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Domov Palata dnes, 125 let od otevření 

 

V Praze bylo více než před 125 lety za finančního 

přispění tehdejší právní předchůdkyně České 

spořitelny rozhodnuto o založení zařízení pro 

nevidomé, které je v jeho novodobé historii 

nazváno Palata. Po celou dobu své existence bylo a 

je toto zařízení domovem pro ty, kteří mají těžkou 

zrakovou vadu, popřípadě   další   zdravotní 

problémy. Ve vilové čtvrti Smíchova uprostřed 

rozsáhlého parku stojí budova zámeckého stylu, 

kde v současné době nachází svůj domov 125  

nevidomých, či slabozrakých klientů, většinou 

starších seniorů. Celá budova s nádhernou 

zahradou působí velmi poklidně a příjemně a je 

otevřená nejen pro klienty Domova, ale i pro 

návštěvníky z okolí, kteří ji rádi využívají 

k odpočinku a procházkám s dětmi. Posláním 

Domova je   poskytování komplexní péče lidem se 

zrakovým postižením a cílem je udržení  jejich 

plnohodnotného života, zvyšování  soběstačnosti a 

samostatnosti s důrazem na individuální přístup. 

Služba je určena klientům se zrakovým 

postižením, kteří již nemohou nebo nechtějí nadále 

žít ve svých rodinách a domovech. Během let se 

docílilo takové úrovně péče, která není pouhým 

uspokojováním základních potřeb nevidomých a 



poskytováním ošetřovatelské péče, která je jistě 

velmi důležitá, ale postupem doby se kladlo a 

klade stále větší důraz na vyplňování  času klientů 

smysluplnou činností, s možností kulturních  

zážitků a kontaktů se společenským prostředím. 

V Domově je každý měsíc bohatý kulturní 

program, o kterém je prostřednictvím webových 

stránek informována i veřejnost a všichni ti, kteří 

mají zájem se zúčastnit, jsou vítáni. Kromě 

koncertů  a divadelních vystoupení přímo 

v Domově klienti mohou navštěvovat muzikály 

v pražských divadlech, jezdit na hrady a zámky, 

výstavy, do zoologických  a botanických zahrad… 

Klientům je  poskytována celoroční pobytová 

sociální služba s  ubytováním  v jedno a 

dvoulůžkových pokojích. V posledních letech 

zařízení prošlo několika rekonstrukcemi a značnou 

modernizací. Pro maximální pocit bezpečí klientů 

jsou v interiérech budovy prvky prostorové 

orientace,  výtahy se zvukovými výstupy a 

bezbariérovost po celé budově i zahradě je 

samozřejmostí. Kromě ubytování je zajištěno 

stravování s výběrem ze dvou hlavních jídel včetně 

diet, jídelníček je navrhován nutriční terapeutkou a 

schvalován stravovací komisí složenou jak 

z klientů, tak i zaměstnanců. V Domově je  

k dispozici ordinace praktického, očního  a 



zubního lékaře, psychologa, logopeda , ortopeda, 

fyzioterapeutů  a dalších specialistů. Domov nabízí 

i další služby pro klienty: kadeřnictví, pedikúru, 

masáže,  možnost nákupu v kiosku či dopravu 

osobním automobilem. Funguje zde moderně 

vybavené  rehabilitační oddělení. Na jednom 

ze čtyř úseků se realizuje péče o klienta 

s kombinovaným postižením (zrakovým 

postižením a syndromem demence) podle biografie 

prof. Böhma. Pracovníci jsou dlouhodobě školeni 

v tomto  přístupu ke klientovi, kdy základním 

kamenem tohoto modelu je životní příběh klienta, 

snaha přijmout a začlenit do péče o něj jeho 

zaužívané zvyklosti a regionální zvláštnosti místa 

pobytu během života. Dle aktuálního zdravotního 

stavu a samozřejmě stupně demence pracovníci 

aktivizují seniora, důraz se klade také na terapii 

prostředím, kde jsou využívány předměty, nábytek 

a doplňky, které jsou časově spjaté s dobou života 

seniora v jeho nejaktivnějším období. Základním 

předpokladem úspěšnosti je komplexní a zejména 

týmová práce s klientem, s kterým je i ve vyšším 

stupni demence možné komunikovat na citové 

úrovni, zejména díky poznatkům ze zpracované 

biografie, na které se rovněž podílí všichni 

zúčastnění, zaměstnanci, rodina a klient. Klienti 

Domova Palata  našli v Domově nejen útočiště, 



kde je jim poskytována péče kterou potřebují, ale 

kde získali domov s pocitem bezpečí, s pocitem, že 

nejsou sami ani na svoje zdravotní postižení, ani na 

dny ve stáří.   

-více na : www.palata.cz 

                                                 Mgr. Marta Dzúrová 

 

 

 

 

 

 

 



Výlet na zámek Ploskovice a do města Úštěk 

S velkou radostí jsme ráno, ve středu 19. září, 

vyrazili na výlet do severních Čech. Radost nám 

nepokazila ani skutečnost, že nepřijelo auto na 

převoz vozíčkářů, kde si bohužel spletli datum 

našeho výletu. Nikdo však naštěstí nezůstal doma, 

všichni jsme se vešli do autobusu. V úložných 

prostorech jsme tak vezli i vozíčky, chodítka a také 

tolik oblíbené řízečky a okurčičky k našemu 

obědu. Zámek Ploskovice nabízí vedle hlavního 

prohlídkového okruhu také prohlídku uměle 

vytvořených jeskyní, nazvaných Grotty. V těch je 

na stěnách řada vodních fontánek, které však letos 

při nedostatku vody zůstaly suché. Viděli jsme tam 

však, a také ochutnali, jablka a hrušky v rámci 14. 

ročníku právě toho dne otevřené výstavy 

Ploskovické jablko 2018. Tyto Grotty vlastně tvoří 

umělé podsklepení zámku, jehož budova stojí i nad 

nimi. Vstup do nich je z úrovně terénu zámeckého 

parku za zámkem, do kterého jsme jinak vstoupili 

z přední části, kde se zároveň zámek jeví jako 

dvoupatrový. Z té druhé strany však jako 

třípatrový. Zámecký park s kašnami, vodotrysky, 

rybníkem a vzácnými porosty má 8 hektarů. 

Zvláštností je strom Paulownie Plsnatá, původem z 

Číny, kde dosahuje až 15metrů (tady méně) a v 

Čechách roste jen málokde. Má široké vejčité listy, 



dlouhé až 25 cm a vespod plsnaté. Viděli jsme ji 

právě před vstupem do jeskyní. Po prohlídce jsme 

poobědvali takřka venku, v pěkném krytém 

sloupořadí zahrádky zámecké kavárny Páv, kde 

nás vlídně přijali. K našim řízečkům nám podali 

výbornou kávu a lahvové pivo. Kavárna se 

nejmenuje Páv náhodou, zámek je proslulý 

množstvím pávů, které můžeme spatřit všude 

v okolí zámku. Ti si také pochutnávali na našem 

chlebu. My jsme byli takřka jedinými návštěvníky 

jak kavárny, tak zámku a vládla mezi námi velká 

pohoda a klid. 

Náš výlet dále pokračoval zajížďkou do města 

Úštěk. Velmi mile nás tam přijala paní Kasperová 

z Městského kulturního střediska. Uvedla nás do 

kostela sv. Petra a Pavla a seznámila nás s historií 

jak kostela, tak i města Úštěk, které bylo 

poznamenáno pro svou polohu v území sudetského 

pohraničí právě osudy místních obyvatel v průběhu 

dějin. Kostel byl postaven ve slohu pozdního 

baroka v letech 1764 - 72 na místě staršího kostela 

svatého Michala ze 14. století. Na římse západního 

průčelí jsou po obou stranách věže umístěny sochy 

sv. Petra a Pavla z doby kolem roku 1770. 

Nejcennějším je obraz na hlavním oltáři od Karla 

Škréty z roku 1656, který zobrazuje pannu Marii v 

rozhovoru se sv. Petrem a Pavlem. Zajímavostí je 



vedle varhan také betlém s poměrně velkými 

figurami (kolem 40 cm), který stojí na místě 

celoročně, prý právě pro jejich velikost. Tento 

kostel velmi využívají filmaři pro natáčení scén, 

hlavně exteriérů. Podobně oblíben je filmaři 

ostatně i zámek v Ploskovicích. Přímo na náměstí 

v Úštěku také stojí rodný dům Aloise Klára.  Jedná 

se o nejstaršího ze tří generací Klárů, kteří se 

významně zapsali do historie v pomoci 

nevidomým v Čechách. Rodný dům Aloise Klára 

nese pamětní desku. Jinak není veřejnosti 

zpřístupněn. Alespoň jsme však svou návštěvou 

mohli vzdát čest tomuto významnému člověku. 

V Úštěku jsme tak dokončili náš výlet severními 

Čechami a vrátili se odpoledne zpět do Domova 

Palata. Děkujeme za pomoc všem, kteří se nám 

celý den věnovali.                                                      

 Martin Průcha 

 



Pověsti o Ploskovicích 

Barokní zámek Ploskovice má bohatou minulost. 

Váže se k němu hned několik pověstí. Vypráví se, 

že za temných nocí se v jeskyni pod zámkem 

zjevují nejrůznější přízraky, strašidla a duchové. 

Jedním z nich je i duch loupeživého rytíře, který na 

zámku pobýval a využíval rozlehlého parku, 

kterým procházela klikatá cesta, k přepadávání 

pocestných, jezdců na koních, ba i kočárů. Jednou 

se rytíř ukryl za stromem v místě, kde se cesta 

prudce stáčela a o půlnoci přepadl kočár, v němž 

seděla bohatá hraběnka. Strhl jí z krku náhrdelník, 

sebral z rukou prsteny i všechny peníze. Hraběnka 

tenkrát rytíře proklela za jeho hříšné konání. Za 

prchajícím loupežníkem volala: „Bůh se ti za tvé 

činy odmění, tvá duše nikdy nenajde věčného 

klidu“. Tak se také stalo a tak duch loupeživého 

rytíře stále bloudí v hodině půlnoční zámeckým 

parkem. Naopak jiná pověst vypráví o bájném 

rytíři Daliborovi z Kozojed, který se ujal zdejších 

vzbouřených poddaných. Nebyl to nikdo jiný než 

známý Dalibor, uvězněný potom ve věži na 

Pražském hradě, která po něm nese jméno 

Daliborka, a kde byl prvním vězněm. Roku 1498 

byl popraven, ale jeho duch se prý na 

Ploskovickém zámku zjevuje jedenkrát za rok, aby 

dohlížel na blaho svého lidu...           Martin Průcha 



 
 

 

 
 



Hrníček 

 

Chtěla bych mít 

hrníček ticha. 

S hluchým uchem 

pro zlobu světa. 

 

Mám hrníček ticha 

s pomněnkami. 

Plný radosti je 

a slyším v něm 

jen čisté melodie. 

                                   Růžena Janíková 

Podzimní 

 

A je tu podzim už: 

deštivo, zima, chlad. 

 

Však srdce lásky plné a slova hřejivá 

právě teď mají být. 

 

A čisté všechno, bílé 

jako když napadne sníh. 

                                    

                                    Růžena Janíková, 1.10. 2018 

 



Navštívili jsme Toulcův dvůr 

Za kouskem přírody někdy není třeba jezdit nikam 

daleko za Prahu. Spojením hospodářských budov, 

které dříve patřily pod několik statků, vznikla 

v Praze-Hostivaři malá oáza dřívější architektury, 

využitá současně pro ekologicky šetrné 

hospodaření a způsob života. Z této „oázy“ můžete 

vidět hned přes ulici panelové domy sídliště Košík. 

Už proto je dobře, že se Toulcův dvůr neuzavírá 

před veřejností. Naopak, v provozu je tam 

mateřská škola, knihovna, obchod 

s biopotravinami, zázemí tam má několik 

ekologických organizací a v neposlední řadě farma 

s domácími zvířaty původních českých plemen. 

Najdete tam Přeštické černostrakaté prase, 

kravičky plemene Česká červinka nebo Huculské 

koně. Ale také domácí kachny, slepice, holuby a 

další. Není to žádný velkochov, spíše pestrý 

přehled mnoha druhů českých domácích zvířat, 

které farma pomáhá zachovat. Stálou expozicí 

v hospodářství dříve používaných nástrojů zároveň 

připomíná dřívější způsob života zemědělců. 

Včetně ukázky pěstování, zpracování a výrobků 

z lnu. Len dříve zaručoval naši soběstačnost ve 

výrobě oděvů. Když se neurodil, nahrazovali ho 

kopřivy... Při naší návštěvě jsme si mohli také 

prohlédnout aktuální výstavu "Toulcův dvůr a 



Hostivař za první republiky" s fotografiemi a 

obrázky akademického malíře Jaroslava 

Chudomela. Za sto let se hodně změnila nejen 

Hostivař, ale i náš způsob života. Mohli jsme se 

tak alespoň na chvíli ohlédnout zpět.          

                                                           Martin Průcha  

 

 



Papoušci a opičky pana Jindřicha Papouška 

Blížil se už konec prázdnin, když nás navštívil pan 

Jindřich Papoušek se svými papoušky a malými 

opičkami, které chová již mnoho let a dokáže o 

nich velmi poutavě vyprávět. Papoušci žijí na 

všech pěti kontinentech a také my jsme měli 

možnost spatřit zástupce druhů papoušků ze všech 

kontinentů. Od zároveň nejmenšího Papoušíčka 

vrabčího, přes afrického Papouška senegalského, 

až po zároveň největšího, kterým je Ara 

zelenokřídlí. Ti se dožívají až sta let. Nejvíce 

druhů těchto ptáků pochází z Amazonie. My jsme 

se také na chvíli ocitli jako v pralese, když se 

všichni dali do svého zpěvu ve velké kulturní 

místnosti. Stačilo se jen zaposlouchat. Dobře se ale 

také poslouchalo vyprávění pana Papouška o tom, 

že takový papoušek se hlavně nesmí nudit, nesmí 

být proto sám. To se pak začne sebepoškozovat, 

klidně si úplně sám oškube peří. Nejlépe se jim 

daří v páru, nebo i větší skupině. Někteří se pak ale 

také spolu perou. Jsou inteligentní, víme, že se 

mohou naučit i mluvit, ale hlavně se naučí 

napodobovat různé zvuky. A to pak pan Jindřich 

doma stále chodí zavírat jako tekoucí vodu, chodí 

stále otevírat dveře, za kterými nikdo není, protože 

uslyšel zvonek a podobně mu stále zvoní telefon. 

Existují prý ale také papoušci, kteří naopak 



nevydávají žádné zvuky a jsou vhodní do bytu, 

protože tak neruší sousedy. Pro chovatele je to 

však hlavně spousta práce. Například mládě, o 

které se nestarají rodiče, musí sám krmit každé dvě 

hodiny. Na návštěvu k nám pan Jindřich přinesl 

několik přenosných klecí, ale doma má voliéru 

velkou šest krát jedenáct metrů. V 

podobných malých klecích přinesl také nejmenší 

opičky na světě. Byli to Kosmani zakrslý, kteří byli 

jako druh objeveni až v roce 1976. Od pohledu 

v kleci vypadají pro svou velikost jako ti papoušci, 

ale jsou to malinkaté opice. Váží jen 100 gramů a 

mládě nosí na zádech otec. Dokážou ale skočit až 5 

metrů. Viděli jsme i větší Kosmany bělovousé, 

vážící až 400 gramů, a ti skáčou až 8 metrů. I proto 

zůstali raději zavřeni v kleci, alespoň jsme je však 

mohli krmit. Naopak volně se místností pohybovali 

někteří papoušci a s Arou zelenokřídlou na ruce 

jsme se na závěr návštěvy také jednotlivě 

vyfotografovali. Fotky pro jednotlivce budou 

zdarma již brzy k dispozici. Děkujeme velmi za 

vyprávění a milou exotickou návštěvu.                                                   

 Martin Průcha    

 

 

 



 

 

 



Palaťácký ibišek 

Za každým ze dvou stanů s posezením, které jsou 

před hlavním vchodem, máme letos poprvé 

možnost obdivovat dvě rostliny s krásnými 

velkými červenými květy. Ptáte se, co tak pěkně 

kvete? Jsou to dva exempláře Ibišku bahenního. 

Patří mezi byliny, nejsou to tak ani stromy, ani 

keře, a ty naše narostly do výšky asi 120 cm. 

Název bahenní nemá náhodou, je to vytrvalá 

mokřadní rostlina, původem ze Severní Ameriky, 

kde roste přímo v bažinách, ale docela se jí daří i 

v Čechách na obyčejném záhoně. Tam pak ale 

samozřejmě potřebuje hodně živin, vody i slunce. 

Mívá květy různých barev, náš kultivar kvete sytě 

červeně, s květy velkými až 25cm v průměru. 

Každý květ ale kvete jen několik hodin. Jak přežije 

zimu? Lze se dočíst, že snáší i mráz až do mínus 

27 stupňů, ale naše Ibišky bahenní ostřiháme a na 

zimu zakryjeme. Od jara znovu narostou a v létě 

opět krásně vykvetou. Už teď se těšíme. 

   Hana Krutská, Martin Průcha 

 



Eva a Vašek 

Pěkně nám zazpívali a pěkně jsme si zazpívali 

s nimi. To měl v mysli snad každý, kdo si přišel 

poslechnout vystoupení Evy a Vaška v polovině 

září v našem Domově. Tato známá dvojice má 

bohatý repertoár, nechyběla tak například známá 

Bílá orchidej, ale hlavně písně klasické dechovky, 

kterou naživo často neslýcháme. S potěšením 

tlumočím slova, která nám řekli tři návštěvníci 

tohoto vystoupení z řad našich obyvatel: 

pan Vladimír Rosol: „Byl jsem šťastný, že jsem 

mohl poslouchat Evu a Vaška, kteří nám zpívali. 

Na začátku řekli, že si může společně zazpívat, kdo 

zná slova některé písničky. Tak jsem zpíval 

s nimi...“ 

paní Milada Sochorová: „Zavzpomínala jsem, jak 

byli v televizi a jak jsme s panem Mlynářem měli 

vždycky tyto pořady rádi.“ 

paní Růža Kulísková: „V letošním září jsme měli 

na Palatě opravdu zářivý program. Zavítala k nám 

naše známá populární a velmi oblíbená zpěvácká 

dvojice Eva a Vašek. Již několik dní před 

vystoupením se naši klienti při vzájemném 

potkávání s potěšením ujišťovali, jak se nemohou 

dočkat, až zasednou v našem velkém sále a budou 

poslouchat zpěv Evy a Vaška. A jaké bylo nadšení, 

když Eva a Vašek zpívali a hráli písně našeho 



mládí „Škoda lásky“ a mnoho dalších. Zlatým 

hřebem tohoto pořadu byl okamžik, když pan 

Vašek se svým akordeonem podal mikrofon 

našemu klientovi, panu Rosolovi a ten zazpíval 

několik těch známých písní do mikrofonu a za 

doprovodu pana Vaška a jeho akordeonu. Skoro 

jsme litovali, že tam nebyla ČT, aby tento náš 

program shlédlo široké obecenstvo. S nadšeným 

potleskem jsme se všichni posluchači rozloučili 

s krásným programem a těšíme se, že nám naši 

„programátoři“ podobné potěšení zase 

naprogramují.“ 

Chtěl bych jen dodat, že si v úžasné atmosféře 

zazpívali nejen všichni tři citovaní, ale i mnozí 

další. Pan Rosol zpíval naživo tak výborně, že 

několikrát přestal pan Vašek úplně zpívat, pan 

Rosol pokračoval dál sám a nebylo to téměř ani 

poznat. Věřím, že to mnozí ani nepostřehli, jak to 

bylo skvělé. Všem mnohokrát děkuji, byl to 

neobvyklý zážitek.      Martin Průcha   

 



 
 

 

 
 

 

 



Kulturní a společenský program na měsíc říjen 

 

7. října ve 14.00 hodin 

Koncert skupiny Starý koně. 

9. října ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Petr Benda.  

9. října v 17.30 hodin 

Setkání a povídání s dobrovolníkem, panem 

Davidem Kalibánem, na téma cestování. Tentokrát 

po obou amerických kontinentech.  

10. října ve 14.30 hodin 

Stoletá paní republika. Komponovaný pořad slova 

a hudby,  a také trochu veršů, věnovaný  

100. výročí vzniku Československa.  

11. října v 17.30 hodin 

Setkání s pivem... O všem, co se pivovarnictví týká 

si budeme povídat s panem Benáčkem z pivovaru 

Staropramen. 

13. října v 10.00 hodin 

Koncert populárních písní Karla Gotta, Václava 

Neckáře, Waldemara Matušky a jiných 

v jedinečném podání pana Michala Charváta.  

15. října v 15.00 hodin 

Koncert Malé české muziky Jiřího Pospíšila.  

16. října ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 

 



20. října v 10.00 hodin 

Beseda s panem Dr. Zemanem ke 100. výročí 

založení Československé republiky pod názvem: 

"Sto  let  republiky v příbězích  prezidentů". 

21. října v 10.00 hodin 

Koncert - k tanci a poslechu zahraje Bránické duo. 

23. října ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina 

Pohodáři. 

25. října ve 14.30 hodin 

Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. 

Dnes pořad s názvem Matčino srdce- příběh 

americké matky čtyř dětí ve 20. letech 20. století. 

28. října ve 14.00 hodin 

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

29. října ve 14.00 hodin 

Koncert klasické hudby-housle Václav Polívka, 

harfa Hana Hrachovinová. Program: Bach, Correli, 

Pescetti, Saint-Saëns, Loudová, Fischer. 

30. října ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha. 
 
 


