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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. 



 

 4 
 

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. 
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Uskutečněné akce v měsíci únor 

V omezeném počtu 4 klientů se konal filmový den – film na přání. 

Klienti si přáli vidět filmovou komedii Dobrý voják Švejk a 

Poslušně hlásím, kterou natočil režisér Karel Steklý. Komedie byla 

natočená podle slavného románu spisovatele Jaroslava Haška - 

Osudy dobrého vojáka Švejka. 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. 

Dne 17. února nás v Domově navštívila kadeřnice paní Lucie 

Kotová a poskytla klientům své služby dle jejich přání. Klienti jsou 

se službou v Domově spokojeni a těší se na další návštěvu. 

V domově, vzhledem k aktuálnímu stavu pokračujícím i v měsíci 

únor, 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 nebo 

cvičí s míčem, kdy 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 aktivizační dílnu, kde procvičovali 

paměť, tvořili výrobky, poseděli u dobré kávy, poslechu hudby a 

sledováním oblíbeného film una přání. 

Dne 9. února se i v našem Domově konalo druhé kolo očkování 

klientů a zaměstnanců sociálních služeb. Mobilní tým, vedený 

zdravotnickými záchranáři, podal vakcíny celkem 72 lidem, z toho 

46 klientům a 26 zaměstnancům. Kraj tak v souladu se státní 

strategií postupně nechává proočkovat prioritní skupiny, kam kromě 

zdravotníků a členů IZS patří právě i náš Domov.
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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 apod.. 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  



 

 7 
 

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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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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Služby v domově – návštěva kadeřnice 

 

Na kadeřnici se vždy těšíme ☺ 
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Služby v domově – návštěva kadeřnice 
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Služby v domově – návštěva kadeřnice 
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Služby v domově – návštěva kadeřnice 
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Služby v domově – návštěva kadeřnice 
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Služby v domově – návštěva kadeřnice 
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Služby v domově – návštěva kadeřnice 
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Služby v domově – návštěva kadeřnice 
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Služby v domově – návštěva kadeřnice 
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Služby v domově – návštěva kadeřnice 
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Služby v domově – návštěva kadeřnice 
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Aktivity konané v domově - sportovci měsíce 😊 
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Aktivity konané v domově 
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Aktivity konané v domově – cvičíme paměť 
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Aktivity konané v domově   
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Cvičíme jemnou motoriku, paměť a relaxujeme  
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Aktivity v domově - výroba jarní dekorace 
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Aktivity konané v domově 

Film na přání - Poslušně hlásím 😊 
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Aktivity konané v domově  

Písničky na přání 😊 

Waldemar Matuška – Slavíci z Madridu, Eldorádo 

Věra Špinarová – Jawa 250, Píseň svůj mi tenkrát hrál 

Josef Zima – Gina, Milenci v texaskách 

Standa Procházka  - Děvčátko z kolonie, a další  
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 Aktivity konané v domově  

Písničky na přání 😊 

Hudební den  

 

Karel Gott – Trezor, Ave Maria, Lady Carneval 

 

Věra Špinarová – Jednoho dne se vrátíš (Tenkrát na západě)  
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Aktivity konané v domově – společenské hry 
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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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Staršího pána na kole zastaví v noci policejní hlídka: 

“Kam jedete tak pozdě v noci?“ 

Na přednášku o zlém vlivu alkoholu, 

Tabáku a nočního života na lidský organismus. 

Policajt: Prosím Vás, kdo organizuje takovou přednášku 

ve 2 v noci? 

Jako obvykle – moje žena       

Ve tři ráno vtrhnou do bytu zloději a křičí: 

Navalte 100 kg zlata! 

Manžel na to : 

A může to být i 108 kg ?? 

Může !!! 

Zlatóóó, přišli si pro Tebe! 

 
                                   

 

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


