Vážení čtenáři.
Velikonoční svátky – svátky jara, jsou úspěšně za
námi. I když už máme jaro, stále si ještě budeme
muset počkat na teplejší dny. Počasí ještě jaro
vůbec nepřipomíná. Tak nezbývá, než být trpěliví.
Chtěla bych do listů vložit inzerci. Proto kdokoliv
z vás se bude chtít něčeho zbavit a jiný by mohl
věc potřebovat, prosím přineste mi lísteček
s popisem oné věci a kontakt na vás. Samozřejmě
jméno nebudeme uvádět. Myslím, že spousta
z nás měla někdy věc, kterou nepotřeboval, ale
jiný by ji využil. Proto se neostýchejte a přijďte.
Nyní prosba:
Karlovarská knihovna mi poslala seznam jmen a
knih, které mají lidé rozpůjčovány i déle než 3
roky. Každému, kdo je na tomto seznamu, jsem
posílala dopis s prosbou o navrácení knih a pokud
knihu již z nějakého důvodu nemáte, je nutné ji
zaplatit. Několik lidí již knihy vrátili, nebo zaplatili.
Bohužel je ještě spousta lidí, co nereagovali.
Prosím tedy touto cestou o řešení.
Přeji co nejvíce krásných slunečných dnů. 

Kino Pernink
Sobota 7.4. LAJKA (ČR 2017) Loutkový animovaný sci-fi muzikál
v 18 hodin Slavná psí průkopnice Lajka žije! Malá planeta na rohu galaxie se stala novým domovem
všech do vesmíru vystřelených a navždy ztracených zvířat. Dost fantaskní příběh pro loutkový
animovaný muzikál.
Lajka a ostatní zvířecí kosmonauti, kteří se z vesmíru již nevrátili, žijí a to na vzdálené planetě
v harmonickém soužití s místní faunou. Až jednou mezi ně doputují i dva lidští kosmonauti a jejich
harmonický i ten holý život je ohrožen… Hlasy: Lajka – Helena Dvořáková, Ham – Jan Vondráček,
Quirkrk – Petr Čtvrtníček, Jurij Levobočkin - Karel Zima, Neil Knokaut - Miroslav Táborský ad.
Námět, scénář, režie: Aurel Klimt.
Mládeži přístupno
děti do 15-ti let 25,-Kč

Délka filmu: 87 min.

Vstupné: 55,-Kč,

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

Sobota 14.4. BAJKEŘI (ČR 2017) Komedie
v 18 hodin Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií ve stylu Snowboaďáků a Rafťáků. Nevlastní
bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy
pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž
se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak
rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na
dvousetkilometrový cyklovýlet. S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život
znamená víc než status na facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe, než kreslené akční
hrdinky počítačových her a k lásce patří také sex. Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale
s humorem, se dá zvládnout nejen výšlap do strmého kopce, stavba stanu, chybějící elektrická
zásuvka, ale také sok v lásce.

Hrají: Hana Vagnerová, Adam Mišík, Jan Komínek, Celeste Buckingham, Tomáš Matonoha, Michal
Suchánek, Vanda Hybnerová, Václav Postránecký, Pavel Nečas, Dana Batulková, Vojtěch Machuta,
Štěpánka Fingerhutová, Julie Šurková, Esther Lubadika ad.
Režie: Martin Kopp.
Mládeži přístupno
děti do 15-ti let 25,-Kč

Délka filmu: ca. 95 min.

Vstupné: 55,-Kč,

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

Sobota 21.4. CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ (In the Land of Ash / Askeladden – I Dovregubbens
hall; Norsko 2017) Fantasy pohádka v 18 hodin Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani
nápad! Král trollů je zlověstný a hrozivý obr z hor, který dříme ve své jeskyni a čeká na to, až se
některá z princezen do svých osmnáctých narozenin nestihne provdat, aby ji mohl lapit a sníst…Hrají:
Vebjorn Enger, Eili Harboe, Mads Sjogard Pettersen, Elias Holmen Sorensen, Allan Hyde, Thorbjorn
Harr, Gard Eidsvold ad. Režie: Mikkel Branne Sandemose.
Mládeži přístupno.
děti do 15-ti let 25,-Kč

Délka filmu: ca. 104 min.

Český dabing.

Vstupné: 55,-Kč,

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

Sobota 28.4.

PSÍ POSLÁNÍ (A Dog's Purpose; USA/Indie 2017) Dobrodružný / Komedie / Drama

/ Rodinný / Fantasy
v 18 hodin Film režiséra Lasse Hallströma Psí poslání vypráví cituplný a překvapivý příběh jednoho
věrného psa (namluvil Josh Gad), který nachází smysl své existence prostřednictvím životů lidí, které
učí smát se a milovat. Během pěti desetiletí nás jeden hlas, hlas neúnavného psa, zavede na strhující
a povznášející cestu, na které promlouvá k srdci všech lidí, kteří kdy milovali nějaké zvíře. Přestože se
během těch let postupně reinkarnuje do několika psů různých ras, je to jeho pevné pouto se
spřízněnou duší jménem Ethan, které přenáší a inspiruje jednoho psa na jeho cestě za nalezením
vlastního poslání a skutečného smyslu existence a pro svého chlapce. Hrají: Britt Robertson, Dennis
Quaid, Josh Gad, Peggy Lipton, Juliet Rylance, John Ortiz, Luke Kirby, Gabrielle Rose, Caroline
Cave, Nicole LaPlaca, Michael Patric, Michael Bofshever, Robert Mann, Kelly-Ruth Mercier, K.J.
Apa, Bryce Gheisar
Mládeži přístupno.
Délka filmu: ca. 100 min.
děti do 15-ti let 25,-Kč

Český dabing.

Vstupné: 55,-Kč,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Změna programu vyhrazena.
Adresa kina: T.G.Masaryka 1 (za Obecním úřadem), 362 36 Pernink
Těšíme se na vaši návštěvu !

Akce – Krušné hory
Běh na Mědník 2018
Vážení běžci, věřím, že se připravujete a trénujete na
nadcházející sezónu 2018. Ani náš tým SKMP Kadaň
nezahálí a připravujeme pro vás Běh na Mědník 2018,
který se uskuteční
21.04.2018
již zaběhlým a tradičním způsobem, tedy přihlášky v obci
Měděnec, odvoz autobusem na start do Klášterce nad
Ohří a odtud nádherný běh až na vrch Mědník. Zde
vyhřáté stany na převlečení, které připravují: Hasiči
Královského města Kadaň a Hasiči Klášterec nad
Ohří
Letos budou pro zájemce k zakoupení opět připravena
trička se zajímavým designem, tentokrát od klášterecké
firmy Deft design.
Poslední termín objednání triček je 25.03.2018.
Případné dotazy nebo žádosti na
mail: vlasak.jirka@centrum.cz

NÁPADY A TIPY



Geniální trik jak použít ocet při praní –
mnohem účinnější než běžné prací
prostředky!
Ocet je výborný prací prostředek a pomocník takřka na všechno. Dokáže
vybělit prádlo, odstranit skvrny a navíc je díky němu prádlo andělsky hebké.
Ocet je často mnohem účinnější, než běžné prací prostředky.
V dnešním článku si společně ukážeme jak ocet využít při praní, pro co
možná nejlepší výsledek. Společně s octem šetříte nejen životní prostředí, ale
také prádlo, i pračku.

POSTUP
1. Přidáme jeden šálek octa do pračky namísto aviváže. Prádlo tak bude po
vyndání krásně načechrané a voňavé. Navíc ocet udržuje barvu oblečení
2. Ocet přidávejte přímo do bubnu. Prádlo takto aktivně změkčuje. Ocet
odstraňuje skvrny od potu a také skvrny od deodorantu ze světlého prádla.

3. Na velmi odolnou skvrnu platí lázeň z horké vody a poloviny šálku octa. Do
lázně prádlo namočte přes noc a poté vyperte.
4. Když při praní použijete ocet, snadněji se při sušení zbavíte psích chlupů,
které ulívají na oblečení. Ocet čistí a dezinfikuje pračku.
Sdílejte geniální trik na využití octu při praní i s Vašimi přáteli! Určitě se
jim bude také hodit!
zdroj: mindenegyben.com

Do pračky přidala několik kuliček z
alobalu! Geniální trik, který Vám
výrazně usnadní praní!
Výrobci každý rok vyrábějí novější a modernější pračky. Někdy ale i tak
oblečení zůstane obarvené, nevoní, nebo není pořádně vyždímané. V
neposlední řadě a bez ohledu na to, jak drahý je přípravek na praní, není
zaručeno, že tkanina nebude elektrostaticky nabitá.

Je to už velmi dávno, kdy bylo prokázáno, že pokud do bubnu přidáte kuličky
z alobalu (můžete je taky zašít do plátěné kapsičky, bude to mít stejný
efekt), elektrostatické problémy budou vyřešeny.
1. Alobalové kuličky zastanou všechnu práci. Mnoho lidí už dnes ví, že kuličky
z alobalu skutečně eliminují elektrostatický účinek během praní, nicméně
doporučujeme věnovat větší pozornost tomu, že tyto kuličky podstatně
účinnost praní zvyšují.
2. Alobalové kuličky pračku nijak nepoškodí a oblečení bude ve skutečnosti
čistější, než obvykle. Každopádně jej spolehlivě zbavíte statické elektřiny.
3. Jedná se o jednoduchou metodu. Stačí udělat pevné kuličky z alobalu a dát je
do bubnu společně s prádlem.
4. Kuličky mohou být používány opakovaně, dokud neztratí svůj tvar a
dramaticky se nesníží jejich velikost.
5. Koneckonců, je lepší se pokusit prokázat účinnost kuliček, než utratit spoustu
peněz za různé přípravky, které se ne vždy chovají tak, jak chcete.
Sdílejte geniální trik jak využít obyčejné alobalové kuličky při praní i s
Vašimi přáteli! Určitě se jim bude také hodit!
zdroj: twice.hu

Účinný trik jak jednoduše vyčistit špinavé
dlaždice – domácí čistič ze 4 ingrediencí!
Čisticí prostředky jsou vždy plné chemie. Ne každý je fanouškem těchto
prostředků, které najdete na pultech obchodu. Proto si dnes ukážeme, jak
vyrobit domácí čisticí prostředek, který neškodí životnímu prostředí, Vám a
potažmo ani dlaždičkám.
Prodávaná chemie je totiž často agresivní, ale neúčinná a Vaše práce tak může
přijít v niveč. Aby se to už neopakovalo, pusťte se do výroby domácího

přípravku na dlaždice ještě teď. Úklid bude s tímto pomocníkem hotový za
pár minut.

BUDEME POTŘEBOVAT





5 l vody
1/2 sklenice jedlé sody
1/3 sklenice citronové šťávy
1/4 sklenice octa

POSTUP
1. Do misky s vodou přidáme sodu a necháme ji úplně rozpustit. Do roztoku
nalijte citronovou šťávu, dobře promíchejte a poté přidávejte ocet.
2. Po vytvoření pěny nalijte vše do láhve s rozprašovačem. Aplikujte roztok na
znečištěná místa.
3. Ponechte ho půl hodiny působit a pak kartáčem nebo houbičkou špínu
odstraňte.
Sdílejte geniální trik na vyčištění dlaždicí i s Vašimi přáteli! Určitě se
jim bude také hodit!
zdroj: vkurselife.com

Jak se zbavit slimáků na zahradě?
Zahrádkáři z nich šílí. Jsou všude a sežerou, co najdou. Řeč je o slimácích – malých
slizkých tvorech, kteří dokážou každému zahrádkáři pěkně znepříjemnit život.
Bohužel, realita je taková, že se jich úplně zbavit nedá, proto můžeme jen redukovat
jejich počty. Důležité je se nevzdat! Který způsob je nejúčinnější? Jaké jsou
osvědčené metody boje se slimáky?
Možná to sami máte dennodenně před očima. Okousaný salát, rajčata, natě mrkví, cukety,
ředkvičky, zničené jahody i okrasné květiny a tak dále a tak dále. Jeden slimák dokáže
během jedné noci sežrat potravu odpovídající asi čtvrtině jeho tělesné hmotnosti! Pokud
nevyrazíme do boje, jsou schopni nám sežrat celou zahradu. Od jara až do podzimu tak
mnoho zahrádkářů nedělá nic jiného, než vymýšlí jak co nejefektivněji tyto neřády vypudit ze
zahrady. Asi každý už slyšel různé zaručené a 100% fungující metody. Mnohé však kromě
toho, že zabíjí slimáky, mají i negativní vliv na půdu, nebo ostatní živočichy, kteří zahradu
obývají. Která z metod je tedy bezpečná a skutečně funguje?

Útok přišel ze Španělska
Abychom byli konkrétní - v našich zahradách dnes nejčastěji bojujeme ne s českými slimáky
plzáky lesními (Arion rufus), ale s mnohem žravějšími plzáky španělskými (Arion lusitanicus),
kteří se k nám připlazili až z prosluněného Pyrenejského poloostrova. Poznáme je podle
rezavé či nahnědlé barvy a v českých zahradách představují hrozbu číslo jedna. Většina
zahrádkářů však všechny tyto plže hází do jednoho pytle a tak získali obecné označení
slimáci.

Plzák španělský (Arion lusitanicus), Foto: Ing. Josef Gall, Agromanuál.cz

Důležitá je prevence!
Plzáci španělští v našich podmínkách většinou nepřežijí zimu a na jaře jsou pak mladí jedinci
velice zranitelní. Tuto dobu je třeba využít, protože veškeré zásahy proti jsou nejúčinnější.
Všichni slimáci milují vlhkost, teplo a tmu – proto se s nimi také nejčastěji setkáváme po dešti
nebo v noci. Je tak třeba se pokoušet na zahradě vytvořit takové prostředí, které jim zkrátka
nevyhovuje. Je dobré například zalévat rostliny až přímo u kořenů a nezvlhčovat zbytečně
okolí. Kompost je třeba umístit co nejdále od záhonů a předtím, než jej použijete, jej raději
přesejte a zkontrolujte. Slimáci mají rádi nejrůznější úkryty, proto je třeba ze zahrady
odstranit nejrůznější desky, velké kameny, nádoby, kupky trávy a zkrátka zlikvidovat veškeré
temné a vlhké skrýše. Také vysoká tráva představuje ideální útočiště, proto ji pravidelně
sekejte. Na slimáky však můžete také vyzrát tím, že právě tato lákavá místa využijete a
uděláte z nich přirozené lapače, které je však nutné často kontrolovat. Slimáky láká i mulč,
proto jej nechejte před použitím mírně proschnout.

Sbírání je sázka na jistotu
Nejjednodušším a také nejefektivnějším způsobem, jak redukovat počty plzáků je jejich ruční
sběr. Ideální je vypravit se na sběr po dešti, nebo v nočních hodinách, kdy slimáci vylézají ze
svých úkrytů a míří na hostinu – tedy na vaši úrodu. Živé plže sbírejte do kyblíků a poté je
odneste někam hodně daleko, kde budete mít jistotu, že se nevrátí. Rozhodně je nesypte
pouze za plot, tady byste měli 100% jistotu, že je máte druhý den na zahradě znovu. Ruční
sběr je sice pracný - v plné sezóně je třeba slimáky sbírat i dvakrát denně - ale nic vás
nestojí. Bohužel jsou známy případy, kdy bylo na zahradě za jeden večer nasbíráno několik
kilo těchto škůdců a nijak to zahradě neulehčilo, druhý den tam byli další slimáci, v
podobném počtu. V takovém případě je třeba vyrazit do boje se silnějšími zbraněmi.

Foto: gadar.cz

Pro silnější povahy – slimáčí odvar
Někteří lidé mají odzkoušen nepříliš humánní, ale účinný způsob, jak se zbavit slimáků.
Jakmile je máte nasbírány do nádoby, zalijte je vařící vodou, čímž je rychle usmrtíte a dáte
základ pro přípravu odvaru z mrtvých slimáků. Slimáky nechejte ve vodě několik dní kvasit a
vznikne vám opravdu odpudivý lektvar, který však nebude odpudivý jen pro vás na pohled,
ale především pro slimáky. Pokud tímto odvarem polijete kraje záhonů, nebo kompost, mělo
by je to odradit od návštěvy.

Solení je účinné, ale…
Mnoho lidí stále praktikuje metodu solení slimáků. Ano, je sice účinná a slimáky zabije, ale
má několik podstatných nevýhod. Nejenže je tento způsob poměrně pracný, protože musíte
posolit vždy konkrétního slimáka, je také hodně drastický. Posolený slimák umírá velmi
pomalu a bolestivě, jeho tělo se po kontaktu se solí začne rozpadat. Solení není dobré
používat na zahradě – málokdy se vám totiž podaří posolit jen konkrétního slimáka a docílíte
pouze toho, že si přesolíte půdu. Sůl je dosti účinný herbicid a tak by se vám mohlo stát, že
byste kromě slimáků vyhubili i veškerou vegetaci. Na přesolené zahrádce toho moc
neporoste.

Pasti, pasti, pastičky – pivo i granule
Na slimáky můžete nastražit také několik důmyslných pastí. Vytvoříte je z nádoby naplněné
vodou a nějakou neodolatelně lákavou návnadou. Slimáci na připravený dlabanec přijdou až
z velké dálky. Vlezou do zapuštěné nádoby a tam se utopí. Za výhodu takovýchto pastí je
považována jejich účinnost, ale na velkou zahradu je zapotřebí jich připravit hned několik.
Pasti je třeba každý den kontrolovat a vyprazdňovat. Osvědčené jsou například konzervy se
zbytky psího nebo kočičího žrádla i nabobtnalé psí granule. Za jedno z největších lákadel je
však považováno pivo. Slimáci jsou pravděpodobně skrytí alkoholici, protože na pivní
nástrahy pořádají doslova nájezdy. Bohužel je potřeba dát piva do nádoby dostatek, aby se v

něm plži utopili a ne si jen „cucli“ a vesele pokračovali dál. Skvělým řešením jsou například
PET lahve, do nichž z boční strany vystřihnete ovál a ve vodorovné poloze je umístíte do
záhonu a napustíte z poloviny pivem. Ráno se budete divit, jaký slimáčí mejdan u PETky v
noci proběhl. Kdo by neměl to srdce nalévat slimákům pivo, může vyzkoušet roztok vody a
kvasnic.

Věčně hladové kachny a přirození nepřátelé
Další možností, jak se efektivně zbavit plžů na zahradě, je předhodit je drůbeži. Ne všechna
drůbež je však žere. Někteří zahradníci si pochvalují i husy a slepice, jiní zase tvrdí, že tyto
opeřence slimáci vůbec nezajímají. Pokud tedy chcete jít na jistotu, pořiďte si kachny
nazývané „indický běžec“, pro něž jsou slimáci opravdovou lahůdkou. Slimáky údajně rády
zobou i čínské kachny. Plži mají také spoustu přirozených nepřátel, kterým je tedy dobré na
zahradě přivítat a nevyhánět. Pochutnají si na nich holubi, kosi, užovky, ropuchy, rejsci, ježci
i ještěrky. Dalším milovníkem slimáků je krtek, ale toho si do zahrady jistě zvát nebudete.
Ještě jeden tvor z živočišné říše nám může proti plzákům pomoci a to hlístice
(Phasmarhabditis hermafrodita), která je přirozeným parazitem plžů. Seženete ji v obchodě
ve formě tekutého přípravku Nemaslug, který nalijete do záhonů. Mikroskopické, asi 1 mm
veliké hlístice se již o vše potřebné postarají.

S chemií na slimáky opatrně
Pokud nic nepomáhá, můžete vyzkoušet chemické prostředky, které koupíte ve
specializovaných obchodech. Vždy je však třeba dávat pozor, aby chemie neuškodila kromě
slimáků i půdě. Užíváním chemických prostředků byste mohli ohrozit zdravotní nezávadnost
vlastní zahrady. Velmi dobré výsledky v boji proti slimákům mají granule s názvem Ferramol.
Jde o modré granule na bázi fosforečnanu železitého. Ten se běžně vyskytuje i v přírodě a
tak není nebezpečný pro domácí zvířata, ale slimáky dokonale hubí.
Obecně bychom měli dávat přednost přípravkům na bázi sloučeniny železa a fosforu.
Vyhnout bychom se naopak měli nervovému jedu, jako je methiocarb, který ohrožuje a hubí i
všechny další živočichy. Někteří zahrádkáři si zvykli používat granule Vanish, které jsou sice
účinné, ale nejen proti slimákům. Jejich používání vyžaduje velkou obezřetnost, protože
mohou otrávit vše, co je pozře. Tento přípravek se rozhodně nedoporučuje používat v
záhonech se zeleninou. Na mladé slimáky působí jako nervový jed také kofein, proto je
možné kolem záhonů vysypat kávovou sedlinu, rozlít instantní kávu nebo kofeinový nápoj.
Možná je i postřik.

Vytvořte jim bariéry
Záhony je možné před slimáky chránit také mechanicky – vytvořením bariér, které jsou pro
ně jen obtížně překonatelné. Jelikož slimáci potřebují pro svůj pohyb vlhko, rozhodně jim
cestu znepříjemníte takovou překážkou, jako je zátaras ze suchých prken, plechu nebo
pletiva. Ideální je, pokud má zátaras okraj zahnutý směrem ven, který nedokážou překonat.
Další možností je rozsypat kolem záhonů suché materiály, jako je slámy, piliny či vaječné
skořápky. Říká se, že často pomáhají i různé aromatické rostliny, které nemají plzáci v lásce
a odpuzují je. Jde o tymián, levanduli, kopr, česnek, řeřichu, šalvěj, pelyněk či hortenzii.

Objevily se však případy, kdy slimáci uspořádali nájezd i na tyto jinak neoblíbené druhy. Ale
za zkoušku nic nedáte.

Další známé rady – fungují?
Boj se slimáky se zdá být nekonečný a tak řada zahradníků neustále experimentuje a
vymýšlí způsoby, jak se slimáků co nejefektivněji zbavit. Známé jsou například metody
sypání vápna, polévání čpavkem, sypání sazí, rozsypávání psích chlupů i krmení slimáků
vločkami. Pokud máte také svůj osvědčený způsob, jak s nimi zatočit, podělte se s námi!
- jap -

Geniální způsob jak pěstovat česnek
doma na parapetu! Je to snadné!
Česnek slouží k opravdu velké spoustě věcí! Je velmi hojně používán jako
přírodní antibiotikum a česnekovou polévku zná snad každý! V dnešním
článku si ukážeme jak si doma vypěstovat vlastní česnek.
Budete velmi překvapeni tím, jak snadné to je! Celý postup zvládne snadno a
rychle úplně každý!

Postup
1)

Česnek je potřeba pěstovat v příjemném prostředí. Zvolíme si tedy vhodnou
nádobu s hloubkou alespoň 20 mm s otvory pro odvodnění.
2)

Když máme vybranou nádobu je čas na přípravu půdu. Smícháme si zeminu
společně s pískem v poměru 3:1. Připravenou nádobu naplníme půdou.
3)

Česnek si rozdělíme na stroužky, ty pak sázíme do půdy ve vzdálenosti 10
mm od sebe.
4)

Nyní už jen umístíme na parapet. Je důležité vybrat místo, kam svítí slunce,
aby byl česnek na slunci alespoň 8 hodin denně.

5)

Česnek pravidelně zaléváme. Sklizeň by se měla dostavit zhruba za 9 měsíců,
když začnou výhonky hnědnout.
Jak sami vidíte tak pěstovat česnek na okenním parapetu není vůbec
těžké! Sdílejte návod i s vašimi přáteli!
zdroj: takprsoto.cc
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