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Informace - COVID  

S ohledem na současnou situaci ruším ke dni 28.2.2022 opatření 

ředitele domova č.1/2021, které upravovalo režim návštěv 

v domově. 

Zrušení tohoto opatření znamená, že od 1. března 2022 nebudou 

stanoveny žádné návštěvní hodiny a návštěvy není potřeba 

dopředu objednávat. 

Návštěvy našich klientů se tedy mohou uskutečnit kdykoliv, při 

dodržení soukromí ostatních klientů domova. 

Nadále ale platí některá opatření MZ ČR.  

Proto je potřeba dodržet následující podmínky: 

1. Návštěva doloží, že: 

 absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření s 

negativním výsledkem; 

 absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test s negativním 

výsledkem; 

 byla naočkována proti onemocnění covid-19, 

 prodělala covid-19 a od pozitivního testu neuplynulo více 

než 180 dní. 

2. Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy řádně nasazen 

respirátor. 

V případě, že pociťujete příznaky nemoci (rýma, kašel, teplota 

apod.), návštěvu raději odložte. 

                                                                 Bc. Alfréd Hlušek, ředitel domova  
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Březen 

 

Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má 31 

dní. Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti 

zvířat. 

Březen (Přebohaté hodinky vévody z Berry) 

V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při 

svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník – přechází z 

jižní polokoule na severní. 

Původně byl březen v římském kalendáři první měsíc v roce. 

Březen začíná vždy stejným dnem v týdnu jako listopad a v 

nepřestupný rok jako únor 

 

Mezinárodní den žen 8. 3. 

Mezinárodní den žen, který většina z nás zná pod zkratkou MDŽ,  

vznikl díky stávce švadlen roku 1908. Právě švadleny z New Yorku  

stávkovali za zlepšení životních podmínek. Cílem tohoto boje bylo  

získání volebního práva pro ženy, následoval boj za rovnoprávnost a  

spravedlnost a samozřejmě mír. V průběhu dějin se oslavy měnily, v  

živé paměti máme například socialistickou propagandu a  

nezapomenutelné karafiáty, ručníky, chlebíčky. Tento den  

protestují např. feministky dodnes. V mnoha rodinách v ČR se MDŽ  

slaví dodnes, přestože od roku 1990 není MDŽ oficiálním svátkem. 

                                                                                    

                                                                                 Zdroj: wikipedie  
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Seznam významných dnů v březnu 

2. 3. Mezinárodní den boje spisovatelů za mír 

6. 3. Den jódu 

8. 3. Mezinárodní den žen 

11. 3. Evropský den mozku 

12. 3. Vstup ČR do NATO 

15. 3. Světový den spotřebitelských práv 

15. 3. Mezinárodní den proti policejní brutalitě 

18. 3. Ukliďme svět 

19. 3. Mezinárodní den invalidů 

20. 3. Světový den vrabců 

20. 3. Světový den frankofonie 

20. 3. Světový den divadla pro děti a mládež 

20. 3. Světový den štěstí 

21. 3. Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace 

21. 3. Mezinárodní den zdravého spánku 

21. 3. Světový den básní 

21. 3. Mezinárodní den loutkového divadla 

22. 3. Světový den vody 

22. 3. Mezinárodní den invalidů 

23. 3. Světový den meteorologie 

24. 3. Mezinárodní den tuberkulózy 

27. 3. Mezinárodní den divadla 

28. 3. Den učitelů 
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Pranostiky pro měsíc březen 

Březen - za kamna vlezem. 

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé. 

V březnu vítr břízy fouká. 

V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest. 

Březnové slunce má krátké ruce. 

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl. 

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě. 

Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba 

režného. 

Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí. 

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato. 

V březnu prach - jistý hrách. 

Březen bez vody - duben bez trávy. 

Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj. 

Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy 

vínem naplní. 

Mokrý březen od rolníků nenáviděn. 

Jak prší v březnu, tak také v červnu. 

Hřmí-li v březnu, tak také v červnu. 

Mlha v březnu znamená za 100 dní bouřku.               Zdroj: wikipedie 
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Hvězdná znamení 

 
Co o nás vypovídají Hvězdná znamení? Posuďte sami, 

zda se vlastnosti charakteristické pro jednotlivá 

znameními zvěrokruhu shodují s těmi vašimi. 

 

Kozoroh - 22. prosince - 19. ledna 

zábavný, samostatný, zodpovědný 

 

Vodnář - 20. ledna - 18. února 

starostlivý, citlivý 

 

Ryby - 19. února - 19. března 

představivý, tolerantní, sympatický 

 

Beran - 20. března - 20. dubna 

odvážný, náruživý, energický, loajální 

 

Býk - 21. dubna - 20. května 

citlivý, mírumilovný, stálý 

 

Blíženci - 21. května - 20. června 

nepředvídatelný, vtipný, plný života 

 

Rak - 21. června - 22. července 

láskyplný, pohodlný 

 

Lev - 23. července - 22. srpna 

idealistický, romantický, čestný 
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Panna - 23. srpna - 22. září 

stydlivý, citlivý, vzdělaný 

 

Váhy - 23. září - 22. října 

diplomatický a moderní 

 

Štír - 23. října - 21. listopadu 

hrdý, rozhodný, soucitný 

 

Střelec - 22. listopadu - 21. prosince 

smělý, impulsivní, podnikavý 
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Poznáte první jarní květinu? 
 

 

 

Sněženka podsněžník je 15 - 20 cm vysoká. Podobně jako 

ostatní druhy sněženek má cibulku, 2 až 3 jednoduché, úzké, 

přisedlé listy se souběžnou žilnatinou, oboupohlavné květy a pod 

nimi 2 listeny, které jsou zcela srostlé a tvoří toulec. 

Štíhlý stvol nese jeden květ na převislé stopce z 6 okvětních lístků ve 

dvou přeslenech, 6 tyčinkami a jedním pestíkem. Vnitřní okvětní 

lístky jsou téměř o polovinu kratší než vnější, většinou vykrojené a 

na koncích světle zelené. 

                                                                                  

                                                                                                                          Zdroj: wikipedie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Cibule_(org%C3%A1n)
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilnatina_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stvol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ty%C4%8Dinka_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pest%C3%ADk
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Poznáte první jarní květinu? 
 

 
 

Prvosenka jarní dosahuje velikosti 20 cm (někdy až 25 cm). 

Z uzlovitého 1–5 cm dlouhého oddenku vyrůstají měkké a svraskalé 

5–15 cm dlouhé listy uspořádané v přízemní růžici. Vonné žluté květy 

vyrůstají uskupeny do jednostranného okolíku. Prvosenka jarní 

je hmyzosnubná. Někdy se rozmnožuje vegetativně, ale většinou se 

rozmnožuje generativně, semenem. Plodem je tobolka se semeny. V 

zimě prvosenka jarní prochází stádiem dormance, kdy listy usychají. 

Semena musí být chladem narušena (stratifikována), jinak by nedošlo 

ke klíčení. Proto většina semen klíčí až na jaře, v dubnu až květnu. 

 

                                                                                   Zdroj: wikipedie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oddenek
https://cs.wikipedia.org/wiki/List
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listov%C3%A1_r%C5%AF%C5%BEice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kv%C4%9Bt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okol%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Entomogamie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vegetativn%C3%AD_rozmno%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%AD_rozmno%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plod_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tobolka_(plod)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dormance
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stratifikace_(botanika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%AD%C4%8Den%C3%AD_semene
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Cvičení jemné motoriky ruky a prstů je stejně 

důležité jako rozvíjení celkové motoriky.   
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

Ruční práce naší klientky, paní Miluše, je obdivuhodná. 

Háčkované velké sítě z barevných bavlnek zdobí nejen 

chodby, ale slouží  

i k informacím místo nástěnek. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

Ruční práce paní Miluše již zdobí chodbu 

v dočasném domově Nejdek. 
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Aktivit v dočasném domově Nejdek  

Rukodělné práce -  háčkovaná kvítka  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek  

 

Omalovánky patří mezi oblíbené aktivity  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek    
 

Odpolední siesta s křížovkou  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Nácvik chůze, cvičení paměti, cvičení jemné 

motoriky a čtení patří k častým aktivitám.  
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Pomalu se rozvolňuje a zas se začínáme scházet u 

společné snídaně, oběda a večeře. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Jaro je už za dveřmi  

Arteterapie - cesta do duše prostřednictvím tvůrčí 

činnosti - kreslení, malování, vybarvování.  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Jaro je už za dveřmi  

Arteterapie - cesta do duše prostřednictvím tvůrčí 

činnosti – kreslení, malování, vybarvování. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Jaro je už za dveřmi  

Arteterapie - cesta do duše prostřednictvím tvůrčí 

činnosti – kreslení, malování, vybarvování. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek        

 

Cvičíme paměť pomocí hry Bingo   
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Aktivity v domově Pernink 
                         

Sportovci měsíce únor  

 

Rotoped přináší pozitivní tělesné účinky. Jízda na kole se 

řadí k jednomu z nejlepších kardiovaskulárních 

cvičení. Rotoped velmi rychle pomůže k lepší kondici a 

celkovému zdraví. Pravidelným cvičením se stabilizuje 

krevní oběh. Aktivní kardiovaskulární systém zlepšuje 

spalování tuků, cukru v krvi a reguluje hladinu 

cholesterolu. 
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Aktivity v domově Pernink 

Sportovci měsíce únor 😊 
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Sportovci měsíce únor  
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Aktivity v domově Pernink  

 

A jak nejlépe cvičit paměť?  

S kvízem zlepšujeme paměť  
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Aktivity v domově Pernink 
 

Jaro je už za dveřmi  

V rámci ergoterapie se klientky pustily do výroby 

velikonočních zajíčků, kteří budou zdobit jídelnu, chodby 

a společenské místnosti. 
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Aktivity v domově Pernink 

 

Jednou z velmi oblíbených aktivit je stolní hra BINGO. 

Většina klientů je schopna tuto aktivitu provádět 

skupinově. Stolní hry podporuji a trénuji kognitivní 

funkce jako je paměť, pozornost, řeč a jemnou motoriku. 
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Aktivity v domově Pernink – kroužek vaření 

Pudink  

s tvarohem 

a šlehačkou  
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Aktivity v domově Pernink – kroužek vaření 

 

Ochutnávka s kávou, pudink se klientkám povedl  

a všem chutnal.  
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Odborný poradce a šéfkuchař 

v oblasti gastronomie  

pan Rodrigo Retamal, který 

pracoval jako Šéfkuchař v 

Austrálii, Spojených státech, 

Chile a nyní v České republice 

vyhrál první místo v soutěži 

Nejlepší kuchař ČR v závodním 

stravování za Nejlepší 

Racionální pokrm pro nemocné 

a seniory roku 2021. 
 

Pan Rodrigo dorazil do Domova 

v Perninku a připravil výtečný 

oběd - špenátové placky 

s celerovým pyré a roládou, 

nejen pro naše klienty, ale i 

všechny zaměstnance. Všichni 

si pochutnali a jídlo šéfkuchaři 

pochválili. 
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Aktivity v domově Pernink 

 
Skládat puzzle klade nároky na motorické schopnosti a 

představivost zároveň. Jedná se o skvělý podnět pro 

zvýšení mozkové činnosti a naši klienti to zvládají hravě. 
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Oblíbené křížovky 😊 
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Vtipy o Pepíčkovi 
 

 

Při hodině vysvětluje paní učitelka dětem:               

Říkáme, že kráva se otelila, kočka okotila, známe nějaké 

další příklady?                                                             

Přihlásí se Pepíček a říká: "Prosím Žralok se ožral!" 

 

 

Paní učitelka nakreslila na tabuli jablko a ptá se dětí: 

"Kdopak mi řekne, co to jo?"                                     

Přihlásí se Pepíček: "Prosím, prdel."                                      

Učitelka nejdřív zrudla, pak s brekem utekla ze třídy.  

Za chvíli vešel do třídy rozzlobený pan ředitel a postaví se 

před tabuli a povídá:                                                    

"Může mi někdo vysvětlit, proč jste rozplakali paní 

učitelku?"                                                                          

"A kdo sem sakra nakreslil tu prdel?!" 

 

 

Jde kolem domu dědeček a vidí Pepíčka, který se snaží 

dosáhnout na zvonek. A tak se ho zeptá:               

"Nechceš, abych na ten zvonek zazvonil, chlapečku?" 

Pepíček na to: "Tak jo." Dědeček zazvonil a Pepíček 

zakřičí: "A teď zdrháme dědo." 

 

https://ntx.cz/vtipy/o-pepickovi/
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Čech, Španěl a Němec a říkají, si co se u nich vyrábí ze 

skla.  

Španěl říká: "My máme takové sklo, kterým vidíme až na 

dno oceánu." 

"A jak tomu říkáte?" 

"Oceánohled." 

Němec říká: "My máme takové sklo, kterým vidíme na 

konec vesmíru." 

"A jak tomu říkáte?" "Vesmírohled." 

Čech říká: "My máme takové sklo, kterým vidíme skrz 

zeď'." "A jak tomu říkáte?" 

"Okno." 

 

Přijde chlap, který má jen tři vlasy na hlavě k holiči a že 

prý chce uplést cop. 

Holič se tedy dá do díla, plete, plete a najednou jeden 

vlas omylem vyškubne. Chlapík se podívá a říká: "To 

nevadí, pleťte dál. Tak holič plete, plete a najednou 

vyškubne druhý vlas. Chlapík se tak na něj opět podívá a 

říká: "Hm, tak to nechte rozpuštěný." 

 
                                  Křížovky, vtipy, osmisměrka – zdroj:internet                                                                                    
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Zpracovala: Julie Uhlíková 


