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Uskutečněné akce v měsíci červenec, srpen 

a plánované na měsíc září 2021 
 

V domově Pernink nás v pondělí 12. července navštívila paní 

kadeřnice L. Kotová, která klientům zprostředkovala služby dle jejich 

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

I tento měsíc se pořádal oblíbený kroužek vaření, kde si mohou klienti 

uvařit, upéct nebo usmažit cokoliv, na co mají právě chuť. V úterý 

13. července si klienti pochutnali na vynikající kokosové, kakaové a 

kávové bábovce, kterou si sami připravili a s chutí snědli na zahradě, 

kde si udělali piknik a dali si k bábovce i kávu. Klienti si mezi sebou 

navzájem pomáhají nejen s přípravou, výrobou těsta a dozdobení 

ingrediencemi, ale také se společným úklidem po vaření. Klienti 

nezapomínají na klienty, kteří nejsou schopni se podílet na vaření či 

pečení a vždy rádi dají ochutnat své mistrovské dílo. 

V pátek 16. července nás navštívila v domově Pernink paní pedikérka 

D. Peťáková, která klientům zprostředkovala služby dle jejich potřeb. 

Klienti jsou vždy spokojeni a těší se na další návštěvu. 

V pondělí 19. července se konal filmový den - „Film na přání“. 

Klienti si přáli vidět známý český film - Hoří má panenko od slavného 

režiséra Miloše Formana. Česká filmová komedie se odehrává v malé 

podkrkonošské obci, kde se koná tradiční hasičský ples, během nějž 

má být bývalému předsedovi Aloisi Vránovi předán čestný dar za 

padesátiletou činnost v podobě pozlacené požárnické sekyrky, 

uložené ve zvláštní kazetě. Jenže ten večer se nic nedaří. Ještě ples 

nezačne a už člen výboru zjistí, že někdo z tomboly ukradl dort. 

Pokus promluvit zlodějům do duše dopadne stejně katastrofálně jako 

finta se zhasnutým světlem, které má dát zlodějům šanci vrátit 

ukradené věci. Filmy si klienti pouští na aktivizační dílně, která je 

vybavena velkou televizí a více židlemi. Klienti si udělají pohodlí a 

film si vychutnají jako v kině. 
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Ve středu 21. července se v odloučeném Domově slavily narozeniny. 

Narozeniny společně s klienty oslavila paní Berta. Akce proběhla na 

společenské místnosti s poslechem hudby a pestrým občerstvením. 

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

vzájemně zvou. 

V pondělí 9. srpna se konal filmový den - „Film na přání“. Klienti si 

přáli vidět známý český film - Sestřičky. Sestřičky jsou český film 

natočený v roce 1983 režisérem Karlem Kachyňou. Film popisuje 

těžký život zdravotních sester na venkově, které musejí objíždět 

nemocné a dostanou se tak do mnoha zásadních životních situací 

svých pacientů. Mladičká zdravotní sestra „poslední panna na intru“, 

se rozhodne, že se stůj co stůj stane opravdovou ženou. Jenže má 

smůlu, vrátný ji přistihne s pacientem a ona musí za trest do zapadlé 

pohraniční vesničky. Její kolegyní se stane moudrá a zkušená žena, 

zvaná Babi, a ta dívku svérázným způsobem zasvěcuje do života a 

vede ji po stezkách jeho strastí i krás. Mariin příběh se vine 

množstvím pestrých epizod, je zalidněn rázovitými postavičkami, 

jejichž život je otevřený „sestřičkám“ vždy důvěrněji než jiným 

lidem. Filmy si klienti pouští na aktivizační dílně, která je vybavena 

velkou televizí a více židlemi. Klienti si udělají pohodlí a film si 

vychutnají jako v kině. 

V odloučeném domově Nejdek nás ve čtvrtek 19. srpna navštívila 

paní kadeřnice L. Kotová, která klientům zprostředkovala služby dle 

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

Tento měsíc se pořádal oblíbený kroužek vaření v odloučeném 

Domově Nejdek, kde si klienti připraví ingredience, které se nemusí 

vařit, smažit nebo péci a připraví si oblíbenou pochoutku, na kterou 

mají právě chuť. V pátek 20. srpna dopoledne si klienti pochutnali na 

ovocném poháru se šlehačkou, který si sami připravili a s chutí snědli 

ke kávě. Klienti si mezi sebou navzájem pomáhají nejen s přípravou, 

dozdobení ingrediencemi, ale také se společným úklidem. 
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Na úterý se naplánoval velký výlet do odloučeného Domova za 

klienty do Nejdku. Klienti z Domova Pernink a odloučeného Domova 

se sešli v cukrárně, která je nedaleko zařízení. Společně si poseděli, 

povyprávěli, zavzpomínali a pochutnali si na oblíbeném zákusku, 

chlebíčku, zmrzlině nebo kávě. Klienti jsou rádi, že se můžou i nadále 

navštěvovat a plnit společné akce jak v Perninku, tak v Nejdku. 

Za teplého počasí je klientům zpřístupněna část zahrady v našem 

areálu, kde si mohou posedět, projít se nebo se aktivně zapojit k 

opečovávání květin, které si sami zasadili. Klienti se aktivně zapojují 

do aktivit v rámci cvičení paměti i za pěkného počasí. 

I v měsíci červenec a srpen se snažíme s klienty dodržovat BARVU 

TÝDNE, kdy se klienti snaží vybrat oblečení podle barvy, buď na 

tričku, na kalhotách, svetrech i na pantoflích, která je vždy určena na 

týden. Klienti se už v pátek ptají, jakou barvu budeme mít od pondělí, 

aby si připravili oblečení. Ke klientům se přidal i personál domova a 

taky se snaží být správnou barvou naladěni. 

  

Plánované akce na měsíc září 

Mše Nejdek 

Mše Pernink 

Kadeřnice Pernink 

Pedikérka Nejdek + Pernink 

Kroužek vaření  - Pernink 

Kroužek vaření – Nejdek 

Film na přání 

Návštěva cukrárny – společné posezení v Rehos Nejdek 

Společné opékání špekáčků v Perninku 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

Skupinová cvičení s míčem 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek  

Skupinová cvičení s míčem 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

Skupinová cvičení s míčem  
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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 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

 

 

Pobyt na čerstvém vzduchu je mimořádně prospěšný,  

cesta k altánu nám umožňuje nácvik chůze s chodítkem, 

projížďku s invalidním vozíkem i odpočinek 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 
 

Příjemné posezení v nedaleké cukrárně  
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

 

Oslava narozenin klientky pí. Berty 

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 v odloučeném domově Nejdek 
 

Jak si ověřit svůj hmatový smysl, stabilní zeď má připevněné 

textilní rukávy končící v sáčku do kterého vkládáme různé předměty 

a které zkoušíme rozpoznat podle hmatu. Skvělá hra pro cvičení 

motoriky a velké představivosti.  Poznávání různých tvarů 

pomocí hmatu není tak jednoduché. Nůžky, bonbón, lžička, lepicí 

páska, kartáček na zuby, klíč, propisovací tužka, obvaz, a tužková 

baterie nedělal klientům problém uhodnout. 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 
 

Reminiscenční terapie neboli terapie vzpomínkou, jednou 

z pomůcek při reminiscenční terapii jsme využili 

vzpomínkové knihy a fotografie  



 

 16 
 

Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

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 v odloučeném domově Nejdek 

 

Muzikoterapie – léčba hudbou 

 

Klienti  mají možnost zapojit se do společných aktivit, 

jako je zpěv, pohyb, poslech a hra na orffovy nástroje 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

 

Kroužek vaření 

Ovocný pohár se šlehačkou 

  



 

 19 
 

Pohár chutnal 

skvěle ☺  
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Služby v odloučeném domově Nejdek 

 

Do domova přijela oblíbená kadeřnice paní Lucie Kotová  
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Služby v odloučeném domově Nejdek 

 

Do domova přijela oblíbená kadeřnice paní Lucie Kotová  
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

Cvičení paměti patří k volnočasové aktivitě. Nácviky 

přispívají k trénování nejrůznějších funkcí mozku 

(zapamatování si, vzpomínání, rozhodování, hodnocení). 
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Aktivity v odloučeném domově Nejdek 

 
Malování a vykreslování přes šablony naše klienty baví.  
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Aktivity konané v domově Pernink 

 

Kroužek vaření – bábovka na tři způsoby 

 

Kakaová, kokosová a kávová ☺  
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Aktivity konané v domově Pernink    
Ochutnávka  
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Aktivity konané v domově Pernink 

Cvičení nás baví 😊 
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Aktivity konané v domově Pernink 
 

Film na přání – Hoří má panenko 

 

S ochutnávkou vínka ☺ 
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Služby v domově Pernink - kadeřnice 

 

Do domova přijela oblíbená kadeřnice paní Lucie Kotová 
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Služby v domově Pernink  - kadeřnice 

 

Každý měsíc do Domova dochází kadeřnice pí Kotová, 

která na přání klientů vykoná služby podle potřeb klientů. 
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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  
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Aktivity konané v domově Pernink 

Ergoterapie 

Každý týden využíváme terapii, která se zaměřuje na 

nácvik jemné a hrubé motoriky horních končetin, podporu 

soběstačnosti a sebeobsluhy 
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Aktivity konané v domově Pernink 

 

Cvičení nás baví 😊 

 

Ranní rozcvička na kole v délce 10 minut ☺  
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Aktivity konané v domově Pernink 

Cvičíme paměť pomocí her 
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Piškvorky, domino, počítadlo, tvoření slov ☺  
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Hlavolamy, skládání obrazců a tvarů ☺  
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Jednou z velmi oblíbených aktivit je stolní hra BINGO  
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Skládání puzzlí si buď zamilujete, nebo u něj ztratíte 

všechny nervy. My jsme to hravě zvládli ☺  



 

 44 
 

Společné setkání v cukrárně Rehos Nejdek  
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A všem klientům chutnalo ☺ 
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Povídalo se, smálo, vzpomínalo, prostě příjemně strávené 

dopoledne. 
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Pár vtípků pro zasmání       

 
„Tak si ti myslím, Vovko, že náš učitel nikdy neviděl koně." 

„Proč?" 

„Ale nakreslil jsem koně, a on se mně ptá: Co je to?" 

 

 

Nesmělý mladík sedí v letadle vedle hezké dívky a neví, jak začít 

rozhovor. Konečně se zeptá: „Taky letíte tímhle letadlem, slečno?" 

 

 

„Tati, je inkoust drahý?" 

„Není. Proč se ptáš?" 

„Ale maminka se zlobí, že jsem ho rozlil na ten vyšívaný ubrus." 

 

 

Při hodině tělocviku v druhé A se 

cvičí „jízda na kole" - chlapci leží na 

zádech a šlapou nohama. 

Učitel vidí, že jeden žák nešlape: 

„Proč nejedeš, Vláďo?" 

„Copak nevidíte, že jedu z kopce?" 

 

 

Manželka při úklidu prohlédla i mužovy zápisky. "Můžeš mi 

říct," praví pak nebezpečně zvýšeným hlasem, "proč posíláš 

každý měsíc peníze nějakému Arabovi?" 

"Neznám žádného," odporuje choť. 

"A co ta poznámka Ali Menty 1.000 korun?" 

 

 

                                                                                   

                                                                    Vtipy – zdroj: internet   
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Všem oslavencům, kteří oslavili jmeniny 

a narozeniny v měsíci červenec a srpen 

gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí 

a životní pohodu. 

 

                                                                                                              

 

 

 

 
                                                                          
                                                                                                             Zpracovala J. Uhlíková 


