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První sklizeň hroznů... 

 

V jarních měsících loňského roku jsme Vás 

informovali o tom, že se podařilo zrekultivovat 

část pozemku na východní a severní straně areálu o 

rozloze 2600 m2 po té, co byl pozemek vrácen 

Domovu po ukončení činnosti zahradnictví. Z 

tohoto pozemku, který byl po mnoho let skládkou, 

se odvezlo přes 400 tun sutin a odpadků a následně 

bylo navezeno 100 m3 kompostu a vysázeno 350 

sazenic vinné révy. Na zdejších svazích se po 

staletí vinné révě dařilo. V první čtvrtině 17. století 

patřila zdejší vinice i se statkem Janu Theodoru 

Sixtovi z Ottersdorfu, který na tomto slunném 

svahu vinnou révu úspěšně pěstoval. Bude se dařit 

i naší nové révě? První vinobraní, jak jsme si první 

sklizeň hroznů pro sebe nazvali, tomu nasvědčuje. 

Réva pěkně vzrostla a takřka na každé rostlině 

vyrostly poprvé letos naspodu dva hrozny. Pěkné, 

velké, zdravé a slaďoučké... A tak jsme se chopili 

zahradnických nůžek a střihali hrozny do 

připravených přepravek. Děvět střihačů, v čele 

s panem ředitelem, po ránu rychle pracovalo a za 

půl hodiny byla sklizena celá část vinohradu, 

určená poprvé pro výrobu moštu pro obyvatele 

Domova. Získali jsme 90 kg bobulí. Další hrozny, 

určené pro konzumaci, budou teprve postupně 



dozrávat a zůstaly na vinici. Dílo se podařilo a než 

si na moštu všichni společně pochutnáme, je třeba 

poděkovat především těm, kteří se o révu od 

začátku starali. Za všechny jmenujme alespoň naší 

milou zahradnici, paní Hanu Krutskou. Děkujeme 

velmi. Dalším ročníkům vinné révy u nás přejme 

zdar. 

 

Marta Dzúrová, Martin Průcha 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Salon u ,,Adiny“ 

Jako zpestření pro naše klientky jsem vymyslela 

nový, jak už z názvu můžeme číst, kosmetický 

klub pro dámy. Tento klub je pravidelně každou 

středu dopoledne od 10h na úseku B v denní 

místnosti. Tento program jsem vytvořila nejen pro 

ženy, které byly zvyklé o svůj zevnějšek pečovat a 

bavilo je to, ale účastní se ho i dámy, které přijdou 

pouze ze zvědavosti a rády vyzkouší něco nového. 

Jako vystudovaná kosmetička nabízím dámám 

střídavě např. manikúru, která patří mezi žádanou 

proceduru ze strany klientek, dále masky na obličej 

z přírodních produktů nebo s obsahem částeček 

zlata. Nemůžou zde chybět ani masáže rukou nebo, 

v chladnějších dnech, parafínový zábal, který ruce 

krásně prohřeje a uvolní klouby v prstech. 

Samozřejmostí je také líčení očí, rtů a makeup. 

Tento měsíc jsme měly i něco z kadeřnictví, kdy 

jsem klientce pomocí žehličky na vlasy vytvořila 

elegantně nedbalé vlnky. Pokud mají klientky 

zájem o zkrášlení před nějakou společenskou akcí, 

salon u ,,Adiny“ jim je k dispozici.                                                                

                                                            Adéla Farová 

 

 



U nás na Palatě? Stále nové zážitky! 

V našem domově máme opravdu pestrou nabídku 

volnočasových programů pro potěchu i udržení 

kondice duševní a tělesné. Proto nás překvapilo, že 

se stále dá vymýšlet něco nového – a to když naše 

aktivizační Adélka na našem oddělení začala pro 

nás připravovat Kosmetický salon.  Já osobně 

jsem  během života nikdy na kosmetice nebyla – 

zamlada na to nebyly peníze a pak zase 

čas…Doma jsem si jen obličej někdy nakrémovala 

a jinou péči jsem nepoužívala. Proto jsem také 

z počátku docela váhala, zda se mám tohoto sezení 

zúčastňovat. Ale nakonec jsem se nechala 

přemluvit alespoň k posezení u kávy a poslouchání 

o minulých i současných trendech v tomto oboru. 

Po osobním vyzkoušení teplého parafínového 

zábalu na ruce, který mi udělal velmi dobře na 

klouby i mé kožní problémy, jsem se na 

následujícím setkání odvážila využít i nabídky 

aplikace zlaté jantarové masky, kterou náš kolektiv 

dostal speciálně k Vánocům. Zpočátku pro mne byl 

poněkud zvláštní pocit, že se někdo cizí dotýká 

mého obličeje a také maska mne trochu studila, ale 

to brzy přešlo. Po aplikaci jsem měla příjemný 

pocit a má pleť na obličeji byla i na omak jemná a 

hladká. Člověk se opravdu cítí omlazen o pár let. 

Dnes se aplikaci masky úplně nebráním a vlastně si 



to, že o mne někdo pečuje, užívám.  Nejvíce jsem 

naše děvčata pobavila svým prohlášením, že pro 

pleťovou masku jsem si musela dojít až na Palatu. 

 

                          za klientky odd.B  Emilie Boorová 

 

 

 

 

 

 

 
 



Sestřička 

Mám kytičku,  

pro moji sestřičku. 

Dám jí kafíčko,  

posaďte se mezi nás, sestřičko. 

Máte upřímné srdce,  

a myslíte na nás ještě více. 

Jste věrná a upřímná sestřička,  

tak jako ta krásná a hezká kytička... 

 

Zahrada 

Mám dvě kosy,  

půjdu sekat za rosy. 

Posekám zahradu, 

a budu mít dobrou náladu. 

Dám travičku,  

pro moji kozičku. 

Vezmu si brousek a kosu,  

a počkám si na novou rosu... 

Jiří Javůrek 



Na naši Palatu zavítala paní HUDBA 

A to v podobě vzácných čtyř osobností: paní 

odpovědné vedoucí Domova mládeže v Dejvicích 

Janky Flossmannové, kde bydlí další tři osobnosti 

– mladí úspěšní studenti Pražské konzervatoře – 

klavírista Jiří Pokorný, klarinetista Aleš Tvrdík a 

akordeonista Martin Šulc.   

Naši klienti se dostavili na tento ohlášený koncert 

ve velmi hojném počtu. Mezi nimi jsou i velcí 

milovníci této krásné hudby. A jak jsme byli 

nadšení, když jako první číslo tohoto koncertu 

zazněl v plné kráse známý Montiho Čardáš, který 

patří do programu už vyhlášených virtuosů 

v podání různých hudebních nástrojů. My na naší 

Palatě jsme jej vyslechli v krásném a nevšedně 

uměleckém podání klarinetisty  Aleše Tvrdíka.  

Následovaly další skladby, Rectime v podání 

umělecké hry na akordeon pana Martina Šulce. 

Tento pán vynikl pro nás posluchače tím, že zahrál 

lidovou píseň „To ta Helpa, to je krásné město“, 

kterou jsme si my klienti s nadšením zazpívali a 

také další oblíbenou píseň „Ach synku, synku“. 

Dalším velkým koncertním zážitkem byla klavírní 

skladba Argentinské tango v obdivuhodném 

uměleckém přednesu pana Jirky Pokorného. 

Dalším, stejně zlatým hřebem programu bylo 

zahrání všech tří hudebníků světově proslulé 



„Modřanské polky“ našeho populárního skladatele 

J. Vejvody, známá je jako „Škoda lásky“. A tuto 

jsme si s velkým potěšením také zazpívali. Celý 

tento koncert byl pro nás klienty velkým krásným a 

nezapomenutelným zážitkem. Jako odměnu za své 

výkony se naši tři hudebníci dočkali dlouhého a 

srdečného potlesku. Někteří z nás ještě osobně  

projevili velké přání  opět někdy uvítat tyto 3 

muzikanty u nás v Palatě. Dovolíme si tímto 

oslovit pana ředitele Pavla Trojana, MgA.  zda by 

mohl těmto nadaným muzikantům dovolit k nám 

přijít a zahrát.  Paní Flossmannová se studenty 

koncert připravila ve volném čase studentů na 

základě jejich dobrovolnosti, kdy odměnou pro ně 

byla radost těch, pro které koncert připravili. 

Zároveň děkujeme za klienty i vedení naší Palaty 

panu Ing. Janu Koskovi, řediteli Domova mládeže, 

kde mimopražští studenti bydlí, za laskavý souhlas 

s přípravou a realizací tohoto nádherného koncertu. 

               
Za všechny posluchače sepsala R. Kulísková. 



 

 



Letos již druhá hmatová výstava 

 

Navštívili jsme výstavu s názvem Nejen dřevěné 

reliéfy Lumíra Čmerdy. Sám autor, pan Lumír 

Čmerda, nás pozval na vcelku unikátní, částečně 

hmatovou,  výstavu svých výtvarných a 

řezbářských prací, které tvoří průřez jeho 

celoživotním dílem. Na výstavě nás osobně přivítal 

a, jak sám říkal, byl zvědav, jak na nás dřevěné 

reliéfy, určené také právě pro poznání hmatem, 

zapůsobí a zda poznáme, co představují, jak bylo 

jeho cílem. Některé detaily jsme poznali i po 

hmatu, znázornění pražského Karlova mostu 

s oblouky a sochami, Orloj, Mostecké věže i 

některé známé pražské kostely, např. kostel sv. 

Mikuláše na Malé straně. Ovšem právě tyhle 

detaily jsou jenom menší součástí vždy jinak 

velkého vyřezávaného díla. Zde konkrétně díla 

Praha termomechanická, řezba v javoru z roku 

1982 o rozměrech 180 x 320 cm. A to už, považte, 

v celé míře identifikovat hmatem jen stěží někdo 

zvládne. Ale o to více se musíme takovému dílu 

obdivovat. Ještě větší a skoro neuvěřitelné bylo 

však dílo Reliéf sedmi měst, opět řezba v javoru 

z roku 1981 o rozměrech 400 x 640 cm. Pro 

představu, je to plocha celé velké stěny. Pan 

Čmerda na něm vystihuje charakteristické symboly 



pro sedm hlavních měst států dřívějšího 

východního bloku. Nejedná se však o nějaký patos 

se socialistickou symbolikou, nýbrž o umělecké 

ztvárnění známých národních symbolů a dominant 

městské architektury. Tyto velké dřevěné reliéfy, 

stejně jako další, vytvořil jich celkem čtyřicet šest, 

našli většinou uplatnění jako umělecká výzdoba 

v prostorách škol, obřadních síních a jiných 

veřejných prostorách.  

Vedle dalších i menších řezeb jsme viděli také 

další část výstavy tvořenou obrazy. Byly to za prvé 

voskové pastely. V sérii Tady jsme doma šlo o 

portréty Prahy, českých, moravských a slezských 

měst (2001-2014). A také výjevy z Erbenovy 

Kytice, Kosmovy kroniky české a pohádek Boženy 

Němcové, vše již v běžnějších rozměrech 27 x 16 

cm. Za druhé takzvané akryly. Tato díla nesla 

témata duchovní až biblická, nebo i „jen“ 

historická, ovšem vždy znázorněná v kontrastu 

moderní doby. Například Orloj se Staroměstským 

náměstím zachyceném v historické době ovšem 

s dole stojícím moderním spřežením s turisty 

dnešní doby. Nepůsobí to ale násilně, spíše si 

člověk opravdu uvědomí, jak plyne čas. 

Pan Lumír Čmerda (nar. 1930 v Plzni) absolvoval 

Husovu čs. bohosloveckou fakultu v Praze, po 

odejmutí státního souhlasu k výkonu 



duchovenského povolání (1963) pracoval jako 

výtvarník v ostravském Parku kultury a oddechu, 

aby se nakonec opět vrátil do Prahy (1970) jako 

výtvarný umělec ve svobodném povolání. Zde 

v letech 2004-2010 sloužil znovu sedm let jako 

farář své církve. Jeho činorodost vystihuje jeho 

motto: Co dokážu vymyslet, to dokážu nakreslit. A 

co dokážu nakreslit, dokážu i sám do dřeva 

vysekat.   

Jeho výstavu, kterou bylo možno vidět v Galerii 

Nová síň ve Voršilské ulici od 27.6. do 21.7. 2018, 

zahájil dne 26.6. pan Jiří Suchý. Naše návštěva 

výstavy z Domova Palata dne 10.7. byla také 

unikátní. Zároveň s námi byl na výstavě štáb České 

televize, který natáčel s panem Lumírem Čmerdou, 

i s námi, návštěvníky výstavy, reportáž pro pořad 

Události v kultuře. Ta byla odvysílána následující 

den 11.7. v Událostech v kultuře na programu ČT 

Art. Dotkli jsme se tak nejen přímo řezbářského 

díla, ale také přímo aktuálního kulturního dění 

v Praze. Děkujeme. 

Martin Průcha, Foto Michaela Černá 

 



Přijeli k nám hasiči! 

Na konci měsíce června jsme měli zde na Palatě 

naštěstí ne příliš běžnou návštěvu – zavítali k nám 

členové hasičského záchranného sboru z městské 

části Petřiny s celým zásahovým autem. Přijali 

naše pozvání a žádost o odbornou přednášku, které 

tlumočila paní Dzúrová ve spolupráci s jedním 

naším klientem, také bývalým hasičem. Vzhledem 

k nepřízni počasí se akce bohužel musela konat ve 

velkém kulturním sále, ale až tak nám to nevadilo, 

všichni jsme alespoň trochu viděli a hlavně dobře 

slyšeli. Po odborné  části přednášky nám ochotně 

odpověděli na všechny zvídavé dotazy a především 

nám předvedli část své profesionální výbavy. 

Myslím, že všechny nás zaujala především velká 

hmotnost nejenom například nástrojů na 

vyprošťování, ale i samotných helem, ve kterých 

hasiči musejí pracovat a zasahovat v nebezpečných 

podmínkách.  Překvapilo nás, že ochranné štíty očí 

jsou opravdu potaženy pravým zlatem, které chrání 

proti žáru. Pochopili jsme, že to není povolání pro 

každého. Nakonec si mohli zájemci z řad klientů 

prohlédnout zásahové vozidlo venku, byla nám 

ochotně předvedena celá velká výbava, která se 

v současnosti používá nejenom při likvidaci 

požárů, ale povětšinou při vyprošťování osob např. 

při autonehodách, živelných katastrofách a jiných 



neštěstích. Pro velký zájem klientů nám bylo 

slíbeno pokračování a tak se můžeme těšit, že 

příště nám snad bude počasí více přát, a tentokrát 

dojde i na demonstraci hasičských stříkaček!    

                                                          Hana Lacinová 

 

 



Výlet parníkem po Vltavě 

 

Letos v červnu se opět konal tradiční výlet 

parníkem po Vltavě. Na výlet se všichni moc těšili. 

Ráno jsme se pomocí autobusu z Dopravního 

podniku a speciálních aut, upravených pro 

vozíčkáře, společnosti Societa dopravili na nábřeží 

k Čechovu mostu k nástupišti číslo 5, odkud parník 

Bohemia Rapsody vyplouval. Na nástup do 

parníku jsme měli dostatek času, protože nám ho 

z Pražské paroplavební společnosti přistavili už 

hodinu před odplutím. Parník Bohemia Rapsody je 

celý bezbariérový, takže jsme se nalodili bez 

problémů a usadili se na palubě. Někdo seděl na 

palubě venku a ostatní, kterým bylo přílišné teplo 

se usadili na uzavřené palubě s klimatizací. 

Během našeho nalodění si pan Mácha připravil 

elektronické varhany, aby nám při cestě mohl hrát 

a zpívat, ale hlavně komentovat, kde se zrovna 

nacházíme a co můžeme vidět. 

Na úvod nás přivítal pan Průcha a popřál nám 

šťastnou plavbu.  

Pluli jsme proti proudu směrem ke Karlovu Mostu, 

dále přes zdymadla k Vyšehradu, do Podolí a 

Braníku, kde jsme se obrátili a pluli zpět. 

Na Palubě bylo veselo, poslouchali jsme 

komentáře pana Máchy, jeho písničky, někteří 



tančili nebo si jen tak povídali. Měli jsme s sebou i 

staré pečivo, kterým jsme krmili labutě a kachny, 

které k nám připluli. Počasí nám přálo a tak nám 

výlet nemohlo nic zkazit.  

Naše kuchyň nám připravila výborný oběd, kuřecí 

řízky s chlebem a okurkou, na kterém jsme si na 

palubě pochutnávali. Dostali jsme vodu i kávu se 

šlehačkou a měli jsme výbornou náladu. Ani jsme 

se nenadáli a tříhodinová plavba utekla jako voda a 

museli jsme se s parníkem rozloučit.  

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci 

tohoto krásného výletu a těšíme se opět za rok.  

 

                           Eva Průchová 

  



 
 

 



Přání k narozeninám 

 

V červnu letošního roku oslavil náš pan ředitel 

významné životní jubileum. Rádi bychom mu za 

dopisovatele Zpravodaje, klienty i zaměstnance 

Domova popřáli hlavně hodně zdraví, 

spokojenosti, lásky, hodně životní síly a energie, s 

kterou bude dále Palatu rozvíjet, modernizovat a 

usnadňovat život nejen obyvatelům Domova, ale i 

zaměstnancům, kteří se o klienty starají. 

K narozeninám dostal pan ředitel od zaměstnanců 

dárek v podobě živého stromu, platanu, který 

s pomocí kolegů vysadil na louce Palaty, kam bude 

doplněna i cedulka s věnováním.  

 

 



Kulturní a společenský program na měsíc srpen 

1. srpna v 9.30 hodin odjezd, příjezd do 12.30  

Hipoterapie- naše návštěva parkurových stájí 

v Jesenici u Prahy v rámci neziskového projektu 

pro seniory Blízkost koně. 

1. srpna ve 14.00 hodin 

Informační setkání o technologiích a 

kompenzačních pomůckách pro klienty. Navštíví 

nás pánové Mirek Orság a Zdeněk Rybák v rámci 

projektu Návštěvy POTMĚ a seznámí nás 

s novými technologiemi a pomohou s našimi 

pomůckami. 

2. srpna ve 14.00 hodin  Přesunuto na 6. září 

Koncert Pražského salonního orchestru v zahradě 

Domova. Zazní především slavné skladby a 

písničky Františka Kmocha, jehož 170.výročí 

narození si letos připomínáme. 

7. srpna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Branické 

duo. 

8. srpna v 9.30 hodin 

Nový hudební pořad Zdeňka Černohouze. 

14. srpna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha. 

16. srpna ve 14.00 hodin 

Grilování v zahradě se skupinou Pohodáři. 



19. srpna ve 14.00 hodin 

Koncert skupiny Starý koně. 

21. srpna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 

23. srpna ve 14.00 hodin 

Den otevřených dveří, přijďte se podívat do našeho 

Domova Palata, přivítáme vás od 13.00 do 17.00 

Kvartet Hudby Hradní stráže zahraje tradičně 

v zahradě Domova v 15.00 hod. 

28. srpna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina 

Pohodáři. 

30. srpna ve 14.00 hodin 

Papoušci a opičky pana Jindřicha Papouška 

navštíví naší velkou kulturní místnost. Možnost 

focení zvláště děti ocení, zakončete prázdniny 

společně…  

 

 


