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Pro budoucnost se vrátila minulost
Domov Palata má bohatou historii, dobu vzniku i
provozu Domova po dobu mnoha desetiletí a o
významných předělech minulosti byla i před
několika lety vydána kniha „Příběh Palaty“.
Autorem je pan Milan Zeman, knihu namluvil
pan Alfréd Strejček a kniha se stala pro všechny
bohatým zdrojem informací o Palatě. Je zde
kromě jiného použita i dobová fotografie kaple
Domova, nyní velkého kulturního sálu, kde je
dokumentována fotografie obrazu, umístěného
v hlavní lunetě s motivem „Krista, uzdravujícího
slepce“. Tento obraz byl původně vytvořen
pražským malířem Karlem Krattnerem (žil v době
1862 – 1926). Během 2. světové války, kdy byli
klienti z Palaty vyhnáni a budova sloužila pro
potřeby německé armády, byl obraz zničen nebo
ukraden.
V minulém roce Domov Palata požádal
restaurátora a malíře pana Tomáše Skořepu o
znovuvytvoření tohoto díla a dne 9.6. 2017 byl za
jeho účasti , účasti ředitele Domova pana Ing.
Jiřího Procházky a klientů Domova znovu
slavnostně umístěn „na své místo“ do velkého
kulturního sálu a při příležitosti mše svaté

požehnán kaplanem Martinem Chleborádem z
kostela Sv. Václava v Praze 5.
Jsme rádi, že jsme opět vrátili Palatě část dobré
historie.
Marta Dzúrová

Moje osobní vzpomínání na 120. výročí Palaty
Probudila jsem se jednoho krásného zářijového
rána a to bylo krásné v očekávání připravovaného
programu pro nás, klienty zde na Palatě. Pro mě
byl ten den sice tmavý, tak jako všechny za
uplynulé čtyři roky, ale v duchu mi probíhal
rychle míjející čas, který mi mimo jiné také
připomněl, že se opět blíží výročí založení Palaty.
V mých myšlenkách jsem se zatoulala až na
Slovensko, do mého rodného kraje. Ten se
vyznačoval svojí krásou v každém ročním období.
Z jara a v průběhu léta krásou okolních luk,
posypaných
rozličnými
divokými
květy,
nádhernými alejemi rozkvetlých voňavých
ovocných stromů, potůčkem tekoucím po straně
dědinky se zbudovanou zastřešenou studánkou
čisté pitné vody. Z jedné třetiny byla tato vesnička
obstoupená lesem, za kterým ležely mnohé další
dědinky. Velké množství ovocných stromů
vzpomínám, protože na podzim dávaly obyvatelům
do určité míry i živobytí. V zimních měsících
dělalo největší radost dětem sáňkování na okolních
kopcích pokrytých bílým třpytivým sněhem.
Život ve vesničce byl chudý, úzká políčka na
stráních obdělávaná jen kravkami nedávala
dostatečnou obživu pro větší, vícečetné rodiny.

Z tohoto důvodu se časem především mladí lidé
stěhovali za prací do větších měst jako třeba Nové
Město nad Váhom, Piešťany, Trenčín i jinam. Ze
stejných pohnutek jsem se také tak rozhodla i já a
zaměstnání jsem si našla v městě Trenčíně. Toto
město je krásné a tenkrát bylo i bohaté na
průmyslové podniky, kde jsem našla uplatnění na
celých 10 let.
Po tolika letech mi již jen zaměstnání ke štěstí
nestačilo a jako každý mladý člověk jsem se
zatoužila poohlédnout se po někom, s kým bych
mohla sdílet svůj život do budoucna. A měla jsem
štěstí a „zahleděla“ jsem se dobře, vždyť kdo by
odolal nabídce muže tenkrát vysoké štíhlé postavy,
který navíc pocházel z rodné vesnice. Ovšem bylo
to s jednou podmínkou – buď zůstat v Trenčíně
sama a nebo volit Čáslav až v Čechách ve
dvou…Po krátkém čase jsem se však rozhodla,
sbalila si své věci, zamávala rodnému kraji a
zanotovala si písničku: „ Rodný kraj, jsi pre mňa
najkrajši, jsi mojmu srdcu najdrahši, len ťeba
mam…“
Mé začátky v Čechách byly tak jako každé
začátky těžké, pochopila jsem, proč moje babička
ráda říkávala, že „všade chléb o dvou
kůrkách“…Postupně jsem ale poznala
dost
hodných lidí, ti mi pomohli v zaměstnání i

v novém domově. Mohla jsem se pak už soustředit
jen na ty pozitivní věci jako například narození mé
dcerky. Čáslav a její okolí se mi nakonec zalíbilo,
vždyť jsem zde strávila největší část svého života,
celkem 53 let! Toto město se tak stalo mým
druhým domovem.
Bohužel velký zlom v mém životě přinesl rok
2010, kdy po těžké nemoci zemřel můj manžel.
Dcera s rodinou tehdy již bydlela mnoho let
v Praze a já jsem zůstala v Čáslavi sama. Navíc po
třech letech také v mém zdravotním stavu nastala
fatální změna – přišla jsem nečekaně o zrak a
následovalo rozhodnutí, co dále …Pomocí mé,
v Praze žijící, rodiny jsme našli pro mě útočiště
v Domově pro zrakově postižené, v Palatě. Dodnes
jsem velmi vděčná všem, kteří se o mé přijetí sem
zasloužili. V měsíci říjnu, 14.10., to je tedy už
moje 4. výročí, co jsem tu s Vámi, v tomto
kolektivu.
Moje první kroky do nového prostředí, vědomí
úplné ztráty zraku a to, že budu odkázaná na
pomoc jiných nebylo pro mě nic lehkého. Hledala
jsem každý koutek, kde bych si mohla rozveselit a
podařilo se.
Tenkrát v listopadu 2013 připravilo vedení
Palaty a její zaměstnanci s podporou magistrátu
Hlavního města Prahy velkou oslavu 120. výročí

založení Palaty. Celý den probíhal ve slavnostně
vzpomínkové atmosféře, postupně jsem se tak
dozvěděla, co všechno zanechali naši předkové
nám, zrakově postiženým. Přestože byl tenkrát
listopad a venku sluníčko nesvítilo, našla jsem zde
to naše Sluníčko, kterému jsem tam poprvé
zatleskala. Díky tomu jsem se rozhodla, že i já
bych ještě mohla něčím přispět, nějakou
„piesničkou“. Zprvu jsem jen naslouchala za
dveřmi odpoledním nácvikům sboru, posléze jsem
našla odvahu a vkročila jsem dovnitř. Naštěstí
podmínkou přijetí do sboru nebyla žádná zkouška
ze zpěvu, vždyť bych možná tenkrát po letech
nezpívání dostala i nedostatečnou…Přijali mě beze
všeho, dnes tam chodím velmi ráda, myslím, že se
mi ve zpěvu daří, jsem taková ta zlatá střední cesta
– zpívám srdcem.
V následujících měsících po mém přijetí probíhala
série přednášek o dějinách Palaty a já díky své
pravidelné účasti jsem se o našem zařízení mnohé
dozvěděla.
Další radostí byly blížící se Vánoce, na
různých předvánočních akcích jsme si zazpívali
koledy, pekli vánoční cukroví i s dětmi z mateřské
školy. Dodnes na tyto děti, holčičku a chlapce,
kteří mi u pečení pomáhali, s láskou vzpomínám,
jak nám sem přinesli štěstí a radost.

Postupně jsem objevovala, kolik a jak pestrých
aktivit se mi tu nabízí: ruční práce, trénování
paměti, operní a kulturní klub, různé hudební
koncerty, divadelní představení, recitace poezie,
posezení při hudbě na kavárně, v letní sezoně
venkovní opékání špekáčků…Mimo to musím
vzpomenut na akci Srdce na dlani, protože toto
všechno se může uskutečnit právě jen díky lidem,
kteří mají své srdce pro nás na dlani. Každoročně
probíhá nominace tří nejlepších, ale podle mého
názoru jejich tu o mnoho více, i když nejsou
jmenovaní.
Můžu říct, že díky tomu všemu jsem se ani
nenadála a už jsem tu domovem 4 roky! My,
obyvatelé, jsme vděční za každé pěkné a
povzbudivé slovo a děkujeme Vám za všechno
krásné, co nám pomáhá při budování našeho
nového života zde, v našem novém domově. Pro
mne se Palata opravdu stala třetím domovem.
Emilie Boorová

Den otevřených dveří
Dne 24. 8. 2017 jsme již tradičně otevřeli dveře
veřejnosti. V průběhu celého odpoledne se mohli
návštěvníci z řad široké veřejnosti nechat provést
Palatou. Zaměstnanci návštěvníkům ukázali
například kulturní a denní místnosti, reminiscenční
místnost či rehabilitaci. Díky svolení dvou našich
obyvatelek se mohli podívat i na jeden
dvoulůžkový pokoj. Kromě samotných prohlídek
měli návštěvníci možnost doptat se na vše, co je
zajímalo, vyzkoušet si některou z pomůcek pro
osoby se zrakovým postižením, zakoupit výrobek
pocházející z našich dílen nebo si prohlédnout
projekt k výstavbě nového pavilonu.
Vyvrcholením celého dne byl již tradičně koncert
Hudby hradní stráže a pěveckého sboru Sluníčko,
složeného z obyvatel našeho Domova. Nejprve
tyto dva soubory společně uvedly několik krásných
lidových písní a následně kvintet Hudby hradní
stráže odehrál sérii písní klasických a pro velký
úspěch zařadil i další písně lidové.
Příjemným zpestřením hudebního programu se
stalo slavnostní předání obrazů darovaných
Domovu Českou spořitelnou. Jednalo se o 42
obrazů, z nichž některé již našly své místo

v prostorách Domova a některé čekají v archivu
na otevření nového pavilonu, kde budou umístěny.
Celý den proběhl v poklidné atmosféře a klienti i
návštěvníci si jej náležitě užili. Ačkoli oficiální
Den otevřených dveří je pouze jednou do roka,
naše dveře jsou otevřené neustále. Pokud vás
činnost Domova zajímá, nemusíte s návštěvou
čekat až na přes rok, rádi vám ji po domluvě
představíme.

Zámečtí výletníci
Klienti Domova Palata zase obuli výletnické boty a
vyrazili na výlet. Tentokrát jsme navštívili zámek
Hrádek u Nechanic. Cestou do Nechanic, které
jsou u Hradce Králové, jsme projeli krásnou
Prahou a také „stamilionovým“ tunelem Blanka.
Cesta na zámek byla příjemná a to hlavně zásluhou
zkušeného řidiče autobusu, který nás zavezl až
přímo k branám zámku. Nechanický zámek je sám
o sobě krásné místo a stejně krásný je zámecký
park.
Prohlídka zámku byla příjemná a velmi dobře
bezbariérově přístupná. Trvala téměř celou hodinu
a viděli jsme během ní nádherné historické
exponáty. Každý exponát má svou rozmanitou a
staletou historii. Všem doporučuji navštívit zlatou
komnatu. Je to nádherná místnost, bez které by
zámek nebyl celek.
Po prohlídce jsme se všichni naobědvali s využitím
laviček a slunečníků zámeckého cateringu. Náš
skvělý oběd jsme si však jako vždy přivezli s
sebou z naší kuchyně a jako vždy byl chutný.
Někteří pak, kromě jiných nápojů, neodolali
nabídce piva k obědu. Počasí se až výjimečně
vydařilo, bylo polojasno a příjemná teplota kolem
21 stupňů, proto se nám ani ze zámeckého nádvoří

nechtělo odejít. Na památku výletu jsme si ještě
udělali společnou fotografii všech účastníků, jeli
s námi rovněž někteří rodinní příslušníci. Celá
skupina se proto sešla přímo před nádhernou
kulisou zámku v pozadí.
Zpáteční cestou do Prahy jsme pozdravili
Bertramku našeho „božského“ Káji, tak snad naše
mávání viděl. Po dojezdu k Palatě dostal každý
klient na doplnění vitamínů jablíčko a na chuť
tatranku. Pokud také zámek Hrádek u Nechanic
navštívíte, neuděláte chybu. Děkujeme za krásný
zážitek.
Přeji hezký den Lenka Jakubcová.

Obnova vinice
Na místě, kde dnes stojí Palata, se po staletí dařilo
vinné révě. V dobách vlády Václava IV. a
Vladislava Jagellonského zde byly dokonce vinice
královské. V první čtvrtině 17. století vinice
vlastnil Jan Theodor Sixt z Ottersdorfu, jeden
z vůdců stavovského povstání proti Habsburkům.
Po jeho vyhnání ze země přešly vinice do správy
jezuitského řádu. Po zrušení řádu v roce 1773 se na
pozemku až do doby výstavby Domova střídali
majitelé z pražských měšťanských rodin a vinice
postupně zanikly.
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 následně se sem navezlo
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.
Z 350 sazenic nevzešly pouze 4. Ostatním se daří
velice dobře a rychle rostou. Dobrovolníci z České
spořitelny je opatřili podpěrnými tyčemi, aby se
mohly pořádně vytáhnout. Do ukotvování podpěr

se zapojili i zaměstnanci Palaty včetně pana
ředitele.
Doufáme, že se bude révě i nadále dařit a brzo
si budeme moci všichni pochutnat na jejích
plodech.
Marta Dzúrová

Dopolední výlet na Statek u Merlina
Ve středu 13. září navštívili obyvatelé Domova
Palata Mini zoo na Statku u Merlina, který je
v obci Chyňava nedaleko od Berouna. Statek leží
přímo v obci, je to klasické hospodářské stavení.
Z ulice má velká vstupní vrata, za nimi dvůr se
stájemi a stodolou, kterou se prochází až do
zahrady s výběhy pro zvířata. Na ní navazují přímo
přilehlé polnosti s pastvinami. Statek nese název u
Merlina a byl pojmenován po velbloudovi
Merlinovi, který tam žije od založení mini zoo.
Zvířatům se zde s láskou věnuje také sama
zakladatelka této malé zoologické zahrady, paní
Helena Cynková, která byla rovněž naší
průvodkyní. Statek bývá otevřen pro veřejnost
v létě vždy od pátku do neděle a tak při naší
středeční prohlídce bylo otevřeno pouze pro nás.
Paní Helena Cynková nás po příjezdu mile
přivítala a hned jsme se zastavili na dvoře u
nového výběhu pro surikaty. Tato malá zvířátka,
známá svým typickým postojem na zadních
nožkách při hlídkování, jsou v podstatě malé
šelmy, takže není radno na ně sahat. Viděli jsme
jejich krmení, kdy se bleskurychle vrhali na
předhozené živé cvrčky. Pohladit jsme si však
naopak mohli agamu, kterou nám paní ochotně
přinesla z terária. Hned poté bylo na dvorek

vypuštěno černé prase (prý asi 60 kilové), mělo
velmi rádo rohlíky, kterými jsme ho krmili a také
ono známé drbání. Ve dvoře byl ještě ve stáji
k vidění Skotský náhorní skot, kravička měla
dlouhou srst a rohy. Pak už jsme prošli stodolou
k výběhům a hned nakrmili klokana, ten si
pochutnával na granulích přímo z ruky. Stejně jako
kozy s kůzlaty, která byla rovněž přítulná. Na vše
dohlíželi ze svých voliér dva velcí papoušci Ara.
Jeden Ara Zelenokřídlí a druhý Ara Ararauna.
Kolem výběhu pro buvola a lamy, které si také
nenechaly ujít naše krmení, jsme postoupili až na
pastviny, kde se pase velbloud Merlin (teď
desetiletý) s velbloudicí Kamou (tříletou). Tato
nádherná zvířata mají bohatou srst, chrání je před
nepřízní počasí i v našich podmínkách a tak jsou
prý na pastvině po celý rok. Jakmile však přijdete
k ohradníku, hned přiběhnou a natahují z výšky
své dlouhé krky, aby ochutnali krmení, které jim
podáte. Na dalších pastvinách žijí koně, ovce, ale i
husy a jeden osel.
Všechna zvířata jsme si rádi nakrmili a pohladili,
neboť jsou na lidi hodně zvyklá a také čistá.
Zajímavostí mini zoo paní Heleny Cynkové je, že
její zvířátka můžete také vidět ve filmech i
například v televizních seriálech. My jsme se
s nimi v jejich domově na Statku u Merlina cítili

jako doma a to i přes silný vítr, který nám jako
jediný kazil náš pěkný výlet. Na závěr jsme si
společně slíbili, že si určitě tento dopolední výlet
zopakujeme na jaře, hned jakmile bude pěkné
počasí. Zcela jistě uvidíme další přírůstky do
zvířecí rodiny této malé zoo. Děkujeme mnohokrát
za prohlídku a přejeme s chovem hodně úspěchů.
Martin Průcha

Dobře naladěný kvartet
Bylo to pondělní odpoledne 18. září a ve velké
kulturní místnosti už byli obyvatelé, kteří se setkali
u příležitosti oslavy narozenin. Ještě však přišli i
další, neboť odpolední program pokračoval
vystoupením
kvartetu
studentů
Pražské
konzervatoře, kteří u nás pod názvem Dobře
naladěný kvartet uskutečnili jedno ze svých vůbec
prvních veřejných vystoupení. Ve složení dle
nástrojů flétna, klarinet, hoboj a fagot přednesli
celkem třináct skladeb klasických autorů a to
napříč hudebními žánry. Zazněla tak například
Mozartova Malá noční hudba, Bizetova předehra
ke Carmen, ale i Ježkův Bugatti step, či In the
mood Glena Millera. Hudební talent studentů se
nezapřel, skladby v jejich podání byly perfektní a
velice nám zpříjemnily pěkné odpoledne. Navíc i
pro tyto mladé hudebníky bylo, dle jejich slov,
vystoupení v našem Domově po hudební stránce
přínosem. Projevili zájem opět u nás vystoupit a
my budeme velice rádi, když se tak stane. Byl to
krásný zážitek, děkujeme.
Martin Průcha

Kulturní a společenský program na měsíc říjen
1. října v 10.00 hodin
Vystoupení pěveckého sboru z Jihoafrické republiky.
5. října ve 14.00 hodin
Dívčí vokální trio MAKABARA – zazní hebrejské a židovské
písně, ale i české a moravské lidové písně , spirituály a
skladby soudobých českých autorů.
10. října ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.
12. října ve 14.30 hodin
Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. Na programu
je hra „Lory Šonková“, láska Karla Hynka Máchy.
15. října ve 14.30 hodin
Pořad klasické hudby "Písně beze slov" přednese
Žofie Vokálková - flétna a Martin Fila - klavír.
16. října ve 14.00 hodin
Koncert dánské dívčí skupiny “Smørum Kirkes Ungdomskor.”
Vystoupí skupina 23 dívek, zazpívají jak kostelní tak i popové
písně.
17. října ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Bránické Duo.
19. října ve 14.30 hodin.
Další z cyklů pořadu Zůstaň tu s námi, muziko česká
s programem KOUZLO OPERETY II., aneb slavní autoři
operetky a jejich slavné melodie. Komponovaný pořad slova a
hudby, připomínající slavné melodie hudby tzv. lehčího žánru,
tj. operetky. Autoři, žijící a tvořící převážně v období I.
republiky a meziválečného období, téměř zapadli v
zapomnění, ale jejich melodie jsou, převážně starší generaci,
známy dodnes. Patří k nim Jára Beneš, Josef Stelibský,
Jaroslav Jankove, Rudolf Friml.
22. října od 9.00 hodin
Canisterapeutické zkoušky pejsků ve velké kulturní místnosti.

24. října ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.
25. října v 15.00 hodin
Koncert Malé české muziky Jiřího Pospíšila.
31. října ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina Pohodáři.

