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Informace - COVID
S ohledem na současnou situaci ruším ke dni 28.2.2022 opatření
ředitele domova č.1/2021, které upravovalo režim návštěv
v domově.
Zrušení tohoto opatření znamená, že od 1. března 2022 nebudou
stanoveny žádné návštěvní hodiny a návštěvy není potřeba
dopředu objednávat.
Návštěvy našich klientů se tedy mohou uskutečnit kdykoliv, při
dodržení soukromí ostatních klientů domova.
Nadále ale platí některá opatření MZ ČR. Proto je potřeba
dodržet následující podmínky:
1. Návštěva doloží, že:





absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření s
negativním výsledkem;
absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test s negativním
výsledkem;
byla naočkována proti onemocnění covid-19,
prodělala covid-19 a od pozitivního testu neuplynulo více
než 180 dní.

2. Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy řádně nasazen
respirátor.
V případě, že pociťujete příznaky nemoci (rýma, kašel, teplota
apod.), návštěvu raději odložte.
Bc. Alfréd Hlušek, ředitel domova
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UPOZORNĚNÍ !!

VZHLEDEM k tomu, že se situace kolem onemocnění
COVID-19 v našem domově stabilizovala, mohou se
návštěvy OD SOBOTY 30.4.2022 uskutečnit v běžném
režimu tak, jak jste zvyklí
Případné informace podá sociální pracovnice
na tel. 736 650 067
Prosím dodržujte používání respirátoru po celou dobu
návštěvy!!!

Bc. A.Hlušek, ředitel zařízení
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Květen je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce.
Má 31 dní.
Významné dny v květnu
Svátky:
01.05.2020 - Svátek práce
08.05.2020 - Den vítězství
Už od 13. století je měsíc květen spojen s lidovými oslavami, např.
stavění májek nebo pálení čarodějnic, je považován za měsíc lásky.
1. května je mezinárodní Svátek práce a druhou květnovou neděli se
slaví Den matek.
Měsíc květen začíná ve stejný den v týdnu jako leden příštího roku.
Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako
květen.
Máje, májka nebo máj je označení ozdobeného kmene stromu, který
tvoří ústřední prvek jarních slavností rozšířených po většině Evropy.
Nejčastěji bývá májka stavěna 30. dubna nebo 1. května, ale v
některých oblastech se staví v období svátku sv. Jiří, letnic nebo
nejčastěji letního slunovratu. Máje se tradičně každý rok obnovují,
takto tomu bylo i v původní podobě slavnosti, někde se však mění po
delší době, například v Anglii či Bavorsku.
První máj, lásky čas. 💚
Ale jak se slaví tento den v jiných koutech Evropy?
V Anglii je nejstálejší tradicí korunovace May Queen, mladé dívky,
která jde v čele slavnostního prvomájového průvodu.
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V Polsku se na Prvního máje slaví Irminden, který je zasvěcený
různým rituálům, účelem je ochránit Bulhary před hady a
ještěrkami. Podle pověry uštkne v létě had toho, kdo bude v tento
den pracovat na poli.
Ve Finsku je První máj více než svátkem lásky nebo jara oslavou
studentů. Univerzitní studenti si nasadí černobílé čapky, které
dostávají u maturit a vyrazí do ulic oslavovat a popíjet.
V Česku je První máj tradičně chápán jako svátek zamilovaných a
celý květen jako měsíc lásky. 💚

Máj ( Karel Hynek Mácha )
Byl pozdní večer – první máj –
Večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
Kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
Květoucí strom lhal lásky žel,
Svou lásku slavík růži pěl,
Růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
Zvučelo temně tajný bol,
Břeh je objímal kol a kol;
A slunce jasná světů jiných
Bloudila blankytnými pásky, Planoucí tam co slzy lásky.
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V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, trnopuk - z
kamen fuk.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně
ani za vodu džbáně.
Bujný květ - plný úl.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý květen - mokrý červen.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Májová voda vypije víno.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i
sudy.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem
na kraj.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem
kozy v háj.
Sníh v máji - hodně trávy.
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Studený máj - v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Mokrý máj - chleba hoj.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste
chlebíček.
Zdroj: wikipedie
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Aktivity konané v domově Pernink
Každoročně se u nás konají velikonoční přípravy a v rámci aktivit se
na 12. dubna naplánovalo vaření a barvení vajíček. Dámy se pustily
do barvení vajíček krepovým papírem a ozdobeným voskem.
Práce šla všem od ruky 
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Velikonoční aktivity v domově Pernink
Zdobení kraslic voskem patří ke klasickým technikám a naše
klientky si s každým vajíčkem pohrály, aby byly dokonalé pro
naše koledníky domova.
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Aktivity konané v domově Pernink
Kroužek vaření
Mezi velikonoční tradice patří pečení mazance a beránka, který
ozdobený barevnou stuhou kolem krku vykouzlí úsměv na tváři a
navodí pravou velikonoční atmosféru. Zavzpomínali jsme si také na
tradiční zvyky a symboly, které jsou s velikonočními svátky
spojené. Nezapomněli jsme na naše klienty v dočasném domově
Nejdek a poslali beránka s mazancem na ochutnání.
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Aktivity konané v domově Pernink
Kroužek vaření
Na zelený čtvrtek klienti upekli beránka a mazanec, jako pohoštění
ke kávě pro Ježíškova vnoučata a dechovou skupinu Karlovarku 
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Aktivity konané v domově Pernink
Jaro v květináčích
Jaro už nám ťuká na dveře, venku nám lezou první jarní kytičky
a tak je čas zasadit nové květiny s jarní dekorací 

12

Aktivity konané v domově Pernink
Tréninky (cvičení) paměti
Cvičení paměti patří v našem Domově k volnočasové aktivitě.
Nácviky přispívají k trénování nejrůznějších funkcí mozku
(zapamatování si, vzpomínání, rozhodování, hodnocení). Cvičení
paměti se s klienty procvičuje na aktivizační dílně a ve společenské
místnosti.
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Aktivity konané v domově Pernink
Sportovci měsíce - Ranní rozcvička na kole v délce 10 minut 
Rotoped přináší pozitivní tělesné účinky. Jízda na kole se řadí k
jednomu z nejlepších kardiovaskulárních cvičení. Rotoped velmi
rychle pomůže k lepší kondici a celkovému zdraví.
Sportovci měsíce 
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Aktivity konané v domově Pernink
Ježíškova vnoučata
Na přání klientů přijela do domova Pernink dechová kapela
Karlovarka zahrát, zazpívat a zpříjemnit pěkné odpoledne, který se
naplánoval na zelený čtvrtek.
Klienti domova Pernink a dočasného domova Nejdek děkuji všem
vnoučatům, kteří dárek k Vánocům zakoupily.
Radost, smích a nadšení, to jsou Ježíškova vnoučata 
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Napsali o nás: – z deníku Český rozhlas Karlovy Vary

Ježíškova vnoučata se zpožděním plnila přání seniorů.
Do Perninku přijela zahrát dechová kapela

Do krušnohorského Perninku dorazil těsně před velikonočními svátky
dárek od Ježíškových vnoučat. Na přání seniorů přijela zahrát
dechová kapela. Její členové chtěli přijet už v závěru loňského roku,
termín vystoupení ale překazila anticovidová opatření.
Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata už přes pět let pomáhá
seniorům a osamělým lidem. Těsně před velikonocemi dorazil jeden
z dárků Ježíškových vnoučat do Perninku u Karlových Varů.
Obyvatelům domova pro seniory přijela se zpožděním zahrát dechová
kapela.
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„Povedlo se nám to. Otevřela jsem stránku, přání se nám zalíbilo,
kolegové se toho chytli a oslovili jsme místní dechovou kapelu,“ řekla
Maria Slepičková, která na přání zareagovala se svými kolegy.
Splnit přání ale nebylo tak jednoduché. „Akci si klienti objednali před
Vánoci, bohužel k její realizaci dochází až teď kvůli koronavirové
situaci. Snažili jsme se klienty před onemocněním chránit,“ vysvětlil
ředitel Domova pro seniory v Perninku Alfréd Hlušek.
Koncert udělal radost i se zpožděním. „Moc se mi to líbilo. Bylo to
moc hezké odpoledne,“ pochvaloval si jeden z klientů domova.
autoři:Zdeněk Trnka,nkr
Zdroj: https://vary.rozhlas.cz/jeziskova-vnoucata-se-zpozdenimplnila-prani-senioru-do-perninku-prijela-zahrat-8726974
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Odborný poradce a šéfkuchař v oblasti gastronomie
pan Rodrigo Retamal, který pracoval jako Šéfkuchař v Austrálii,
Spojených státech, Chile a nyní v České republice vyhrál první
místo v soutěži Nejlepší kuchař ČR v závodním stravování za
Nejlepší Racionální pokrm pro nemocné a seniory roku 2021.
Pan Rodrigo s radostí opět dorazil do Domova v Perninku a
připravil výtečný oběd – tresku v palačinkovém závitku
s bramborovou kaší, a ke kafíčku sladkou tečku na závěr nejen
pro naše klienty, ale i všechny zaměstnance. Všichni si
pochutnali a jídlo šéfkuchaři pochválili.
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Aktivity v domově Pernink - Čarodějnický rej
V pátek 29. dubna v dopoledních hodinách se po domově začaly
slétávat čarodějnice. Na tvářích měly pavučiny s pavouky, bradavice
i hrb na zádech, vlasy rozcuchané s kloboukem podle poslední
módy  Klientům rozdaly vysvědčení za uvařené lektvary a za
létání na koštěti 
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Aktivity v domově
Pernink
Čarodějnický rej
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Aktivity konané v dočasném domově Nejdek
Jednou z velmi oblíbených aktivit je stolní hra BINGO.
Většina klientů je schopna tuto aktivitu provádět skupinově. Stolní
hry podporuji a trénuji kognitivní funkce jako je paměť, pozornost,
řeč a jemnou motoriku.
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Aktivity konané v dočasném domově Nejdek
Cvičení začínáme pozvolným protažením všech svalů přes hry
s míčem 
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Aktivity konané v dočasném domově Nejdek
Velikonoce v plném proudu, dekorace, zdobení a ručně háčkované
vajíčka, které s láskou vytvořila klientka pí. M. Valentová
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Aktivity konané v dočasném domově Nejdek
Mše v dočasném domově Nejdek

Pro klienty, kteří měli zájem, se v našem dočasném domově
uskutečnila dne 7. dubna Mše svatá. Mše, které předsedá
římskokatolický farář P. Vladimír Müller, se koná pravidelně jednou
za měsíc. Poté navštívil klienty i na pokojích a provedl krátký
pastorační rozhovor.
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Aktivity konané v dočasném domově Nejdek
I na lůžku cvičíme jemnou a hrubou motoriku.
Cvičení jemné motoriky ruky a prstů je stejně důležité jako
rozvíjení celkové motoriky. Jarní dekorace v podobě zápichů do
květináče se klientce podařily.
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Aktivity konané v dočasném domově Nejdek
I na lůžku cvičíme jemnou a hrubou motoriku.
Cvičení jemné motoriky ruky a prstů je stejně důležité jako
rozvíjení celkové motoriky. Jarní dekorace v podobě zápichů do
květináče se klientce podařily.
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Aktivity konané v dočasném domově Nejdek
Jak si ověřit svůj hmatový smysl, stabilní zeď má připevněné
textilní rukávy končící v sáčku do kterého vkládáme různé předměty
a které zkoušíme rozpoznat podle hmatu. Skvělá hra pro cvičení
motoriky a velké představivosti. Poznávání různých tvarů
pomocí hmatu není tak jednoduché. Korále, lžička, svíčka, klíč,
propisovací tužka, obvaz a hodinky nedělal klientům problém
uhodnout.
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Aktivity konané v dočasném domově Nejdek
Film na přání
V pátek 8. dubna v dočasném domově Nejdek se konal filmový den
- „Film na přání“. Klienti si přáli vidět dokumentární film Karel,
který přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta.
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem
Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné
otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život
slavného zpěváka. Filmy si klienti pouští na společenské místnosti,
která je vybavena velkou televizí a více židlemi. Klienti si udělají
pohodlí a film si vychutnají jako v kině.
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Aktivity konané v dočasném domově Nejdek
Film na přání
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Aktivity konané v dočasném domově Nejdek
Sluníčko nás láká ven 
Klienti si zpříjemnili odpoledne a strávili čas společným posezením
na terase cukrárny kde je příjemně prohřívaly sluneční paprsky.
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Aktivity konané v dočasném domově Nejdek
Slunečné počasí přímo vybízelo k posezení či procházce na
sluníčku, a tak se naši klienti vydali do zahrady domova,
kde strávili příjemné dopoledne.
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Aktivity konané v dočasném domově Nejdek
Rukodělné práce naší klientky paní Miluše jsou obdivuhodné,
tento měsíc uháčkovala chaloupky, které budou zdobit chodby
domova.
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Aktivity konané v dočasném domově Nejdek
Jak si ověřit svůj hmatový smysl, stabilní zeď má připevněné
textilní rukávy končící v sáčku do kterého vkládáme různé předměty
a které zkoušíme rozpoznat podle hmatu. Skvělá hra pro cvičení
motoriky a velké představivosti. Poznávání různých tvarů
pomocí hmatu není tak jednoduché. Korále, lžička, svíčka, klíč,
propisovací tužka, obvaz a hodinky nedělal klientům problém
uhodnout.
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Jinými slovy, v každém řádku, v každém sloupci a v každém čtverci
o devíti čtverečkách musíte mít kompletní řadu číslic od 1 do 9.
Nikde nesmí číslice chybět, nikde nesmí přebývat. A to je vše. Je
prokázáno, že minimální počet vepsaných číslic v zadání tak, aby
bylo sudoku jednoznačně řešitelné, je 17.
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Křížovka, sudoku, osmisměrka, vtipy – zdroj:internet

37

Zpracovala: J.Uhlíková

