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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. 



 

 4 
 

• 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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Naši milí 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 2022 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. Věříme, že 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 prosinec 2021 

Klienti se v rámci ergoterapie a arteterapie zapojili do výzdoby 

domova, zdobení Vánočních stromků, výroby věnců, lampiček, 

malování a vystřihování zimní dekorace. Výroba dekorací je nadchla 

a všem šla od ruky. Nyní zdobí jejich pokoje a prostory v Domově. 

Za řádného dodržení ochranných opatření chodili klienti individuálně 

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

Rehabilitační kolo Thera udržuje klienty v dobré fyzické i psychické 

kondici. 

Za dodržení řádných opatření navštěvovali klienti (v maximálním 

počtu 4 osob) individuálně dílnu, kde tvořili adventní věnce a vánoční 

dekorace a upekli si vánoční cukroví, které všem chutnalo. 

Tento měsíc se v Domově Pernink a v dočasném Domově Nejdek 

slavily narozeniny klientky paní Evy, která oslavila 88 let, paní Jany, 

která oslavila 80 let, a paní Magdalény, která oslavila 84 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 nouzového 

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. 

Štědrý den probíhal v Domově Pernink a v dočasném Domově 

Nejdek slavnostně. Pan ředitel Bc. Alfréd Hlušek se sociální 

pracovnicí Bc. Petrou Veselou popřáli všem klientům a obdarovali je 

dárkem, který potěšil. V balíčku se ukrývala voňavá kosmetika, 

kterou klienti s radostí využijí. 

Na Štědrý den večeře probíhala za řádného opatření v jídelně, kde se 

klienti, kteří měli zájem, sešli u štědrovečerního stolu. Z vánočních 

zvyků dodržujeme: rozkrojení jablka, rozlousknutí ořechů a házení 
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střevícem. Klienti byli spokojeni a vánoční atmosféra udělala všem 

radost. 

Příchod Nového roku klienti slaví hudbou a občerstvením. Do oslav 

se zapojuje i personál, který klientům zpestřuje program tancem a 

hudbou. 

V domově vzhledem k aktuálnímu stavu 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. 
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Ježíškova vnoučata 

I náš Domov pro seniory v Perninku se zapojil již popáté 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 

společně s administrativní pracovnicí. 

10. prosince se jako první společné přání splnila Canisterapie, kontakt 

se psem. Za našimi klienty do dočasného Domova Nejdek přijela paní 

Gabriela Smutná s přítelem Tomášem a velkým psem bernardýnem 

Bondým  z Prahy, který vykouzlil našim klientům úsměv na tváři. 

Canisterapie podněcuje neverbální a verbální komunikaci, jemnou a 

hrubou motoriku a hlavně probouzí složku citovou - z fotek jdou 

poznat velké emoce radosti. 

Poté se začala plnit přání jednotlivých klientů. Poštou přišla přáníčka 

s přáním od dětí, plno přání a dopisů, namalované obrázky, dárkové 

balíčky, holící strojek, kosmetické balíčky, společenské hry, 

kosmetické balíčky, káva, sladkosti, oblečení, kalendáře, předplatné 

časopisu, sponky do vlasů, tepláky, šála a čepice, stolní kalendář, 

balíček dobrot, balíček sladkostí, a hlavně krásné přání od 

Ježíškových vnoučat s věnováním. Na jaře a v létě nás navštíví 

dechovka Karlovarka, kouzelník, Cimbálovka, zábavný program s 

vystoupením dětí a country kapela, která plní přání Ježíškových 

vnoučat i po Vánocích. Klienti byli nadšení a na oplátku chtěli udělat 

fotku s dárkem a přáním, které následně sociální pracovnice zašle 

zpět jako poděkování dárcům. Také se našli dárci, kteří navštívili naše 

klienty a osobně předali dárek. 

Celkem se sešlo přes 20 dárků a přání, které dárci předali osobně či 

je poslali 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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Canisterapie – BONDÝ v plné kráse ♥ 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Ježíškova vnoučata 

Canisterapie - Návštěva bernardýna Bondýho  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Ježíškova vnoučata 

Canisterapie - Návštěva bernardýna Bondýho  

  



 

 12 
 

Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Ježíškova vnoučata 

Canisterapie - Návštěva bernardýna Bondýho  

 

 



 

 13 
 

Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Ježíškova vnoučata 

Canisterapie - Návštěva bernardýna Bondýho  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Ježíškova vnoučata 

Canisterapie - Návštěva bernardýna Bondýho  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Ježíškova vnoučata 

Canisterapie - Návštěva bernardýna Bondýho  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Ježíškova vnoučata 

Canisterapie - Návštěva bernardýna Bondýho  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Ježíškova vnoučata 

Canisterapie - Návštěva bernardýna Bondýho  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Ježíškova vnoučata 

Canisterapie - Návštěva bernardýna Bondýho  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Ježíškova vnoučata 

Canisterapie - Návštěva bernardýna Bondýho  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

Oslava narozenin klientky paní Magdalény 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 
Vyrábíme vánoční dekoraci v podobě hvězd a vloček, 

která ozdobí nejen chodby a hlavně pomáhají naladit 

sváteční atmosféru. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 
Vyrábíme vánoční dekoraci v podobě hvězd a vloček, 

která ozdobí nejen chodby a hlavně pomáhají naladit 

sváteční atmosféru. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 
Vyrábíme vánoční dekoraci v podobě hvězd a vloček, 

která ozdobí nejen chodby a hlavně pomáhají naladit 

sváteční atmosféru. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 
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Aktivity v domově Pernink 

 
Vyrábíme vánoční dekoraci v podobě lampiček, která 

ozdobí nejen pokoje a hlavně pomáhají naladit sváteční 

atmosféru. 
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Aktivity v domově Pernink 

 
Vyrábíme vánoční dekoraci v podobě vloček a hvězd, 

která ozdobí nejen pokoje a hlavně pomáhají naladit 

sváteční atmosféru. Cvičíme na kole i paměť. 
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Aktivity v domově Pernink 

 
Pečeme klasické vánoční cukroví – oblíbené pracny  ☺ 
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Aktivity v domově Pernink 

 
Pečeme klasické vánoční cukroví – oblíbené pracny  ☺ 
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Aktivity v domově Pernink 

 

Oslava narozenin klientky paní Evy ☺ 
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Aktivity v domově Pernink 

 

Oslava narozenin klientky paní Jany ☺ 
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Aktivity v domově Pernink 
 

Ježíškova vnoučata – splněná přání ♥ 
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 Aktivity v domově Pernink  

 

Ježíškova vnoučata – splněná přání ♥ 
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Aktivity v domově Pernink  

 

Ježíškova vnoučata – splněná přání ♥ 
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Aktivity v domově Pernink 

 

Ježíškova vnoučata – splněná přání ♥ 
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Aktivity v domově Pernink  

 

Ježíškova vnoučata – splněná přání ♥ 
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Aktivity v domově Pernink  

 

Ježíškova vnoučata – splněná přání ♥ 
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Aktivity v domově Pernink 

Ježíškova vnoučata – splněná přání ♥ 
 

Všem Ježíškovým vnoučatům srdečně děkujeme a 

přejeme plno zdraví v Novém roce. 
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Projekt Ježíškova vnoučata – smích, nadšení a splněná 

přání. To jsou Ježíškova vnoučata. Naši klienti měli oči 

zalité slzami štěstí a úsměv na tváři. 

Děkujeme ♥ 
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Aktivity v domově Pernink 

Štědrovečerní večeře 

 
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.  
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Aktivity v domově Pernink 

 

Štědrovečerní večeře v domově Pernink 
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Aktivity v domově Pernink 

 

Štědrovečerní večeře v domově Pernink 
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Aktivity v domově Pernink 

 

Štědrovečerní večeře v domově Pernink 
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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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                                                                  Zpracovala: Julie Uhlíková 


