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Domov pro seniory v Perninku 
 

 

Služba je realizována na dvou, od sebe 8 km vzdálených, místech. 

Služba je poskytována jak ženám, tak mužům. 

V Perninku je služba poskytována v třípodlažní budově. 

Bezbariérovost je zajištěna evakuačním výtahem. Ve vestibulu je 

také zdvihací plošina. V budově se nachází 8 jednolůžkových a              

7 dvoulůžkových pokojů. K areálu domova patří zahrada, se 

zahradním altánem, využívaná pro relaxaci a různou zájmovou 

činnost. 

Od 26.4.2021 je v Nejdku vytvořeno odloučené pracoviště našeho 

domova na adrese Perninská 975, 362 21 Nejdek. Služba je zde 

poskytována ve dvou patrech propojených výtahem. (V budově je 

v provozu rovněž zdravotnické zařízení – Zařízení následné 

rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace). Sociální 

služba domovy pro seniory je poskytována ve dvou patrech, prvním 

a třetím, propojených výtahem. Služba je provozována ve                     

12 jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojích. K využití je 

zahrada v areálu a relaxační zóna s altány před budovou. 

Kapacita služby: 54 lůžek, z uvedené kapacity je 1 lůžko k zajištění 

bezodkladné péče (přechodný pobyt klientů).  

Z celkové kapacity je umístěno 22 lůžek v Perninku a 32 lůžek 

v Nejdku. Lůžko k zajištění bezodkladné péče je umístěno v Nejdku. 

Domov pro seniory v Perninku, p.o. obdržel v roce 2020 provozní 

příspěvek z dotace od svého zřizovatele, Karlovarského kraje. 
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Informace - COVID 

Návštěvy 

Společný postup pro obě pracoviště od 1.5.2021 

Nadále zůstává v platnosti režim nařízení vlády. 

Návštěvy jsou povoleny osobám: 

• které se prokážou, že absolvovaly nejpozději 

48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo 

POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 

s negativním výsledkem a doloží o tom doklad s jasnou 

dobou platnosti, identifikací osoby a u kdo test provedl (sms, 

email, tisk podoba) 

• které v době 90 dnů přede dnem 

návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom 

originální doklad (nebo ověřenou kopii) od lékaře s jasnou 

dobou platnosti 

• které se prokáží certifikátem o očkování proti COVID-19 

(od očkování musí uběhnout doba min. 14 dnů). 

 

Případný test si prosím zajistěte sami a do domova při návštěvě 

doneste potvrzení o tom, že jste absolvovali test s negativním 

výsledkem.  
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Ruší se rezervace návštěv - návštěvy 

se již nemusí telefonicky objednávat. 

Návštěvní hodiny: 

ÚTERÝ, ČTVRTEK a 

NEDĚLE  od 14 do 16:30 hod.  

Návštěva je nadále povinna vyplnit prohlášení o 

bezinfekčnosti, mít po celou dobu návštěvy respirátor  

a dbát pokynů personálu domova. 

 

Upřesnění postupu pro NEJDEK: 

Odloučené pracoviště je v původní budově REHOSu 

Nejdek (budova vlevo). 

Vstup do budovy je po schodišti dveřmi označenými 

logem Domova v Perninku.  

Návštěva vyjede výtahem do nejvyššího patra 

(označeno jako 2. patro). Tam je naše 

recepce. Nepoužívejte schodiště! 

Vyčkejte na pokyny našeho personálu. 

                                                             Bc. A.Hlušek, ředitel  zařízení 
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 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. 

 

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. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kmen_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Ji%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Ji%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunovrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bavorsko
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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 ) 

Máj je lyrickoepická skladba Karla Hynka Máchy vydaná roku 1836. 

Bývá považována za vrcholné dílo českého literárního romantismu. 

Mácha v této skladbě zcela vybočil z obrozeneckého programu 1. 

poloviny 19. století a pojal ji jako osobní zpověď rozervaného 

romantického člověka plného nejistot a otázek po smyslu života. 

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  
 

Každoročně se u nás konají velikonoční přípravy a v rámci aktivit se 

na 31. dubna naplánovalo barvení vajíček, pletení pomlázky a 

tvoření jarních dekorací. Klienti si práci mezi sebou rozdělili, dámy 

se pustily do vaření a barvení vajíček a pánové si upletli pomlázku. 

Domov vyzdobili jarní dekorací a zavzpomínali na tradice, které se 

pořád zachovávají po staletí. 
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Velikonoční aktivity v domově  
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Aktivity v domově – výroba jarní dekorace  

 

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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Velikonoční pondělí patří podle tradic chlapcům, kteří v dopoledních 

hodinách navštíví dívky. Velkonoční pomlázka je známá již ze 

středověkých pramenů a má víc podob. Její podoba  se liší ve městě 

a na vesnici a také, zda se vyrábí na západě či východě. Také my 

máme u nás v Domově klienty, kteří nezapomínají na naše klientky a 

dodržují tradici – pomlazení pomlázkou. 
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Posezení u dobré kávy ☺  
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Aktivity konané v domově 

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 

Písničky na přání 😊 v podání Karla Gotta 

Lady Karneval, Kávu si osladím, Kdepak ty ptáčku hnízdo máš     

To musím zvládnout sám, Když milenky pláčou, Když muž se 

ženou snídá, Srdce nehasnou - Karel Gott & Charlotte Ella Gottová 
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Služby v domově – návštěva kadeřnice 

 

Dne 19. dubna nás v Domově navštívila kadeřnice paní Lucie 

Kotová a poskytla klientům své služby dle jejich přání.             

Klienti jsou se službou v Domově spokojeni a těší se na další 

návštěvu. 
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Napsali o nás – Český rozhlas Karlovy Vary 

Domov pro seniory v Perninku stěhuje své klienty do nejdeckého 

Rehosu 

Klienti domova pro seniory v Perninku se stěhují. Kvůli narušené 

statice jedné z budov se víc než polovina seniorů v tomto týdnu 

přesune do nových prostor, a to do nejdeckého zařízení Rehos. 

Domov pro seniory v Perninku stěhuje své klienty. Celkem 26 seniorů 

a také víc než polovina personálu budou už na konci tohoto týdne        

v nových prostorách. Ty domovu nabídlo krajské zařízení Rehos         

v Nejdku. Senioři se tam musí přestěhovat, protože jedna z budov 

perninského domova má narušenou statiku. 

Během probíhající rekonstrukce půdní vestavby v Domově pro 

seniory v Perninku narazili v loňském roce stavebníci na neřešitelný 

problém v podobě popraskané prohýbající se podlahy. Přivolaný 

statik potvrdil, že budova s 32 lůžky je nevhodná k dalšímu obývání. 

 

Domov pro seniory v Perninku 

Foto: Ivana Sedláčková, Český rozhlas 
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Pokoj připravený v Nejdku pro klienty z Perninku 

Foto: Ivana Sedláčková, Český rozhlas 

 

Stěhování klientů z DpS Pernink 

Foto: Ivana Sedláčková, Český rozhlas 
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Rehos Nejdek 

Foto: Ivana Sedláčková, Český rozhlas 

 

„V Nejdku budou dvě třetiny personálu v přímé péči, v Perninku 

jedna třetina. Ze začátku budeme chtít, aby si všichni vyzkoušeli 

oboje. Potom bude personál rozdělen. Budeme přihlížet k možnostem 

dojíždění jednotlivých zaměstnanců,“ uvedl ředitel Domova pro 

seniory v Perninku Alfréd Hlušek. 

Zatím není jasné, kdy se do Perninku budou klienti moct vrátit. Co se 

statisticky narušenou budovou, bude kraj teprve řešit. 

 

 

 

                                            autoři: Ivana Sedláčková, Naďa Krásná 

                                            zdroj: Český rozhlas Karlovy Vary 

https://vary.rozhlas.cz/ivana-sedlackova-7668522
https://vary.rozhlas.cz/nada-krasna-7670577
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Stěhování do odloučeného pracoviště Rehos Nejdek  

Na konci dubna nás čekalo stěhování do nového odloučeného 

pracoviště v Rehos Nejdek. Veškeré přípravy a organizace panovaly 

několik měsíců před samotném stěhováním. Díky důkladným 

přípravám proběhlo stěhování v klidu a beze zmatků.  

Klienti domova brali veškeré změny statečně a byli připraveni na 

nové podmínky. Někteří dokonce změny vítali a těili se na ně. To 

především z důvodu nových větších pokojů a také větší kvality v 

rámci jednolůžkových pokojů. V Perninku zůstala část klientů, kteří 

se přestěhovali do jedné budovy, tak aby nadále mohli obývat 

prostory původní budovy domova. Všichni změny pochopili a již 

nyní si zvykají na nové pokoje, které nyní budou jejich novými 

domovy.  

V budoucnosti chceme zachovat přátelské vazby mezi oběmi 

pracovišti, především díky společným výletům všech klientů. 

Přátelské vazby mezi klienty jsme se snažili zachovat i v rámci 

stěhování do odloučeného pracoviště v Nejdku. Všichni klienti se 

také podíleli na výrobě dekorací do nového pracoviště, tak aby se 

všichni cítili více jako doma.  

Velké díky patří všem rodinám, které chápaly naší situaci a byly nám 

oporou a velkou pomocí, samozřejmě také všem klientům, kteří 

situaci vnímají statečně a odolávají všem změnám. Nesmíme 

opomentou Domov pro seniory na Mariánské, díky nimž jsmě měli 

vypůjčenou sanitu, která nám velmi pomohla při stěhování 

jednotlivých klientů do odloučeného pracoviště, hasičům, kteří 

pomohli se stěhováním nábytku, zaměstnancům a všem co se na 

stěhování podíleli.  

                                                                                

                                                                                Autor: N.Oláhová 
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Přivítání prvních klientů do odloučeného zařízení Domova Nejdek - 

Rehos - klienti se přesouvají do zařízení s úsměvem ☺ 
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- najděte tu správnou cestu do konce ☺ 
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Když spojíte čísla 1 až 55, vznikne obrázek, který určitě potěší ☺ 
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Vtipy o Pepíčkovi 

Přijde paní učitelka do třídy a ptá se: "Děti, kdo si myslí, 

že je hloupý, ať si stoupne." Všichni sedí, jenom Pepíček 

se postaví. Paní učitelka se ho ptá: "Pepíčku, ty si myslíš, 

že jsi hloupý?" Pepíček: "To ne, ale je mi trapný vás 

nechat stát samotnou!" 

 

Paní učitelka nakreslila na tabuli jablko a ptá se dětí: 

"Kdopak mi řekne, co to je?" Přihlásí se Pepíček: "Prosím, 

prdel." Učitelka nejdřív zrudla pak s brekem utekla ze 

třídy. Za chvíli vešel do třídy rozzlobený pan ředitel, 

postavil se před tabuli a povídá: "Může mi někdo 

vysvětlit, proč jste rozplakali paní učitelku?" "A kdo sem 

sakra nakreslil tu prdel?!" 

 

„Pepíčku, skloňuj slovo chléb." „Kdo, co? - Chléb." „S 

kým, s čím? - Se salámem." „Komu, čemu? - Mně." 

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!" 

 

Křížovky, osmisměrka, spojovačka, labyrint, vtipy – zdroj:internet

        

 

https://ntx.cz/vtipy/o-pepickovi/


 

 

 

 

                                                                      Zpracovala: J.Uhlíková 


