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Nová píseň 

 

V rozbřesku slunce 

Píseň se rodí, 

Když vinař stříhá, 

Obrací zem, 

stříká i váže, 

lisuje, stáčí, 

koštuje –  

postaru. 

 

Ale když nalévá, 

natáhne s vínem 

i novou píseň. 

Její tón táhlý 

 

slunce ztratilo 

v ranním oparu 

když samo lilo 

hroznům svou mízu 

postaru. 

 

Už pijem z nového! 

Koštýřem stoupá 

s vínem i píseň 



táhlá a vlídná –  

rozjímá jen 

o dlaních vinaře 

plných jak peň.  

 

Z tvorby naší klientky paní Růženy Janíkové 

 

 

 
              V zahradě Palaty 

 



Praha a Palata poděkovala pracovníkům 

v sociálních službách 

Velmi dobře všichni víme, že práce v sociálních 

službách je velmi náročná a zcela jistě si, kromě 

jiného,  zaslouží veřejné uznání. Rada hl. m. Prahy 

podporuje již několik let konání akce s názvem 

„Srdce na dlani“, kterou organizuje Centrum 

sociálních služeb Praha a má za cíl poděkovat 

pracovníkům v sociálních službách, kteří jsou mezi 

klienty nejoblíbenější a mají tzv. „srdce na dlani“.  

Na Palatě akce probíhala formou ankety mezi 

klienty, kteří si sami nebo za pomoci dobrovolníků 

vybírali ty pracovníky, o kterých si myslí, že by 

měli být oceněni.  Každý klient označil vždy 3 

zaměstnance, které by chtěl ocenit, s tím, že udělil 

1. – 3. místo mezi třemi, které si vybral. Poté 

budou lístky vyhodnoceny.  

Slavnostní akce s vyhlášením tří pracovníků, které 

klienti Domova vybrali k tomuto ocenění, proběhla 

4.8.2016 za účasti zástupců Magistrátu hlavního 

města Prahy a Centra sociálních služeb Praha. Jako 

poděkování zaměstnancům a pro dobrou pohodu 

klientů zazpíval host odpoledne pan Bohuš Matuš. 

Zpíval především písničky Waldemara Matušky a 

Karla Gotta. Celou akci tradičně moderoval pan  

Jožka Zeman.  



A kdo že byli ti tři ocenění zaměstnanci? Abecedně 

jsou to pan Aleš Dvořáček, paní Ludmila 

Chalupová a paní Anna Mašková. Těmto 

zaměstnancům popřál pan ředitel, předal jim 

kytičku a dostali dárkovou poukázku do 

obchodního centra Nový Smíchov. Celkový vítěz 

bude znám a vyhlášen v říjnu, kdy se bude konat 

setkání všech oceněných.  

Akce proběhla v zahradě domova a všem se moc 

líbila.  

 

 
 

 



 
 

 



Volby do Výboru obyvatel 

 

V polovině srpna proběhly volby do výboru 

obyvatel pro rok 2016/2017. Celkem bylo rozdáno 

99 hlasovacích lístků, na kterých bylo 15 kandidátů 

do výboru obyvatel. Z toho každý vybíral 

maximálně 10 jmen. Voleb do Výboru obyvatel se 

zúčastnilo 50 obyvatel Domova Palata. 

Do nového Výboru obyvatel byli zvoleni 

následující klienti: 

  
1. Králová Antonie   30 hlasů úsek A 

2. Rosol Vladimír   30 hlasů úsek D 

3. Kulísková Růža   29 hlasů úsek B 

4. Veselá Růžena   29 hlasů úsek C  

5. Boorová Emilie    24 hlasů úsek B 

6. Máchová Marie   21 hlasů úsek B 

7. Neprašová Jaroslava  21 hlasů úsek A 

8. Šepsová Irena   20 hlasů úsek C 

9. Lankiewitz Ludvík  19 hlasů úsek A 

10. Mlynář Miroslav   16 hlasů úsek A 

 

 

 

 

 

 



Den otevřených dveří 

 

25. srpna proběhl v Palatě Den otevřených dveří. 

Do Palaty přišli zástupci z úřadů práce, sociálních 

odborů, z odborných škol, Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých, zájemců o 

poskytování pobytové služby i nejbližší sousedé 

Palaty.  

V odpoledních hodinách v zahradě vystoupil náš 

pěvecký sbor Sluníčko za doprovodu muzikantů 

Hudby hradní stráže. Poté následoval koncert 

kvintetu Hudby hradní stráže.  

Všechny návštěvníky jsme provedli Domovem, 

ukázali jsme jim pomůcky pro zrakově postižené a  

výrobky klientů. Po malém občerstvení jsme je 

pozvali na odpolední koncert, který se všem velmi 

líbil.  

 



 

 



Psychobiografický model péče  dle profesora 

Erwina Böhma dále pokračuje 

 

PhDr. Anna Jílková 

 

18. 8. 2016 proběhl na Palatě opět úvodní 

vzdělávací program paní PhDr. Evy Procházkové, 

PhD.  o filozofii psychobiografického  modelu 

péče dle profesora Erwina Böhma z Rakouska pro 

pracovníky v sociálních pobytových zařízeních. 

Přijeli i pracovníci z jiných domovů pro seniory, 

kde tento model péče také zavádějí. Byli zde 

z domova pro seniory z Tovačova, z Dolních 

Kralovic, z Bechyně. Proškolení o základech 

psychobiografického přístupu se dostalo i všem 

novým zaměstnancům z Palaty. Na konci 

přednášek proběhla diskuse účastníků s výměnou 

zkušeností, co se podařilo a co se dále plánuje. 

Odpoledne přijela potěšit klienty, pracovníky 

Palaty i hosty a účastníky  vzdělávání hudební 

skupina Dvořanka. Zároveň probíhalo grilování 

buřtů. Příjemnou atmosféru umocnilo nádherné 

letní počasí. 



  
Domácí s hosty  

 
Paní PhDr. Eva Procházková,PhD. s panem ředitelem Ing. Jiřím Procházkou  



 

 

 
 

 
Všem se líbilo i chutnalo ! 

 

 



Letos 21. listopadu uplyne 100 let od smrti  

Františka Josefa I. 

 

V kulturním klubu jsme si povídali o rakouském 

císaři Františku Josefu I., který je úzce spjat s 

historií našeho domova. Francisco Josephinum 

dnes Palata byla založena u příležitosti čtyřicátého 

výročí jeho vlády.  

František Josef Karel (Franz Joseph Karl von 

Habsburg) se narodil 18. srpna 1830 v 9:45 ve 

Vídni jako syn arcivévody Františka Karla 

(mladšího syna císaře Františka I.) a jeho ženy 

Žofie, bavorské princezny. Měl čtyři sourozence: 

Maxmiliána, Karla Ludvíka, Marii Annu (zemřela 

v dětství) a Ludvíka Viktora. Bylo mu přezdíváno 

Salzprinz, protože jeho matka před početím 

podstoupila léčbu v Bad Ischlu. 

Císařem se stal ve svých osmnácti letech, když 

během potlačení březnové revoluce v roce 1848 

odstoupil jeho strýc Ferdinand I. a jeho otec se 

vzdal trůnu. Od počátku spatřoval svou hlavní 

úlohu v zamezení další revoluce. Opřel se při tom 

především o armádu a církev. To, že na většině 



dobových fotografií je zobrazován v uniformě, 

však vyplývá ze skutečnosti, že v jeho době 

neexistoval civilní oděv, který by byl hodný císaře. 

V roce 1853 přežil pokus o atentát a v letní 

rezidenci v Bad Ischlu se seznámil se svou 

patnáctiletou sestřenicí Alžbětou (známá jako 

oblíbená "císařovna Sissi"). Alžběta byla druhá 

dcera bavorského vévody Maxmiliána Josefa a 

Ludoviky Vilhelmíny (dcery bavorského krále 

Maxmiliána I. a sestry Žofie, matky Františka 

Josefa). Císař se zamiloval do Alžběty a oženil se s 

ní 24. dubna 1854 v augustiniánském kostele ve 

Vídni. 

Brzy přišly na svět tři děti, po desetileté pauze pak 

čtvrté: 

Žofie (1855–1857). Zemřela ve dvou letech na 

černý kašel při cestě po Uherském království. 

Gisela (1856–1932). V 16 letech ji provdali za 

bavorského prince Leopolda a měla s ním čtyři 

děti: Augustu, Alžbětu, Konráda a Georga. 

Rudolf (1858–1889). František Josef izoloval 

korunního prince Rudolfa od státních záležitostí. 



Poté, co Rudolf směl – po opakovaných 

intervencích své matky Alžběty u císaře – ukončit 

striktně armádní vzdělání, věnoval se přírodním 

vědám. Mimo jiné spolupracoval na Brehmově 

Životě zvířat. Působil také jako žurnalista v 

liberálním tisku, samozřejmě anonymně a za zády 

svého otce. Na císařův nátlak se v roce 1881 oženil 

s princeznou Stephanií, dcerou belgického krále 

Leopolda II. V roce 1883 se jim narodila dcera 

Alžběta. V roce 1889 spáchal v Mayerlingu se 

svou sedmnáctiletou milenkou Mary Vetserovou 

sebevraždu. 

Marie Valerie (1868–1924). Vzala si Františka 

Salvátora a měla s ním 9 dětí. Díky její 

dobročinnosti jí lidé přezdívali „Anděl z Wallsee“. 

Mezi manželi později došlo k odcizení, od roku 

1885 udržoval císař vztah s herečkou Kateřinou 

Schrattovou. Po smrti syna cestovala císařovna 

Alžběta po Evropě. 10. září 1898 ji na břehu jezera 

v Ženevě zavraždil pilníkem italský anarchista 

Luigi Lucheni. 

Císař zemřel uprostřed první světové války, 21. 

listopadu 1916 ve Vídni. Po jeho smrti nastoupil na 



trůn Karel I. Pompézní pohřeb Františka Josefa I. 

byl tak zastíněn válečnými událostmi a následným 

pádem rakousko-uherské monarchie, již císař 

spojoval. 

 
císař František Josef I a císařovna „Sissi“ 



Kulturní a společenský program na měsíc říjen 

 

4. října v 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina 

Pohodáři.  

5. října v 15.00 hodin 

Pozvánka na muzikál Adéla ještě nevečeřela do 

divadla Brodway. Odjezd z Palaty v 14.00 hodin, 

návrat v cca 18.00 hodin.  

6. října v 16.30 hodin 

Vystoupení nejstarší jihočeské dechovky Babouci. 

11. října v 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Bartoš 

s paní Mikešovou. 

12. října v 8.45 hodin 

Výlet do Zoologické zahrady. Odjezd v 8.45 hodin, 

návrat v cca 12.00 hod.  

13. října v 14.30 hodin 

Další z cyklů pořadů Zůstaň tu s námi, muziko 

česká, tentokrát s programem „PRAŽSKÝ 

CHEVALIER“, k 75. výročí úmrtí Karla Hašlera. 

15. října v 15.30 hodin 

Koncert Nadace Gabriel. 

16. října od 9.00 do 16.00 hodin 

Canisterapeutické zkoušky pejsků. 

 

 



17. října v 15.00 hodin 

Koncert v podání Malé české muziky Jiřího 

Pospíšila. 

18. října v 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.  

22. října v 10.00 hodin 

Beseda s doktorem Zemanem. Jak to bylo  s 

Golemem? Víme dnes víc než  kdysi G. 

Mayrink (román  Golem), E. E.  Kisch 

(reportáž  Po stopách Golema) nebo  M. Frič ( film 

Císařův  pekař a   pekařův císař)? 

23. října v 14.00 hodin 

Koncert v podání paní Mikešové a pana Bartoše.  

25. října v 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.  

27. října v 14.30 hodin 

Divadlo jednoho herce v podání paní Stanislavy 

Hoškové. Na programu je hra s názvem „ Karolína 

Světlá“. 

30. října v 14.00 hodin 

Koncert v podání skupiny Domino. Písničky 60. a 

70. let.  
 

 

 

 

 

 



 
Kapela Pohodáři 

 
Grilování na Palatě 

 

 



 

 


