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Jaro 

Jaro přichází pomalu, 

jak očekávaný host. 

Vítáno všemi 

všem je pro radost. 

Země se otvírá všemi klíčí 

květy už voní v plné kráse. 

Květy jsou všude a jsou ničí 

k slunci se zvedají 

ono je hladí. 

S jarem k nám vrací se  

radostné mládí. 

 

      Růžena Janíková 

 



Nádherná oslava 102. narozenin 

 

1. března 2017 oslavila paní Antonie Svobodová 

v plné svěžesti 102. narozeniny.  Paní Tynda je 

aktuálně nejstarší klientkou Palaty – domova pro 

zrakově postižené. V mládí byla velmi aktivní 

členkou tělovýchovné jednoty SOKOL.  Pro ni 

plně platí Tyršovo heslo: „V zdravém těle – zdravý 

duch“. K narozeninám přáli nejen rodina a 

zaměstnanci Palaty, osobně popřáli také pan ředitel  

Ing. Jiří Procházka s kyticí  a jeho zástupkyně Mgr. 



Eva Průchová s velkým dortem. Při oslavě ani 

nechyběl zpěv s doprovodem klavíru a  paní Tynda 

si s chutí také zatančila.   

Přejeme všichni pevné zdraví a  hodně radosti 

do dalších let. 

 

         Anna Jílková 

 

Paní Svobodová s dcerou a vnučkou 

 



 

Blahopřání od pana ředitele Ing. Jiřího Procházky 

 

S vnučkou a paní vedoucí úseku připíjí na zdraví 



 

 

 

 



Koncert Václava Neckáře 

V pondělí  13.2. nám přišel zazpívat slavný český 

zpěvák Václav Neckář spolu se svým bratrem 

Janem a o techniku se postaral syn zpěváka Vašek 

Neckář. 

Koncert se konal ve velkém kulturním sále 

Domova, který ale ani svou velkou kapacitou 

nedostačoval počtu těch, kteří se přišli podívat a 

poslechnout si písničky, které se nám všem vryly 

do paměti.  Zpěvák nás ohromil svým stále sytým 

hlasem a energií, kterou do koncertu dával. 

Původně plánovaný koncert na půl hodiny se tak 

po neustálém aplausu protáhl až téměř na hodinu, 

kdy již tleskali a zpívali všichni. 

Po koncertě se velmi skromně vystupující zpěvák 

všem zájemcům podepsal, vyfotil se s nimi a 

zapsal se do pamětní knihy Palaty. 

Pan Václav Neckář se svým doprovodem zazpíval 

našim klientům bez nároku na honorář. 

Všichni moc děkujeme za krásný kulturní a lidský 

zážitek. 

 

        Marta Dzúrová 



 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 



Koncert na Palatě 

 

Naše Palata hostila vynikající hudební umělce – 

duo pěvkyni sopranistku paní Miriam Čížkovou a 

klavírního virtuosa pana BcA. Štěpána Slavíka.  

Paní Čížková kromě jiných pěveckých a úspěšných 

soutěží se stal laureátkou pěvecké soutěže France 

Lehára v roce 1998 v Komárně. V poslední době 

koncertuje pod švýcarskou agenturou „Scalla 

theatre“ po Evropě. Klavírista pan Štěpán Slavík 

již jako žák ZUŠ slavil úspěch v Mezinárodní 

smetanovské klavírní soutěži. 

V roce 2008 ukončil p. Slavík úspěšně studium na 

JAMU v Brně obor hra na klavír a získal titul BcA. 

V současné době působí jako učitel hudby v ZUŠ 

B. Smetany v Plzni. Zde pan Slavík vyučuje hru na 

klavír a elektronické klávesy. Je i nadále koncertně 

činný. Věnuje se především komorní hudbě a 

korepetici u nás i v zahraničí.  

Při prvním koncertu u nás na Palatě nám tito dva 

umělci paní Čížková a pan Slavík uspořádali 

koncert, při kterém nám paní Čížková zazpívala 

jednu z Biblických písní Antonína Dvořáka. Byl to 

zvlášť hluboký zážitek pro jednu naši klientku, 

která slýchala tuto píseň ve svém mládí od svého 

tatínka. Také další árie a písně tohoto koncertu 

nám všem naskytly hluboké a krásné zážitky. Na 



konce nám pan Slavík zahrál několik sólových 

klavírních skladeb. Jedna tato skladba byla „Snění“ 

od R. Schumanna, které hrávala ona naše klientka 

ve svém mládí a to o Vánocích pro své rodiče a 

sourozence. Samozřejmě i my ostatní posluchači 

jsme si z tohoto koncertu odnášeli příjemné 

zážitky.  

Oba tito hudebníci zavítali k nám na Palatu opět 

v prosinci loňského roku. Naše již dobře známá 

pěvkyně paní Čížková s klavíristou panem  

Slavíkem  nám uspořádali koncert s krásným i 

světovým repertoárem. Protože se blížil čas Vánoc 

nakonec zazněly vánoční písně, které jsme si i my 

posluchači společně zazpívali. Narodil se Kristus 

pán, Nesem Vám noviny.  

Velký dík nás všech ovšem patří těm, kdož nám 

tuto krásu zajistí. Naše milá paní Eva Průchová a 

paní Zuzanka Nachtmannová.  

Dovolujeme si ještě připojit tajné přání všech 

hudby milovných klientů: Rádi bychom se těšili na 

další koncerty. 

Děkujeme. 

 

         Růža Kulísková  

 

 

 



Velikonoce 

Velikonoce jsou křesťanskými oslavami konce 

období půstu a připomínají poslední dny Ježíše 

Krista, jeho smrt i vzkříšení, pohanská tradice se 

váže k oslavám Velikonoc jakožto svátkům jara a 

svým způsobem rovněž jakéhosi vzkříšení, 

znovuzrození a probouzení přírody. Na jaře se 

příroda budí k životu zpět po zimě. Je to období 

zeleně a veselých barev květů, slunečních paprsků 

a uvolnění po tuhé zimě. Tyto svátky oslavují i 

plodnost a nový život všeobecně, pro křesťany je 

to největší svátek v roce. Název Velikonoce je 

odvozen od Velké noci – noci, kdy vstal Ježíš 

Kristus z mrtvých. 

Velikonoce nemají jedno pevné datum, kdy jsou 

slaveny. Konají se vždy v neděli po prvním jarním 

úplňku. Velikonoční neděle pak může připadat na 

jakékoliv datum v rozmezí 22. března a 25. dubna. 

Z historie Velikonoc 

Velikonoce jsou pro křesťany nejdůležitějším 

momentem liturgického roku. Původně byly tyto 

svátky nazývány Pascha nebo Pesach - svátky 

izraelské pospolitosti. Byla to první ze tří slavností, 

která byla spojená s obětováním prvorozeného 



dobytčete ze stáda, jakožto památka vysvobození 

židovského národa z egyptského otroctví. 

Křesťané vnímají Velikonoce jako slavnost 

ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, touto 

nocí, kdy k události došlo, je Velká noc. 

O slavení Velikonoc se dočteme v Bibli, z 

biblických zápisů vyplývá, že tyto oslavy navazují 

na původní Pesach a spojují starozákonní přechod 

Židů přes Rudé moře a Ježíšovo zmrtvýchvstání. 

Názvy dnů ve velikonočním týdnu 

Velikonoční týden se nazývá týdnem pašijovým, 

jednotlivé dny v tomto týdnu mají své názvy a pojí 

se s nimi i některé pověry. 

Květná neděle: je poslední postní nedělí. Podle 

Bible v tento den přijíždí Ježíš a jeho učedníci 

oslavit do Jeruzaléma svátek Pesach. Název této 

neděle je odvozen z květů, které připomínají 

palmové větve s květy, kterými lidé přijíždějícího 

Ježíše vítali a kterými se zdobí kostely. Na 

Květnou neděli se tradovalo, že: 

 Nemá se nic péct, aby se nezapekl květ na 

stromech a ten by pak neměl žádnou úrodu. 

 Spolknout jednu až tři svěcené kočičky zajistí 

zdravý krk po celý následující rok. 



Zvyky na Květnou neděli: Svěcené kočičky se 

zastrkávaly za kříž či svatý obrázek, jinde se zase 

dávaly do sklepa. Obydlí se zametalo zelenými 

ratolestmi, aby všechna neřest tam zahynula. 

Modré pondělí: je posledním masopustním 

pondělím, název Modré pondělí je pravděpodobně 

odvozen od látky, která se ten den vyvěšovala v 

kostele. Dříve se kostely zdobily modrým či 

fialovým suknem. V tento den by se nemělo 

pracovat ani nic dělat. 

Šedivé úterý: V tento den se důkladně vymetalo a 

uklízelo obydlí. 

Škaredá středa: Říká se jí též Smetná nebo 

Sazometná, podle tradice se v tento den mají 

vymetat komíny. Podle pověry, budete-li se v tento 

den mračit, pak Vám to zůstane tak po celý rok. 

Podle Bible je Škaredá středa dnem, kdy Jidáš 

zradil Ježíše. 

Zelený čtvrtek: Na Zelený čtvrtek se naposled do 

Velikonoc rozezní zvony, říká se, že odlétají do 

Říma. Znovu se ozvou až na Bílou sobotu. Název 

čtvrtku je odvozen od toho, že se nosilo mešní 

roucho. V tento den se traduje, že je zdravé jíst 

něco zeleného, to proto, aby byl člověk zdravý po 

celý následující rok. Také se tradovalo, že kdo se 



tento den ráno omyje ranní rosou, ten má pevné 

zdraví (a krásu) na následující rok rovněž 

zajištěno. 

Kromě zeleného se doporučuje jíst na zelený 

čtvrtek i med, uchrání nás před žihadly a 

uštknutím. Med se maže na speciální pečivo, zvané 

jidáše, které má tvar provazu a připomíná provaz, 

na kterém se Jidáš oběsil, když polibkem zradil 

Ježíše. 

Na Zelený čtvrtek by se neměl nikdo s nikým 

hádat, jinak nás hádky a neshody budou provázet 

celý rok. Také bychom si rozhodně v tento den 

neměli od nikoho půjčovat, ale pokud dříve 

půjčené dnes vrátíme, pak si k nám údajně najdou 

cestu i peníze. Chcete-li mít hojnost peněz, 

zacinkejte mincemi v kapse při zvuku zvonů právě 

na Zelený čtvrtek. 

Velikonoční triduum: Vrcholem a středem 

křesťanské liturgie je "slavnost tří velikonočních 

dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně". Toto 

„třídenní" začíná večerní eucharistií na Zelený 

čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o 

velikonoční neděli. 

Velký pátek: V tento den byl podle Bible Ježíš 

souzen, odsouzen a ukřižován. Pro křesťany dnes 



platí přísný půst. Na Velký pátek se prý podle 

tradice otevírá země a vydává své poklady. V tento 

den se nemá nic půjčovat, ale ani darovat nebo 

prodávat. Na Velký pátek neperte prádlo, nemělo 

se ani pracovat na poli nebo spát v sadu. 

Bílá sobota: V tento den končívá půst, který trval 

celých předešlých 40 dní. Na bílou sobotu se v 

domácnostech uklízí, pečou se mazance a 

velikonoční beránci, zdobí se vajíčka a pletou 

pomlázky. Příprava na oslavy Velikonoc jsou v 

plném proudu. 

Pro Křesťany je tento dnem rozjímáním, v sobotu 

večer pak začínají vigilie – velikonoční bdění a tím 

se začíná slavnost Kristova, jeho vzkříšení. 

Zvláštní tradice se v tomto dni váže k ovocným 

stromům. Za jejich „probuzení" k příští úrodě se 

postřikovaly vodou, někde hospodyně během 

zvonění otírala stromy čerstvě zadělaným těstem 

mazance nebo jiného obřadního pečiva. Nejčastěji 

lidé stromy třásli. 

Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční): Pro 

křesťany jde o nejdůležitější svátek roku, je to den, 

kdy Ježíš vstal z mrtvých. V kostele se světí jídlo, 

které se pak podává u slavnostní tabule. 



Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v 

týdnu", neboli "prvního dne po sobotě" (sobota 

byla podle židovského kalendáře posledním dnem 

týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží 

stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané 

v tento den začali pravidelně scházet k 

eucharistickému "lámání chleba" ("mši svaté") a 

tento den nazvali "dnem Páně". Každá neděle v 

roce je tedy zvláštním zpřítomněním Kristova 

vykupitelského činu. 

Velikonoční pondělí (Červené): Je někdy 

nazýváno i Červené pondělí následuje po neděli 

Zmrtvýchvstání Páně. V našem prostředí je 

spojeno s nejrůznějšími zvyky a tradicemi, které 

souvisí s přechodovými rituály končící zimy a 

začínajícího jara. Tyto pondělní zvyky vesměs 

vystupují z křesťanského rámce chápání 

Velikonoc. 

V českých zemích je zvykem chodit s pomlázkou, 

ta je spletena z šesti až dvanácti vrbových proutků. 

Velikonoční mrskání děvčat jim má předat část 

jarní svěžesti a tato Velikonoční koleda, při které 

se odříkávají různé říkanky. Především na Moravě 

má tzv. mrskut silnou tradici. Odměnou pro 

koledníky jsou barvená a zdobená vajíčka a 



kraslice. Velikonoční koledování mívá v rámci 

krajových zvyklostí svá specifika.  

Velikonoční zvyky a tradice 

Tradice velikonoční pomlázky 

První zmínka o velikonoční pomlázce pochází ze 

14. století. O velikonočním pondělí se jí prý šlehali 

manželé a milenci. Ospalci byli zas časně zrána 

poléváni studenou vodou, či se do vody dokonce 

házeli, aby se probrali. 

Pletení pomlázky a koleda: Muži a chlapci si 

pletou pomlázku z vrbových proutků, na konci ji 

ozdobí stuhami a s pomlázkou vyrážejí v pondělí 

Velikonoční za ženami a děvčaty na koledu. 

Pomlázkou bývá krom spletených proutků také 

nazývána výslužka z koledování. Do různě velkých 

pomlázek z různého počtu vrbových proutků se 

vplétala barevná stuha. Malé pomlázky se nosily 

stočené v kapse, se středně velkými se chodilo na 

koledu a těm téměř dva metry dlouhým se říkalo 

obřadní pomlázky. Šleháním pomlázkou se ženám 

předává svěžest, mladost, ohebnost, mládí a zdraví. 

Svobodná děvčata chlapcům za to zavěšovala na 

pomlázky barevné stuhy. 

 

http://www.spektrumzdravi.cz/w/spektrumzdravi/cache/fotolia_80009979_xs_1600x900ms.jpg


Malování vajec 

Malovaná vajíčka dávají děvčata a ženy 

koledníkům o Velikonočním pondělí jakožto 

výslužku za koledu. Zdobená vajíčka patří k 

jedněm ze symbolů velikonočního veselí. 

K malování na vajíčka se váže už ne tolik známá 

legenda. Při svém putování Ježíš a jeho učedník 

Petr přišli do jednoho statku a žádali u hospodyně 

o kousek chleba, ta však v celém obydlí ani kousek 

chleba neměla, avšak v tu chvíli uslyšela kdákání 

slepice, tak seběhla dolů do kurníku a pohostila je 

alespoň čerstvým vejcem v teplém popelu 

upečeném. Když pocestní odešli z domu, chtěla 

poklidit ze stolu skořápky, když je však chtěla 

smést, zjistila, že ty jsou zlaté. 

Symbol vejce je symbolem nového života, 

plodnosti, životní síly, nerození, návratu jara 

bezpečí (díky skořápce) i zárodečného chaosu, ze 

kterého vzniká celý svět. 

Symbol velikonočního beránka 

Symbol beránka je velice starý, byl rozšířen již za 

dob starých pohanů. Židé beránka zabíjeli na 

paměť vyvedení Izraelitů z egyptského otroctví. V 

křesťanství je památkou Krista – beránka Božího, 

jeho nevinnosti, čistoty i poslušnosti. Beránek 



jakožto obřadní pokrm je znám již od doby 

středověku. Protože si beránčí maso nemohl 

dovolit každý, peklo se pečivo v podobě beránka. 

Tato tradice se nám dochovala dodnes. 

 

Z Internetu vybrala Eva Průchová 

 

 

 

http://www.spektrumzdravi.cz/velikonocni-recepty


Kulturní a společenský program na měsíc 

duben 

 

1. dubna v 10.00 hodin 

Koncert Duo Sedláčková Zázvůrková. Zazpívají 

písničky ze Semaforu a 60. Let.  

4. dubna v  14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.  

6. dubna v 14.30 hodin 

Recitační pořad v podání pana Brendla. Na 

programu je "Poezie po roce 1945". Pořad z děl 

básníků II. poloviny 20. století. 

8. dubna v 10.00 hodin 

Beseda s Dr. Zemanem na téma „Co je to, když se 

řekne kýč“.  

11. dubna v 14.00 hodin 

K tanci a poslechu zahraje skupina Mini Band. 

V 19.00 Galakoncert k 80. narozeninám Karla 

Štědrýho 

Odjezd na koncert do divadla Hybernie v 17.45 

hodin. Návrat v cca 22.30 hodin. 

12. dubna v 15.00 

Velikonoční koncert Malé české muziky Jiřího 

Pospíšila.  



15. dubna v 14.00 hodin 

Koncert v podání paní Mikešové a pana Bartoše.  

17. dubna od 9.00 hodin 

Velikonoční pomlázka. 

18. dubna v 14.30 hodin 

Velikonoční koncert Hudby hradní stráže v kostele 

Sv. Jana Nepomuckého. Odjezd v 13.45 hodin, 

návrat v cca 16.00 hodin.  

19. dubna v 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 

20. dubna 14.30 hodin 

Divadlo jednoho herce v podání paní Stanislavy 

Hoškové. Na programu je divadelní hra s názvem 

„Eliška Krásnohorská“.  

23. dubna od 9.00 hodin 

Canisterapeutické zkoušky pejsků na velké kultuře.  

25. dubna v 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina 

Pohodáři.  

26. dubna v 14.30 hodin 

Klavírní koncert.  

28. dubna 10.00 hodin 

Koncert pěveckého sboru a orchestru ze základní 

školy z Prahy 4.  

  

 


