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Den Palaty 22. listopadu 2018 

 

Tento den jsme si připomněli a oslavili již 125. 

výročí otevření a 130. výročí založení Palaty – 

Domova pro zrakově postižené. Narozeniny jsme 

slavili ve velkém kulturním sále s krásným a 

bohatým programem.  

Na úvod všechny pozdravil pan ředitel Ing. Jiří 

Procházka a připomněl krátce významná data v 

historii Palaty. Poté převzal od manažerů z 

Korporátního bankovnictví České spořitelny šek 

v hodnotě 35 tisíc korun, který je určen na nákup 

bezdrátových sluchadel pro klienty Domova.  

Řada z vás jistě ví, že Palata má svoji hymnu. Tu 

nám zazpívali členové chrámového sboru 

Katedrály Svatého Víta za klavírního doprovodu 

sbormistra Josefa Kšicy.  

Na této oslavě nemohl chybět ani náš pěvecký sbor 

Sluníčko, pod vedením paní Zuzany 

Nachtmannové za doprovodu harmoniky v podání 

pana Jiřího Synáka.  Sbor nám zazpíval několik 

rozverných lidových písní, které všechny hosty 

výborně naladily.  

Hlavním bodem kulturního programu byl koncert 

houslového virtuóza, výrazné umělecké osobnosti 

a nejpopulárnějšího českého umělce působícího 



v oblasti vážné hudby pana  Pavla  Šporcla, který 

vystoupil s programem „Pocta Paganinimu“. 

Koncert  byl velmi krásný a všichni jsme z něho 

měli hluboký kulturní zážitek. Panu Šporclovi jsme 

jako dárek předali fotografii klientky se zrakovým 

postižením paní doktorky Olgy Nekvasilové. Šlo o 

fotografii pařezu ve tvaru houslí.  

Po skončení kulturního programu se konal raut, 

který připravili zaměstnanci stravovacího provozu, 

a za který jim patří velké díky. Byl úžasný. 

Večer se ve velké kulturní místnosti tančilo a 

zpívalo, a k tomu nám hrála skupina Domino. 

Celým kulturním programem provázela Eva 

Průchová.  

Narozeninová oslava se vydařila a těšíme se na 

další krásné programy.  

         Eva Průchová 

 



 
 

 
 

 



Ruce 

Od dětství 

je to v nás: 

sladký vánoční čas. 

Hledíme ke hvězdám... 

některá padá. 

A ruka štědrá 

rozdává ráda, 

jako by nesla 

do jesliček. 

Nejsou to jenom dary... 

ty ruce nikdy 

vše nerozdaly, 

ty ruce maminčiny, 

dokud jsou s námi. 

                                                      Růžena Janíková 

 

 



Z opravdu mimořádného koncertu jsme se radovali 

v sobotu 10. listopadu.  Měli jsme to štěstí, že 

nás  navštívila  harfistka a  učitelka základní 

umělecké školy v Říčanech,  paní Vondráčková, 

s dcerou a svými 8 studentkami hry na harfu. Již 

pohled na pódium s připravenými nástroji byl 

monumentální – vprostřed jedna velká , koncertní 

harfa,  a z každé strany čtyři menší. Jak nám bylo 

v průběhu koncertu pak vysvětleno, jde o nástroje 

speciální pro výuku hry už u dětí nižšího školního 

stupně – vždyť nejmladší slečně bylo teprve 6 let. 

Malé harfistky nám zahrály několik skladeb 

společně , pak i se svou učitelkou, takže zazněla i 

harfa největší. Zde musím jmenovat populární a 

můj oblíbený  tradicionál „Scarborough fair“, který 

v podání na tyto nástroje byl  jedním 

z nejkrásnějších momentů koncertu. Následovala 

vsuvka v podobě hudebního dua, kdy paní 

Vondráčkovou doprovázela při hře její dcera 

Bianka na příčnou flétnu. Sólo nám také zahrála 

jedna ze studentek, která ač je jedna z nejmladších, 

díky svému talentu a píli je ve hře na tento 

ušlechtilý nástroj tak pokročilá, že se může 

zúčastňovat mezinárodních hudebních soutěží. 



Paní učitelka byla také tak laskavá a přiblížila nám 

něco z teorie hry a výuky hry na harfu a také 

z bohaté historie tohoto nástroje, která se odvozuje 

již od menších nástrojů starořeckých – ve hře na 

harfu přeci vynikal bájný Orfeus!  Na konec opět 

všechny harfy zazněly společně ve všem známých 

tónech úvodu opery Libuše. Myslím, že tento 

koncert ocenili nejenom milovníci klasické hudby, 

protože krása zvuku tohoto vzácného nástroje 

oslovuje každého. Již teď se těšíme brzy na 

shledanou, resp. na slyšenou!   

Hana Lacinová 

 



Skladby pro housle a harfu z období 

romantismu 

Koncert klasické hudby se v naší velké kulturní 

místnosti uskutečnil 29. října. Obsazení bylo velmi 

zajímavé, totiž housle a harfa. Houslista, pan 

Václav Polívka, a harfistka, paní Hana 

Hrachovinová, nám přišli zahrát skladby J. S. 

Bacha, A. Correliho, G. B. Pescettiho a dalších 

skladatelů z období 18. a počátku 19. století. Pan 

Václav Polívka navíc velmi zajímavě hovořil o této 

kapitole v historii houslového umění. Vyzdvihl 

zejména význam, možná veřejnosti méně 

známého, německého houslisty, skladatele, 

dirigenta a hudebního pedagoga Louise Spohra 

(čteno Špóra, žil 1784 – 1859). Jeho skladby se 

řadí na rozhraní klasicismu a romantismu. Napsal 

deset oper, nejznámější je opera Faust (první verze 

1813), která však nevychází z Goethova Fausta a 

se svojí premiérou 21. září 1816 v Praze ve 

Stavovském divadle byla první, která se zabývala 

tímto tématem. Spohr je navíc autorem deseti 

symfonií, osmnácti houslových koncertů, čtyř 

oratorií a řady dalších skladeb. Pro zajímavost, 

vynalezl houslový podbradek. Jako pedagog však 



také vychoval kolem 200 houslových žáků. Jeho 

hudba je určitě velice inspirativní nejen pro 

houslisty. Vedle houslí nás také velice zaujala 

harfa paní Hrachovinové. Byl to opravdu velký 

nástroj, který se převáží na vozíku a jako 

zvláštnost bylo řečeno, že si rodina musí i 

automobil kupovat tak, aby se do něj harfa vešla. 

Na závěr koncertu jsme si mohli harfu osahat a 

zkusit sáhnout i do strun tohoto úžasného nástroje. 

Nejen za krásnou hudbu, ale také za vyprávění a 

skvělý přístup oběma hudebníkům velmi 

děkujeme. 

                                                           Martin Průcha      

 



 

Dárek od dětí z Mateřské školy Nad Palatou 

 

Páteční dopoledne 16. listopadu nám přišly 

zazpívat, a každého tak potěšit, děti z Mateřské 

školy Nad Palatou, se kterou již dlouho 

spolupracujeme. Tato mateřská škola má dvě části 

a nás navštěvují předškoláci z části Pod Lipkami. 

Mají to k nám jen kousek cesty a děti se na 

návštěvu vždy velmi těší. Tentokrát nám donesly 

také dárek v podobě vlastnoručně vyrobeného 

ježka a podložky pod něj z papíru omalovaného 

motivy barevného podzimního listí. Ježek je 

vyroben z velké plastové lahve, která je celá 

polepena menšími hrubými borovými šiškami. 

Hrdlo omotáno provázkem a na něm dvě oči 

z kaštanů. Čumáček pak tvoří špunt lahve. Ježka i 

s podložkou jsme na přání umístili ke klecím 

s andulkami v prostoru před jídelnou. Máme tam 

tak krásné podzimní zátiší. Dětem velmi děkujeme 

za pěkný program a originální dárek.                                                      

                                                            

                                                           Martin Průcha      



 
 

 
 

 



Valorizace důchodů na rok 2019 

Podle nařízení vlády proběhne od ledna 2019 

navýšení všech důchodů. Základní výměra, která je 

pro všechny stejná, se navýší o 570,-Kč na hodnotu 

3270,-Kč. Procentní výměry důchodů, které jsou u 

jednotlivých příjemců důchodů rozdílné podle výše 

příjmů a délce odpracovaných let, budou všem 

příjemcům navýšeny o 3,4%. 

Taktéž od ledna 2019 dochází ke změně, díky které 

se o 1000,- Kč měsíčně zvýší procentní výměra 

důchodů u lidí, kteří dosáhli věku 85 let. 

Příjemcům důchodu, kteří dosáhnou věku 85 let po 

roce 2018, se důchod zvýší o 1000,- Kč od splátky 

důchodu v měsíci, ve kterém mají 85. narozeniny. 

                                                    sociální pracovníci 

 



Petr Haluška – originální varhany u nás 

Pan Petr Haluška je tak trochu náš soused. Žije zde 

na Praze 5 a má blízko jak k nám, tak k Osadě 

Buďánka, kterou se před zánikem rozhodlo 

zachránit Občanské sdružení Odborníci a občané 

pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, 

zkráceně sdružení Zachraňme Buďánka! Toto 

sdružení podporuje pana Petra v jeho hudebním i 

jiném úsilí a také my jsme měli díky této podpoře 

možnost setkat se jak s panem Petrem, tak hlavně 

s jeho uměním hry na varhany. Žánrově se nijak 

neuzavírá a hraje všechny druhy, od skladeb hudby 

klasické přes hudbu populární až po vlastní skvělé 

improvizace rektaimového žánru. V jeho provedení 

na  klávesy s rejstříkem Grand C7 studio Piano tak 

u nás zaznělo mimo jiné Largo od G. F. Hendla 

FIS – DUR, Motivy a  improvizace od J. S. Bacha 

a také známá píseň Haleluja. Pan Petr, jak sám o 

sobě říká, je od narození nevidomý s vrozenou 

zrakovou vadou Zelený zákal, jež má za následek 

praktickou slepotu. Vnímá to pouze jen jako malé 

znevýhodnění. Proč?  Protože se, dle něj, nejedná o 

velký hendikep. To také dokazuje svými úspěšně 



zakončenými studii na Základní škole Jaroslava 

Ježka, střední škole – Konzervatoři Jana Deyla a 

také úspěšným studiem oboru Rekondiční masér na 

střední škole Aloyse Klára v Praze 4 Krči. Navíc 

musím prozradit, že pan Petr má vedle profese 

maséra a ladiče pian také poměrně náročné 

koníčky, jako je například reálné létání s  malými 

cestovními a sportovními letouny (Cessna 172 

Skyhawk, nebo Cessna 182 RG, nebo Zlín L 142). 

Baví ho také komponovat a aranžovat skladby 

jakéhokoli hudebního žánru a má i hodně svých 

skladeb. Pan Petr Haluška nás svým vystoupením 

na cenné okamžiky přenesl do světa klasické 

hudby pro varhany. Zvuk jeho kláves lze již 

přirovnat ke zvuku chrámových varhan a právě i 

v tom tkví jeho výjimečnost. Navíc si právě 

pořizuje nový nástroj, prý s ještě dokonalejším 

zvukem. Seznámili jsme se tak, myslím, s velice 

zajímavým hudebníkem a sousedem, který nás také 

rád navštívil a přislíbil spolupráci. Velice rádi ho 

opět u nás přivítáme a bude to ještě v době 

adventu, kdy nám zahraje nejen koledy, ale také 

skvělé skladby klasické hudby pro varhany. 

Těšíme se.                                          Martin Průcha      



 
 

 



Přišel k nám dnes Mikuláš! 

 

(Anděl) Copak ty nám asi dáš? 

 

Dnes vás pozvu na kávu 

S panem Máchou zábavu 

Do kafíčka koňáček… 

 

(Anděl) Tomu říkám dáreček 

 

Ještě přidám dortíček 

 

(Anděl) Vše za jeden taneček? 

 

Za taneček s Mikulášem, 

nebo s čertem… 

to jsem řekl jenom žertem… 

 

         Martin Průcha 

 



 

 

 
 

 
Mikulášská besídka 5.12. 2018, Palata 



 

Popíjení punče, mlsání vánočního cukroví, 

poslouchání a zpívání koled, dodržování různých 

tradic jako je lití olova, tvoření adventního věnce, 

pečení cukroví, zdobení vánočního stromečku. To 

vše neodmyslitelně patří k Vánocům. Vánoce, jsou 

ale také svátky klidu, pohody, lásky a radosti.  

Přejeme vám, abyste si všichni užili tento vánoční 

čas v pohodě, ve zdraví se svými blízkými a 

přáteli.  

Do nového roku všem přejeme hlavně zdraví, klid 

a úsměv ve tváři. Našemu Zpravodaji přejeme, aby 

měl stále tak pozorné, vnímavé a milé čtenáře, ale 

hlavně více dopisovatelů, kteří svými příspěvky 

potěší všechny čtenáře.  

Krásný nový rok 2019 

                           přeje redakce časopisu Zpravodaj.  

http://denny-hebdova.blog.cz/rubrika/gify-vanocni-svicky


Kulturní a společenský program na měsíc prosinec 

 

2. prosince ve 14.00 hodin 

Koncert skupiny Starý koně. 

4. prosince ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina Pohodáři. 

5. prosince v  9.00 hodin 

Mikulášská nadílka. 

5. prosince ve  14.00 hodin 
Mikulášská besídka - k tanci a poslechu zahraje  

pan Mácha. 

8. prosince v 10.00 hodin 

Koncert - k tanci a poslechu zahraje Bránické duo. 

10. prosince v 16.00 hodin – vstupní hala 

Rozsvícení vánočního stromu u hlavního vchodu 

Domova. Zazpívá nám paní Magda Malá s dětmi. 

11. prosince ve 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 

13. prosince ve 14.30 hodin 

Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. Dnes 

pořad k 80. výročí úmrtí Karla Čapka s názvem Olga 

byla na světě. 

16. prosince ve 14.00 hodin 

Řepský sousedský sbor zazpívá koledy a lidové písně ve 

svém vánočním vystoupení. 

17. prosince v  15.00 hodin 

S vánočním programem vystoupí vokální kvartet 

ZDEKVARTET. 

18. prosince ve  14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha. 



19. prosince v 15.00 hodin 

Vystoupení Malé české muziky Jiřího Pospíšila 

s vánočním programem. 

20. prosince v  10.00 hodin 

Vánoční posezení se sponzory s předáváním dárků. 

Koledy i klasickou hudbu pro varhany zahraje  

pan Petr Haluška. 

20. prosince ve  14.00 hodin 

Vánoční besídka-tentokrát s hudbou v podání studentů 

pod záštitou Domova mládeže Studentská, Praha 6. 

20. prosince v 15.30 hodin  

Rybova mše vánoční v provedení Státní opery Praha 

zakončí vánoční besídku. 

21. prosince v  9.00 hodin 

Rozdávání vánočních dárků našeho Domova Palata. 

24. prosince v 10.00 hodin 

Koncert světoznámého houslového virtuóza  

pana Alexandera Shonerta. 

25. prosince v 15.00 hodin 

Vánoční mše – velká kulturní místnost - Palata. 

27. prosince ve 14.00 hodin 

K tanci a poslechu zahrají a zazpívají Petr Benda a 

Anička Heroutová. 

31. prosince ve 13.30 hodin 

Silvestr 2018 – k tanci a poslechu zahraje skupina 

Domino – písničky 60. a 70. let. 

 

 


