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Inventura 

Není už člověk mlád, 

ale má na co vzpomínat. 

Jak šel čas v dobrém i zlém, 

vše bylo nutno překonat 

a žíti po svém. 

Hlas svědomí se ozývá shůry, 

do životní té inventury. 

                                  16.12. 2018  Růžena Janíková 

 

Sníh 

Když z rána napadne sníh 

a všude bílo je, svědomí člověk zpytuje. 

Zda je má také bílé, 

nebo snad něčím provinilé? 

Koho jsem dnes už potkala 

a dobro jemu popřála? 

A dala přání svoje znát, 

ať každý každého má rád. 

                                     26.1. 2019 Růžena Janíková  

 



Vánoční besídka – hudba celý den 

Bylo to 20. prosince, ještě v loňském roce, když 

jsme se sešli na velké kulturní místnosti hned 

v 10.hodin dopoledne a měli před sebou celý 

předvánoční den s hudbou, pohoštěním a 

vánočními dárky. Začali jsme poslechem varhanní 

hudby, se kterou nás již podruhé navštívil pan Petr 

Haluška. Opět jsme se cítili jako v chrámu, když 

zazněly první tóny nástroje. Byla to hudba J. S. 

Bacha a později také tradiční koledy. Program 

potom pokračoval vystoupením studentů ze Střední 

a z Vyšší Pedagogické školy a Gymnázia Evropská 

z Prahy 6, kteří nám přišli nejen zazpívat, ale 

donesli s sebou i dárky v podobě různých balíčků, 

jejichž obsahem byly především dobroty 

k zakousnutí, čaje, zboží z drogerie a další 

zajímavé věci. Každý balíček vytvořili z vlastních 

zakoupených věcí právě studenti a také učitelé i 

vedení jejich školy a do každého balíčku přidali i 

věnování se svým podpisem, kdo ho pro nás 

vyráběl. Balíčky jsme rozdělili na naše úseky tak, 

aby byl každý obdarován. Děkujeme. Program 

pokračoval po obědě besídkou s vánočním 



cukrovím, kávou a vaječným koňakem. Další 

dárky jsme při tom převzali z rukou pana Ing. 

Pavla Schreibera, ředitele společnosti CeWe Color, 

a jeho spolupracovníků. Pro každého vyrobené 

originální prostírání s fotografií s přírodním 

motivem. Pro dobrou pohodu nám potom zahráli 

studenti hudebních škol pod záštitou Domova 

mládeže Studentská, také z Prahy 6. Jejich 

především sólová vystoupení na klarinet, trubku a 

piano byla ukázkou talentu a studijní píle v oblasti 

klasické hudby. Další dárky, již od jednotlivců, 

jsme při tom předali zástupcům úseků, pro které 

byly určeny. Za všechny jmenujme pečící plechy, 

audioknihu Italské jednohubky (nejde však o 

kuchařku, nýbrž krátké povídky, blogy, paní Marty 

Kučíkové), instantní kávu, vaječný koňak a 

spoustu kosmetiky. Program celého dne měla 

zakončit živě Rybova mše vánoční v podání sólistů 

Státní opery Praha. Bohužel nám letos nemohli pro 

nemoc přijít zazpívat a omluvili se. Slyšeli jsme 

tak alespoň stejné skladby z nahrávky. Tím se také 

celý hudební den nachýlil ke konci a zároveň se 

přiblížil čas Vánoc.   

                                                           Martin Průcha 



 
 

 
 



Na Palatu dorazily dárky od dětí z Vraného 

 

Ručně vyrobené dárky potěšily obyvatele našeho 

domova – děti ze Základní školy Vrané nad 

Vltavou nejenže prokázaly svůj um a cit pro ruční 

práci, ale zároveň pomohly vytvořit radost a 

předvánoční atmosféru na Palatě.  

Dětem z Vraného děkujeme a přejeme v novém 

roce mnoho úspěchů nejen ve škole! 
 

 

 

 

 

 



Řepský sousedský pěvecký sbor vystoupil 

v Domově Palata 16.12. 2018.  
  

Tento amatérský pěvecký sbor vznikl v říjnu 2016 

z iniciativy Roberta Musila a několika jeho dalších 

přátel, kteří se rozhodli, že před Vánoci nacvičí 

Svatou mši vánoční od českého skladatele Jakuba 

Jana Ryby. Ukázalo se však, že je to nad jejich 

síly, nicméně snaha zpívat jim zůstala, a tak se 

rozhodli pro menší cíl. Tím bylo nacvičit několik 

vánočních koled. Pod vedením Pavla Rabase se 

tento cíl zdařil a na vánočním koncertě v Průhonu 

2016 se sbor úspěšně představil řepskému publiku. 

Sbor přijímá každého, kdo má zájem se naučit 

zpívat, seznámit se s novými lidmi a odreagovat se 

od všedních starostí. Nutná podmínka pro všechny 

členy je chodit na zkoušky s dobrou náladou a bez 

ostychu. 

 

Zdroj: https://www.zlicin.info/sousedsky-repsky-pevecky-

sbor-clanky-o-nas?iccaldate=2017-12-1 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



Oslava Silvestra 

Poslední den v roce bylo veselo. Odpoledne nám 

k tanci a poslechu zahrála skupina Domino. 

Pracovníci nachystali občerstvení, které k Silvestru 

patří. Chlebíčky, cukroví a samozřejmě i víno, 

punč, vaječný koňak a šampaňské. Pan Průcha nás 

všechny přivítal a popřál nám hezké odpoledne. 

Zpívali jsme, tančili a měli jsme radost, že si s 

námi přišli zatančit i děti a kamarádi zaměstnanců 

Palaty. Společně jsme s dětmi tancovali v kole, 

nebo s námi tančili i sami. Bylo to opravdu milé a 

příjemné odpoledne. Na závěr pan Průcha pronesl 

přípitek do nového roku a přiťukli jsme si sklenkou 

šampaňského a popřáli si hlavně zdraví do nového 

roku. Děkujeme a těšíme se na další podobné akce. 

 



Náš kulturní život v roce 2018 

V minulém roce 2018 jsme prožili mnoho 

krásných chvil při kulturních akcích pořádaných 

naším Domovem. Většinou jsme se při nich 

scházeli ve velké kulturní místnosti, ale také jsme 

v létě hojně využívali možnosti setkat se v naší 

zahradě, ve venkovním areálu, kde máme právě od 

loňska nové stany pro diváky i účinkující. Vězte, 

že se na těchto místech uskutečnilo dohromady 46 

pravidelných kaváren, kde nám pravidelně hráli 

pánové Mácha, Jareš, Benda, Kotas z Branického 

Dua a skupina Pohodáři. Ještě více však bylo 

dalších koncertů a vystoupení, celkem 64, při 

kterých jsme nejen poslouchali hudbu všech žánrů, 

ale někdy také tančili. Přivítali jsme u nás 

například paní Jitku Molavcovou, paní Marii 

Tomsovou, pana Dalimila Klapku, dvojici Eva a 

Vašek, Pražský salonní orchestr, folklórní soubor 

Šarvanci, folklórní soubor Modřenec, děti 

z mateřských školek a mnoho dalších interpretů 

z Čech i zahraničí. Anebo se při zajímavém 

vyprávění setkali například s pražskými hasiči, 

nebo s papoušky a opičkami pana Papouška. Další 



kulturní zážitky nám připravili pánové J. Brendl a 

pan Dr. M. Zeman při poezii a besedách. Takových 

setkání bylo vloni 9 a celkem 8 krát jsme u nás 

viděli divadlo jednoho herce v podání paní 

Hoškové, nebo pana Bošky. Také jsme společně 

s hudbou a točeným pivem 4 krát grilovali 

oblíbené uzeniny, většinou venku. K tomu se 

přidávají naše výjezdy a výlety mimo Domov. 

Tradiční výlet na parník, návštěva koncertu Hudby 

hradní stráže a dvě návštěvy na dvou hmatových 

výstavách. Navštívili jsme také děti v Mateřské 

škole Duha v Košířích, jindy zase Toulcův dvůr 

v Hostivaři a vyrazili na výlet na Státní zámek 

Ploskovice a do blízkého města Úštěka, rodiště 

Aloyse M. Klara. Zapojili jsme se s klienty do 

neziskového projektu pro seniory Blízkost koně, 

v jehož rámci jsme 4 krát absolvovali 

hipoterapeutické setkání s poníky ve stájích a 2 

krát navštívila ponička naše klienty v Domově. 

K dalšímu vyžití však patří také pravidelné 

tancování klientů s dobrovolníkem, činnost našeho 

pěveckého sboru Sluníčko, jednou týdně 

pravidelná mše a mnoho dalších činností klientů. 

Podtrženo a sečteno, v roce 2018 se uskutečnilo 



celkem 144 různých kulturních akcí. Průměrně je 

to častěji, než každý třetí den v řadě po celý rok. 

Naše kulturní místnosti jsou také využívány jak 

námi, tak dalšími pronajímateli na pořádání 

supervize zaměstnanců, různých školení a pořádání 

vzdělávacích kurzů pro účastníky zvenčí. K tomu 

vloni posloužila velká kulturní místnost 35 krát a 

malá kulturní místnost dokonce 80 krát. 

Při dalších akcích se těšíme se všemi nashledanou.  

                                                          Martin Průcha 

 

 

 



Nová podlaha na velké kulturní místnosti 

 

Po celý leden a jak se ukázalo, tak ještě až do 19. 

února bude uzavřena velká kulturní místnost 

našeho Domova. Stará parketová podlaha 

definitivně dosloužila a pamatovala toho opravdu 

hodně... 

A tak pánové z firmy Altryss, která dělá podlahy a 

interiéry, parketovou podlahu rozebrali, vyjmuli 

také stará prkna pod ní a nosné trámky. Na zbylé 

navážce, kterou doplnili vyrovnávacím sypkým 

materiálem s názvem Liapor ¼ suchý, potom 

instalovali nové trámky. Namísto prken se dnes 

používají dřevěné lisované desky, jejich nosnost je 

veliká a ve dvou vrstvách na sobě téměř vůbec 

nepruží. Takové dvě vrstvy jsou i hlavní nosnou 

částí naší nové podlahy. Tu navrchu tvoří opět 

parkety, které jsou ale úplně nové a byl jsem 

v názvu opraven, neříká se jim prý už parkety, 

nýbrž vlysy. Nevadí, ty naše nové jsou o poznání 

širší a také s hezčí dřevěnou kresbou než staré. 

Nové bude také podium vpředu a nově v něm 

budou zabudovány konektory pro připojení 

nástrojů, mikrofonů a zpětných reproduktorů. Pod 



novou podlahu jsme pak uschovali propojovací 

kabely ke zvukové aparatuře, která rovněž projde 

rekonstrukcí. Budeme tak moci ozvučit každou 

produkci a lépe řídit její hlasitost v sále a nově i 

přímo na podiu pro hudebníky. To ale ještě trochu 

předbíhám, nejprve je třeba podlahu dodělat, vše 

vymalovat, uklidit, nastěhovat zpět nábytek. Potom 

se už těšíme na návrat tradičních kaváren, koncertů 

a jiných kulturních akcí. Rekonstrukci přejme zdar. 

                                                           Martin Průcha 

 

 



Opereta Veselá vdova 

 

Jedna z nejslavnějších operet všech dob, Veselá 

vdova Franze Lehára, vznikla v koprodukci 

Hudebního divadla Karlín a Divadla J. K. Tyla 

v Plzni. Navštívili a shlédli jsme v Karlíně toto 

skvělé představení v neděli 26. ledna jako novinku 

v programu divadla. Dokonce ještě nebyl 

k dispozici ani klasický tištěný program tohoto 

představení. Premiéra se v Praze konala o dva dny 

dříve a na Nové scéně Divadla J. K. Tyla ještě až 

poté 2. února 2019. Počasí bylo v tom lednovém 

odpoledni trochu nevlídné, ale my jsme se rychle 

přesunuli do foyer (vysloveno foajé) divadla, kde 

bylo velmi milé posezení v blízkosti šaten. Také 

dobrý přístup pro vozíčky, které měli potom v 

hledišti svá rezervovaná místa. Pro nás byla 

k dispozici celá řada sedadel, i když ne vpředu, ale 

zase jsme měli za zády přímo pana zvukaře, a to je 

vždy zárukou kvalitního poslechu. Také bylo 

rozumět každému mluvenému i zpívanému slovu, 

které se na jevišti odehrálo. A bylo to velkolepé. 

V celém obsazení byste napočítali jistě přes 

padesát účinkujících. Vedle sólového zpěvu jsme 



tak obdivovali skvělé sbory a také balet. Vše 

umocněno hudbou živého orchestru. Právě tento 

orchestr a také sbor a balet, který jsme viděli, 

působí v plzeňském Divadle J. K. Tyla. Rád bych 

zmínil obsazení alespoň několika hlavních rolí při 

našem konkrétním představení: 

Hanna Glawari – Lívia Obručnik Vénosová 

Hrabě Danilo Danilovič - Michal Bragagnolo 

Baron Mirko Zeta - Jan Ježek 

Valencie, jeho žena - Michaela Nosková 

Camille de Rosilon – Richard Samek 

Praskovja Pričičová – Pavla Břínková   a další. 

 

Představení o třech dějstvích má s jednou 

přestávkou délku bezmála 3 hodiny, které však, 

jako vždy při dobré zábavě, rychle utekly. Ve 

finále jsme ještě obdivovali pěkně zatančený 

kankán. Heslo uváděné divadlem: „Nádherné 

melodie, vtip a švih – to je opereta Veselá vdova“  

má rozhodně pravdu. Byl to velký zážitek. 

                                                           Martin Průcha 

 

 



 
 

 



Tříkrálové ohlédnutí 

 

Tříkrálovou obchůzku jistě všichni známe. Postavy 

tří králů v různém provedení nás 6. ledna potkávají 

skoro všude a s tím spojenou tříkrálovou sbírku 

většina z nás nepřehlédne. Tři králové dělají  

jakousi tečku za vánočním obdobím. Na neděli po 

6. lednu  připadá svátek Křtu Páně, kterým v rámci 

církevního roku končí vánoční doba.  

Ale víme něco o historii třech králů? Svědectví o 

králích, kteří přinesli ke kolébce narozeného 

Ježíška dary, najdeme v evangeliu sv. Matouše, 

nikde v písmu se však neuváděl přesný počet 

těchto mudrců ani jejich jména. Prvním autorem, 

který uvedl konkrétní jména tří králů, byl až ve 12. 

století kancléř pařížské Sorbonny Petr Comestor. 

Určitě je vám známá zkratka K+M+B (C+M+B), 

která se v tomto období objevuje svěcenou křídou 

napsaná nad dveřmi mnohých příbytků. Původní 

význam těchto písmen mohl být trochu jiný a 

neznamenal prosté iniciály jmen Kašpara, 

Melichara a Baltazara. V původním smyslu se 

jednalo o zkratku „Christus mansionem benedicat“ 

– tedy požehnání – „Kristus ať požehná příbytek“. 

Ať už je historie jakákoliv, přeji vám, ať je váš 

dům požehnaný po celý rok 2019.  

Ze Zpravodaje „Řepská 17“ 25/2019 vybrala Eva Průchová 



 
Zima na Palatě 



Kulturní a společenský program na měsíc únor 

 

19. února ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha. 

20. února ve 14.00 hodin 

Koncert klasické hudby - Jitka Fowler Fraňková 

klavír, Václav Polívka housle. Na programu jsou 

skladby J. S. Bacha, A. Correliho, W. A. Mozarta, 

J. Brahmse. 

21. února ve 14.30 hodin 

Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. 

Dnes pořad s názvem Já Eliška Pomořanská – 

císařovna římská a královna česká. 

24. února ve 14.00 hodin 

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

25. února ve 14.00 hodin 

Pořad Jaroslava Brendla- setkání s poezií. Dnes 

básníci přelomu 19. a 20. století (Vrchlický, 

Sládek, Bezruč, Šrámek, Neruda...). 

26. února ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 

 


