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Situace a novinky v zařízení PM: 
 

- Uživatelé již nejsou testování na nemoc covid-19. 

- Není povinnost uživatelů a pracovníků nosit v zařízení 

respirátory. 

- Dbáme na nastavená hygienická opatření (desinfekci rukou, 

desinfekce prostor, větrání aj.). 

- Nadále se nebudou konat žádné akce pro veřejnost. 

- Návštěvy v zařízení PM: Návštěva, která chce vstoupit do 

zařízení PM, se musí prokázat antigenním testem starým 

maximálně 72 hodin či PCR testem provedeným během 

posledních sedmi dnů, případně si antigenní test může 

provést přímo v zařízení nebo musí prokázat lékařským 

potvrzením, že absolvovala očkování či v uplynulých 90 

dnech prodělala koronavirus. Pak může vstoupit do zařízení. 
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Krása češtiny  

Všichni pili, jen František Nepil.  

Všichni ryli, jen Bohumil Hrabal.  

Všichni použili kleště, jen Zdeněk Svěrák.  

Všichni byli cizinci, jen Svatopluk Čech.  

Všichni sbírali lipový květ, jen Karel Heřmánek .  

Všichni dali sprint, jen Tomáš Klus.  

Všichni měli oštěpy dřevěné, jen Jan Železný.  

Všichni si vyslechli osvobozující rozsudek, jen Tomáš Ortel.  

Všichni sbírali jedlý houby, jen Zdeněk Nejedlý.  

Všichni byli opálení, jen Petr Spálený.  

Všechny otevřené dveře jim Jiří Zavřel.  

Kdo nechtěl, toho Miroslav Donutil.  

Z internetu opsal Martin M.  
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Láska  

Láska je věc nádherná, 

navždy budu upřímná. 

Věř v lásku, no, věř v ní, 

láska je jediné potěšení. 

Když tě má rád 

a ty ho ráda, 

máš nejlepšího kamaráda. 

 

Přátelství  

Přátelství je jako láska,  

z velké dály kráska.  

Každý má svou hlavičku  

taky svou hvězdičku.  

Máme své přátelé,  

hlavně veselé,  

srdce mít a vděk v nich je  

a to je ke mně spojuje. 

     Vlaďka H.  

Znáte hlášky z českých letních bijáků? 

1. „Chčije a chčije.“ Meteorologický komentář zazněl z úst: 

profesora Hrbolka ve filmu Marečku, podejte mi pero. 

dědy Komárka ve filmu Na samotě u lesa. 

Františka Koudelky ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. 

2. „Mně je tak blbě, že nemám ani tužku.“ Toto prohlásil Bohuš v 
podání Bolka Polívky ve filmu: 

Dědictví aneb Kurvahošigutntag. 

Pupendo.    Muži v naději. 

3. „Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?“ Pan doktor obdivoval 
krásy české krajiny, až boural, ve filmu: 

Vesničko má středisková. 

Co je vám, doktore?  Na samotě u lesa. 

4. „A jeďte kluci vopatrně – opilý řidič veselý vrah!“ Nabádá moudře 
dědeček Michalica (Václav Postránecký) ve filmu: 

Bobule. 

Líbáš jako Bůh.   Líbáš jako ďábel. 

5. „Nevystupovat, nezastavujeme, máme zpoždění!“ Hlášení paní 
průvodčí patří neodmyslitelně k filmu: 

Slunce, seno, jahody. 

Ecce homo Homolka.  Prázdniny pod psa. 
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Plán aktivit na měsíc červenec, srpen 2021 
 

- Tvořivé práce: tkaní na stavu, práce s pedigem, šití 
psích pelechů  

- Zahradnické práce a úprava areálu 
- Sběr plodů a zavařování, sušení bylinek 
- Program vaření dle zájmu uživatelů 
- Rozhovory s paní psycholožkou probíhají ve čtvrtky 

a jednou za 14 dní v úterý 
 
 

 
 

 
Změna programu vyhrazena. Bližší informace poskytneme na 

telefonu: 732 747 952, Pěkná modrá Doubravice, Soukopovo nám 
91 (budova fary).  

e-mail: peknamodra@blansko.charita.cz 
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Redakce 
uživatelé a pracovníci PMD 

 
 

Kontakt   
Pěkná modrá Doubravice 
Soukopovo náměstí 91 

Doubravice nad Svitavou 679 11 
 
 

Kontaktní osoba  
Bc. Petra Veselá 

e-mail: peknamodra@blansko.charita.cz 
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