
Informace k zimní dovolené v Perninku 

 

 
 

 

Kdy: 27. ledna-3. února 2019  POZOR OD NEDĚLE DO NEDĚLE (na faře nás 
ubytují v neděli 27.1. v 16 hodin a opustit ji musíme v neděli 3.2. v 10 
hodin) 
 
Kam: Formační a vzdělávací centrum Pernink v Krušných Horách, Dům Jan 
Nepomucký, Karlovarská 107, 362 36 Pernink  
 
Jak se tam dostaneme: vlastními auty (viz. příloha – mapa 2).  
Parkování aut je možné na dvoře domu (vjezd je bránou vedle fary, je to 

v zatáčce, vejde se tam asi deset aut) pak se dá parkovat na veřejných 

parkovištích, ale pozor některá jsou omezená časem. 
 
Ubytování: Ubytování je v celkem třinácti dvou- až šestilůžkových pokojích; 
4 pokoje mají vlastní sociální zařízení, zbývající mají sociální zařízení vždy 
pro 2 pokoje na společné předsíňce. Maximální lůžková kapacita objektu je 
51 osob. Lůžkoviny včetně povlečení jsou zajištěny. 
 
Cena : 
 - dospělí                           180,- Kč/noc (při pobytu do 2 nocí 200,-) 

- děti a mládež do 17 let a osoby starší 70 let   160,- Kč/noc (při pobytu do 2 

nocí 170,-) 

- děti do dvou let ZDARMA 

Pobyt se hradí během dovolené Janě Stajnerové. 
 
Strava a vybavení: individuální – v domě je možnost vaření ubytovanými v 
dobře vybavené velké kuchyni, k dispozici jsou dvě jídelny, dvě společenské 
místnosti (herny) s pingpongem, TV+audio+domácí kino a připojení k 



internetu. V Perninku je možno si nakoupit nebo zajít na jídlo do restaurace. 

Super obchod je hned v sousedství – Krámek U Patrika, kde koupíte i BIO 

výrobky z místní farmy, otevřeno má denně od 8 -20 hodin. Na faře jsou 

k dispozici 2 postýlky. Proti Horní Blatné není na faře k dispozici vanička ani 

vana na koupání malých dětí, není tam ani lyžárna se zásobou starších lyží, bob 

atd. Vše si musíte přivést s sebou. 

 

Program (není povinný):   
• v 7:40 ranní chvály  
• v 8 hod. - ranní společná modlitba 
• volný program (sjezdovky, běžky, užívání si hor, odpočinek, koupání 

atd.) 
• v 18 hod. - mše svatá (v kostele nebo v herně na faře) 
• ve 20 hod. - povídání na duchovní téma, kino v jídelně, kytara, hry, 

pokec, volná zábava - jak je zvykem z minulých let 
Po, St, Pá - povídání na duchovní téma  
Ne, Út, Čt, So – promítání filmu v jídelně, kytara, hry, pokec, volná 
zábava  

• v 21:45 hod. - nešpory  
 
 
Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktujte mě (Janu☺) na tel. 775361048  
 
Na společné zážitky se těší Jana Stajnerová a P. Libor B.  
 


