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Morava 
 
Moravo malovaná, 
družičko vyšívaná, 
svatební koláčky 
rozdáváš ráda 
v zahrádce voňavé: 
„Vemte si, poďte…“ 
A vína naleje 
šohaj s kasárkama. 
 
Moravo průzračná, 
utíkáš rákosím 
z Hradišča přes pole 
jak mládí k muzice 
do Veselí 
 
a potom dál. 
Ocúny na lukách 
hlavičky zvedají 
o trávu zvoní 
s dusotem koní 
když jede král. 
 
Z tvorby naší klientky paní Růženy Janíkové 
 
 



Mezinárodní den nevidomých 
 
13. listopadu je věnován na památku výročí úmrtí 
zakladatele systematického vzdělávání 
nevidomých pana Valentina Haüy (1745 – 1822), 
který vyučoval na Národním institutu pro slepou 
mládež v Paříži.  
Písmo Valentina Haüy bylo pro nevidomé velmi 
obtížné, čtení knih velmi náročné a jejich 
informační hodnota velmi nízká. Písmo 
neumožňovalo nevidomým jím také psát. Proces 
vytváření knih je příliš komplexní a zahrnuje 
vytlačování písmen do mokrého papíru pomocí 
měděného drátu.  
Na Národní institut jako žák nastupuje Louis 
Braille (1809 – 1852), zakladatel abecedy pro 
nevidomé běžně užívané k zápisu písmen, not, 
matematických rovnic i jiných sdělení. Loius 
Braille se narodil  v městečku Coupvray nedaleko 
Paříže v rodině kožešníka a sedláře jako čtvrté a 
nejmladší dítě. Od dětství si rád hraje v otcově 
dílně. V roce 1811 si vrazí do oka šídlo z otcovy 
dílny. Následnou infekci chlapec přežije, ale do 
dvou let oslepne úplně. Na přání rodičů se účastní 
normální výuky v obecné škole a učí se 
posloucháním. Díky svým vynikajícím výsledků 
získává stipendium ke studiu na Národním institutu 



pro slepou mládež v Paříži. Zde ho velmi  ovlivnil 
Charles Barbier, voják a vynálezce tzv. nočního 
písma, které se sestává ze soustavy vytlačených 
teček. Braille je jím fascinován a umane si, že 
písmo vylepší. Za tři roky svému slibu dostojí. 
Toto písmo vymyslel v pouhých dvanácti letech. 
Během let Braille své písmo upravuje i pro zápis 
matematických výrazů a not, sám je nakonec 
vášnivým hráčem na varhany a cello. Vedení 
Národního institutu jeho snahy nepodporuje. Jeden 
z ředitelů, doktor Pignier, je dokonce za přeložení 
knihy o historii do Braillova písma vyhozen. 
Celosvětového rozšíření a proslavení svého 
vynálezu už se Louis Braille nedočká. Dva roky 
předtím, než jeho soustavu teček a mezer institut 
na nátlak studentů konečně adaptuje, umírá na 
tuberkulózu. 
 
Z časopisu Epocha 9/2016   Eva Průchová 
 
 
 
 
 
 
 



Počítačový program přístupný pro seniory - 
Senior Guide  
 
Senior Guide je jednoduchý pomocník při práci s 
počítačem - s jeho pomocí může s počítačem velmi 
rychle a snadno začít pracovat každý a bez 
zvláštních nároků na počítačové znalosti nebo 
dovednosti. 

• Snadná obsluha: celý program lze ovládat pomocí 
několika kláves. 

• Obsahuje všechny základní úlohy běžně 
prováděné s počítačem: práce s texty, internet, 
email, telefon a některé další. 

• Požadovanou úlohu si uživatel volí z 
jednoduchých nabídek - vůbec nepracuje v 
grafickém prostředí. 

• Všemi úlohami uživatele provází hlasový výstup, 
velikosti zobrazení je nastavitelná. 

• Díky snadné obsluze je program vhodný i pro 
uživatele s poruchami jemné motoriky. 

V programu se neztratíte:  

Senior Guide se ovládá pomocí přehledných 
textových nabídek, takže uživatel nepracuje ve 
složitém grafickém prostředí systému Windows. 
Vše, s čím se v programu Senior Guide setkáte, 
přečte hlasový výstup. 



Vše v jednom balíčku 
Senior Guide nabízí vše, co uživatel od počítače 
pro domácí použití očekává - není nutné dokupovat 
další aplikace. 

Další klíčové vlastnosti programu 
• Snadná obsluha: při pohybu po nabídkách 

vystačíte jen se čtyřmi klávesami - Enter, Escape 
a šipkami nahoru a dolů; nemusíte používat myš. 

• Velmi dobře zpřístupněné prostředí s přirozeně 
znějícím hlasovým výstupem a s možností 
nastavit velikost textu, barvy a vzhled 
uživatelského prostředí. Ideální řešení pro ty, 
kteří na počítači nikdy nepracovali. 

• Rychlý zácvik: s programem se naučíte pracovat 
opravdu brzy a velmi snadno. Nemusíte si 
pamatovat složité klávesové kombinace, jen 
poslouchejte a postupujte podle jednoduchých 
instrukcí programu. 

• Práce v českém prostředí: program je zcela 
přeložen. 

• Nápověda na dosah: po stisku klávesy F1 vždy 
dostanete radu, jak dál. 

Součástí programu je 
• Jednoduchý textový editor (plně ozvučený), 

který umožňuje číst, psát a tisknout textové 
dokumenty. 



• Přístup k internetu: prohlížeč, internetová rádia, 
sledování a čtení novinek. 

• Komunikace: elektronickou poštou (zprávy není 
nutné psát, lze odeslat i zprávu namluvenou), 
telefonování. 

• Správa osobních záležitostí: adresář, kalendář, 
diktafon. 

• Správa osobních financí: peněžní deník. 
• Práce s multimédii: přehrávání hudby i videa z 

CD, DVD. 
Předpokládaná dovednost  
Žádné zvláštní počítačové znalosti nebo 
dovednosti se nepředpokládají. 
 
Volitelné příslušenství nebo související produkty  
Speciální klávesnice pro ovládání programu (s 10 
až 15 velkými tlačítky - dle dohodnuté 
konfigurace). Program lze ovládat z běžné 
klávesnice, speciální klávesnice je vhodná jen pro 
uživatele, kteří trpí motorickými problémy a 
standardní klávesnici používat nemohou. 
 
Prosím zájemce, kteří se chtějí blíže seznámit 
s programem a využívat ho, ať se nahlásí Evě 
Průchové, která zajistí proškolení. Program je pro 
klienty přístupný v kanceláři psychologů. 
 



Oslava Palaty 
 
Dne 24. Listopadu Palata slavila již 123 let od 
svého otevření. 
Mezi hosty na Palatě jsme přivítali Bc. Lukáše 
Herolda – místostarostu městské části Prahy 5 a 
JUDr. Petra Lachnita – radního městské části 
Prahy 5. 
Palata po celou dobu své existence poskytuje 
sociální služby lidem se zrakovým postižením. S 
celou historií Palaty se můžeme seznámit 
na besedách pana dr. Zemana, který na Palatu 
pravidelně dochází.  
Palatě k jejím narozeninám, v úvodním slovu, 
popřál ředitel Domova ing. Jiří Procházka. Poté 
vystoupili účinkující se svým programem.  
Palata měla již od počátku své existence svoji 
hymnu. Tu nám zazpívali sólisté chrámového 
sboru katedrály Svatého Víta paní Marie 
Matějková  a Jakub Hrubý a doprovázel  je 
sbormistr a varhaník sboru Katedrály Svatého Víta 
pan Josef Kšica. Poté si společně zazpívali s naším 
pěveckým sborem Sluníčko, který si  připravil řadu 
krásných lidových písniček. Sbor vede paní 
Zuzana Nachtmannová, na klavír doprovázela paní 
Dana Tyrnerová, na harmoniku sbor doprovázel 
pan Jiří Synák.  



Na závěr vystoupil umělec, jeden ze zakládajících 
členů divadla Semafor, zpěvák, konferenciér, 
podnikatel a herec pan Karel Štědrý. Společně 
s ním jsme si zazpívali písničky jako je Pramínek 
vlasů, Mám malý stan, Potkal potkan potkana a 
další.   
Ke každé oslavě patří dobré jídlo a pití. To si pro 
nás připravili naši kuchaři. Po výborném 
občerstvení nám k tanci a poslechu zahrála kapela 
Domino.  
Celý slavnostní den probíhal v dobré náladě a 
všem se oslava moc líbila.  
 

 



 
 

 



Rozsvícení vánočního stromu na Palatě 
 
Jako každý rok  i letos jsme rozsvěcovali vánoční 
strom před Palatou i uvnitř. Akce probíhala ve 
vestibulu Domova a byl to první vánoční koncert.  
Zazpívat nám přišel známý muzikálový zpěvák 
Bohuš Matuš, který uvádí hity z dílny Karla 
Svobody a dalších, zpívá písně Karla Gotta a 
Waldemary Matušky. Spolu s ním nám přišla 
zahrát na saxofon Petra Rézová. Celou akci 
moderoval pan Jožka Zeman.  
Po krásném koncertě, který byl zakončen 
písničkou Vánoce, vánoce přicházejí, jsme 
rozsvítili oba stromečky.  
Pro doladění vánoční atmosféry nám venku před 
Palatou a poté ve vestibulu, zahrál koledy na 
flašinet pan Všetečka.  
Děkujeme všem účinkujícím za jejich hezká 
vystoupení a přejeme všem krásný adventní čas. 

 



 
 
 

 
 



 
 

 



Kulturní a společenský program na měsíc 
prosinec 

 
4. prosince v 14.00 hodin 
Vánoční koncert v podání paní Mikešové a pana 
Bartoše. 
5. prosince v 9.00 hodin 
Mikulášská nadílka. 
6. prosince v 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina 
Pohodáři.  
8. prosince v 14.30 hodin 
Koncert v podání skupiny Pražský Tamburaši. 
9. prosince v 16.00 hodin 
Koncert Hudby hradní stráže v Chrámu svatého 
Víta. 
10. prosince v 14.00 hodin 
Koncert pěveckého sboru. 
11. prosince v 10.00 hodin 
Koncert v podání Bránického dua. 
13. prosince v 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 
14. prosince v 14.30 hodin 
Rybova mše vánoční v podání členů Státní opery.  
15. prosince v 9.00 hodin 
Pečení vánočního cukroví s dětmi z mateřské 
školky Duha.  



16. prosince v 10.00 hodin 
Záchranná stanice pro volně žijící živočichy 
Penthea nám představí program s názvem 
„Tajemné sovy“. V programu nás seznámí 
s většinou druhů evropských sov, stylem a 
zajímavostmi z jejich života. Během povídání 
budou sovy létat v prostoru. Možnost si sovu 
pohladit. 
17. prosince v 14.00 hodin 
Vánoční koncert v podání operní pěvkyně M. 
Červinkové. 
18. prosince v 14.00 hodin 
Koncert v podání skupiny Domino. Písničky 60. A 
70. let + vánoční koledy. 
19. prosinec v 15.00 hodin 
Se svým vánočním programem přijde Malá česká 
muzika Jiřího Pospíšila. 
20. prosince v 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.  
21. prosince v 14.00 hodin 
Beseda s panem Miroslavem Popelkou z Ústavu 
pro archeologii FF UK na téma „Setkání s Venuší 
a s lovci mamutů.“ 
22. prosince v 14.00 hodin 
Vánoční besídka. Vystoupí pěvecký sbor domova 
Sluníčko. Na harmoniku zahraje klient našeho 
domova pan Synák.  



23. prosince v 9.00 hodin 
Vánoční nadílka. 
24. prosince v 10.00 hodin 
Koncert světoznámého houslového virtuóza pana 
Alexandera Shonerta v doprovodu klavíru, na který 
hraje jeho maminka. 
27. prosince v 14.00 hodin 
Koncert v podání Bránického dua. 
29. prosince v 14.00 hodin 
Oslava Silvestra. K tanci a poslechu zahraje pan 
Bartoš s paní Mikešovou. 

 
 
 

 



Historie vína a Svatomartinské víno 
 
V listopadu jsme si v kulturním klubu povídali o 
víně, jeho odrůdách a dalších zajímavostech. 
Vzhledem k tomu, že klub se konal 11. listopadu, 
své místo si v něm našlo i víno Svatomartinské. A 
protože ve víně je pravda, tak jsme s chutí jedno, 
těsně před 11 hodinou, společně ochutnali.  
 
Historie vína 
První zmínky o víně pochází z doby staré více než 
40 milionů let. Dokazují to nalezené fosilie keřů 
vinné révy, které byly objeveny na severní 
polokouli. Traduje se, že člověk už tehdy poznal 
opojné účinky zkvašené šťávy z těchto bobulí. 
Pěstování révy a lisování šťávy bylo zaznamenáno 
v egyptských hieroglyfech asi 2400 let před naším 
letopočtem. V té době lidé pěstovali něco mezi 6 – 
8 odrůd. Víno se ze starého Řecka dál šířilo do 
jižních zemí Evropy, Římané jej pak rozšířili do 
celé Evropy.  
Název „víno“ vznikl z latinského „vine“, které je 
odvozeno od latinského slovesa „viere“, což 
znamená vinout se. Mnoho kultur má odlišné 
názory na původ vína. Například v Bibli je 
uvedeno, že první vinici vysadil Noe, zatímco v 



řecké mytologii to byl bůh Dionýsos, který víno 
objevil. 
 
Historie vína v České republice 
Vinařská historie České republiky zachází až do 3. 
století po Kristu, kdy ho k nám přinesli již výše 
zmiňovaní Římané. O rozšiřování vinné révy se v 
Čechách zasloužila kněžna Ludmila. Mohutný 
rozvoj vinařství nastal ve 13. století, kdy se začala 
formovat největší vinařská centra v Čechách i na 
Moravě (Mikulov, Znojmo, Praha, Litoměřice, 
Most, Mělník). Císař Karel IV. dokonce vydal 
nařízení o zakládání vinic a jejich osvobození od 
daní. 

 
 



Svatomartinské víno 
 

Svatomartinská vína jsou první vína ročníku, se 
kterými si podle tradice můžete přiťuknout poprvé 
na sv. Martina 11. listopadu v 11 hodin. 
Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála 
pouhých pár týdnů, ale za tuto dobu už stačila 
získat svůj osobitý charakter. 
Vína, která se prodávají pod společným označením 
Svatomartinské (logo svatého Martina na bílém 
koni) na etiketě, musí splňovat požadovaná 
kritéria. 
 
Kvalitu a senzorické vlastnosti (barvu, aroma, 
chuť) musí každoročně schválit odborná komise. 
Až po tomto úspěšném hodnocení mohou vinaři 
dodávat na trh svá vína pod známkou 
Svatomartinské. Láhve musí být také označeny 
společnými záklopkami či šroubovými uzávěry se 
značkou "Svatomartinské". 
 
Pod značkou SVATOMARTINSKÉ lze vyrábět 
pouze vína raných odrůd: 
 
•Bílé víno: Müller Thurgau, Veltlínské červené 
rané, Muškát moravský 
•Červené víno: Modrý Portugal a Svatovavřinecké 



•Růžové víno, klaret: Modrý Portugal, 
Zweigeltrebe a Svatovavřinecké 
 
Abyste si však mohli vychutnat přirozenou svěžest 
mladého vína, měli byste jej spotřebovat 
nejpozději do jara, poté víno může ztratit svoji 
výjimečnou chuť i svěžest. 
 

 
 

         Kulturní klub 
 



Mikuláš na Palatě 
 

 
 

 



V Palatě už je připravený 
nazdobený stromeček, 

ať je láska, štěstí a zdraví 
ten nejkrásnější dáreček. 

 
Vážení a milí klienti, zaměstnanci a přátelé Palaty, 
 
za redakci časopisu Zpravodaj Vám přeji 
krásný adventní čas, kouzelné Vánoce plné 
klidu, pohody, zdraví a úsměvů. 
 
Do nového roku 2017 přeji hlavně zdraví, klid, 
porozumění a dobrou náladu. 
 
Krásný čas Vám přeje Eva Průchová 

 



 
 


