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Květen 

 

Květen nám voní životem a láskou. 

Čistotu vlahou nese. 

Jaro je tady. 

Radujme se. 

 

                                                                               

Složila Růžena Janíková 

 

 
 



Když Palata tančí 

V letošním roce 3. května se na Palatě konala 

tradiční akce „Když Palata tančí“. Letos jsme 

zahájili již pátý ročník.  

Akce se zúčastnili tanečníci, zpěváci, dobří přátele 

Palaty, kteří se zde každý rok setkávají. Účastníky 

naší akce byli děti a paní učitelka ze základní školy 

generála Františka Peřiny z Prahy Řep, klienti 

z Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního 

střediska pro nevidomé Dědina a nejdelší cestu do 

Prahy vážili naši přátelé z Klubu důchodců 

z Telče. Samozřejmě tradičními účastníky  byli i 

klienti Domova Palata. 

Za klienty Domova Palata vystoupil pěvecký sbor 

Sluníčko s pásmem lidových písniček, které na 

harmoniku doprovázel pan Jiří Synák.  

 



Dále vystoupili tanečníci Domova Palata. První 

skupina tančila na písničku Karla Hašlera Bílý 

kvítek z roku 1917, nejoblíbenější píseň z první 

světové války.  

 

 
 

Druhá skupina tančila společně s vozíčkáři na 

píseň Krásné je žít v podání Milana Chladila. Je to 

píseň z filmu Doktor Živago z roku 1967, který byl 

oceněn několika Oskary. Píseň složil Maurice Jare, 

anglický text Somewhere Me Love je od Andyho 

Williamse, český text vytvořil Jiří Aplt.   



 
 

Dvě vystoupení předvedli děti ze základní školy 

gen. Peřiny. Zatančili Českou besedu a Strašidelný 

rej na písničku od Madony Hung Apod. 

 



Klienti z pobytového rehabilitačního a 

rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina 

paní Petra Dienerová a pan Martin Pěkný zazpívali 

známé písničky Krajina posedlá tmou, Brzy bude 

ráno, Doktor Dandidam a další. Na klavír je 

doprovázel pan Ladislav Albrecht. 

 

 
 

Jako poslední účinkující vystoupili dámy z Klubu 

důchodců z Telče pod vedením paní Ludmily 

Bartoškové, s programem Svatba. Ve svém 

programu nám připomněli tradice, které se na 

moravské svatbě dodržují, jako např. stavění 

brány, čepení nevěsty atd.  



 
 

Celé dopoledne probíhala přehlídka tanečních a 

pěveckých skupin, odpoledne ještě vystoupila 

taneční skupina Renenet s tancem ve stylu Swingu. 

 



Po obědě proběhlo poděkování účastníkům a 

předávání diplomů a drobných dárků, které pro nás 

zajistili Cewe Fotolab, Nord Stjerne, Kimberly-

Clark, s.r.o. a MK Market. 

 
K tanci a poslechu zahrála dechovka Dvořanka pod 

vedením pana Mgr. Václava Vomáčky. 

 
Celá akce se vydařila a těšíme se na další již šestý 

ročník. 

           Eva Průchová 



Dar Nadace ČEZ 

Od Nadace ČEZ Domov Palata obdržel nadační 

příspěvek ve výši 154 113,- Kč a tyto finanční 

prostředky jsme použili na nákup sluchadel pro 

klienty, dataprojektoru a zhotovení autosedačky ve 

služebním vozidle Caddy. Jsme velmi rádi, protože 

právě nasedání a vysedání z auta při dopravě např. 

k lékařům bylo pro klienty nepohodlné, pro mnohé 

fyzicky náročné a také nebezpečné vzhledem 

k možnému úrazu. Dataprojektor je využíván 

k promítání filmů s audio stopou a je využíván 

zejména v zimních měsících nebo při špatném 

počasí, kdy klienti nemají zájem o procházku 

v parku, ale volí spíše aktivity v zařízení. 

Sluchadla jsou vhodná pro ty méně slyšící a jejich 

velkou výhodou je možnost připojení na stávající 

audio techniku.  

Nadaci ČEZ děkujeme.    Marta Dzúrová 

 



 
 

 

 



Naše první grilování. 

 

25. 4. jsme od 14.00 hod. měli na Palatě první 

letošní grilování. 

Protože nebylo úplně vhodné počasí, grilovali jsme 

v atriu a buřty jsme donesli klientům na velkou 

kulturní místnost. Na kulturní místnosti nám 

k poslechu i tanci hráli Pohodáři, které máme moc 

rádi. 

 

Navštívit nás přišla i Eva Průchová s dcerou 

Julinkou.  

 

 

 



Martin Průcha v akci ……………………….. 

 

 

 

 

Buřty všem klientům i zaměstnancům chutnaly, 

griloval pan Průcha, který se již roky na grilování u 

nás podílí. 

Pokud bude hezké počasí, můžete se těšit na další 

grilování, kulturní a společenské akce venku 

v zahradě.  

 

 

 



Návrat k tradici   

Na pozemku, který náleží k Domovu pro zrakově 

postižené Palata, se po staletí dařilo vinné révě. V 

první čtvrtině 17. století patřila zdejší vinice i se 

statkem Janu Theodoru Sixtovi z Ottersdorfu, který 

na tomto slunném svahu vinnou révu pěstoval. 

Před 123 lety zde byl postaven Domov Palata a v 

okolí domu byl postupně vytvořen rozsáhlý park.  

V loňském roce se podařilo zrekultivovat část 

pozemku na východní a severní straně areálu 

o rozloze 2600 m2. Pozemek byl vrácen domovu 

po ukončení činnosti zahradnictví. Z tohoto místa, 

které bylo po mnoho let skládkou, se odvezlo přes 

400 tun sutin a odpadků a navezeno 100 m3 

kompostu. Domov Palata zakoupil 350 sazenic 

vinné révy, které byly za pomoci dobrovolníků ze 

společnosti Vodafone, Raiffeisen Stavební 

spořitelny a České spořitelny vysázeny na svahu a 

naši klienti se již mohou na ochutnávku révy těšit. 

 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRzL735vHTAhUsBMAKHbFNC88QFghxMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.rsts.cz%2F&usg=AFQjCNHqnwgWedYxCRbXiU9lB5XuAW_O5g


Praktické maturity 

Dne 9. 5. 2017 se na Palatě uskutečnily praktické 

maturity. Maturovaly  zde dvě studentky 

Evangelické akademie – Vyšší odborné školy 

sociální práce a střední odborné školy, oboru 

sociální činnost. 

Studentky zde předem absolvovaly praxi. 

Bohužel jedna ze studentek praktickou maturitu 

nesložila  a bude ji opakovat v jiném termínu. 

Svědčí to i o náročnosti práce Pracovníků 

v sociálních službách, na kterou se musí studenti 

pečlivě připravovat. 

Děkujeme všem klientů a pracovníkům, kteří se na  

přípravě maturit podíleli. 

 



Diskusní příspěvek 

Na naší Palatě se koná na začátku každého měsíce 

setkání klientů s naším panem ředitelem, kde se též 

živě diskutuje. Zde je jeden diskusní příspěvek: 

 

Dovoluji si za nás klienty vyslovit velké díky všem 

pracovníkům Palaty za to, že v uplynulém měsíci 

dubnu jsme prožili velmi hodnotné a krásné 

kulturní programy. 

Hned 1. dubna to bylo koncertní vystoupení 

Sedláčková-Zázvorková s písněmi ze Semaforu a 

dalších ze 60. let, čímž jsme si připomínali víc než 

příjemné zážitky svých mladých let. Potom jsme se 

těšili svátečními programy letošních Velikonoc. 

Koncert v kostele sv. J. Nepomuckého na 

Hradčanech i výtečně režírovanou pomlázkou na 

Velikonoční pondělí. Mezi těmito 

kulturněspolečenskými podniky připravovaly a 

nacvičovaly skupiny našich klientů pod odborným 

vedením našich aktivistek paní Dr. Jílkové, Z. 

Nachtmannové, D. Tyrnerové a s hudebně-

odborným doprovodem panem J. Synákem na 

akordeon. A tato naše činnost slavila opravdový 

úspěch dne 3. 5., kdy se konalo u nás na Palatě 

setkání se skupinou seniorů z Telče, kteří nám 

předvedli dramatické představení o tom jak vypadá 

svatební obřad v našich česko-moravských krajích. 



Dalšími účinkujícími hosty byli žáci základních a 

speciálních škol. Všichni účinkující byli odměněni 

nadšeným potleskem.  

Odpoledne jsme pak byli všichni za naše výkony 

odměněni příjemným posezením při hudbě, tanci a 

pohoštění. 

A tak mne napadá takovéto přirovnání, že vlastně 

na té naší Palatě prožíváme takovou společenskou 

symfonii, pod taktovkou našeho pana ředitele 

s výbornými sólisty jako jsou: paní Průchová, která 

je nyní na mateřské dovolené, paní Dzúrová, paní 

Dvořáková, pan Žďárský, všechny naše 

pečovatelky, zdravotnice se zdravotníky, kteří nás 

obětavě obsluhují, naše kuchyně a jídelna nás 

zdravě stravují. Nezapomínejme ani na naše 

uklízečky a uklízeče, i s odbornými údržbáři, kteří 

mají na svědomí naše bezstarostné bydlení.  

Ještě jednou upřímné díky. 

 

        Růža Kulísková 

 

Zajímavosti z naší muzikoterapie 

V letošním roce 2017 se naše dvě hudební 

aktivistky Zuzana Nachtmannová a Dana 

Tyrnerová zaměřily na to, aby nás klienty 

seznámily se současnými mladými hudebníky. 

Tento svůj nový program nazvaly: Představujeme 



nové talenty. Dne 20. ledna nás navštívila paní 

profesorka z gymnázia, absolventka Pražské 

konzervatoře, 23 let, Lucie Wolnerová a zazpívala 

nám oblíbené písně Jar. Ježka s doprovodem 

klavíru. 24. února se nám představily paní Eva 

Svitáková, také absolventka Pražské konzervatoře 

a také maminka 4 dětí, a zahrála nám na příčnou 

flétnu vybrané skladby klasické hudby. Naši 

posluchači se takto seznámili a vychutnali si 

krásné tóny sólové flétny.  

Klavírista Pokorný, student Pražské konzervatoře 

nás navštěvuje pravidelně každou druhou středu. 

Úvodem nám zahraje solovou klavírní skladbu 

z díla za světových skladatelů. Poté nás seznamuje 

s méně známými lidovými písněmi, které se pak  

s odbornou dopomocí paní Zuzany Nachtmannové 

a s kouzelným doprovodem akordeonu, který 

mistrně ovládá náš klient pan Synák, učíme zpívat. 

A tak jsme tímto způsobem obohatili repertoár 

našeho pěveckého sboru Sluníčko. Současně se 

nám podařilo předvést jednu takovou novou a málo 

známou, ale zajímavou píseň při vystoupení před 

publikem našich hostů. Naše muzikoterapie byla 

dále obohacena hudbou známých, ale již starších 

hudebních žánrů – operet. A tak jsme si poslechli 

ze zvukových nahrávek operetu „Cikánský baron“ 

a stále oblíbenou na jevišti Národního divadla 



uváděnou operu Viléma Blodka „V studni“. 

Ovšem jak u „Cikánského barona“  tak i v případě 

opery „V studni“ předchází příjemný přednes o 

ději těchto hudebních děl. Svým příjemným 

hlasem  to uskutečnila paní Zuzana 

Nachtmannová. Na těchto hudebních pořadech se 

scházejí vždy posluchači se zájmem potěšit se a 

osvěžit svůj život krásnou hudbou, která vždy 

působí též léčivě. Proto tyto pořady patří do oboru 

muzikoterapie. 

Všichni posluchači těchto pořadů se těší na další 

hudební zážitky. 

 

        Růža Kulísková  

 

 



Kulturní a společenský program na měsíc 

červen 

1. června v  9.00 hodin 

Tancování s paní Zahálkovou 

3. června v 10.00 hodin 

Koncert duchovní hudby  

6. června v  14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje paní 

Mikešová a pan Bartoše.  

7. června v  15.30 hodin 

Vystoupení pěveckého souboru z Coloreda (USA)- 

Dua, tria+zpěv za doprovodu piana.  

Od 8.45 hod. odjezd na akci Tance v sedě do 

Kobylis. Návrat v cca 15.30 hod.  

9. června v 9.00 hodin 

Výlet parníkem po Vltavě. Odjezd v 7.45  hod. 

Návrat v cca 12.15 hod.  

10. června v 10.00 hodin 

Koncert dětského sboru Základní umělecké školy 

Vadima Petrova. 

12. června v 18.30 hodin 

Operní recitál paní Martiny Bárové (veřejná účast)  

13. června v 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 



14. června v 15.00 hodin 

Vystoupení Malé české muziky Jiřího Pospíšila. 

15. června v  9.00 hodin 

Tancování s paní Zahálkovou 

16. června v 10.00 hodin 

Klavírní koncert Jiřího Pokorného (klasická hudba) 

18. června v  14.00 hodin 

Koncert v podání paní Mikešové a pana Bartoše.  

20. června v 14.00 hod.  

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina 

Pohodáři. 

22. června v 14.00 hod.  

Srdce na dlani-v rámci programu vystoupí 

Stanislav Hložek. 

29. června v  9.00 hodin 

Tancování s paní Zahálkovou 

  

Na všechny  akce jste srdečně zváni spolu s vašimi 

přáteli a rodinnými příslušníky.     

   

 


