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Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v České republice 

platí nová pravidla pro návštěvy domova. Jsou upraveny 

návštěvní hodiny a návštěvu je nutné dopředu objednat.  

 

od 15. 11. 2021 tímto opatřením tyto podmínky pro návštěvy 

klientů Domova pro seniory v Perninku, p. o. 

Podmínky stanovuji z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-

CoV-2. 

 Pro návštěvy jsou stanoveny NOVÉ návštěvní hodiny: 

          ČTVRTEK a NEDĚLE    od 14 do 16:30 hod. 

Návštěvu je NUTNÉ předem objednat min. 1 den předem, 

a to ve všední dny na tel. č. 736 650 067 (u sociální 

pracovnice) 

 Návštěva bude umožněna těmto osobám: 

1. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR 

vyšetření s negativním výsledkem; 

2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test s 

negativním výsledkem; 

3. osoba byla naočkována proti onemocnění covid-19,  

4. osoba prodělala covid-19 a od pozitivního testu 

neuplynulo více než 180 dní. 

 Přijít na návštěvu k jednomu klientovi mohou ve stejném 

čase nejvýše dvě osoby. 

 Návštěva může probíhat max. 30 minut. 

 U jednoho klienta je možné uskutečnit max. jednu 

návštěvu týdně. 

 Budovy v Perninku i v Nejdku budou uzamčeny. Návštěva 

zazvoní a počká na pracovníka domova. 
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 Každý návštěvník domova je povinen předložit doklad o 

bezinfekčnosti = certifikát o očkování nebo provedeném 

testu, případně doklad od lékaře o prodělané nemoci. 

 Testy se v zařízení pro návštěvy neprovádějí. 

 Každý návštěvník je povinen si nechat pracovníkem 

domova změřit teplotu. Při naměřené teplotě nad 37 stupňů 

Celsia mu bude návštěva zakázána. 

 Každý návštěvník má povinnost vyplnit dotazník o 

bezinfekčnosti.  

 Každý návštěvník je povinen používat VLASTNÍ osobní 

ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor 

třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. 

 Všichni účastníci návštěvy musí mít po celou dobu 

nasazen RESPIRÁTOR !!! 

 

S účinností k 22. listopadu 2021 se mění, resp. nahrazuje doposud 

platné mimořádné opatření MZDR 14597/2021-4/MIN/KAN, které 

upravuje Stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních 

a v zařízeních sociálních služeb, novým mimořádným opatřením 

MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN.  

 

Nově od 22. listopadu 2021 nebude možné uznávat 

samotesty (provedené laickou osobou) jako podmínku návštěv v 

pobytových zařízeních sociálních služeb.  

 

Toto opatření vydávám za účelem ochrany obyvatel našeho 

domova a také zaměstnanců, kteří o klienty pečují. Děkuji za 

pochopení důvodu jeho vydání a za jeho dodržování. 

                                                               

                                                             Bc. A.Hlušek, ředitel domova 
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ÚNOR 

Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 

28 dní, v přestupném roce má 29 dní. Třikrát v historii měl únor i 30 

dní. Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu 

při tání ledu ponořují ledové kry na řekách. V římském kalendáři byl 

únor posledním měsícem v roce. 

 

Seznam významných dnů v únoru 

 

3. 2. Světový den modliteb 

2. 2. Světový den mokřadů 

4. 2. Světový den boje proti rakovině 

11. 2. Světový den nemocných 

14. 2. Svátek zamilovaných 

14. 2. Světový den léčby zvukem 

20. 2. Světový den sociální spravedlnosti 

21. 2. Mezinárodní den boje proti kolonialismu 

21. 2. Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu 

21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka 

22. 2. Evropský den obětí (Evropský den zločinu) 

22. 2. Den sesterství 
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Pranostiky pro měsíc únor 

 

Únor bílý - pole sílí. 

Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě. 

Únorová voda - pro pole škoda. 

Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem. 

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží 

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. 

Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky 

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 

Teplý únor - studené jaro, teplé léto 

Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen 

mu to spálí. 

Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto. 

Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich. 

Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky 

V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí. 

Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží. 

Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen 

V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 
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Hromnice 

Hromnice je tradiční lidové označení svátku, který se slaví dne  

2. února.  

Slovanská mytologie hovoří o svátku Hromnice v souvislosti se 

slovanským hlavním bohem hromu a blesku Perunem, který 

ohlašoval jeho příchod „po zimním spánku“ Perun jako představitel 

plodivé síly přichází na pomoc nedávno narozenému mladému bohu 

patrně Jarovítovi nebo Svarožici, aby mu pomohl zvítězit nad 

temnými silami a svrhnout vládu zimy. 

Jeho příchod byl očekáván v podobě jarního zahřmění. Jarním 

bleskem, jako dotknutím kouzelného proutku, probouzela se božstva 

a příroda se otevírala novému životu. Před hromovým rachotem 

jarního Peruna prchají zlí duchové a zalézají do svých skrýší. U 

starých Slovanů byla tomuto prvnímu zahřmění věnována velká 

pozornost a lidé tento úkaz provázeli mnohými rituály. V Čechách 

při prvním jarním hřmění lidé klekali na zem a líbali ji. Ve 

světnicích přemísťovali židle a stoly, hýbali nádobami, na dvoře 

nadzvedávali vozy, mávali polním nářadím a před vraty zatínali do 

země sekery. To vše byly rituály na znamení toho, že je Perun svým 

hromem osvobozuje od zimního spánku.  

Lidé tak přicházeli Perunu na pomoc a vyháněli zlé duchy ze svých 

stavení. Tyto zvyklosti byly zaznamenány až do 19. století.  
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S příchodem křesťanství byl nahrazen původní význam Hromnic v 

katolický svátek Uvedení Páně do chrámu, dříve též Očišťování 

Panny Marie. Od 11. Století pochází zvyk svěcení svíček 

„hromniček“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a 

měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. 

Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z 

chrámů, často i z domácností. No a dnes se těšíme na to, že bude na 

Hromnice o hodinu více delší den a bude nám hned veseleji. 

 

 

                                                                                  Zdroj: wikipedie 
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Služby v dočasném domově Nejdek 

 

Návštěva kadeřnice Miroslavy a Beáty 

 

Od ledna do našeho zařízení začaly docházet nové 

kadeřnice Miroslava s dcerou Beátou, klienti jsou se 

službou velice spokojeni  
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Služby v dočasném domově Nejdek 

 

Návštěva kadeřnice  
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Služby v dočasném domově Nejdek 

                      Návštěva pedikérky  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 
 

Na citeru se dají hrát snad všechny hudební žánry a styly.  

Tím nejlepším příkladem tohoto tvrzení je naše klientka 

 paní Helena z dočasného domova Nejdek, která se hraní 

věnovala celý život  
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Aktivity v domově Pernink a Nejdek 

 

A jak nejlépe cvičit paměť? Pravidelné luštění 

 křížovek a číselných hádanek zlepšuje paměť  
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Služby v domově Pernink 

 

Návštěva kadeřnice Miroslavy a Beáty 

 

Od ledna do našeho zařízení začaly docházet nové 

kadeřnice Miroslava s dcerou Beátou, klienti jsou se 

službou velice spokojeni  
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Aktivity v domově Pernink 

Cvičení nás baví  
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Aktivity v domově Pernink 

Cvičíme pro radost  
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Aktivity v domově Pernink, cvičení nás baví   
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Aktivity domově Pernink, cvičení nás baví  
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Aktivity v domově Pernink, cvičení nás baví  
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Aktivity v domově Pernink 

Cvičíme s radostí   
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Aktivity v domově Pernink, cvičení nás baví 
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Aktivity v domově Pernink, cvičení nás baví  
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Aktivity v domově Pernink, cvičení nás baví  
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Ve zprávách říkali, že každý, kdo vyrazí na cesty v tomto 

počasí, by měl mít s sebou řetězy, lopatu, deku, 

rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever a náhradní kolo. 

No, vypadal jsem ráno ve vlaku jako blbec! 

 

Starý milionář zemřel a zanechal závěť: 

"Své milované manželce Kláře odkazuji vilu, synům 

peníze a svému švagrovi, který pořád tvrdí, že je lepší být 

zdravý než bohatý, odkazuji svůj dres na jogging."

Každé ráno vchází kohout pyšně do kurníku. Něžně políbí 

devět z deseti slípek, ale desáté vytrhne jedno pírko. 

Tak to jde den za dnem. Po dvou týdnech toho má ale 

desátá slípka už dost, postaví se kohoutovi do cesty a 

zlostně na něho křičí: "Každé ráno políbíš devět mých 

kolegyň, ale mně pokaždé vytrhneš jedno pírko! Co to má 

znamenat?!" 

Kohout jí tiše zašeptá do ucha: "Tebe chci vidět nahou, 

bejby."

Ztroskotají tři policisté na pustém ostrově. 

Hned první den jim přeje štěstí. Chytí zlatou rybku, která 

jim slíbí každému jedno přání, když jí pustí. 

Tak jí pustí a postupně vyslovují svá přání. 

1. policista: "Ať jsem hned doma." A zmizel. 

2. policista: "Ať jsem také hned doma." Stalo se. 

3. policista: "Já se tu sám bojím. Ať jsou hned zpátky!"
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Sudoku je hlavolam s čísly, který je známý po celém světě.  

Je zábavný, ale ze začátku také složitý a matoucí. Cílem tohoto 

hlavolamu je napsat do každého sloupce, řádku a čtverce 3x3 

políčka čísla od 1 do 9 tak, aby se žádné neopakovalo.
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POKUD MŮŽ3T3 Č15T 

TUTO ZPR4VU M4T3 

OPR4VDU 51LNOU MYSL. 

T4TO ZPR4V4 5LOUŽ1 

J4KO DUK4Z, Ž3 N4Š3 

MY5L UM1 ÚŽ45N3 V3C1. 

PŮ5081V3 Ž3? ZPOČ4TKU 

TO 8YLO T3ŽK3, 4L3 T3Ď? 

POUZ3 N3KTEŘ1 L1D3 

TOTO DOK4Ž1 PŘ3Č15T, 

J35TL1 1 TY 15I TY 

DOK4Z4L, 5UP3R PR4C3! 
 

                                                                                      Zdroj: internet 
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Vtipy, sudoku, křížovka, osmisměrka, hádanka, spojovačka - Zdroj: internet
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Odpověď: B.Němcová, Karel Jaromír Erben, Jaroslav Vrchlický, Karel Hynek Mácha, 

Karel Čapek,František Hrubín, Josef Kajetán Tyl, Jan Neruda, Karel Havlíček Borovský. 
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                                                                          Zpracovala: J. Uhlíková 


