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Září 

Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem 

23. září začíná na severní polokouli podzim (podzimní 

rovnodennost). Staročeské označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo 

zářij, což znamená „za říje“;[1] odvozování od slunečního záření je 

pouze lidovou etymologií. Mnoho jazyků (včetně většiny 

slovanských) převzalo jeho latinský název september (šlo o sedmý 

měsíc před reformou kalendáře). 

V září začíná období podzimní sklizně a školní rok. Kromě ovoce a 

brambor dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici 

českých zemích odehrávají v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti – 

vinobraní, dočesná nebo pro jižní Čechy typická konopická. 

28. září je v Česku den sv. Václava. Den státního svátku, do nedávné 

minulosti den, kdy se v hornatých krajích sváděl dobytek z letních 

pastvin do vsí k přezimování. V některých oblastech také končila 

roční služba čeledi a zároveň se uzavíraly smlouvy s hospodáři na 

příští rok, na Plzeňsku si čeleď ze svých řad volila chudého krále a 

královnu, kteří pak se svými "dvořany" obcházeli ves a se zpěvem 

prosili o dary (vejce, pečivo). Večer se pak v místní hospodě konala z 

výslužky hostina. 

Pranostiky na měsíc září 
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří. 

V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. 

Na dešti v září rolníků moc záleží. 

Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava. 

Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta. 

Po hojných deštích v září osení zimní se podaří. 

Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. 

Bouřka v září - sníh v prosinci. 

Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu. 

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. 

Teplé září - říjen se mračí. 
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Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče. 

Babí léto - léto na odchodě. 

Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose. 

Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 

Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu. 

Září, na léto jde stáří. 

Malé připomenutí významných dnů v měsíci 

září 

Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září. 

Toto datum je zároveň svátkem sv. Václava, přemyslovského 

knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů 

českého státu. Svátek připadá na den jeho zavraždění asi v roce 935 

za účasti Václavova bratra Boleslava. Někdy se k tomuto datu také 

připomíná rok 995, kdy byla za Boleslava II. dobyta Libice a 

vyvražděna většina Slavníkovců, což v důsledku vedlo k upevnění 

raného českého státu. 
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Počátkem 16. století přicházejí do hustě zalesněné oblasti první 

průkopníci hornictví. Podle pověsti vyhrabal medvěd na tomto místě 

rudu - odtud i německý název Bärringen. Období vzniku Perninku je 

spojeno i zde se jménem majitelů ostrovského panství - rodem Šliků. 

Dne 19. listopadu 1532, dle historické pečeti, povýšil Jindřich Šlik 

osadu zvanou Peringer na horní město. Prvním rychtářem obce se stal 

Jorg Eggner, zvaný Peer. Novým majitelem se stává Jáchym Šlik, 

který hornímu městečku Pernink uděluje 2. října 1559 listinu záruk a 

privilegií - právo týdenního sobotního trhu, vaření a šenku piva, 

zřízení lázní a koupelí, volný odběr dřeva aj. V důsledku své polohy 

však Pernink zůstává hospodářsky závislý na dovozu většiny potravin 

i ostatního zboží. Privilegiem z roku 1562 stvrzuje městu v právě 

vydaném městském řádu i jeho městský znak. 

                                                                              Zdroj: místopisy.cz 

https://www.mistopisy.cz/modules/pruvodce/media/village/1126/history.jpg
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Historie Domova Pernink  
Mnozí z Vás si jistě vzpomenou, že ještě v 70. letech 20. století byly 

v Perninku v Nádražní ulici dvě továrny s názvem Krajka. Byla to 

tzv. „horní Krajka“ a „dolní Krajka“. Zatím co „dolní Krajka“ 

byla v provozu do začátku 90. let, „horní Krajka“ ukončila provoz 

již v 70. letech, kdy byla přestavěna na Domov důchodců Pernink, 

který byl slavnostně otevřen v roce 1979 (dnes je tam Domov pro 

seniory v Perninku). Tato „horní Krajka“ se nazývala dříve 

„FRABA“ – zkráceně po jejím zakladateli Františku Bartlovi (Franz 

Bartl). Nicméně „dolní Krajku“ založil údajně jeho mladší bratr 

Hermann Bartl. V těchto továrnách se vyráběly krajky a výšivky. 

Jak to v té „horní Krajce“ vypadalo před rokem 1945, uvidíte na 

dobových fotografiích, kde si prohlédnete továrnu nejen z venku, 

ale uděláte si exkurzi i dovnitř, podíváte se do výrobních prostor, 

vzorkovny i kanceláří. Nakonec i do parku, který u tehdejších 

továren nesměl chybět. O park se vzorně staral i jeho majitel.  

                                                                                Zdroj: facebook 
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Popenec je téměř zapomenutá léčivá bylinka. Najdete 

ji na zahradě i na louce. 

Věděli jste, že na vašich zahradách a loukách se nachází bylinka, 

která je léčivá, ale také chutná v kuchyni. Jedná se o popenec, který 

má hned několik druhů. Často je tato bylina zapomenutá, což je velká 

škoda vzhledem k tomu, jaké má účinky. Ve středověku byl popenec 

považován dokonce za zázračnou rostlinu, která měla lidi chránit před 

morem nebo očarováním. Vy byste ji ale měli určitě zařadit do 

kuchyně i domácnosti jako koření i jako lék. 
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Je rozšířený skoro po celé Evropě a severní Asii. Známe ho pod 

jmény popenec obecný, popenec břečťanovitý i popenec 

břečťanolistý. Lidově se mu říká také burda, husí nožka, kundrášek 

nebo kočičí tlapa. 

Tuto bylinku poznáte snadno. Výška rostlinky je asi 10 cm, květy jsou 

fialové po celé jaro i léto, lístky zubaté. Je téměř nemožné splést si ji 

s nějakou jinou rostlinou.  

Popenec je plný zdravých látek 

Zapomenutá vytrvalá bylinka, která má v sobě velkou léčitelskou 

sílu a obrovské množství zdravých látek. To je popenec obecný, který 

najdete běžně i vy na své zahrádce. A jaké zdraví prospěšné látky 

v sobě popenec ukrývá? 

Popenec obecný - účinky 

Popenec břečťanovitý - účinky 

Má silné hojivé účinky. 

Působí proti průjmu. 

Pomáhá proti zánětům horních cest dýchacích. 

Pomáhá při chronické bronchitidě. 

Využívá se při poruchách s trávením a nadýmáním. 

Má močopudné účinky. 

Rozpouští močové kameny. 

Působí jako dezinfekce. 

Pomáhá při ekzémech a vyrážkách. 

Zdroj: spektrumzdravi.cz  
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Ježíškova vnoučata pokračují i po Vánocích 
 

Klienti pro seniory v Perninku a dočasného Domova Nejdek si přáli 

k Vánocům od Ježíškových vnoučat společný dárek - aby zas mohli 

slyšet a na živo vidět Country kapelu. 

Díky projektu Ježíškova vnoučata se našim klientům splnil další sen. 

Dárek klientům zprostředkovala paní Cihlářová, žena pana kapelníka, 

která splnila našim klientům další přání. Country kapela, která přijela 

z Prahy a která hraje víc než 30 let. 

Country kapela Mladí a neklidní přijela dne 12. 7. 2022 do Domova 

Pernink zahrát, zazpívat a zpříjemnit pěkné odpoledne, které se 

konalo na přilehlé zahradě s grilováním a velkým občerstvením. 

Country kapela přijela v počtu 5 muzikantů s paní Cihlářovou.  

Na kulturní akci byli pozváni klienti dočasného Domova Nejdek, 

klienti Domova Pernink, rodinný příslušníci a zaměstnanci. 

Klienti domova Pernink a dočasného domova Nejdek děkují všem 

vnoučatům, kteří dárek k Vánocům zakoupily. Pro klienty to byl 

velký zážitek, plný radosti, smíchu a zpěvu. 

Hasičům v Perninku děkujeme za zapůjčení stanů, stolů a židlí. 
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Aktivity v domově Pernink 

 

Ježíškova vnoučata 

  

Country kapela ‚Mladí a neklidní‘ 
 

 



 

 14 
 

Aktivity v domově Pernink 

 

Ježíškova vnoučata 

  

Country kapela ‚Mladí a neklidní‘  
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Aktivity v domově Pernink 

 

 
Slunečné počasí vybízelo k posezení či procházce na 

sluníčku. Naši klienti tráví většinu času i na přilehlé 

zahradě domova, kde si rádi zahrají různé společné hry. 
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Aktivity v domově Pernink  

 
Zahradní terapie – terapie přírodou 

 

Krásné květiny opečovávané láskou zdobí přilehlou 

zahradu domova v Perninku 
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Aktivity v domově Pernink  

 
Sportovci měsíce srpen -  Ranní rozcvička na kole v délce 

10 minut   
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Aktivity v domově Pernink  

 

 
Sportovci měsíce srpen - ranní rozcvička na kole v délce 

10 minut  
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Aktivity v domově Pernink  

 

 
Sportovci měsíce srpen - ranní rozcvička na kole v délce 

10 minut  
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Aktivity v domově Pernink 

 
Rukodělné práce – Macramé  

Drhání, činnost pocházející z arabských zemí představuje 

systematické vázání nití nebo šňůrek a uzlování. 
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Aktivity v domově Pernink  

 

Cvičení paměti – významné osobnosti – spisovatelé, 

malíře, politiky, zpěváky, herce a prezidenty klienti 

zvládnou levou zadní  Hravým způsobem trénujeme 

paměť a podporujeme jejich vzájemnou komunikaci. 
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 Aktivity v domově Pernink  
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 
Reminiscenční terapie – ztvárnění rodinného rodokmenu  

do podoby stromu  
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 Aktivity v dočasném domově Nejdek 
Reminiscenční terapie – fotografie plné vzpomínek 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 
Reminiscenční terapie 

 

Vzpomínání v seniorském věku pomáhá v uvědomění si 

vlastní hodnoty v okamžicích, kdy už věci nejde dělat jako 

dřív. I když už něco nezvládnu, stále jsem to já, ten stejný 

člověk, který se v životě neztratil a spoustu věcí dokázal. 

Díky vzpomínání lze životní role a úspěchy připomenout a 

přenést je do přítomnosti.   
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Aktivity v dočasném domově Nejdek  

 
Reminiscence je z latinského reminiscere a česky znamená 

vzpomenout si. Reminiscenční terapie cíleně pracuje se 

vzpomínkami, které dokáží člověka povzbudit, poukázat 

na jeho hodnotu a upevňují dobré vztahy.   
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

Bohoslužby 

 

V dočasném domově Nejdek nás ve středu 24. července 

navštívil římskokatolický farář P. Vladimír Müller a 

vykonal Mši svatou na společenské místnosti, kde se 

klienti scházejí. Po mši navštívil klienty na pokojích a 

provedl s klienty krátký pastorační rozhovor. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek 

 

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 v dočasném domově Nejdek  

 
Ručí práce – Macramé 

  



 

 30 
 

Aktivity v dočasném domově Nejdek  

 
Ruční práce – Macramé  

Drhání, činnost pocházející z arabských zemí představuje 

systematické vázání nití nebo šňůrek a uzlování. 

  



 

 31 
 

Aktivity v dočasném domově Nejdek  

 
Ruční práce  

Drhání, činnost pocházející z arabských zemí představuje 

systematické vázání nití nebo šňůrek a uzlování. 
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Aktivity v dočasném domově Nejdek  

 
 Práce klientek. Vyrobené dekorace zdobí chodbu 

v dočasném domově Nejdek   
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Aktivity v dočasném domově Nejdek  

 
Práce klientek. Vyrobené dekorace zdobí chodbu 

v dočasném domově Nejdek   
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Aktivity v dočasném domově Nejdek  
 

Písničky na přání   
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Aktivity v dočasném domově Nejdek  
 

Posezení v altánku je vhodné pro aktivitu 

i příjemný odpočinek v přírodě 
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Pár vtípků pro zasmání 😊 

 
„Tak si ti myslím, Josefe, 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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                                              Křížovka – zdroj internet  
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Osmisměrka  
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Sudoku 
 

V každém řádku, v každém sloupci a v každém čtverci o devíti 

čtverečkách musíte mít kompletní řadu číslic od 1 do 9. Nikde 

nesmí číslice chybět, nikde nesmí přebývat. A to je vše. Je 

prokázáno, že minimální počet vepsaných číslic v zadání tak, aby 

bylo sudoku jednoznačně řešitelné, je 17.  
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Zpracovala J. Uhlíková                                                     


