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    Domov pod Brdy je určen těm, kteří chtějí i přes svůj pokročilý věk žít aktivně v krásné brdské přírodě. 

Ubytovací kapacita našeho domova je 57 osob, z čehož je možné ubytovat 5 osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Můžete využít nabídky jak dlouhodobého tak krátkodobého pobytu zatím třeba jen na 

zkoušku, to znamená jen na jeden den, nebo na deset let a déle. Výměna hlučného města za čistou a klidnou 

brdskou krajinu, přinese do Vašeho života plno pozitivních změn.  

 

Smlouvu o ubytování, můžete kdykoliv v průběhu pobytu 

ukončit, a to bez jakýchkoliv sankcí, nebo naopak 

prodloužit. Celkem Vám můžeme nabídnout 41 

jednolůžkových pokojů, vždy dva pokoje mají vlastní 

sociální zařízení a dva jednolůžkové pokoje taktéž               

s vlastním sociálním zařízením. Pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace máme připravené dva 

jednolůžkové pokoje se společným sociálním zařízením, 

jeden dvoulůžkový a jeden jednolůžkový pokoj s vlastním 

sociálním zařízení. Určitě rádi přivítáte možnost ubytování 

rodinných příslušníků a to kupříkladu na víkend či celý 

týden.  

 

    K dispozici máte taktéž dvě velké společenské místnosti. Součástí objektu Domova pod Brdy je i park, 

kde je možnost grilování a posezení s rodinou. Zahrádkáři mají připraven prostor pro vlastní pěstování 

plodin. Sportovně založení klienti si u nás mohou zapůjčit kola na projížďku krajinou či po zdejších 

cyklostezkách. Pro motoristicky založené máme připravenou čtyřkolku. Pěší turisté zcela jistě kladně 

ohodnotí velké množství značených cest s možností návštěvy zdejších památek a krásné krajiny. Pro Vaše 

toulky přírodou Vám můžeme zapůjčit navigaci, která Vám ulehčí návrat domů. Houbaři naleznou                 

v brdských lesích množství druhů hub.  

    Možnost celodenního stravování je u nás samozřejmostí, ale záleží jen na Vás, zda si budete přát snídani, 

oběd i večeři, nebo jen snídani a zbytek dne strávíte na výletě. 

    Náš Domov pod Brdy byl navržen a uzpůsoben dle potřeb seniorů a to za splnění zákonných norem          

a vyhlášek. Objekt je nově zateplen, má nová okna a vlastní průkaz energetické náročnosti budovy. 

Rezervaci volných pokojů můžete provést zdarma, a Vámi vybraný pokoj je Vám po dobu 24 hodin 

rezervován zdarma. Rezervaci pokojů s větším časovým předstihem např. půl roku předem Vám rádi 

umožníme, je ale nutné dohodnout osobně s našimi pracovníky. 
 

Bydlení pro seniory - nabízené služby v ceně pobytu 
  24 hodinová recepce; non-stop ostraha 24 hodin formou recepce; kontrola osob při vstupu do objektu a na 

parkoviště, do garáží a zahrady; příjem pošty, balíků rozesílání e-mailů apod.; objednávání lístků, např. do 

divadel, apod.; zajištění objednání přání ubytovaných a všech nadstandardních služeb; bezbariérovost při 

pohybu seniorů v celé budově, včetně parku; používání výtahu v budově bezpečnostní prvky pro snadnou 

orientaci seniorů v budově; televizní, telefonní a internetová přípojka na každém pokoji; kamerový systém se 

záznamem ve všech veřejných prostorách včetně parku; alarm v celém objektu včetně parku; trezor na Vaše 

cennosti v recepci; bezpečnostní SOS systém pro přivolání pomoci na každém pokoji, ve společných 

prostorách a v parku; společenské prostory pro setkávání seniorů, včetně návštěv; televize, rádio a počítač      

s internetem ve společenské místnosti; knihovna ve společenské místnosti, s možností objednání dalších knih 

z Místní knihovny ve Strašicích, včetně donášky, informační centrum s volným přístupem na internet ve 

společenské místnosti; park s možností posezení, s grilem, lavičkami a možností pěstování plodin na vlastní 

zahrádce; úklid společných prostor; údržba parku; kulturní akce a vyžití; vedení zájmové činnosti; 

uspokojování duchovních potřeb; vlastní vozidlo pro 9 osob; správce objektu; parkoviště hlídané kamerovým 

systémem a alarmem, včetně jeho úklidu; sklad pro kola, lyže a ostatní sportovní vybavení; kuřárna. 

Standardní služby nemají povahu pečovatelských nebo sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.  

   Cena za ubytování je včetně všech standardně nabízených služeb, včetně vodného, stočného el. energie a 

topení. 



 

Domov pod Brdy o.s.  Administrativní úsek:  Vedení občanského sdružení: 
Strašice 605 okr. Rokycany   Telefon: +420 602 945 193  Telefon: +420 602 414 523, +420 602 157 925 

PSČ: 338 45, IČO: 01784331  +420 607 817 814  www:  plzenskyskart.cz  

ID datové schránky: bqewvzw Fax: +420 377 431 561  e-mail: plzenskyskart@plzenskyskart.cz 

 

Telefon: +420 722 515 036 www: domov-pod-brdy.cz  e-mail: info@domov-pod-brdy.cz  

 
Nadstandardní služby hrazené klientem 
  Stravování s možností doobjednání dalších jídel; zajištění pečovatelských nebo sociálních služeb dle 

zákona o sociálních službách; vedení účtu v bance; obstarávání soukromých plateb klienta; garáže pro         

12 osobních vozidel, hlídané kamerovým systémem a alarmem; úklid na pokojích; drobné opravy na 

pokojích, nábytku a podobně; praní ložního i osobního prádla; televize, internet a telefon na pokoji, lednice 

na pokoji a ostatní vybavení; donáška nákupů, volně prodejných léků, hygienických potřeb apod.; donáška 

jídel na pokoj; zajištění maséra, holiče, pedikúra atd.; organizování výletů, Wellness a lázeňských pobytů; 

naplnění všech tužeb a potřeb klientů; možnost ubytování rodinných příslušníků a přátel na určitou dobu; 

společná pračka a sušička; odvoz naším vozidlem např.: k lékaři, za kulturou nebo jen na výlet. 

Dále si u nás můžete zapůjčit: telefonní přístroj s kreditem, jízdní kolo a ostatní sportovní vybavení, 

čtyřkolku, kompaktní digitální fotoaparát pro laiky fotografy nebo digitální zrcadlovku pro fotografické 

nadšence, osobní počítač, notebook nebo tablet, osobní navigaci pro pěší. 

  

   Pokud Vaše přání bude jiné, pokusíme se Vám jej splnit. Jedná se o služby, které jsou zajišťovány na 

výslovné přání ubytovaných a dle jejich osobní objednávky. 

 
  Cenu za ubytování v Domově pod Brdy zjistíte v našem ceníku. Ceníky budou zveřejněny těsně před 

kolaudací objektu a budou rozepsané, včetně všech nabízených služeb standardních i nadstandardních. Také 

můžete využít některý z našich cenově zvýhodněných balíčků. 
Jak již bylo psáno, je jen na Vás, zda si budete přát ubytování se stravou či bez ní, nebo si objednáte nějakou 

službu navíc, naší snahou je Vám udělat pobyt u nás co nejlepší, s tím co požadujete nebo máte rádi, a proto 

máte možnost volby toho, co si objednáte. 

 

  Pokoje jsou standardně vybaveny sociálním zařízením s WC, sprchovým koutem a umyvadlem, dále pak 

dřezem na umývání nádobí, tlačítkem přivolání pomoci z recepce, zásuvkami na 220 V, internetovou, 

televizní a telefonní přípojkou. Osvětlení pokojů umělým světlem je již zajištěno, ale pokud si budete přát   

do pokoje svůj vlastní památný lustr, tak Vám to umožníme. Nábytek je jen na Vašem výběru, či zvolíte náš 

nový, nebo budete chtít svůj. Dále mohou být pokoje vybaveny na základě Vašeho přání např.: lednicí, 

vařičem, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí, televizí, počítačem s internetem a podobně. Pokoje, 

které jsou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou celkově řešeny dle vyhl. č. 

398/2009 Sb. 

 

    Objekt našeho Domova pod Brdy prochází celkovou rekonstrukcí za laskavé 

finanční podpory akciové společnosti Plzeňský skart a bude připraven Vás přivítat 

v roce 2015. 

 

   Domov pod Brdy se Vám připravuje nabídnout příjemné ubytování a to jak pro 

jednotlivce či manželské páry. Při zachování jejich soukromí a se službami 

usnadňující jejich život. Nachází se v klidné obci Strašice v okr. Rokycany a je 

obklopený brdskými lesy s možností aktivního života či relaxace v přírodě. 

 

 

 

Další informace o průběhu rekonstrukce naleznete na internetových stránkách  

Domova pod Brdy v odkazu: co se u nás děje. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně našeho penzionu pro seniory nás neváhejte 

kontaktovat na níže uvedených telefonních číslech. 


