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Uskutečněné akce v měsíci září  
 

V Domově Pernink se pořádal oblíbený kroužek vaření, kde si mohou 

klienti uvařit, upéct nebo usmažit cokoliv, na co mají právě chuť.  

V úterý 6. září si klienti pochutnali na vynikající, hrníčkové a kávové 

bábovce, kterou si sami připravili a s chutí snědli na aktivizační dílně, 

kde si udělali piknik a dali si k bábovce i kávu. Klienti si mezi sebou 

navzájem pomáhají nejen s přípravou, výrobou těsta a dozdobení 

ingrediencemi, ale také se společným úklidem po vaření. Klienti 

nezapomínají na klienty, kteří nejsou schopni se podílet na vaření  

či pečení a vždy rádi dají ochutnat své mistrovské dílo. 

Ve středu 7. září a v pátek 23. září se v dočasném Domově slavily 

narozeniny. Narozeniny společně s klienty oslavila paní Božena  

a paní Emílie s Marií. 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. 

Tento měsíc se pořádal oblíbený kroužek vaření i v dočasném 

Domově Nejdek, kde si klienti připraví ingredience, které se nemusí 

vařit, smažit nebo péci a připraví si oblíbenou pochoutku, na kterou 

mají právě chuť. Ve středu 14. září si klienti pochutnali  

na zapečených toustech, který si sami připravili a s chutí snědli. 

Klienti si mezi sebou navzájem pomáhají nejen s přípravou, výrobou 

těsta a dozdobením ingrediencemi, ale také se společným úklidem  

po vaření. Klienti nezapomínají na klienty, kteří nejsou schopni  

se podílet na vaření či pečení a vždy rádi nabídnou ochutnat své 

výrobky. 

Dne 20. září nás navštívil v Domově Pernink pastorační vikář  

a asistent pan Patrik Kovaľ z Římskokatolické církve Ostrov 

a vykonal Mši svatou, která se konala ve 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. 
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Ve čtvrtek 22. září se konal v dočasném Domově Nejdek filmový 

den - Film na přání. Klienti si přáli vidět „nejpopulárnější starší český 

film, Nezavírejte oči, Kristián přichází,“ která se stala klasikou české 

veselohry. Scénář byl přizpůsoben hereckému naturelu Oldřicha 

Nového. Role malého úředníčka cestovní kanceláře, který si jednou 

měsíčně zahraje na muže velkého světa, je jeho nejznámější. Filmy  

si klienti pouští ve společenské místnosti, která je vybavena velkou 

televizí a více židlemi. Klienti si udělají pohodlí a film si vychutnají 

jako v kině. 

V dočasném Domově Nejdek nás navštívily kadeřnice Mirka 

Navrátilová s dcerou Beátou, které klientům zprostředkovaly služby 

dle jejich přání. Klienti jsou vždy spokojeni a těší se na další 

návštěvu. 

V pondělí 26. září se konal v Domově Pernink filmový den - Film na 

přání. Klienti si přáli vidět známý český film Cesta do hlubin 

študákovy duše z roku 1939. Kde profesor přírodopisu Matulka, starý 

mládenec a věčný suplent, si z přehnané svědomitosti ani  

v pokročilém věku netroufá složit poslední státnici. Stále se mu  

totiž zdá, že ještě něco nezná, a tak by snad bez diplomu odešel  

i do penze, ale studenti pod záminkou nákupu k doplnění školní 

entomologické sbírky ho vylákají ke zkoušce u laskavého profesora 

Vondráka. Filmy si klienti pouští ve společenské místnosti, která 

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

a film si vychutnají jako v kině. 

V Domově Pernink a v dočasném Domově Nejdek v rámci 

zvelebování našeho Domova, se klienti pustili do sázení  

a přesazování pokojových květin. Květiny zdobí společné prostory, 

ale i pokoje klientů. Práce s hlínou naše klienty baví a tak šlo sázení 

všem od ruky. 

 

 



 

 5 
 

Klienti se v rámci ergoterapie a arteterapie zapojili společně  

do výroby podzimní dekorace, malování, stříhání a vystřihování 

podzimních listů, která je nadchla a všem šla od ruky, nyní zdobí 

jejich chodby. 

 

Plánované akce na měsíc říjen 

Opékání špekáčků – společná akce v Domově Pernink (dle počasí) 

Mše v dočasném Domově Nejdek – 6. října 

Mše v Domově Pernink – 19. října 

Kadeřnice v Domově Pernink – 4. října  

Kroužek vaření v  Domově Pernink   

Kroužek vaření v dočasném Domově Nejdek 

Film na přání v Domově Pernink – 14. října  

Film na přání v dočasném Domově Nejdek – 20. října  
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ŘÍJEN   

 

Říjen je desátý měsíc roku podle Gregoriánského kalendáře a má 31 

dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení říje.[1] Latinský 

název October znamená osmý měsíc a je odvozen z římského 

kalendáře, podle nějž rok začínal březnem. 

Slunce je začátkem října ve znamení vah a přechází do znamení štíra. 

V tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a  

v českých zemích se tradičně slaví posvícení. 

V katolickém náboženství je říjen věnován Panně růženec a Anděl 

strážný. Církev přiznávala této modlitbě zvláštní účinnost a jejímu 

společnému recitování i vytrvalé praxi svěřovala obtížné záležitosti" 

2. října je svátek Anděl strážný. 7. října je slavnost Panny 

Marie růženec 

 

PRANOSTIKY NA MĚSÍC ŘÍJEN 

Teplý říjen - studený listopad. 

Teplý říjen - studený únor. 

Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k 

doufání pěkné vinobraní. 

Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň. 

Teplé září - říjen se mračí. 

Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. 

Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 

Září víno vaří, říjen víno pijem. 

Po teplém září zle se říjen tváří. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjen#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Posv%C3%ADcen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%BEenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl_str%C3%A1%C5%BEn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/And%C4%9Bl_str%C3%A1%C5%BEn%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/R%C5%AF%C5%BEenec
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Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose. 

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné 

dny potrvají. 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. 

Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do 

sněhu. 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. 

Říjen když blýská, zima plíská. 

Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě 

pršeti. 

V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů. 

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

Studený říjen - zelený leden. 

Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. 

V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 

Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden. 

Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí. 

Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá 

bude zima. 

Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima 

                                                                                  Zdroj:wikipedie 
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Podzim je jedno ze čtyř ročních období, je to přechod mezi létem 

a zimou. V klimatických podmínkách mírného pásu se právě na 

podzim sklízí většina úrody a opadavé listnaté stromy ztrácejí listí. 

Dny se krátí, ochlazuje se, více prší. 

Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností – na severní 

polokouli kolem 23. září, na jižní kolem 21. března a končí zimním 

slunovratem – 21. prosince, resp. 21. června. V meteorologii jsou 

souhrnným termínem podzim označeny měsíce září, říjen a listopad 

(březen, duben a květen na jižní polokouli). 

Na podzim v mnoha zemích začíná školní rok. Je to dáno 

historickými důvody, kdy původně soukromé školy měly v létě 

prázdniny, protože se děti s rodiči přesouvaly z měst na svá letní sídla. 

Po přijetí povinné školní docházky od Marie Terezie převzaly státní 

školy rozvrhy soukromých škol. Dodnes přetrvává tvrzení, že 

prázdniny měli děti protože pomáhaly při sklizni na statcích, a teprve 

když bylo sklizeno, mohly chodit do školy. Ve skutečnosti ale v létě 

na poli práce není skoro žádná. Listí má oranžovou barvu a opadává. 

Podzim často vytváří v přírodě úchvatné barevné scenérie. Tyto 

barevné krajinné scenérie nezůstávají stranou zájmu lidí a vzbuzují 

čilý sezónní turistický ruch.                                        Zdroj:wikipedie 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

Oslava narozenin klientky pí. Boženy 

Jedna z našich klientek oslavila své narozeniny společně 

se svými přáteli v domově a zpříjemnili si dopoledne  

s poslechem hudby a pestrým občerstvením 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Oslava narozenin klientky pí. Emílie  

s poslechem hudby, dobrou náladou a pestrým 

občerstvením. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 
 

Oslava narozenin klientky pí. Marie  

s poslechem hudby, dobrou náladou a pestrým 

občerstvením. 
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Služby v dočasném domově Nejdek 
 

Návštěva kadeřnice  

Každá žena bez rozdílu věku se chce líbit. Ráda by měla 

husté lesklé vlasy, účes podle poslední módy. 

A našim klientkám to opravdu moc sluší  
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 Služby v dočasném domově Nejdek 
 

Návštěva kadeřnice  

Každá žena bez rozdílu věku se chce líbit. Ráda by měla 

husté lesklé vlasy, účes podle poslední módy. 

A našim klientkám to opravdu moc sluší  
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Služby v dočasném domově Nejdek 
 

Návštěva kadeřnice 

Každá žena bez rozdílu věku se chce líbit. Ráda by měla 

husté lesklé vlasy, účes podle poslední módy. 

A našim klientkám to opravdu moc sluší  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 
 

Kreativní tvoření- výroba podzimní dekorace  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 
 

Relaxační dopoledne  

 

Relaxační omalovánky rozvíjejí představivost, fantazii 

a posilují jemnou motoriku. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 
 

Rukodělné práce – Macramé 

Drhání, činnost pocházející z arabských zemí představuje 

systematické vázání nití nebo šňůrek a uzlování. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Sázení a přesazování pokojových květin. Pokojové 

rostliny náladu nejen pozvednou, ale také zvyšují naši 

produktivitu a stimulují kreativitu. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Cvičení paměti – oblíbená hra BINGO.  Hravým 

způsobem trénujeme paměť a podporujeme jejich 

vzájemnou komunikaci. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

 

Kroužek vaření – zapečené tousty  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

 

Kroužek vaření – zapečené tousty s ochutnávkou  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

 

Film na přání - Nezavírejte oči, Kristián přichází 
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Aktivity v domově Pernink 

 

Ranní rozcvička na kole v délce 10 minut, zahradní 

terapie, výroba podzimní dekorace. 
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Služby v domově Pernink 

 

Bohoslužby – návštěva pastoračního vikáře  

a asistent pana Patrika Kovaľa z Římskokatolické církve 

Ostrov 
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Aktivity 

v domově 

Pernink 

 

Film na přání - 

Cesta do hlubin 

študákovy duše  
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Aktivity v domově Pernink  

 

Kroužek vaření  

Hrnková a olejová bábovka  
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Aktivity v domově Pernink 

Písničky na přání v podání Karla Gotta, Hanky Zagorové, 

Moravanky, Věry Špinarové, Yvety Simonové a Milana 

Chladila   
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Aktivity v domově Pernink 
 

 

Sázení a přesazování pokojových květin. Pokojové 

rostliny náladu nejen pozvednou, ale také zvyšují naši 

produktivitu a stimulují kreativitu. 
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Aktivity v domově Pernink 
 

 

Sázení a přesazování pokojových květin. Pokojové 

rostliny náladu nejen pozvednou, ale také zvyšují naši 

produktivitu a stimulují kreativitu. 
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Aktivity v domově Pernink 

 

Cvičíme paměť pomocí smyslových her  

a hlavolamů  
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Aktivity v domově Pernink 
 

Cvičení paměti patří k volnočasové aktivitě.  

Oblíbená hra BINGO. Hra přispívá k trénování 

nejrůznějších funkcí mozku zapamatování si,  

rozhodování a hodnocení.  
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Pár vtípků pro zasmání 😊 

 
Žena k manželovi: 

„S kým si to povídáš“ 

On: „ Ale, jen tak sám se sebou… “ 

Ona: „Ty se taky dáš do řeči s kdejakým blbem…“ 

 

Policajt zastaví na D1 řidiče: 

Ale pane řidiči, kdepak máte dálniční známku??? 

Řidič …A kde vy máte dálnici? 

 

Když vidím čokoládu, slyším v hlavě dva hlasy. Ten první 

říká: „Musíš sníst tu čokoládu.“ Ten druhý hlas říká: 

„Slyšelas dobře. Sněz tu čokoládu.“   

 

Policista: „Pane, můžete se identifikovat?"   Řidič vytáhne 

zrcátko a s jistotou prohlásí: „Ano, jsem to já."  

 

Jednou pozdě v noci se opilec chlubí kamarádovi s novým 

bytem. Kamarád si okamžitě všimne velkého gongu v 

obýváku, a tak se zeptá: 

"Na co máš ten gong?" 

"To není gong ale mluvící hodiny!" 

"Mluvící hodiny?! A jak fungujou?" 

"Sleduj!", odvětí, vší silou udeří do gongu a z vedlejšího 

bytu se ozve: 

"Ses zbláznil?! Jsou tři hodiny ráno!" 
 

                                                                              Zdroj: internet     
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Vtipy pro zasmání  

 
Vtipy o Pepíčkovi 

Učitelka vyvolá Pepíčka, aby vyjmenoval čtyři živly. 

"Zima, voda, oheň a ... hospoda!" zní odpověď. "Proč 

hospoda?" ptá se udiveně učitel. "Protože, když otec sedí v 

hospodě, tak maminka mu potom vždy říká, to si byl zase 

ve svém živlu!" odpoví Pepíček. 

 

Přijde Pepíček ze školy a říká mamince: "Dnes jsem se 

jako jediný ze třídy přihlásil!" "No to je pěkné, a na co se 

paní učitelka ptala?" "Kdo rozbil okno ne chodbě!" 

 

Paní učitelka se ptá dětí co dostaly o Vánocích pod 

stromeček. Vyvolá Pepíčka. Pepíček: Já jsem dostal PSP. 

Učitelka: To je ta nová hra, že? Pepíček: Ne to jsou 

ponožky slipy a punčocháče. 

 

Maminka: „Pepíčku, pojď se honem podívat, kuřátko 

začíná proklovávat skořápku. Vidíš?" 

Pepíček: „Jo, vidím." 

Maminka: „To je dobře, alespoň už od teď budeš vědět, 

jak se kuře dostane 

z vejce ven." 

Pepíček: „To už vím dávno. 

Mne by spíš zajímalo, jak se dostalo dovnitř." 

 

                                                                                      Zdroj: internet 

https://ntx.cz/vtipy/o-pepickovi/
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Oblíbená osmisměrka a křížovka  

 
                                                                Zdroj: internet 
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                                                                Zdroj:internet 
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Všem oslavencům, kteří oslavili jmeniny  

a narozeniny v měsíci září gratulujeme, 

přejeme hodně zdraví, štěstí a životní 

pohodu. 
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