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Exkurze St. Pölten 

Ve čtvrtek 12. října v brzkých ranních hodinách 

vyrazila skupina 33 zaměstnanců našeho Domova 

autobusem na dvoudenní exkurzi do dvou 

spřátelených Domovů pro seniory. V řadách 

cestovatelů byli zaměstnanci z kuchyně, prádelny, 

přímé péče, aktivizace, zdravotní sestry, 

rehabilitace, sociální pracovníci, vedoucí úseků, 

účetní, pan doktor, personalistka a pan ředitel.  

První zastávkou byl Domov pro seniory v Bechyni. 

Tím nás provedla samotná paní ředitelka Mgr. 

Sakařová. Byli jsme seznámeni s historií Domova, 

provozně technickými parametry a filosofií 

v přístupu k péči o obyvatele. Ta vychází, stejně 

jako u nás na Palatě, z biografické koncepce péče. 

Každý náš zaměstnanec z daného oboru měl také 

možnost konzultovat své profesní poznatky 

s kolegy Domova v Bechyni.  

Po této exkurzi jsme poobědvali v motorestu za 

Bechyní a přesunuli jsme se do krásného 

jihočeského městečka Třeboň. Zde jsme se 

ubytovali v hotelu Svět u stejnojmenného rybníka. 

Odpoledne jsme zavítali do domu Štěpánka 

Netolického, kde sídlí expozice věnovaná 

Třeboňskému rybníkářskému dědictví. Po večeři 

v hotelu byl individuální program. 



Druhý den brzy po snídani jsme vyrazili směr 

Rakousko do městečka Saint Pölten vzdáleném asi 

60 km od Vídně. Zde jsme absolvovali exkurzi v 

Domově pro seniory St. Elizabeth místní farní 

charity. Tento Domov je akreditován prof. 

Erwinem Böhmem, zakladatelem 

psychobiografického modelu péče o seniory. Zde 

jsme se sešli i s paní PhDr. Evou Procházkovou, 

která je garantem tohoto modelu péče v ČR. 

Uvítala nás ředitelka Domova Daniela Kaufmann. 

Domovem nás provedl vrchní ošetřovatel Andreas 

Dockner, druhou skupinu jeho kolegyně ze 

Slovenska. Myslím, že jak přístup, tak i prostředí 

evokující komunitní bydlení, kombinované 

s individuálním přístupem k jednotlivci, v nás 

zanechalo hluboký pozitivní dojem. Příjemnou 

tečkou byl neplánovaný vynikající oběd v tomto 

Domově, při kterém jsme neformálně diskutovali s 

kolegy úskalí naší práce. 

Na zpáteční cestě jsme ještě jednou, tentokrát 

plánovaně, poobědvali kousek za hranicemi 

v Halámkách a poté jsme již svižně jeli domů do 

Prahy. 

Chtěl bych jménem všech účastníků poděkovat 

všem organizátorům této podnětné exkurze, která 

nás neobohatila pouze profesně, ale také utužila 



vztahy mezi námi zaměstnanci. Děkujeme a těšíme 

se na další podobnou akci. 

              Jakub Žďárský 

 

 



Děti – naše radost 

V průběhu měsíce je nám poskytnuta účast na 

různých kulturních akcích a každý má možnost 

výběru, čeho se chce zúčastnit. 

Dne 19. 10. tohoto roku mě zaujalo setkání s dětmi 

z mateřské školy v Košířích. Na velké kulturní 

místnosti se sešlo několik klientů. Za chvilku se 

ozvaly krůčky a dětské hlásky. Děti si našly místo 

mezi námi a následoval program, který vedla naše 

aktivizační pracovnice paní Hanka. V teoretické 

části své přednášky vysvětlila význam našeho 

zařízení pro zrakově postižené lidi - hlavně starší a 

přestárlé, kteří potřebují pomoc jiných. Děti 

pozorně naslouchaly a občas se ozvaly jejich 

hlásky, že mají babičky nebo dědečky, kteří také 

nevidí nebo chodí pomocí hůlky. Také měly různé 

zvídavé dotazy např. jaké hračky jsme měli my, 

když jsme byli malí…Na to jim moc pěkně 

odpověděla paní Kulísková. Že hraček bylo za 

našeho dětství velmi málo a často jsme si je sami 

doma ba i ve školce vyráběli. 

Druhá část programu byla pro děti zajímavější – 

prakticky si mohly vyzkoušet pomůcky, které naši 

klienti používají. Např. brýle, naslouchadla, hůlky, 

vozíky. Největší radost měly, když se mohly 

povozit na vozících. V závěru je paní Hanka 



poučila, aby byly na sebe opatrné, protože každý 

úraz zanechává následky a někdy i na celý život. 

Protože byl pokročilý čas k obědu, paní Hanka jim 

poděkovala, že nás přišli navštívit,  a děti nám na 

závěr zazpívaly písničku „Pásla ovečky v zeleném 

hájíčku“ a my jsme zpívali s nimi. Po jejich 

odchodu zůstalo v sále chvíli ticho a my jsme se 

zamysleli nad jejich budoucím životem, aby byl 

šťastný… 

             Emilie Boorová 

 

 

 

 



Poslední grilování 

V úterý 26. září proběhlo na Palatě poslední letošní 

grilování. Z důvodu sychravého a větrného 

podzimního počasí akce proběhla uvnitř Domova 

na velké kultuře. K poslechu, k občerstvení a 

hlavně k výborným Davelským párkům nám již 

tradičně zahrála country skupina Pohodáři. Párky 

se grilovaly pod „taktovkou“ pana pokladního 

Průchy v atriu na úseku A. S pomocí kuchyně byly 

rozneseny všem obyvatelům po Domově. Moc 

nám chutnaly a těšíme se po zimě na další, první, 

tentokrát jarní pokračování… 

Jakub Žďárský 

 

 



Vladimír Pecháček, alias Šlapeťák 

Vladimír Pecháček, alias Šlapeťák, vystoupil se 

svým programem v našem Domově Palata 

v pondělí 6. listopadu. Vězte, že se mu „šlapeťák“ 

jenom tak nepřezdívá, on je totiž skutečným 

členem vyhlášené kapely Šlapeto, která začínala 

v roce 1989 pod názvem Raz, dva, tři Šlapeto a po 

reorganizaci dnes funguje pod názvem Patrola 

Šlapeto. Zřejmě nejenom při vystoupení u nás si 

posluchači nejdříve mysleli, že Vladimír je takový 

ten dřívější malý klučík, který kdysi s kapelou 

zpíval ono klasické Ručičky nebojte se… Mýlka, 

to byl Robert Papoušek, který se dnes již věnuje 

především hudbě jiného žánru. Vladimír Pecháček 

je chlap jak hora a se svým typickým červeným 

šátkem kolem krku zůstává stále ve Šlapetu. Mimo 

to vystupuje se svým programem sólově s kytarou 

anebo také v duu s harmonikářem, kde také hraje 

na housle. 

U nás v ono zamračené odpoledne 6. listopadu 

rozezpíval a roztleskal celou kulturní místnost. 

Nejprve jsme slyšeli několik staropražských písní, 

právě z repertoáru Šlapeta, které pozvedli náladu 

obecenstva. Ale když poté Vladimír pokračoval 

nádherným přednesem souboru písní od Karla 

Hašlera, kde zaznělo Po starých zámeckých 

schodech, Pětatřicátníci, Holka od Odkolků, nebo 



píseň Tulák, chytil nás doslova za srdce. A většina 

z nás v sále si ráda zazpívala tyto „hašlerky“ s ním. 

Přidal ještě trochu z jiného soudku písničky z filmů 

„pro pamětníky“ a filmových pohádek. Zaznělo 

milé Jen pro ten dnešní den, ale i rázné Dejte mu 

zahrát, pane inšpektóre. Z pohádky Princezna se 

zlatou hvězdou pak hit Josefa Zímy- Prstýnek 

něžný dala mi. 

Vladimír Pecháček nám tak udělal velikou radost a 

pozvedl náladu, tak, jak jen hudba dokáže. O všech 

písničkách nám také mezi zpěvem zajímavě 

vyprávěl, jak vznikly a také něco o životě autorů a 

podobně. Vladimír hudbu miluje upřímně celým 

srdcem, to člověk pozná už jen z hovoru s ním, a 

velice rád přenáší jejím prostřednictvím dobrou 

náladu na ostatní. Závěrem nám slíbil, že u nás 

opět velice rád vystoupí a my ho rádi uvítáme 

v březnu příštího roku ještě uvnitř v kulturní 

místnosti. V plánu je však v létě také venkovní 

vystoupení v duu ještě společně se zmíněným 

panem harmonikářem a to je příslibem velice 

pěkného odpoledního posezení s točeným pivem a 

grilovaným buřtem, co říkáte…  

 Martin Průcha 

 

 





Oslava Dne Palaty 

 

23. listopadu jsme v krásném prostředí našeho 

Domova Palata, oslavili již 124 let od jeho 

otevření.  

Na oslavě se sešli klienti, zaměstnanci současní i 

bývalí, přátelé Palaty a významní hosté, mezi které 

patří radní hlavního města Prahy pro sociální 

oblast pan Daniel Hodek.   

V úvodu všechny přivítal ředitel Domova pan Jiří 

Procházka, který nás ve svém proslovu seznámil 

s koncepcí Domova, poděkoval zaměstnancům za 

jejich práci a Palatě popřál, aby i nadále 

prosperovala. 

Poté moderátorka Eva Průchová předala slovo 

radnímu hlavního města Prahy Danielu Hodkovi, 

který poděkoval panu řediteli za jeho práci a 

přístup k zaměstnancům a klientům. 

Na začátku kulturního programu zazpívali členové 

chrámového sboru katedrály Svatého Víta paní 

Marie Matějková,  Jakub Hrubý a Zuzana 

Nachtmannová hymnu Palaty.  Na klavír je 

doprovázel  sbormistr a dirigent sboru Katedrály 

Svatého Víta Mgr. Josef Kšica. Po hymně Palaty 

zazněl chorál Poděkování a tři pijácké písně.  

Již tradiční a nedílnou součástí každé oslavy je 

pěvecký sbor Domova Palata Sluníčko. Zazpívali 



nám devět lidových písní ze všech koutů naší 

země.  Sbor vede paní Zuzana Nachtmannová, na 

klavír je doprovází dobrovolník Jiří Pokorný a na 

harmoniku hraje pan Jiří Synák. Pěvecký sbor měl 

velký úspěch. Děkujeme paní Zuzaně 

Nachtmannové a všem členům sboru. 

Na závěr programu vystoupily dvě umělkyně, 

televizní a rozhlasová moderátorka, herečka a 

zpěvačka, která působila v Divadle Semafor i 

v Divadle Rokoko paní Pavlína Filipovská a paní 

Miluška Voborníková, bývalá zpěvačka Divadla 

Semafor, která spolupracovala  s Miloslavem 

Šimkem a Jiřím Grosmanem, Petrem Spáleným a 

skupinou Apollobeat.    

Umělkyně vyprávěly o svém působení v divadle 

Semafor a zpívaly známé písničky, které jsme si  s 

nimi mohli zazpívat.  

Na závěr moderátorka poděkovala všem 

účinkujícím,  hostům a všechny pozvala na raut, 

který připravili zaměstnanci stravovacího provozu.  

Po občerstvení večer pokračoval v kulturním sálu, 

kde k tanci a poslechu zahrálo duo Domino. 

Oslava se vydařila a již nyní se můžeme 

připravovat na další již 125. výročí otevření 

Domova.  

                      Eva Průchová 

 



 
 

 
 



Zkoušky terapeutických psů na Palatě 

 

Dobře vychovaní a vycvičení pejsci 

dělají radost nejen dědečkům a 

babičkám v Domovech pro seniory, 

ale i dětem v nemocnicích, mentálně postiženým 

lidem a lidem, kteří z nejrůznějších důvodů 

nemůžou být doma se svými blízkými.  

Každý pejsek ale nemůže do těchto zařízení 

docházet. Správný terapeutický pes musí, i se 

svým páníčkem, složit tzv. Zkoušku terapeutických 

psů. Tím prokáže, že se umí dobře chovat, 

poslouchat a že kontakt s lidmi je mu příjemný. 

Nezáleží na tom, jestli je pejsek malý nebo velký, 

jakou má barvu srsti, jestli má průkaz původu nebo 

je voříšek, ale na tom, jakou má povahu. 

Proto se vždy jednou za půl roku, na jaře a na 

podzim tyto zkoušky konají. A to právě tady na 

Palatě. Od jara 2013 do podzimu 2017 je už 

složilo, přes jejich velkou náročnost, 64 týmů z 

celkově 75 přihlášených. Věřím, že další úžasní 

čtyřnozí přátelé ji složí na jaře 2018. 

Vždyť hebká psí srst je tak příjemná na dotek, psí 

oči se umí krásně dívat a psí jazyk umí tak 

příjemně masírovat. A co teprve, když si k nám 

lehne do postele! Panečku, ten hřeje!  

             Irena Soukupová - pořadatel, canisterapeut 



 

 
 

 
 



Milá návštěva dětí z Mateřské školky 

 

Milá návštěva dětí z blízké Mateřské školy Pod 

Lipkami s vystoupením jejich sborečku Veselé 

zpívání se uskutečnila v pondělí 13. listopadu 

dopoledne. 

Zmíněná školka se nachází v klidné vilové čtvrti v 

Praze 5. Vznikla v lednu 2001 sloučením více 

mateřských škol. Je pětitřídní, rozdělená do dvou 

budov, vzdálených od sebe cca 500m. Tři třídy 

Mateřské školy najdete v ulici Nad Palatou 613, 

dvě třídy v budově Pod Lipkami 5. 

Děti si pod vedením paní M. Tomkové pro nás 

připravili program složený z dětských písniček, 

které při zpěvu klasicky doprovázeli názornými 

pohyby, o čem že se to zrovna zpívá. K tomu 

využívaly pěkně vyvedené donesené rekvizity, 

jako papírové kulisy květin, papírové čepice 

v různém provedení a dokonce celý strom z papíru, 

větší než děti. Na každou písničku si tak připravily 

něco jiného a tady je třeba jejich píli rozhodně 

pochválit. Při zpěvu je doprovázela paní učitelka 

na klavír. Vlastní vystoupení proběhlo cca ve 

třiceti minutách a bylo opravdu umně vyvedené a 

velmi milé. V závěru nám děti ještě přímo 

v hledišti darovaly vlastnoručně vyrobené papírové 

svícínky s čajovými svíčkami. Mnohokrát jim za 



milou návštěvu děkujeme a odměnou za jejich píli 

jsme jim udělali radost malými gumovými 

bonbóny. Zase nás, prosíme, navštivte… 

 

Martin Průcha     

 

 



Valorizace důchodů a zvýšení úhrad v Domově 

Palata od 1.1.2018 

 

Od 1. 1. 2018 se zvýší všechny státní důchody 

v základní výměře o 150,-Kč, tedy v základu na 

2700,-Kč a v procentní výměře důchodu, která je 

individuální v závislosti na získaných dobách 

důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, 

vzroste o 3,5%. U průměrného starobního důchodu 

je to ve výsledku o 410,-Kč. 

V lednu 2017 se důchody v základní výměře 

zvyšovaly o 110,-Kč a v procentní výměře o 2,2%. 

V průměru o 309,-Kč. 

V lednu 2016 se důchody zvyšovaly pouze 

v základní výměře o 40,-Kč a v únoru stát poskytl 

k důchodům jednorázový příspěvek 1200,-Kč. 

Od 1. ledna 2018 se na základě rozhodnutí našeho 

pana ředitele bude po třech letech zvedat úhrada 

pobytu v Domově Palata. Naposledy se úhrada 

zvyšovala z roku 2014 na rok 2015. Cena pobytu 

na dvoulůžkovém pokoji se zvyšuje o 630,-Kč 

z 10 080,-Kč na 10 710,-Kč za měsíc a na 

jednolůžkovém o 510,-Kč z 10 890,-Kč na 

11 400,-Kč za měsíc. Toto zvýšení reaguje na 

každoroční zvyšování cen energií, potravin a 

celkovou inflaci. 



Pan ředitel nevyužil možnosti nárůstu cen v plném 

rozsahu, a to 15% z původní úhrady. Za 

dvoulůžkový pokoj činní nárůst 6,3% a za 

jednolůžkový 4,7%. Výše valorizace důchodů za 

poslední tři roky (z průměrného důchodu činní 

759,-Kč) převyšuje tento nárůst úhrady.  

 

                                                        vedení Domova 

 

 



 

Vážení klienti, zaměstnanci a přátelé Palaty, 

 

za redakci časopisu Zpravodaj Vám přeji příjemné 

a klidné prožití Vánočních svátků. 

 

Do nového roku 2018 Vám přeji hlavně hodně 

zdraví, pohody, spokojenosti a vzájemné tolerance.  

 

Krásný adventní čas Vám přeje Ludmila Burianová 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



Kulturní a spol. program na měsíc prosinec 

2. prosince v  10.00 hodin 

Beseda s panem Dr. Zemanem 

3. prosince ve  14.00 hodin 

Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové.  

4. prosince  v  16.00 hodin 

Rozsvícení vánočního stromu u hlavního vchodu 

Domova - vystoupí sbor Sluníčko. 

5. prosince v  9.00 hodin 

Mikulášská nadílka. 

5. prosince ve  14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha 

6. prosince v  15.00 hodin 

Vystoupení Malé české muziky Jiřího Pospíšila 

s vánočním programem. 

8. prosince v 10.00 hodin 

Koncert Malé muziky pro Sancta Cecilia. 

9. prosince v 10.00 hodin 

Pro pohodu sobotního dopoledne v předvánočním 

čase nám zahraje Bránické duo. 

12. prosince ve  14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 

13. prosince ve  14.30 hodin 

Tamburaši… 

14. prosince v  15.00 hodin 

Rybova mše vánoční v provedení Státní opery 

Praha. 



16. prosince ve 14.00 hodin 

Vystoupení Dětského folklórního souboru Vrbina 

– lidové písně, říkadla a tance v působivých 

jevištních pásmech. Samozřejmou součástí 

vystoupení jsou lidové kroje a živá lidová muzika. 

17. prosince v 9.15 hodin odjezd 

Divadlo Hybernia-The Gospel Family SK a J. 

Zelenková (zač. 10.30) 

19. prosince ve  14.00 hodin 

Na kavárně nám zahraje skupina Pohodáři. 

21. prosince v  10.00 hodin 

Vánoční posezení se sponzory s předáváním dárků.  

21. prosince ve  14.00 hodin 

Vánoční besídka - vánoční koledy, a nejen ty, nám 

zahraje pan Mácha. 

22. prosince v  9.00 hodin 

Rozdávání vánočních dárků našeho Domova. 

24. prosince v  10.00 hodin 

Koncert světoznámého houslového virtuóza pana 

Alexandera Shonerta v doprovodu klavíru, na který 

hraje jeho maminka. 

25. prosince v 15.00 hodin 

Vánoční mše – velká kulturní místnost - Palata. 

28. prosince ve  14.00 hodin 

Oslava Silvestra. K tanci a poslechu zahraje Petr 

Benda-živé sólové hudební vystoupení - vybrané 

písně 30. až začátku 80. let a lidové písně. 


