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Informace k možnosti návštěv v domově. 

Vláda ČR nařízením ze dne 30.11.2020 ZAKAZUJE s účinností ode 

dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. u všech poskytovatelů sociálních 

služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním 

režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě 

(podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách) návštěvy uživatelů s výjimkou: 

a) nezletilých uživatelů sociálních služeb, 

b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, 

c) uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, 

d) uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální 

situace, 

e) uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného 

onemocnění; 

Zákaz návštěvy se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí 

před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru 

SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek 

se nevztahuje na osoby, které 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, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly 

onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; 

Osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za 

podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky 

dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez 

výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření 

poskytovatele. 
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V souladu s tímto nařízením vlády ČR vydávám Opatření 

ředitele Domova č.3/2020, kterým stanovuji podmínky pro 

návštěvy klientů Domova pro seniory v Perninku, p.o. (dále jen 

„domov“), 

Hlavní zásady pro návštěvy v domově: 

• První návštěvy jsou povoleny od neděle 6.12.2020. 

• Pro návštěvy jsou stanoveny návštěvní hodiny: 

ÚTERÝ a ČTVRTEK                 od 13:30 do 17:00 hod.   

NEDĚLE                                       od 13:30 do 16:00 hod. 

• Návštěvu je NUTNÉ předem zarezervovat ve všední dny 

v čase od 11 do 12 hod.na tel č. 736 650 067 (u sociální 

pracovnice) 

• Přijít na návštěvu k jednomu klientovi mohou ve stejném 

čase nejvýše dvě osoby. 

• Návštěva může probíhat max. 30 minut. 

Upřesnění návštěv. 

Z důvodu zavedení bezplatného plošného testování občanů ČR 

náš domov od středy, 23.12.2020 testy neprovádí !! 

 

Test si prosím zajistěte sami a do domova při návštěvě doneste 

potvrzení o tom, že jste absolvovali test s negativním výsledkem. Test 

nesmí být starší více než 48 hod. 
 

Jsem velmi rád, že jsou návštěvy opět umožněny. Nicméně dodržení 

všech zákonných podmínek pro umožnění návštěv a zároveň 

poskytování péče našim klientům je opravdu velmi náročné a 

komplikované. Prosím tedy o pochopení, proč jsem stanovil tato 

pravidla a o jejich dodržování.  

                                       Bc. Alfréd Hlušek, ředitel DPS v Perninku, p.o. 



 

 5 
 

Milí naši čtenáři, klienti a přátelé. Snad pro každého z nás byl tento 

rok náročný, plný menších či větších překážek, strachu a 

neočekávaných zákazů. Jak to ale bývá, každý problém přináší nové 

řešení, jiný směr či další možnosti. Věříme, že tomu tak bude i v 

tomto případě a že v novém roce 2021 se budeme všichni společně 

scházet, komunikovat, aktivizovat a otevřou se nám nové a ještě lepší 

zítřky. 

 

Přejeme všem čtenářům, klientům i všem Vašim blízkým v novém 

roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. Věřím, že ten příští 

rok bude lepší, a že se spolu opět sejdeme při kulturních a 

společenských akcích. 

 

 

                                     Zaměstnanci Domova pro seniory v Perninku 
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Uskutečněné akce v měsíci prosinci 2020 
 

V této nelehké době, kdy je náš domov z bezpečnostních důvodů 

uzavřený, se snažíme naše klienty potěšit. Napadlo nás opět oslovit 

rodiny, známé a přátelé našich klientů a domluvit s klienty oblíbené 

videohovory. Videohovory probíhaly již na jaře a hodně se osvědčily 

a pomohly klientům nejen po psychické stránce. Videohovory 

probíhaly každý pracovní den v týdnu s výjimkou čtvrtka. Jeden den 

je vyhrazený pro videohovory s panem farářem B. Hricem, který se 

spojí s našimi klienty a provede pastorační rozhovor. Za měsíc 

prosinec se uskutečnilo celkem 58 videohovorů a 15 telefonátů. 

 

V domově, vzhledem k aktuálnímu stavu pokračujícím i v měsíci 

prosinci, probíhají aktivity individuálně na pokojích přímo u klientů. 

Klienti si rádi procvičují paměť, luští křížovky, vymalovávají 

antistresové omalovánky, vyšívají, pletou a čtou denní tisk nebo 

knihy, rehabilitují a nacvičují chůzi s kompenzační pomůckou, cvičí 

s míčem, kde si protáhnou svaly a procvičí jemnou a hrubou 

motoriku. 

 

Za řádného dodržení ochranných opatření chodili klienti individuálně 

cvičit na rehabilitační kolo, aby si protáhli a procvičili nohy. 

Rehabilitační kolo Thera dodává klientům nejen pocit, že udržují 

stávající funkce těla, ale také je to udržuje v dobré psychické kondici. 

 

Za dodržení řádných opatření navštěvovali klienti (v maximálním 

počtu 4 osob) individuálně dílnu, kde tvořili výrobky – adventní 

věnce, vánoční dekorace a upekli si vánoční cukroví, které všem 

chutnalo. 
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Tento měsíc se v Domově slavily narozeniny klientky paní Marie, 

která oslavila 97 let. Akce proběhla za řádného opatření v max. počtu 

4 klientů na aktivizační dílně s poslechem hudby. Oslavu narozenin 

klienti vždy rádi slaví společně a na další oslavy se vzájemně zvou. 

V rámci nouzovému stavu se snažíme klientům udělat radost aspoň v 

maximálním počtu 4 klientů. Klientům občerstvení přivezou jejich 

rodiny, nebo požádají administrativní pracovnici, která se o nákup 

postará a zajistí jej na den oslavy. Aktivizační pracovnice s radostí 

zajistí oslavu a vše připraví. 

 

Za řádného opatření a PCR testu, který byl proveden dne 15. prosince 

nás v Domově navštívila kadeřnice paní L. Kotová a poskytla 

klientům své služby dle jejich přání. Klienti jsou se službou 

v Domově spokojeni. 

 

Štědrý den probíhal v domově slavnostně. Pan ředitel Bc. Alfréd 

Hlušek se sociální pracovnicí Mgr. Petrou Veselou popřáli všem 

klientům a obdarovali je dárkem, který potěšil. V balíčku se ukrývala 

voňavá kosmetika, kterou klienti s radostí využijí. 

 

Večeře probíhala za řádného opatření max. počtu 4 klientů na 

aktivizační dílně, ve společenské místnosti a v jídelně, kde se klienti, 

kteří měli zájem sešli u štědrovečerního stolu. Z vánočních zvyků 

dodržujeme: rozkrojení jablka, rozlousknutí ořechů a házení 

střevícem. Klienti byli spokojeni a Vánoční atmosféra udělala všem 

radost. 
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Ježíškova vnoučata 

I náš Domov pro seniory v Perninku se zapojil již počtvrté do projektu 

Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Postupně se zjišťovala přání 

našich klientů, abychom je následně mohli zveřejnit na internetových 

stránkách Ježíškových vnoučat. O přání se starala sociální pracovnice 

Mgr. Petra Veselá a administrativní pracovnice Nikol Oláhová. 

 

Poté se začala plnit přání jednotlivých klientů. Poštou přišla přáníčka, 

CD nahrávka s přáním od dětí, plno přání a dopisů, namalovné 

obrázky, dárkové balíčky, elektrický holící strojek, oblečení, 

bižuterie, kosmetické balíčky, káva, oblečení, kalendáře, plyšáci, 

předplatné časopisu, sponky do vlasů, tepláky, košile, pyžama, 

obrázek s kočkami, stolní kalendář, omyvatelný ubrus, ručičkové 

hodinky, invalidní vozík, peněženka, tablet, balíček dobrot, balíček 

sladkostí, rádio, vůně, župan, deka, televize, a spoustu dárků a hlavně 

krásné přání od Ježíškových vnoučat s věnováním. Klienti také 

dostali několik dárků, které využijí společně - embosovací stroj, hru 

na dotykové vnímání, notebook a také dobroty a hračky pro naší 

kočku Šarlotu. Klienti byli nadšení a na oplátku chtěli udělat fotku s 

dárkem a přáním, které následně sociální pracovník a administrativní 

pracovnice zašlou zpět jako poděkování dárcům, jelikož letos 

nemohlo proběhnout předání osobně, kvůli nouzovému stavu. 

 

Celkem dorazilo přes 50 dárků a přání, které dárci zaslali poštou. 

Hlavním cílem bylo udělat radost klientům Domova a toho si moc 

vážíme.  

 

Projekt Ježíškova vnoučata – smích, nadšení a splněná přání. To jsou 

Ježíškova vnoučata. Všem Ježíškovým vnoučatům srdečně děkujeme 

a přejeme plno zdraví v Novém roce. 
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Pranostiky pro měsíc leden 

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

Leden jasný, roček krásný. 

V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo vína 

Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 

Jestliže země v lednu měsíci otevřena jest a obzvláště když poslední 

větrové přitom bouří, tehdy panují rozličné nemoce. 

Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 

Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 

Leden studený, duben zelený. 

Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 

Lednový déšť z pecnu odkrajuje. 

Lednová zima i na peci je znát. 

Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká. 

Teplý leden, k nouzi krok jen jeden. 

Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. 

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodněší. 

Holomrazy - úrody vrazi. 

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 

Než v lednu sedláka, to radši vlka na poli viděti 
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Suchý leden, mokrý červen. 

V lednu moc sněhu, v červnu moc sena. 

Když je leden bílý, je sedlákovi milý 

Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 

 

LEDEN  
Leden podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. Má 31 

dní. Český název měsíce pochází od slova led – měsíc ledu. 

Původně byl tento měsíc ve východní Evropě označován 

jako měsíc vlka. 

Zpočátku byl leden v římském kalendáři až 11. měsíc v roce. Teprve 

v roce 153 došlo ke změně začátku roku z 1. března na 1. leden. 

Leden začíná vždy stejným dnem v týdnu 

jako květen předcházejícího roku a stejným dnem jako říjen s 

výjimkou přestupného roku. Tehdy připadá první lednový den na 

stejný den v týdnu jako první den dubna a července. 

Astrologicky je na začátku ledna Slunce ve znamení Kozoroha a na 

konci ve znamení Vodnáře. V astronomických termínech začíná 

v souhvězdí Střelce a končí v souhvězdí Kozoroha. 

 

                                                                                Zdroj: wikipedie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Led
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlk
https://cs.wikipedia.org/wiki/153
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99estupn%C3%BD_rok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kozoroh_(znamen%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%A1%C5%99_(znamen%C3%AD)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhv%C4%9Bzd%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhv%C4%9Bzd%C3%AD_St%C5%99elce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhv%C4%9Bzd%C3%AD_Kozoroha
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Vánoční výzdoba domova  
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Aktivity konané v domově 

 

Videohovor, který vždy potěší       
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Aktivity konané v domově 

 

Cvičíme paměť s radostí       



 

 14 
 

Aktivity konané v domově 

 

Cvičíme paměť s radostí        
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Aktivity konané v domově  

 

Cvičíme paměť s radostí       
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Cvičíme paměť s radostí  😊  
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Aktivity 

konané 

v domově 

 

Cvičíme 

paměť 

pomocí 

her  
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Aktivity 

konané 

v domově 

 

Cvičíme 

paměť 

pomocí 

her  
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Aktivity 

konané 

v domově 

 

Oslava 

narozenin 

klientky 

paní Marie  
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Aktivity 

konané v  

domově 

 

 

Pečení  

vánočního 

cukroví  
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Aktivity 

konané 

v domově  

 

 

Pečení 

vánočního 

cukroví  
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Aktivity 

konané 

v domově  

 

 

Pečení 

vánočního 

cukroví  
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Aktivity 

konané 

v domově  

 

 

Pečení 

vánočního 

cukroví   
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Aktivity 

konané 

v domově 

 

 

Pečení 

vánočního 

cukroví  
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Aktivity 

konané 

v domově  

 

 

Pečení 

vánočního 

cukroví   
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Aktivity 

konané 

v domově  

 

 

Pečení 

vánočního 

cukroví  
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Aktivity 

konané v 

domově 

 

 

Pečení 

vánočního 

cukroví   
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Aktivity 

konané 

v domově  

 

 

Pečení 

vánočního 

cukroví  
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Aktivity 

konané 

v domově 

 

 

Pečení 

vánočního 

cukroví   
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Jako dárek od dětí ze ZŠ Jungmannova Roudnice nad Labem dostali 

klienti DVD, na kterém byly děti natočené. Na DVD děti zpívaly, 

přednesly básně a ukázaly své výtvory s přáním. Klienti měli 

překvapené a nadšené výrazy, oči zalité slzami štěstí a úsměv na 

tváři. Děkujeme. 
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Projekt Ježíškova vnoučata – smích, nadšení         

a splněná přání.  To jsou Ježíškova vnoučata.  

Všem Ježíškovým vnoučatům srdečně děkujeme 

a přejeme plno zdraví v Novém roce. 
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Celý Štědrý den byl v Domově ve znamení krásné vánoční 

atmosféry. Nesl se v duchu vánočních tradic, při kterém 

nechyběla vůně vánočního cukroví, chuť vánočního vaječného 

likéru a zvuky vánočních koled. Děkujeme všem zaměstnancům 

za krásnou a pohodovou sváteční atmosféru,  

kterou našim klientům připravili.   
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Vtipy pro zasmání ☺ 

Bouchání 

Ráno mě vzbudilo bouchání na okno. Bylo to divný, bydlíme v 

sedmém patře. Jdu se tedy podívat a... on to teploměr! Že prý je mu 

venku zima, ať ho pustím dovnitř... 

Plechovka 

Manžel se šťourá v jídle a ptá se své ženy: „To je zase z 

plechovky?“ „Ano, zlatíčko. Na plechovce byl tak roztomilý pejsek 

a navíc na ní stálo ́Pro vašeho miláčka ́, tak jsem neodolala.“ 

Výlet 

Sejdou se zvířátka na poradě. Hroch povídá: "Zítra pojedeme na 

výlet." Žába po něm opakuje: "Zítra pojedeme na výlet." Hroch 

pokračuje: "Sraz bude v 7:30 u lesa." Žába po něm zase opakuje: 

"Sraz je v 7:30 u lesa." Hroch povídá: "A ta zelená potvora zůstane 

doma." A žába si povzdychne: "Chudák krokodýl, ten se tak těšil.." 

Vtipy ze života 

Vytahují se před sebou tři chlapi v hospodě, kdo má váženější 

příbuzenstvo. První: "Můj bratranec je biskup a každý mu říká 

excelence." Druhý: "Můj strýc je bankéř a všichni mu říkají pane 

prezidente." Třetí: "To nic není, já mám tchýni a každý, kdo ji uvidí, 

říká PANE BOŽE!" 

                                                                           Vtipy - zdroj:internet 
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Vánoční přání od dětí udělala velkou radost 😊 

 

A pár výtvorů pro radost 😊  
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                                                                                 Zpracovala: J. Uhlíková                                                                     


