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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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Uskutečněné akce v měsíci březen 2022 
 

Aktivity se v našem domově v Perninku a v dočasném domově v 

Nejdku pozvolna rozjíždí a vrací se do běžného provozu, na který 

byli naši klienti zvyklí. Jsme rádi, že naši klienti jsou opět 

usměvaví, plní elánu a mají lepší náladu. Klienti se začínají scházet 

v malých skupinách ve společenských prostorách, kde procvičují 

paměť, hrají hry, sledují filmy na přání, cvičí na rehabilitačním kole, 

vytváří výrobky, dekorace, můžou si společně vypít oblíbenou kávu 

a hlavně - jsou spolu. Za pěkného počasí se můžou projít na zahradě 

nebo si zajít do nedaleké cukrárny na zákusek a chlebíček. 

V dočasném domově Nejdek nás ve čtvrtek 3. března navštívil 

římskokatolický farář P. Vladimír Müller a vykonal Mši svatou na 

společenské místnosti, kde se klienti scházejí. Po mši navštívil 

klienty na pokojích a provedl s klienty krátký pastorační rozhovor. 

Naši klienti se s panem farářem budou vídat každý první čtvrtek 

v měsíci a těší se na další návštěvu. 

Dne 4. března nás navštívil v domově pastorační vikář a asistent pan 

Patrik Kovaľ z Římskokatolické církve Ostrov a vykonal Mši svatou 

na společenské místnosti, kde se klienti scházejí. Po Mši jednotlivě 

navštívil klienty na pokojích a nabídl jim pastorační rozhovory. 

Klienti mají vždy radost, když se s farářem vidí a můžou si 

popovídat. 

Jako každý rok jsme s klientkami domova Pernink a odloučeného 

domova Nejdek oslavili Mezinárodní den žen předáním krásných 

barevných jarních tulipánů. Květiny v domově navodily jarní 

atmosféru a vykouzlily úsměvy na tvářích našich žen. 

V odpoledních hodinách se klienti sešli a poseděli u sladkého 

zákusku s přípitkem dobrého vína.   

Dne 22. března nás v domově Pernink navštívila pedikérka paní 

Dáša Peťáková, která poskytla klientům své služby dle jejich přání. 

Klienti jsou se službou spokojeni a těší se na další návštěvu. 
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Již podruhé nás navštívil 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 připravil opět výtečný oběd – bramborovou kaši 

s plněným hovězím závitkem, nejen pro naše klienty, ale i všechny 

zaměstnance. Všichni si pochutnali a jídlo šéfkuchaři pochválili. 

Dne 28. března a 31. března nás v domově Pernink a v odloučeném 

domově Nejdek navštívila kadeřnice Mirka Navrátilová s dcerou 

Beátou, které klientům zprostředkovaly služby dle jejich potřeb. 

Klienti jsou vždy spokojeni a těší se na další návštěvu. 

Ve středu 30. března v odloučeném domově Nejdek navštívila naše 

klienty pedikérka paní Dáša Peťáková a poskytla své služby dle 

přání klientů. Klienti jsou se službou spokojeni a těší se na další 

návštěvu. 

Ve čtvrtek 31. března v odpoledních hodinách se v odloučeném 

Domově slavily narozeniny. Narozeniny společně s klienty oslavila 

paní Eva. Akce proběhla na společenské místnosti s poslechem 

hudby a pestrým občerstvením. Oslavu narozenin klienti vždy rádi 

slaví společně a na další oslavy se vzájemně zvou. 

V pondělí 28. března v domově Pernink 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 aktivizační dílně, která 

je vybavena velkou televizí a více židlemi. Klienti si udělají pohodlí 

a film si vychutnají jako v kině. 
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Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 

30 dní. 

Před přechodem do gregoriánského kalendáře to byl druhý měsíc v 

roce. Jméno duben pochází od slova dub.[1] 

Duben začíná stejným dnem v týdnu jako červenec a v přestupném 

roce jako leden. 

První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen 

s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. 

Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a používá se i 

tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas. 

 

Významné dny v dubnu - svátky  
 

Velikonoční pondělí – 18. dubna 2021 

Velký pátek  - 15. dubna 2022 

 

 

Velikonoce 
Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, oslavující 

z mrtvých vstání Ježíše Krista. Podle západních křesťanských tradic 

se Zmrtvýchvstání slaví první neděli po prvním jarním úplňku 

v měsíci březnu nebo dubnu. Slovanský název Velikonoce je 

odvozený od „veliké noci“, kdy došlo ke Kristovu vzkříšení. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dub
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%ADl
https://www.kurzy.cz/kalendar/velikonocni-pondeli/
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Pro křesťany jsou Velikonoce důležitější svátky než Vánoce. 

V základním pojetí jsou především oslavou – vigilií - vzkříšení Ježíše 

Krista, ke kterému podle křesťanské víry došlo třetí den po jeho 

ukřižování. Tato oslava připadá na takzvanou Velkou noc Bílé 

soboty. V rozšířeném pojetí trvají Velikonoce tři dny, kdy doba od 

Zeleného čtvrtka až do sobotní oslavy, která je vlastně také součástí 

postního období a ne doby velikonoční. V naprosto nejrozšířenější 

podobě trvá velikonoční období 50 dní od neděle Zmrtvýchvstání až 

do svátku Seslání Ducha svatého - Letnic. 

 

Vznik Velikonoc je spojován z pohledu křesťanství se smrtí a 

vzkříšením Ježíše Krista. Slaví se ve velmi krátkém časovém odstupu 

po jarní rovnodennosti a tak se poměrně často vyskytuje i názor, že 

původ Velikonoc není církevní, ale pohanský. To je možné usuzovat 

i z toho, že datum oslav Velikonoc určil církevní 1. nikajský koncil 

až v roce 325. Objevují se dokonce i tvrzení, že církev přijala 

Velikonoce za své až v 6. století v roce 519… 

Nejstarším zachovalým svědectvím o oslavách Velikonoc je zmínka 

v listech apoštola Pavla, která pochází z období kolem roku 50. Další 

zajímavé svědectví je z 2. století, kdy probíhaly spory o datum slavení 

Velikonoc. Křesťanská církev chtěla datum změnit kvůli oslavám 

židovského svátku Pesach, který je významově s Velikonocemi 

částečně podobný. 

 

Pro ateisty nejsou Velikonoce tak důležité jako Vánoce a slaví se 

především jako vítání příchodu jarního období. Vzhledem k tomu, jak 

blízko jsou od sebe oslavy křesťanských velikonočních svátků a 
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pohanské jarní rovnodennosti, mají Velikonoce s největší 

pravděpodobností především v lidových zvycích původ právě 

v pohanských oslavách příchodu jara. 

 

Velikonoční zvyky a tradice 

K Velikonocům patří mnoho dávných zvyků a tradic – pomlázka s 

mašlemi, koledy, barvení vajíček, řechtačka… Vraťte se k nim a 

přivítejte letošní jaro vesele a s úsměvem. 

 

Velikonoce – proč a kdy se slaví 

Velikonoční svátky se slaví na celém světě a jejich původní význam 

je především církevní. Podívejte se, proč a kdy letos upéct beránka a 

jít s pomlázkou pro barevná vajíčka. 

                                                  Zdroj: milujivelikonoce.cz 
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

v dočasném domově Nejdek 
 

Gratulujeme všem ženám k Mezinárodnímu dni žen, 

ať vás potkává jen vše dobré, spokojenost a radost  

z každého prožitého dne. 
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

v dočasném domově Nejdek 
 

Gratulujeme všem ženám k Mezinárodnímu dni žen, 

ať vás potkává jen vše dobré, spokojenost a radost  

z každého prožitého dne. 
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

v dočasném domově Nejdek 

 
Váš úsměv na tváři nás vždy potěší 
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

v dočasném domově Nejdek   

Váš úsměv na tváři nás vždy potěší 
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

v dočasném domově Nejdek   

Váš úsměv na tváři nás vždy potěší 



 

 14 
 

Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

v dočasném domově Nejdek   

Váš úsměv na tváři nás vždy potěší 
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

v dočasném domově Nejdek   

Váš úsměv na tváři nás vždy potěší 
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

v dočasném domově Nejdek   

Váš úsměv na tváři nás vždy potěší 
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

v dočasném domově Nejdek   

Váš úsměv na tváři nás vždy potěší 
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

v dočasném domově Nejdek   

Váš úsměv na tváři nás vždy potěší 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek  
 

V domově jsme tradičně oslavili společně s klienty mezinárodní den 

žen, připili si šampaňským a pochutnali si na sladkém zákusku   
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 
 

Jarní a velikonoční dekorace, na jejíž výrobě se podílí společně naše 

klientky, zkrášlí chodby v našem zařízení a také vstup do Domova. 
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 22 
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Služby v dočasném domově Nejdek 
 

Zprostředkované služby klientům  

 

Návštěva kadeřnice  

 

Klienti jsou se službou vždy spokojeni  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 
Oslava narozenin paní Evy   
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

 v domově Pernink   

 

Váš úsměv na tváři nás vždy potěší 
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

 v domově Pernink   

 

Gratulujeme všem ženám k Mezinárodnímu dni žen, 

ať vás potkává jen vše dobré, spokojenost a radost  

z každého prožitého dne. 

 

               Váš úsměv na tváři nás vždy potěší 
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

 v domově Pernink   

 

Váš úsměv na tváři nás vždy potěší 
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

 v domově Pernink   

 

Váš úsměv na tváři nás vždy potěší 
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Předání květin k Mezinárodnímu dni žen 

 v domově Pernink  
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Aktivity konané v domově Pernink   

 Jsme moc rádi, když našim klientkám můžeme jejich život v našem 

zařízení nějakým způsobem obohatit a oslavit společně  

Mezinárodní den žen  
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Aktivity konané v domově Pernink 

 

Klientky vyrobily velikonoční dekorace, která zkrášlí vchod do  

našeho zařízení 😊  
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Aktivity konané v domově Pernink 
 

Tvoření velikonoční dekorace  
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Služby v domově Pernink 
 

Zprostředkované služby klientům  

 

Návštěva kadeřnice a pedikérky 

Klienti jsou se službou vždy spokojeni  
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Aktivity v domově 

Pernink     
                                          
Arteterapie – jarní stromy. 

Cesta do duše 

prostřednictvím tvůrčí 

činnosti - kreslení, 

malování, vybarvování. 
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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 přijel i v 

měsíci březnu do 

domova v Perninku a 

připravil opět výtečný 

oběd – bramborovou 

kaši s plněným hovězím 

závitkem, nejen pro naše 

klienty, ale i všechny 

zaměstnance. Všichni si 

pochutnali a jídlo 

šéfkuchaři pochválili. 
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Vtipy pro zasmání 
 

 

Řidič zastaví u stopaře a ptá se: "Dědo nevíte kudy se jede na 

Hradec?" 

Děda: "A podle čeho soudíte, že jsem děda?" 

Řidič: "Jen tak jsem si tipnul!!" 

Děda: "Tak si taky tipni, kudy se jade na Hradec!!!!" 

 

 

Jde pouští mravenec se slonem. Mravenec: "Slone, proč si neseš ten 

kýbl s vodou?" - "Kdyby mi bylo teplo můžu se polejt - a proč si ty 

neseš dveře od auta?" - "No, kdyby mi bylo horko, tak si otevřu 

okýnko!" 

 

 

„Dědku, došla nám mouka. Vem si tašku a běž do obchodu.“ 

„Ale bábo, vždyť leje, že by ani psa nevyhnal.“ 

„A kdo ti říká, že máš vzít psa sebou?“ 

 

                                             

                                                       Křížovka, vtipy, osmisměrka - Zdroj:internet                                                                                                                                                                                         
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Osmisměrka 
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                                                                                        Zpracovala: Julie Uhlíková 


