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Slavnostní zahájení provozu velké kultury po 

rekonstrukci 

Po celý leden a počátek února probíhala ve velké 

kulturní místnosti výměna podlahy a tak jsme se 

tam při slavnostním otevření setkali letos poprvé. 

Bylo to v úterý 19. 2. 2019, takřka symbolické 

datum, ale vlastně hned, jakmile to bylo možné, 

neboť předchozí den jsme ještě stěhovali zpět 

nábytek, ozvučení atd. A protože vždy v úterý 

máme tradiční kavárnu, na kterou jsme se po čase 

již velmi těšili, bylo zahájení provozu v místnosti 

pojato v podstatě jako trochu výjimečná  kavárna. 

Vedle prodeje zákusků a kávy, tradičně 

vyrobených společností Startujeme o.p.s., jsme 

měli nabídku rozšířenou ještě o míchané 

nealkoholické i alkoholické koktejly.  V rohu 

místnosti vedle dveří byl speciálně pro naše 

odpoledne sestaven bar, kde dobrovolníci, a byli to 

přímo barmani z koktejlového klubu Nebe, míchali 

zmíněné koktejly na místě na přání. Tihle pánové 

jsou zvyklí na velký odbyt, když prodávají koktejly 

na velkých veřejných akcích, takže u nás měli s cca 

50 vydanými kelímky spíše odpočinek. Namíchali 

nám ochotně také další pro klienty, kteří zůstávají 

na úsecích a tak kdo chtěl ochutnat nestárnoucí 

Mojito, Tequilu Sunrise, Piňa Coladu a nebo 

nealko limonády např. fialkovou nebo růžovou 



z růží, měl možnost. Všechny míchané nápoje nám 

koktejlový klub Nebe věnoval zdarma. K tomu 

nám z nového podia hrál a zpíval pan Mácha a tak 

bylo toho odpoledne na kavárně jako v úle. Skoro 

všechna místa byla obsazena, bylo vidět, že první 

návštěvu si v kulturní místnosti nechtěl nikdo 

nechat ujít. Rád bych poděkoval všem, kteří se 

podíleli na rekonstrukci, ať už zvenčí, jako 

řemeslníci, ale i našim zaměstnancům a 

dobrovolníkům za pomoc při stěhování a úklidu. 

Všem potom za trpělivost se stavebními úpravami 

a montáží nové podlahy. Tak ještě jednou teď 

v mysli přestřihuji pomyslnou pásku, kterou jsem 

podobně zahájil nový provoz velké místnosti a 

přeji všem hodně pěkných kulturních zážitků. 

Nová podlaha z dubových vlysů ještě stále voní 

dřevem a lakem a program zve k návštěvě. Tak 

odpoledne ve velké kulturní místnosti opět 

nashledanou...                                    Martin Průcha 

 

 



 

 

 
 



Léta jdou 

Léta jdou a nás se neptají, 

jak počítáme potají  

roky své, kterých přibývá. 

Do stovky mnoho nezbývá. 

Co všechno člověk přečká. 

A přece přijde tečka. 

                                      Růžena Janíková, 9.2. 2019 

 

Mamince 

Já si to pamatuji, maminko moje. 

Jak jsi mě chovala. 

Aby mě zima nebylo, i vlňáček jsi přidala. 

Já si to pamatuji, maminko moje. 

Teď náruč tvoji nemám,  

jen ve vzpomínkách, maminko moje, tebe hledám. 

                                      Růžena Janíková, 2.3. 2019 

 



Hipoterapie v našem Domově Palata 

Letošní zimu jsme ve středu 20.3. přivítali poničku 

Trejsy již podruhé. Opět bylo veselo, všichni si 

Trejsy hladili, objímali a byli tak samý chlup, 

neboť bylo zrovna období výměny srsti. Zkrátka 

jaro je jaro. Nikomu to ale nevadilo, prostě si 

každý odnesl kus koně s sebou... Přesto mají naše 

letošní zimní setkání celkem komfortní úroveň. 

V uzavřeném průjezdu do atria B se topí radiátory, 

máme uvnitř venkovní židle k sezení a i přes 

uskladněný materiál a nábytek při jedné straně 

zbývá dost místa pro hipoterapeutické setkání. 

Chvíli po příchodu poničky už je navozena vůně a 

atmosféra jako v maštali. To vše v dosahu, v rámci 

naší budovy Domova. Díky tomu a ochotě paní 

Adély, která k nám s poničkou jezdí v rámci 

projektu pro seniory Blízkost koně, udržujeme 

hipoterapii v měsíčním intervalu návštěv. Od jara 

do podzimu totiž zase my jezdíme na návštěvu do 

stájí a máme v plánu i nadále jezdit. Setkáváme se 

tam i s dalšími poníky a vždy zažijeme výborné 

dopoledne. Příští návštěvu stihneme ještě v dubnu 

a to na konci v úterý 30. dubna dopoledne. Srdečně 

zveme a děkujeme.                            Martin Průcha 



 

 



Jaro 

Jsou tu první jarní kachničky a napijou se vodičky. 

Je tam také žabička a vidím, jak tam plave rybička. 

Jsou tam také ovečky, napasou se zelené travičky. 

Dáme jim také žrádlo, přidej mi, je toho málo! 

Cítím jarní vánek, to jaro probouzí stromů spánek. 

Začnou pučet, vtom v dáli slyším ptáka křičet! 

Už zase roste zelená tráva 

a krásné jarní kytky dává. 

Vidím jarní třpyt a ty jarní slunko sviť! 

Ať vzkvétá ta naše jarní zahrada  

a vždycky bude ta krásná a hezká dobrá nálada. 

                                           Jiří Javůrek, 25. 3. 2019 

 

 



 

Babičko, babičko, 

vy máte pletený tričko!? 

Na hlavě máte šátek,  

copak vy nevíte, že je dnes pátek!? 

                                            Jiří Javůrek, 13.2. 2019  



 

 

Já jsem karkulka  

a na hlavě mi schází bambulka. 

Mám košíček, 

plný červených jablíček. 

A ta jablíčka, 

dostane upřímná babička.  

                                            Jiří Javůrek, 13.2. 2019  

 



Masopustní průvod v Domově Palata 

 

Dne 12. února 2019 v odpoledních hodinách se 

Domovem Palata rozléhalo bujné veselí, zpěv i 

mnoho rozličných zvuků z různorodých nástrojů i 

z hrdel účastníků. Příčinou byl nevšední průvod 

korzující chodbami se zastávkami na taneček a 

pohoštění tradičními dobrotami. Ano, na Palatě 

nastal čas tradičního masopustu. Masopust je doba, 

která předchází postnímu předvelikonočnímu 

období. Je to čas hodování, veselí a tance. Vrcholí 

posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný 

čtvrtek. Ten je tradičně spojený se zabijačkou a 

tradiční hostinou. Poslední tři dny, tedy o 

masopustní neděli, v pondělí a úterý, které jsou 

zvány ostatky, končiny, fašank či přímo masopust, 

se konají různé rituální úkony, průvody masek, 

scénické výstupy a končí taneční zábavou. Na 

začátku byla nutná příprava kostýmů i masek, která 

se odehrála v dílnách. Vše šlo jako po másle a po 

chvilce se již mohlo vyrazit do terénu. Kdo byl 

přímo na místě, mohl v průvodu spatřit 

nezbedného medvěda, uvázaného silným řetězem k 

přísnému medvědáři, Červenou Karkulku 



s babičkou i přítulnou vlčicí. Průvod dále 

doprovázela vášnivá cikánka, půvabná havajská 

tanečnice i okouzlující princezna. Rozličné 

nástroje všech účastníků průvodu doplňoval 

rytmickým kytarovým doprovodem Mexičan 

s tradičním sombrerem. Masopustní průvod prošel 

celým domem a měl zastávky na jednotlivých 

odděleních v denních místnostech. Nejdříve na 

úseku C, potom na malé kulturní místnosti u úseku 

A, a dále na denních místnostech B a D. 

Ochutnávaly se tradiční masopustní koblihy, 

radostně se zpívalo (tradiční písně jako Škoda 

lásky či Na Pankráci a jiné), tancovalo se a 

nakonec přišlo i požehnání průvodu. Pro 

nejodvážnější byla možnost zatancovat si přímo se 

samotným medvědem. Nutno poznamenat, že vždy 

se nějaká odvážná žena na oddělení našla a 

dobrovolně se vydala do spárů obrovského 

medvěda. Ten se ukázal jako dobře vychovaný a 

nikdo nepřišel k újmě. Přesto pro jistotu musel 

medvěd zpátky na řetěz, neboť i na chodbách 

vyzýval některé zaměstnankyně k tanci a dokonce 

se již stavěl na zadní tlapy. Co kdyby se v něm 

probudila šelma. Mimochodem dle tradice tanec 



ženy s medvědem je důležitý, neboť přináší do 

domu plodnost. Věříme, že oslavu Masopustu si 

užili nejen samotní členové průvodu z řad klientů i 

zaměstnanců, ale i všichni, kterým oslava 

vykouzlila úsměv na tváři a přinesla mnoho 

radostných a nezapomenutelných okamžiků. 

Oslava Masopustu, kdy průvod prošel celým 

Domovem a navštívil tak všechny obyvatele na 

denních místnostech, se konala poprvé a my jen 

pevně doufáme, že ne naposledy.  

                                                         Antonín Kupec 

 



Pranostiky na duben 

Svatého Marka deštivo -  sedm týdnů blátivo. 

Duben hojný vodou – říjen vínem. 

Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce. 

Do svatýho Jiřího nebojte se hada žádnýho. 

Pršívá-li 1. dubna bývá mokrý máj. 

Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 

Pranostiky na květen 

Sníh v máji – hodně trávy. 

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a 

sena dají. 

Na mokrý květen přichází suchý červen. 

Když se v máji blýská, sedlák si výská.  

Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.  

Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale 

o svatém Jáně ani za vodu džbáně. 

 

 



Jarní vzpomínková přehlídka  

S příchodem jara se my, ženy, kromě na pěkné 

počasí samozřejmě těšíme také na to, co pěkného 

si větším teplem můžeme obléknout. Ve skříních 

hledáme oblíbené kousky , které jsme tam na zimu 

musely schovat. A často také „ bohužel“ zjistíme, 

že vlastně ale vůbec nemáme co na sebe! To pak 

nastává čas jarních nákupů…To prostě k jaru patří.  

Proto jsme se s kolegyněmi a kamarádkami 

rozhodly našim obyvatelům, respektive 

obyvatelkám jarní atmosféru umocnit další 

z našich tematických vzpomínkových přehlídek. 

Ve skříních na oddělení B se skrývá ještě celá řada 

„pokladů“, které by bylo škoda alespoň jednou za 

čas nevyvětrat, takže se nám opět podařilo sladit 

celou sbírku jarních a letních dobových modelů 

tak, že tematicky obsáhly skoro celé 20. století. 

Celá přehlídka byla samozřejmě komentovaná a 

vlastně i hmatová, protože zájemci měli možnost si 

na všechny materiály sáhnout, zhodnotit jejich 

kvalitu a nositelnost. Stejně tak byly nabízeny 

k důkladnému prohlédnutí, osahání i případné 

doplňky např. kabelky, šátky…Toho především 

klientky rády a nadšeně využily, což se povedlo 

zdokumentovat na fotografiích.  Troufám si říct, že 

pro nás účinkující  i klienty to bylo příjemné 

odpoledne  strávené s módními kousky, které byly 



„chic“ třeba už před půl stoletím, ale pro nás jsou 

pořád krásné.  

       Za organizátorky Bc. Hana Lacinová  

 

 



Kulturní a společenský program na měsíc duben 

1. dubna v 15.00 hodin 

Koncert Malé české muziky Jiřího Pospíšila. 

2. dubna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Petr Benda a Anna 

Heroutová. 

6. dubna v 9.00 hodin 

Canisterapeutické zkoušky pejsků ve velké kulturní místnosti. 

7. dubna ve 14.00 hodin 

Koncert skupiny Starý koně. 

8. dubna ve 14.00 hodin 

Koncert Heidi Janků. 

9. dubna ve 14.30 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Branické duo. 

10. dubna -odjezd v 7.30  a příjezd do 18.00 hodin 

Výlet do Telče. Navštívíme Muzeum techniky Telč, skupina 

projde malebným náměstím v Telči a výlet zakončíme ve 

spřáteleném Klubu důchodců Telč. 

11. dubna ve 14.30 hodin 

Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. Dnes pořad 

s názvem Babička - pohádka a skutečnost. 

12. dubna -odjezd v 8.30  a příjezd do 11.30 hodin 

Naše návštěva v Mateřské škole Duha, Praha-Košíře, kde bude 

aktuálně probíhat projekt "Týden pro inkluzi".   

13. dubna v 10.00 hodin 

Beseda s panem Dr. Zemanem: Sportovní úspěchy a lidská 

moudrost  -  Dana a  Emil Zátopkovi. 

13. dubna ve 14.00 hodin 

Vystoupení sboru The Good Bouill'Gospeler z Francie. 



15. dubna ve 14.00 hodin  

Na varhany nám zahraje pan Petr Haluška. Téma: Velikonoce 

a klasická varhanní hudba. 

16. dubna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha. 

 

Ve dnech 15. a 16. dubna vždy od 10.00 hod. do 11.00 hod. a 

od 13.00 do 14.00 hodin můžete navštívit náš charitativní 

bazar v malé kulturní místnosti Domova Palata. Výtěžek 

z prodeje je vkládán do sbírky, která je využívaná výhradně 

ke prospěchu klientů. Děkujeme. 

  

21. dubna ve 14.00 hodin 

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

23. dubna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina Pohodáři. 

24. dubna -odjezd v 8.30  a příjezd do 12.00 hodin 

Naše návštěva Hasičského muzea ve Zbirohu.  

27. dubna v 10.00 hodin 

Koncert - k tanci a poslechu zahraje Bránické duo. 

29. dubna ve 14.00 hodin 

Pořad Jaroslava Brendla - setkání s poezií. Dnes Francois 

Villon a Prokletí básníci (Villon, Verlaine, Rimbaud, Poe, 

Baudelaire). 

30. dubna odjezd v 8.30  a příjezd do 12.00 hodin 

Hipoterapie- naše návštěva parkurových stájí v Jesenici u 

Prahy v rámci projektu pro seniory Blízkost koně. 

30. dubna ve 14.00 hodin   

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 



Právě kvete na Palatě 

 

 
 

Sakura       Vrba převislá 

 
Pampeliška lékařská 

Zlatice 


