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Silvestrovská oslava 

Silvestr jsme letos společně oslavili již 29. 

prosince. Měli jsme pěkně nazdobené stoly s 

konfety, svíčky. Kdo chtěl, měl na hlavě 

klobouček. K tanci a poslechu nám přišli zahrát 

paní Mikešová a pan Bartoš. Přípitek pronesla paní 

Průchová a společně jsme si všichni přiťukli bílým 

vínem, které bylo moc dobré. Na občerstvení jsme 

si dali cukroví a výborné chlebíčky. Všichni jsme 

se dobře bavili. Někdo tancoval, ostatní si povídali 

a bylo veselo.  

Druhý den 30. prosince nám přišel osobně popřát 

do nového roku pan ředitel. Bylo to velmi milé 

setkání.  

Všem děkujeme za krásný konec roku a přejeme 

zdraví, štěstí a radost. 

 

             Klienti Domova 

 



 
 

 
 

 

 



Vánoční nadílka se nám vydařila 

 

Tak jako každý rok, i letos byli všichni naši klienti 

obdarováni vánoční nadílkou. Pracovnice Domova 

vybraly dárek pro každého „svého“ klienta 

s tématikou dle jeho představ, vzpomínek či zálib. 

Někteří dostali polštář s potiskem svého rodného 

města, svatební fotografie, člena rodiny nebo i 

zvířecího mazlíčka, kterého měli během svého 

života. Někteří uvítali termosku s potiskem, hrnek 

či plátěnou tašku s fotografií Palaty. Stejně jako 

v loňském roce, i letos patří naše poděkování za 

tyto krásné dárky společnosti CeWe Color a.s.  

Děkujeme. 

         Marta Dzúrová 

 



 
 

 
 

 

 



Můj otec 

 

Poslední lístek na větvi 

přestal se chvět. 

Vydechl naposled. 

Však vrací se  

mi znova 

táta a jeho slova… 

Když štípal písek v ráně 

kolínka rozbitého. 

Tak rád nás 

vítal u dveří – 

pohladil malé, spící, 

na židli sedět naučil 

držet tužku i lžíci. 

Brázdy rovné 

vždy leskly se –  

orané pluhem jeho. 

S květy ho země 

přijala –  

oráče znaveného.  

 

      Růžena Janíková 

 

 

 

 



8.  březen - Mezinárodní den žen 

 

Mezinárodní den žen, připadající každoročně na 8. 

března,  je mezinárodně uznávaný svátek 

stanovený Organizací spojených národů k výročí 

stávky newyorských švadlen v roce 1908.  

Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o 

nedělích, se nejdříve konaly v USA na popud 

tamní Socialistické strany USA; velké 

shromáždění za volební právo žen se konalo 8. 

března 1908 v New Yorku. Svátek žen byl poprvé 

slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou 

socialistickou stranou. Na první mezinárodní 

ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani 

v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Klára 

Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy 

ještě bez určení pevného data. 

Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven v Německu, 

Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a 

USA, mezi jeho cíle patřilo volební právo žen, od 

roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní 

solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír 

a rozvoj. 

Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce, 

zejména pod vlivem velké demonstrace 

v Petrohradě roku 1917 těsně předcházející 
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únorové revoluci, která se konala poslední neděli v 

únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. 

březnu kalendáře gregoriánského. Svátek se rychle 

rozšířil.  

Mezinárodní den žen si připomínáme i na Palatě. 

K tanci a poslechu nám přijde zazpívat paní 

Mikešová, doprovázet na akordeon a elektronické 

varhany ji bude pan Bartoš. 

 

Z internetu z Wikipedie vybrala Eva Průchová 

 

 

 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anorov%C3%A1_revoluce


Kulturní a společenský program na měsíc únor 

 

5. února v 14.00 hodin 

Koncert skupiny Domino. Písničky 60. – 70. let. 

7. února 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.  

11. února v 10.00 hodin 

Koncert v podání paní Mikešové a pana Bartoše.  

14. února v 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina 

Pohodáři.  

15. února v 14.00 hodin 

Beseda o canisterapii s panem Bendou a paní 

Irenou Soukupovou.  

16. února v 14.30 hodin 

Recitační pořad v podání pana Jaroslava Brendla. 

Pořad k 100. výročí  narození Josefa Kainara. Na 

programu je jeho Krajíc, Vlak s vězni a Český sen.  

Dále bude uvedeno dílo Viktora Dyka, který má 

letos 140 let od narození - Země mluví a Píseň noci 

29. října. 

19. února v 15.00 hodin 

Návštěva Divadla Na Fidlovačce. Na programu 

bude divadelní hra Babička v hlavní roli s Eliškou 

Balcerovou. Odjezd v 13.45 hodin, návrat v cca 

v 18.00 hodin. 

 



21. února v 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje paní 

Mikešová a pan Bartoš. 

23. února v 14.30 hodin 

Divadlo jednoho herce v podání paní Stanislavy 

Hoškové. Na programu je divadelní hra s názvem 

„Můj syn byl doktor Thomayer“.  

25. února v 10.00 hodin 

Beseda s Dr. Zemanem na téma „ Toulavé housle“ 

Jaroslav Hašek. Z redaktora Světa zvířat a 

obchodníka se psy na Smíchově světovým 

romanopiscem.  

28. února v 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha. 

 
 

 



Hosté na Palatě 

 

Dne 25. ledna se na Palatě konal koncert 

světoznámého houslisty pana Alexandra Shonerta 

za doprovodu klavíru, na který hrála jeho maminka 

paní Natalia Shonert.  

Houslista a pedagog Alexander Shonert se narodil 

na Sibiři. Od roku 1999 žije a pracuje v Praze. Jako 

uznání za přínos české kultuře mu bylo v roce 

2010 uděleno české občanství. Alexander Shonert 

vystupuje jako houslový sólista po celé Evropě i ve 

Spojených Státech. V roce 2014 Alexandr Shonert 

vystoupil s dvouhodinovým recitálem před 

naplněným stojícím sálem v jedné 

z nejprestižnějších koncertních síní v USA v 

National Gallery of Art ve Washingtonu DC. 

Jeho životním krédem je: „Hra na housle je pouze 

jeden z prostředků k dosažení 

duchovní dokonalosti. Je to filosofie a životní styl“ 

Mistr Josef Suk v pořadu České televize „Z 

metropole“ o Alexandru Shonertovi a 

jeho interpretaci skladeb A. Dvořáka říká : „Je to 

geniální kumštýř, Bohem nadaný. Byl jsem dojatý, 

protože můj slavný pradědeček si zasloužil, aby 

byl takto interpretován.“ 

Prestižní britský časopis The Strad napsal o 

Alexanderu Shonertovi: “Je obdivuhodné, že je 



ochoten využít své vlastní fenomenální hrací 

schopnosti, aby předvedl své teorie v praxi a své 

umění a odbornost otevřeně sdílel s kolegy a 

studenty velmi otevřenou formou.“ 

Kromě živých vystoupení se úspěšně věnuje také 

výuce. Je autorem originální výukové metody tzv. 

“The Shonert Technique”, která je založena na 

znalostech lidské psychologie, fyziologie a na 

práci s energií. 

Alexander Shonert vede semináře a mistrovské 

kurzy na hudebních akademiích a konzervatořích 

jak v Evropě tak v USA. Jeho rady a vedení jsou 

vyhledávány studenty a absolventy Juilliardovy 

konzervatoře v New Yorku, Jacobsovy 

konzervatoře při Universitě v Bloomingtonu v 

Indianě, Hudební školy v Milwaukee, stejně jako 

studenty mnoha hudebně vzdělávacích institucí v 

České Republice, na Slovensku, v Rakousku, 

Kanadě, Španělsku, Itálii i Singapuru. 

Na Palatu si jako hosta pozval paní Věru 

Nerušilovou. Zpěvačku, šansoniérku a herečku, 

která se narodila ve Zlíně jako Věra Soudková. 

Otec pracoval u Bati, ale po čase se rodina 

odstěhovala do Třebíče. Zpěvu se věnovala 

odmalička, na přání rodičů vystudovala 

administrativu, ovládala perfektně psaní na stroji a 

těsnopis. Touha po zpěvu ji však záhy přivedla do 



Československého souboru písní a tanců. V 

souboru potkala i svého budoucího manžela 

Zdeňka, filozofa, překladatele a básníka, který se 

tehdy živil jako tanečník. 

V roce 1962 založily čtyři kamarádky, Indra 

Střítezská, Olga Strnadová-Menšíková, Marie 

Pokšteflová a Věra Nerušilová, Inkognito kvartet, 

se kterým potom přešly do Divadla Paravan. 

Díky svému hlasu – kontraaltu zpívala šansony, 

cikánské a židovské písně. V Divadle Paravan 

zpívala staropražské písničky ve hře Všichni moji 

dědové, kde si jí všimli tvůrci televizního seriálu 

HŘÍŠNÍ LIDÉ MĚSTA PRAŽSKÉHO. Proslavila 

ji píseň Kočka ze Záběhlic z filmu SMRT 

ČERNÉHO KRÁLE. 

V roce 1973 se vydala na sólovou dráhu. Manžel jí 

dělal dramaturga a psal pro ni krásné šansonové 

texty. Kromě vlastních pořadů spolupracovala s 

mimem Jaroslavem Čejkou, vystupovala se 

zpěvačkou Martou Němcovou v dětských 

muzikálech, zpívala se Spirituál kvintetem. V roce 

1983 zemřel její manžel na infarkt a od té doby žije 

sama. Má dceru Báru, která je učitelka. 

V současné době působí v Divadle Na 

Fidlovačce, v divadle ABC, v Malostranské besedě 

v Šansonovinkách a Barování, v Balbínově 

poetické hospůdce… 



Koncert v podání všech tří umělců se nám velice 

líbil. Věříme, že se brzy opět v našem koncertním 

sále setkáme.  

 

Informace čerpány z webových stránek Alexandra 

Shonerta a Věry Nerušilové. 

 

         Eva Průchová 

 

 
 

 
 



ZORA  slaví jubileum 

 

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 se uskutečnil  na HAMU 

v sále Bohuslava Martinů  koncert ke 100. výročí 

založení časopisu Zora - časopisu pro nevidomé a 

slabozraké. 

Koncert se konal v den, kdy mají Zory svátek, 

nemohlo být zvoleno lepší datum. Zazněla hudba 

z tvorby Karla Emanuela Macana, nadaného 

nevidomého skladatele (1858 – 1925). Z jeho 

klavírní tvorby brilantně přednesla  několik 

drobnějších  skladeb Ráchel Skleničková, 

nevidomá posluchačka HAMU.  Z písňové tvorby  

zazpívala studentka Deylovy konzervatoře  Eva 

Blažková za klavírního doprovodu své učitelky.  

Tento večer byli také vyhlášeni vítězové literární 

soutěže Zory ve čtyřech kategoriích – poezie, 

próza, publicistika a humor. Ceny předával 

předseda soutěžní komise pan Rudolf Křesťan. 

Vítězné práce budou postupně otištěny v časopise 

Zora. 

V závěru večera zazněl kvartet f moll K. E. 

Macana v podání Stamicova kvarteta, což byl 

skvělý zážitek. Celým večerem provázel  pan  

Zajíc ze SONS. 



Mezi gratulanty byla i šéfredaktorka slovenského 

vydavatelství časopisů pro zrakově postižené z 

Levoče. 

Přejeme Zoře vše nejlepší  do další stovky a hodně 

spokojených čtenářů. 

                                                                                                                

PhDr. Anna Jílková 

 

 

 

 
Karel Emanuel MACAN 1858–1925, průkopník české slepecké kultury 

 

 

 

 

 

 



Informace ohledně valorizace důchodů na rok 

2017 

Od lednové splátky roku 2017 se zvýšily všechny 

druhy důchodů (starobní, invalidní, vdovecké, 

vdovské a sirotčí) vyplácené z českého 

důchodového pojištění, které byly přiznány před 

1.1.2017. Zvýšení provedla Česká správa 

sociálního zabezpečení automaticky, nebylo 

potřeba o ně žádat. O výši valorizace rozhodla 

vláda nařízením č. 325/2016 Sb., na základě 

kterého se základní výměra důchodu zvýšila o 110 

Kč, tedy z 2440,- Kč na 2550,- Kč a procentní 

výměra důchodu, která je individuální v závislosti 

na získaných dobách pojištění a dosahovaných 

příjmech, vzrostla o 2,2 %. 

 

Informace ohledně úhrad v Domově Palata na 

rok 2017 

Již třetím rokem zůstává úhrada pobytu v Domově 

Palata bez navýšení. Úhrada za ubytování a stravu 

činí na 2 lůžkovém pokoji denně 336,- Kč (bydlení 

176,- Kč a strava 160,- Kč), měsíčně tedy 10 080,- 



Kč. Na 1 lůžkovém pokoji denně 363,- Kč (bydlení 

203,- Kč a strava 160,- Kč), měsíčně tedy 10 890,- 

Kč (viz tabulka č. 1). Vratka za stravu při 

celodenní 24 hodinové nepřítomnosti v Domově 

činní 85,- Kč.  

Tabulka č.1 

 Bydlení 

den/měs 
Strava 
den/měs 

Celkem 

denně 
Celkem 

měsíčn

ě 

jednolůžkový 203,- /6.090,- 160,- /4.800,- 363,- 10.890, 

vratka/den 0,00 85,-   

     

dvoulůžkový 176,- /5.280,- 160,- /4.800,- 336,- 10.080, 

vratka/den 0,00 85,-   

     
 

         Jakub Žďárský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


