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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 19 

Návštěvy 

Společný postup pro obě pracoviště od 1.5.2021 

Nadále zůstává v platnosti režim nařízení vlády. 

Možnost návštěvy v DPS v Perninku, p.o. 

po předložení dokladu: 

a. o PCR nebo antigenním negativním testu 

z testovacího centra ne starším než 48 hod., 

b. o očkování pokud: 

o od aplikace první dávky očkovací látky 

v případě dvou dávkového schématu 

uplynulo nejméně 22 dní, 

o od aplikace dávky očkovací látky v případě 

jedno dávkového schématu uplynulo nejméně 

14 dní, 

c. od lékaře, o prodělání onemocnění COVID-19, 

pokud od prvního pozitivního testu neuplynulo více 

než 180 dní, 

Návštěva musí po dobu návštěvy používat respirátor !! 

Návštěva nesmí jevit žádné příznaky onemocnění 

COVID-19 !!  
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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.  

Po vstupu do budovy se Vás ujme náš 

pracovník. Vyčkejte jeho příchodu a dále se řiďte jeho 

pokyny. 

 

                                                           Bc. A.Hlušek, ředitel  zařízení 
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Uskutečněné akce v měsíci červen 2021 

 

Aktivity se v našem Domově v Perninku a v odloučeném Domově v 

Nejdku pozvolna rozjíždí a vrací se do běžného provozu, na která byli 

naši klienti zvyklí. Jsme rádi, že naši klienti jsou opět usměvaví, plní 

elánu a mají lepší náladu. Klienti se začínají scházet v malých 

skupinách ve společenských prostorách, kde procvičují paměť, hrají 

hry, sledují filmy na přání, cvičí na rehabilitačním kole, vytváří 

výrobky, dekorace, můžou si společně vypít oblíbenou kávu a hlavně 

jsou spolu. Za pěkného počasí se můžou posedět v altánku, projít se 

na zahradě, kde zalijí květiny, které si společně zasadili. 

Dne 8. června nás navštívil v domově v Perninku a 16. června nás 

navštívil v odloučeném domově v Nejdku pan farář M.B. Hric z 

Římskokatolické církve Ostrov a vykonal Mši svatou na 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. 

V odloučeném domově nás ve středu 9. června navštívila paní 

kadeřnice L. Kotová, která klientům zprostředkovala služby dle jejich 

potřeb. Klienti jsou vždy spokojeni a těší se na další návštěvu. 

Na pátek 11. června se naplánovala společná akce s klienty, opékání 

špekáčků. Klienti z odloučeného domova přijeli za klienty do domova 

do Perninku a společně si vychutnali špekáčky s pestrým 

občerstvením. Klienti měli dobrou náladu a všichni si zazpívali za 

poslechu hudby. 

Ve středu 16. června se v odloučeném Domově slavily narozeniny. 

Narozeniny společně s klienty oslavila paní Marie. Akce proběhla na 

společenské dílně s poslechem hudby a pestrým občerstvením. 

Oslavu narozenin klienti vždy rádi slaví společně a na další oslavy se 

vzájemně zvou. 

 



 

 7 
 

V úterý 15. června se konal filmový den - „Film na přání“. Klienti si 

přáli vidět známý český film – U mě dobrý. Filmová komedie se 

odehrává v devadesátých letech v přístavní hospodě na pražském 

Libeňském ostrově. Právě tam tráví většinu času u desetníčkového 

mariáše šestice přátel, kteří si žijí své relativně skromné a poklidné 

životy. Jejich celkem poklidný a bezstarostný život jim naruší až 

zpráva o podvedeném příteli Kájovi. 
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Červenec je sedmý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 

a vždy měl 31 dní. 

Červenec začíná stejným dnem v týdnu jako duben a v přestupném 

roce začíná a končí jako leden. 

V původním římském kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy 

„Pátý“. V roce 44 př. n. l. byl Julius Caesar zavražděn a poté římský 

senát na návrh Marka Antonia změnil na počest Julia Caesara název 

měsíce, ve kterém se Julius Caesar narodil, Quintilis na Julius. 

Tento měsíc patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde 

je léto. Název červenec je vlastně původně malý červen, přípona zde 

vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu. 

Etymologie měsíce červenec: navazuje na měsíc červen, kdy začíná 

zrát první ovoce červené barvy. Červenec označuje období, kdy už 

je všechno červené ovoce, které ještě jen začalo zrát v červenci, už 

zralé. 

 

Pranostiky na měsíc červenec 

Když dne ubývá, horka přibývá. 

Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a 

vichřice. 

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. 

Slunce peče - déšť poteče. 

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití. 

Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se! 

Jaký červenec, takový leden. 

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.  

                                                                                                                 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/44_p%C5%99._n._l.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_sen%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_sen%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marcus_Antonius
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1zdniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
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Proč slavíme Den slovanských věrozvěstů 

Cyrila a Metoděje? 

Slovanští věrozvěstové Cyril (narozen jako Konstantin) a Metoděj 

(narozený jako Michal) byli dva ze sedmi synů byzantského úředníka 

Lva ze Soluně. Na základě jejich znalosti slovanského jazyka a 

historických pramenů se soudí, že jejich matka Marie byla Slovanka. 

Mladší z bratrů, Konstantin, byl teologem, řečníkem, polyglotem, a 

patřil proto k nejvzdělanějším učencům své doby. V Konstantinopoli 

vyučoval filozofii. Starší bratr Metoděj vystudoval práva a po 

studiích se, stejně jako jeho otec, věnoval státní správě. 

Na Velkou Moravu přišli Cyril a Metoděj jako věrozvěstové v roce 

863. Velkomoravský kníže Rostislav poslal o rok dříve byzantskému 

králi Michaeli III. poselství s žádostí o vyslání učeného církevního 

hodnostáře, který by zde položil základy církve. Velkomoravští již 

znali franské učení, ale kníže se obával východofranského vlivu. 

Císař a patriarcha Fotios této prosbě rádi vyhověli, aby rozšířili vliv 

Konstantinopole i za Alpy, a jako misionáři byli vybráni bratři 

Konstantin a Metodějem, které měl císař v oblibě mimo jiné proto, že 

nalezli ostatky sv. Klimenta. Na Velké Moravě neexistovaly v té době 

psané texty, a proto Konstantin pro potřebu slovanského jazyka 

sestavil nové písmo, hlaholici. Bratři přeložili do staroslověnštiny 

liturgické texty, které byly na Velké Moravě nezbytné k 

bohoslužbám. Konstantin, řečený Filozof, sepsal veršovanou 

předmluvu Proglas k staroslověnskému překladu evangelií. Oba 

bratři také vytvořili Zákon sudnyj lidem, první staroslověnsky psaný 

právní text určený civilnímu obyvatelstvu. 

V roce 864 ale na Velkou Moravu vtrhl východofranský král Ludvík 

II. Němec a oblehl knížete Rostislava na hradě Děvín na Pálavských 

vrších. Rostislav byl donucen přiznat vazalství, čili poddanství. 

Rostislav mohl léno, což byla většinou půda, úřad či hodnost, 

používat pouze se souhlasem lenního pána, tedy krále Ludvíka. Vazal 

byl také vázán lennímu pánovi řadou povinností finančních a 
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vojenských a musel umožnit návrat franských kněží. Působení Cyrila 

a Metoděje na Velké Moravě tak bylo první souvislou etapou v 

rozvoji slovanské kulturnosti na našem území. 

Svátek Cyrila a Metoděje slavíme od roku 1863, kdy byly na tento 

den, přesně tisíc let po příchodu bratří na Velkou Moravu, stanoveny 

oslavy papežem Piem IX., který tak učinil na žádost olomouckého 

arcibiskupa Bedřicha z Fürstenberka. V roce 1880 vyzdvihl papež 

Lev XIII. zásluhy obou bratří a rozšířil tento svátek na celou 

římskokatolickou církev. 

 

 

                                                                                       Zdroj:internet 
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Výročí narození slavných osobností 

 

Louis de Funès [finés], plným jménem Louis Germain David de 

Funès de Galarza, francouzský herec, se narodil 31. července 1914 v 

Courbevoie. Začínal epizodními rolemi. Jako komik se proslavil až 

na konci 50. let. Natrvalo mezi filmové hvězdy vstoupil v roce 1964 

uvedením filmu Fantomas, kde hrál i Jean Marais. U nás jej diváci 

obdivovali ve veselohrách Smolař, Oscar, Fantomas (série 

filmů), Četník se Saint Tropez (série filmů s nervním strážcem 

pořádku, který se snaží vypořádat s uvolněnou morálkou 60. 

let.), Velký flám, Senzační prázdniny, Na stromě, Piti-piti-pa, 

Tonoucí se stébla chytá, Tetovaný aj. Louis de Funès hrál celkem ve 

137 filmech. Zatímco ve Francii byl řadu let velice úspěšný, v USA 

byl téměř neznámý s výjimkou komedie Dobrodružství rabína 

Jákoba z roku 1973. V Česku jeho popularitě napomohl vynikající 

dabing Františka Filipovského (dle některých fanoušků lepší než 

originál). Jeho herecký styl se opíral o živelnou komiku a 

neuvěřitelné mimické schopnosti, které mu vynesly přezdívku Muž 

tisíce tváří. De Funès měl problémy se srdcem a s každou svojí rolí,ve 

kterých představoval různé cholerické postavy, riskoval srdeční 

infarkt, na který nakonec 27. ledna 1983 v Nantes zemřel.                           

Zdroj:internet 

http://www.cfn.cz/detail_osoba.php?oid=18928
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Významné události v červenci  

• 972 – Zemřel kníže Boleslav I. Ukrutný. 

• 1490 – Po smrti Matyáše Korvína byl česky král Vladislav II. 

Jagellonský zvolen též králem uherským. Země Koruny české a 

uherské království se spojily v jeden stát, v unii, kterou 

spojovala postava panovníka. 

• 1651 – Ferdinand III. Habsburský zakazuje stavět 

v Brně další pivovar 

• 1863 – V Praze na Újezdě otevřel významný český 

fotograf Jindřich Eckert svůj první portrétní ateliér. 

• 1921 – Vznikla Československá obec legionářská, která 

sdružovala bývalé příslušníky zahraničního odboje 

v tehdejším Československu 

• 1015 – Podle legend a východní tradice zemřel Vladimír I. 

Veliký, za jehož vlády došlo roku 988 k christianizaci Kyjevské 

Rusi. 

• 1099 – První křížová výprava: Západní křesťané (latinové) 

dobyli po dlouhém obležení baziliku Svatého 

hrobu v Jeruzalémě. Dobytím Jeruzaléma byla ukončena první 

křižácká výprava. 

• 1240 – Ruské vojsko vedené knížetem 

novgorodským Alexandrem (později Něvským) zvítězilo v bitvě 

na Něvě nad Švédy 

• 1410 – Proběhla bitva u Grunwaldu, kde polský 

král Vladislav II. Jagello porazil Řád německých rytířů. Polské 

království vykročilo směrem k hegemonii ve východní Evropě. 

• 1685 – Sňatek Marie Antonie Habsburské, dcery 

císaře Leopolda I. a jeho první manželky Markéty Terezy, 

s bavorským kurfiřtem Maxmiliánem II. Emanuelem. 

• 1783 – Markýz Claude-Francois-Dorothéé de Jouffroy 

D'Abbans, urozeným okolím přezdívaný, Joufroy-Le Pompe 

(Pumpa), podniká historicky první plavbu s parním strojem. 

                                                                                         

Zdroj:wikipedie 

https://cs.wikipedia.org/wiki/972
https://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/1490
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maty%C3%A1%C5%A1_Korv%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_II._Jagellonsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_II._Jagellonsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1651
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_III._Habsbursk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pivovar
https://cs.wikipedia.org/wiki/1863
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajezd_(Mal%C3%A1_Strana)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Eckert
https://cs.wikipedia.org/wiki/1921
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_obec_legion%C3%A1%C5%99sk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/988
https://cs.wikipedia.org/wiki/Christianizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjevsk%C3%A1_Rus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyjevsk%C3%A1_Rus
https://cs.wikipedia.org/wiki/1099
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_v%C3%BDprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Svat%C3%A9ho_hrobu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Svat%C3%A9ho_hrobu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_v%C3%BDprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_v%C3%BDprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/1240
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_N%C4%9Bvsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_N%C4%9Bv%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_N%C4%9Bv%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1410
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Grunwaldu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsk%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vladislav_II._Jagello
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_n%C4%9Bmeck%C3%BDch_ryt%C3%AD%C5%99%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/1685
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Antonie_Habsbursk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leopold_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%A9ta_Habsbursk%C3%A1_(1651%E2%80%931673)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maxmili%C3%A1n_II._Emanuel
https://cs.wikipedia.org/wiki/1783
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%BDz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parn%C3%AD_stroj
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

 

Skupinová cvičení s míčem 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

 
Cvičíme a pobrukujeme si melodii písně  

 

Jezdím bez nehod  ☺ 

 

Dva roky jezdím bez nehod, 

s větrem se honím o závod. 

Na moje obutí je spolehnutí 

a motor má vždy správný chod. 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

 

Posezení v přírodě je vhodné pro aktivitu  

i příjemný odpočinek v přírodě ☺  
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

Posezení v altánku s dobrou náladou ☺ 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

 
Příjemné posezení v nedaleké cukrárně s dobrou kávou a 

zákuskem ☺   
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Služby v odloučeném domově Nejdek 

 

Do domova přijela oblíbená kadeřnice paní Lucie Kotová 

a na přání klientky ostříhala. 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek  
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Aktivity konané v odloučeném domově Nejdek  

 
 

Skupinová cvičení s míčem je pro naše klienty zábavou.  
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

Oslava narozenin klientky pí. Marie 

 

Jedna z našich klientek oslavila své narozeniny společně 

se svými přáteli v domově a zpříjemnili si odpoledne 

zákusky a dobrým pitím. 
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 Aktivity konané na přilehlé zahradě domova 

 

Rozkvetla nám zahrada 

Pampeliškový pletený věneček 

Každá dívka i žena by měla umět svázat věneček z pampelišek. 

Pro naší klientku to bylo snadné a práce ji šla rychle, za pár minut 

měla ozdobu hlavy hotovou. A všem velice slušela ☺  

http://ostrovnapadu.cz/tajemna-pampeliska/
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Aktivity konané na přilehlé zahradě domova 

 

Rozkvetla nám zahrada 

 

Pampeliškový pletený věneček 
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Aktivity konané v domově 

 
Cvičení paměti - Vědomostní kvíz - stát, řeka, zpěvák, 

herec, sportovec a lehčí varianta - 

město, jméno, zvíře, rostlina a věc. Hravým způsobem 

trénujeme paměť a podporujeme jejich vzájemnou 

komunikaci.  
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Aktivity konané na přilehlé zahradě domova 

  

Protože nám počasí přeje, snažíme se trávit s našimi 

klienty co nejvíce času na zahradě a úplně hravě při 

oblíbené hře BINGO ☺  
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Aktivity konané na přilehlé zahradě domova 

Opékání špekáčků ☺  
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Aktivity konané na přilehlé zahradě domova 

Opékání špekáčků ☺   
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Aktivity konané v obou domovech 

 

 

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 konané v domově  

Cvičíme paměť, pozornost, řeč a jemnou motoriku.  
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Aktivity 

konané 

v domově 
 

Film na 

přání  

U mě dobrý 
☺ 
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Aktivity konané na přilehlé zahradě domova 
 

Sluníčko nás vylákalo ven. 

 

Povídalo se, smálo, vzpomínalo, prostě příjemně strávené 

dopoledne.  
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Aktivity konané na přilehlé zahradě domova 

 

Pro naše klienty dělají radost pečovatelky 

 i o víkendu, počasí přálo a tak si společně zasázeli 

letničky do truhlíků ☺ 
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Kreslený vtípek pro zasmání ☺ 
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Pár vtípků pro zasmání ☺ 

Útěk z blázince 

Ředitel nechal kolem blázince postavit 100 vysokých zdí, aby 

zabránil množícím se útěkům. Přesto se za nějaký čas 2 blázni 

rozhodli uskutečnit nedovolené opuštění ústavu.  

Přelezli s obrovskou námahou 33 zdí.  

„Můžeš?“ zeptal se první.  

„Můžu,“ odpověděl druhý  

Přelezli 66 zdí, oba už sotva dýchali.  

„Ještě můžeš?“ zeptal se první.  

„Ještě můžu,“ odpověděl druhý.  

S posledními silami přelezli 99. zeď.  

„Už taky nemůžeš?“ zeptal se první.  

„Nemůžu,“ odpověděl druhý.  

A první rozhodl: „Tak se vrátíme.“ 

Blázni 

Dva žízniví blázni se rozhodnou, že se napijí přímo ze zahradní 

hadice. Nejdřív si ji dá do pusy první. Druhý trpělivě čeká.  

Deset vteřin, půl minuty, minutu, pět minut, ... Po dobré čtvrthodině 

to už nevydrží a ptá se prvního: „To máš takovou žízeň?”  

„Ne, já čekám, až zapneš vodu!” 

Cestování 

Vypráví rybář svému známému: 

„Tak jsem byl na rybářské dovolené na Kanárských ostrovech. 

Koupil jsem si to nejnovější a nejlepší rybářské vybavení. 

Ubytování jsem měl v tom nejlepším hotelu. Cesta letadlem taky 

něco stojí. Byl jsem tam čtrnáct dní. A za celých těch čtrnáct dní 

jsem chytil jen jednu jedinou rybičku! Teda když to rozpočítám, tak 

ta jedna rybička mě přišla na 40 tisíc korun.“ 

„Tak to jsi teda měl štěstí, že jsi nechytil dvě.“ 

                                             Vtipy, křížovka, osmisměrka, sudoku - zdroj: internet 

https://www.alik.cz/v/blazni
https://www.alik.cz/v/cestovani
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Oblíbená osmisměrka ☺ 
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Oblíbená křížovka ☺  
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Zpracovala J. Uhlíková 


