dubnu si některé školy vybíraly ředitelské volno, zatímco my jsme si uspořádali 
tematický Den bezpečnosti. Organizace se ujal pan učitel Michal Jelínek:  
V pondělí 30. 4. 2018 jsme šli se žáky z druhého stupně na výšlap  na Plešivec. Sešlo se  35 
žáků s čtyřmi učiteli. Výprava se vydala do Abertam a po naučné stezce směrem do Pstruží, 
kde jsme vystoupali po sjezdovce až na vrchol Plešivce. Extrémně foukalo, a my jsme proto 
s radostí uvítali prostory horské služby. Uvařil se čaj a začalo téměř hodinové povídání o 
bezpečnosti na horách, prohlídka celé služebny a jejího vybavení, které je zapotřebí při 

záchranné činnosti na 
našich horách. Žáci 
poctivě vyplnili 
pracovní listy na téma 
"Bezpečnost na 
horách". Zároveň 
jsme si povídali při 
výstupu i sestupu o 
bezpečnosti na lyžích 
a na kole. Celkově 
jsme ušli 12 kilometrů 
s převýšením přes 500 
metrů. Akci hodnotím 
pozitivně a těším se 
na další projektový 
den.  

Michal Jelínek  
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Pobyt v Německu 
      
První den, hned po příjezdu, nás přivítala paní, které celé ubytovací zařízení patřilo. Řekla nám 
program na celý týden, od snídaně až po večeři. Po ubytování, povlečení peřin a polštářů (což 
dělalo mnoha spolužákům problém), jsme se vydali na menší výlet do nejbližšího okolí s naším 
panem učitelem. V centru města Weissenstadt jsme si všichni koupili zmrzlinu nebo něco 
dobrého. Po návratu jsme se už mohli přivítat se žáky berlínského gymnázia a společně 
povečeřet. 
      

Druhý den nás čekal hned ráno výlet do chráněné oblasti SOOS u Chebu. Zde jsme se rozdělili 
na smíšené skupiny českých a německých žáků. Do každé skupiny nám rozdali učitelé foťáky, 
abychom mohli splnit zadané úkoly. Po prohlídce vyvěrajících pramenů a hledání malého 
vláčku pro návštěvníky oblasti SOOS, jsme se vydali zpět k autobusu, abychom mohli odjet do 
blízkého města Waldsassen. V tomto městě jsme měli rozchod a možnost se porozhlédnout po 
tomto krásném městě. Všichni se však rozutekli najít zmrzlinu nebo kebab. Po rozchodu jsme 
počkali na příjezd paní řiditelky a všichni jsme se šli kouknout do katedrály sv. Jana a sv. 
Marie. Zde nás doprovázela celou exkurzi paní průvodkyně, která nám řekla mnoho 
zajímavých informací o sochách, hrobkách a celkové výzdobě katedrály. Také jsme se 
dozvěděli důležitou informaci pro spolužáky, kteří se chtějí hlásit na truhláře, že nejlepší dřevo 
na opracovávání je lípa. Na konci exkurze jsme se přemístili do historické knihovny. Všechny 
strašně zaujaly obrovské pantofle, ve kterých jsme se pohybovali celou přednášku. Dozvěděli 
jsme se, že mají uložených 6000 knih, z nichž některé jsou až 500 let staré. Zajímavé bylo i 
vyprávění o dřevěných sochách kolem knihovny.  Každá má vlastní příběh a osud, proč tam je. 
Po prohlídce jsme vyrazili domů. 
      

Třetí den, brzy ráno, nás čekal další připravený program. Byli jsme rozděleni do dvou skupin, 
opět smíšených. Jedna skupina šla ven do lesa s lektorkou, kde jsme měli plnit úkoly 
v časovém limitu jedné minuty. Všichni čekali, jak to bude strašně náročné. Opak byl pravdou. 
Podstatou úkolů bylo, abychom se zkusili soustředit na jednu jedinou věc a nevnímat ostatní 
věci kolem sebe. Do lesa jsme šli právě proto, že tam nikdo z nás pořádně nechodí a přitom 
jsme zjistili, že je tam krásně a člověk si tam vyčistí hlavu i mysl. Druhá skupina měla za úkol 
debatovat o problému s palmovým olejem a znečišťováním planety a oceánů. Dozvěděli jsme 
se, že palmový olej způsobuje rakovinu a je velice škodlivý. Bohužel je přidáván opravdu do 
všeho, od potravin až po hygienické prostředky. 
      

Čtvrtý den si všichni vyšli s panem učitelem na dlouhou procházku po okolí. Nachodili s ním 
spoustu kilometrů a máme z toho všichni spoustu skvělých zážitků. Ne jen proto, že jsme viděli 
strašně moc památek, ale také byla možnost ochutnat „bratwurst“ a lahodný koláč. Na panu 
učiteli byla vidět menší únava, ale zato byl spokojený, jak nás všechny zřídil. Před 
prodlouženou večerkou jsme si všichni vyzkoušeli, jak náročné je rozdělávat oheň tak, jak to 
bylo zvykem v pravěku. Všechny nás překvapilo, jak naši berlínští přátelé nešikovně sekali 
dřevo. Kdyby je náš pan učitel nezarazil, tak by to dopadlo na sto procent špatně. 
      

Pátý den jsme si všichni zabalili věci, uklidili pokoje, sundali prostěradla z peřin a povlaky 
polštářů (to už šlo všem s přehledem).  Rozloučili jsme se s Němci a vydali se na dlouho cestu 
domů, kde na některé z nás čekali rodiče. 
 

Ondřej Duda, 8. třída 
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  Obecní úřad informuje 
                                        

 

  
  

 

 

Od 12. do 13. 5. bude karlovarským krajem projíždět jízda více než 100 
historických automobilů a 22 motocyklů značky BMW v rámci 
tradičního setkání 42. Internationales BMW Jahrestreffen.  

Stroje se budou pohybovat krajem a v sobotu 12. 5. se podívají i do 
Perninku, kde budou mít jeden ze čtyř testů přesnosti - nikoliv na 
rychlost, nýbrž na přesnost na setinu vteřiny. Perninkem budou 
projíždět (ulicí Střední od jihu) přibližně od 14:00.  

Srdečně vás zveme na zajímavou podívanou.  

 

VVAAKKCCIINNAACCEE  PPSSŮŮ 

Dne  17. 5. 2018  

od 19.00 do 19.30 hod. 

proběhne před obecním úřadem v Perninku pravidelná každoroční vakcinace psů. 

Cena vakcinace: 

− Vzteklina                          150 Kč 
− Kombinovaná vakcína    300 Kč 

(vzteklina, psinka, parvoviróza, infekční laryngotracheitida, inf.zánět jater, leptospiróza, 
psincový kašel) 

+ možnost zakoupení odčervení psů (i koček) - tablety, 

a přípravky proti klíšťatům a  blechám (kapky nebo obojky) 

Povinnost vakcinace psů proti vzteklině vyplývá ze zákona č. 166/99 Sb., o veterinární péči! 
 

MVDr. Ludík Miroslav, tel. 605823121     
                                                                 



 5 

 

Dětský den v Perninku 
3. 6. 2018 od 13:00 hodin 

Začínáme  na fotbalovém hřišti v Perninku,  
kde budou za 20,- Kč  k zakoupení časové vstupenky do 

pohádkového lesa. 
Cestou se děti potkají s pohádkovymi bytostmi 
a za splněné úkoly  budou odměněny žetony,  

které jsou platidlem v obchůdku na konci cesty. 
 

V parku před Obecním úřadem bude pro děti připraven  
stánek s občerstvením a skákací hrad. 

 

V 16 hodin vystoupí „Levoruký Eda“, 
se svým programem plným pohádkových písniček 

 

Na všechny se velmi těšíme 
Výzva:  

Hledáme dobrovolníky, kteří mají zájem pomoci s organizací dne dětí. 
 Kontakt na tel. 728 028 291 

 

 

Předprodej vstupenek v Infocentru Pernink 
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Pozvánka na zájezd pořádaný SPCCH Abertamy 

V sobotu dne 26. 5. 2018 Celodenní zájezd do Lokte a Chebu! 

       odjezd autobusu ze zastávek v 8,00 hod. 

       Program: 
       11,00 hod. Prohlídka hradu Loket, cca ve 12,30 hod oběd v Hotelu Císař Ferdinand –  
                          výběr   z objednaných jídel: 1. pivovarský guláš s knedlíkem cena 160,-- Kč,  
                                                                       2. řízek s bramborem cena 160,- Kč   
                                                                        (oběd si hradí účastník zájezdu) 
      15,00 hod je objednaná prohlídka hradu v Chebu,  

     po zhlédnutí hradu je možno si ve městě   zajít na kávu. 

Cena zájezdu pro dospělé 150,-- Kč, pro děti 100,- Kč. 
 

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 20. 5. 2018   
u důvěrnice SPCCH pro Pernink p. Ingrid Doleželové, tel. 353 892 439  

nebo u p. Evy Höhnlové tel.723 371 273 
       ______________________________________________________________________ 

Pozvánka 

Zveme všechny zájemce – členy SPCCH i nečleny na 

Zábavné odpoledne s hudbou a bohatým ,, Košíkem štěstí “, 

které se koná v úterý 12. 06. 2018 od 14,00 do 18,00 hodin 

v hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné  

(dobré autobusové spojení tam i zpět) 

Malý příspěvek do Košíku štěstí je vítaný. 

Těšíme se na Vás 

Na zájezd a Zábavné odpoledne Vás zvou a na Vaši účast se těší 
za SPCCH Pernink  Eva Höhnlová a Ingrid Doleželová 

 
 
 
Perninské noviny vydává Infocentrum při OÚ v Perninku dle povolení MK ČR  E 20101v 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 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 35, číslo 5, vydáno 10.5. 2018 
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                                                                                 Kalendář akcí Pernink a okolí 
 

 

 

12.05.2018 Merklín - Plešivec Horský výběh na Plešivec 

12.05.2018 Jáchymov Otvítání mlýnků 

12. 05.2018 Pernink Jízda historických automobilů BMW  

17.05.2018 Nejdek Beseda o Indii 

25.05.2018 Pernink Balíme, králi Šénmane - premiéra veselohry divadla KOPEC 

26.05.2018 Hroznětín 
Slavnostní otevření obnoveného altánu v rámci akce nordic 
walking 

26.05.2018 Jáchymov Záhájení lázeňské sezóny 

26.05.2018 Jelení Německo-české cyklistické setkání na Karlově stezce 

27.05.2018 Jáchymov Běh o 106 

03.06.2018 Pernink Den dětí v Perninku 
8. - 10.6.2018 Pernink Perninský masakr 3 - dřevosochání motorovou pilou 

09.06.2018 Boží Dar Horský půlmaraton 

16.06.2018 Nejdek Nejdecká pouť 

16. - 17.6.2018 Abertamy Abertamská pouť 

29. - 30.6.2018 Boží Dar Rock Point Horská výzva 2018 

21.07.2018 Potůčky Open air revival night 

21.07.2018 Boží Dar Anenská pouť 
 

 

 
PALIVA VACHEL, AUTODOPRAVA 

VÝKUP  KOVOVÉHO  ODPADU 
Při větším množství šrotu možnost odvozu od zákazníka. 

 

Milan Vachel, Žižkova 896, Nejdek (Naproti radnici) 
 

TEL: 353 925 558, 607 761 131, 602 191 239 
 

          NABÍZÍME:                                                      VYKUPUJEME: 
                                                                                                                                          

Brikety   (srn)                                                    - barevné kovy 
  S               Uhlí mostecké a ledvické                                   - železný šrot 

Dřevo                                                                 - některé druhy papíru                                                              
Pytlovaná paliva                                                  st, pá 10.00 – 16.00      
Písek, štěrk                                                          so 9.00 – 12.00  
                                                                            Výkupna Limnická Nejdek 
                                                                                   (pod garážemi)  

 Jarní sleva briket a uhlí! 
 
PALIVA VÁŽENA NA ELEKTRONICKÉ VÁZE. 
SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM. 
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Od 18:00 hodin        Vstupné: 55,- (děti 25,-) 
 

Sobota 2.6.    Kino nehraje. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 9.6.    HASTRMAN   (ČR 2018) Romantický thriller 
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého a Ondřeje 
Havelky. Romantický thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana vznikl na motivy 
oceňovaného románu Miloše Urbana. Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias 
barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) 
naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Dále hrají: Jan Kolařík, Jiří Maryško, David 
Novotný, Norbert Lichý, Vladimír Polívka ad. Doporučená přístupnost: od 12 let. Délka filmu: 
ca. 100 min.                                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 16.6.   STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ ( USA 2017) Akční sci-fi 
Ve filmu Star Wars: Poslední z Jediů od studia Lucasfilm pokračuje sága rodu Skywalkerů. 
Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny galaxie 
prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství Síly a šokující 
události z minulosti. Hrají: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John 
Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, 
Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern, Benicio Del Toro ad. Režie: Rian 
Johnson.  Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 150 min. Český dabing.                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 23.6.  PRAČLOVĚK (Velká Británie-Francie 2018) Animovaná dobrodružná 

komedie  Příběh animované komedie Pračlověk se odehrává v dávné době, kdy po naší zemi 
ještě kráčeli mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní. Britské studio Aardman Animations 
v čele s oscarovým režisérem Nickem Parkem po takových filmech jako jsou Slepičí 
úlet, Wallace a Gromit a Ovečka Shaun přichází s filmem o střetu civilizací. Vyhraje doba 
kamenná nebo bronzová? 
Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající době kamenné. A 
teď, spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj kmen a milovaný 
domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba bronzová v čele s padoušským lordem 
Bafoněm. Dug se nakonec díky náhodě ocitá přímo uprostřed nepřátelského území a tam vsadí 
budoucnost svého kmene do podivné hry, ve které se dvě stejně velké skupiny bojovníků snaží 
kopat do kožené koule.  
Dug má jedinou šanci: naučit sebe a dalších deset hodně nemotorných pralidí hrát fotbal a pak 
vyhrát zápas proti elitnímu reprezentačnímu klubu Real Bronzio. Jen tak můžou získat zpět své 
území. To se na začátku jeví naprosto nemožné. Vypadá to spíše na naprostou katastrofu, 
totální debakl a po ní následující dlouhodobou práci v dolech vítězné civilizace. Naštěstí se jim 
podaří na svou stranu získat velkou fotbalovou fanynku Tynu a díky jejím trenérským 
metodám, využívajícím i bublající sopky a vroucí gejzíry, se vše začíná obracet k lepšímu. 
Dokáže však doba kamenná překonat dobu bronzovou? Vyhraje Dug a jeho tým zápas a získá 
své území zpět? Nic není jisté.  Mládeži přístupno. Délka filmu: ca. 88 min. Český dabing.                                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sobota 30.6.    Kino nehraje. 


