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Léta jdou – Růžena Janíková 

 

Léta jdou  

a nás se neptají 

jak počítáme 

roky své potají. 

Roky své  

kterých přibývá - 

a do stovky moc 

nezbývá. 

Co všechno člověk  

Přečkal? 

A přece přijde tečka. 

 

Mamince– Růžena Janíková 

 

Já si to pamatuji, 

maminko moje, 

jak jsi mne chovala 

aby mně zima nebyla, 

i vlňáček jsi přidala. 

 

Já si to pamatuji, 

maminko moje, 

teď náruč Tvoji nemám 

jen ve vzpomínce, 

maminko moje Tebe hledám. 
 



Nález vzácné houby v zahradě Palaty 

 

Na sklonku letních prázdnin, v posledním 

srpnovém týdnu, byly v areálu našeho krásného 

rozlehlého parku nalezeny výstavní plodnice hřibu 

plavého. Hřib plavý, též zvaný hřib nelesklý, je 

vzácná houba z čeledi hřibovitých, která se 

vyskytuje v parcích, na hrázích rybníků, a to 

zejména pod duby, vzácně v okolí jiných listnatých 

stromů. Je to houba nejedlá, zapáchá jodoformem a 

důsledkem jejího pozření mohou být zažívací 

obtíže. Její výskyt byl dosud zaznamenán pouze 

v několika lokalitách České republiky.  

 

Mykologové uvádějí, že se jedná o ohrožený druh, 

vedený v Červeném seznamu hub České republiky, 

jehož nález by měl být vždy oznámen místnímu 

mykologickému pracovišti. Učinili jsme tak, a 

obratem se nám ozvali pracovníci pražské 

mykologické poradny s žádostí o provedení 

mykologického výzkumu v celé zahradě areálu. 

Mykologové prověřili celý park, pořídili fotografie 

těchto vzácných hříbků a odebrali několik plodnic 

za účelem mikroskopické analýzy a uložení 

nejkrásnějšího exempláře do herbáře Národního 

muzea. 



Bylo nám potěšením alespoň malou špetkou 

přispět vědě identifikací neobvyklých hříbků.  

Lenka Janoušková & 

Lukáš Táborský  

 

 
 

 

 

 

 

 



Výlet do Lán u Kladna 

Ve středu 18. září jsme se vydali na výlet do Lán a 

to tak trochu po stopách našeho prvního prezidenta 

Tomáše Garrigue Masaryka. Autobus firmy Netbus 

se již stal naším tradičním dopravním prostředkem. 

Navíc tři naši obyvatelé s vozíčky cestovali naším 

vozem. Cesta nás nejprve vedla na Lánský hřbitov, 

kde si přál být T. G. Masaryk pohřben a kde 

odpočívá spolu se svou ženou Charlottou, synem 

Janem a dcerou Alicí. Před pouhými čtyřmi dny 

bylo výročí jeho úmrtí (14. září 1937) a tak byly u 

hrobu, jako každý rok, věnce a hodně květin. 

Kytici za náš Domov Palata položila paní Růža 

Kulísková a naše myšlenky vyjádřila pronesením 

slov: „Presidente Osvoboditeli, odkazu, který jste 

vložil do našich rukou, věrni zůstaneme!“, jimiž 

končil projev Edvarda Beneše Masarykova cesta a 

odkaz, pronesený po smrti T. G. Masaryka. Potom 

jsme všichni zazpívali oblíbenou píseň pana 

Masaryka Ach synku, synku a pokračovali na 

prohlídku do Muzea T. G. Masaryka přímo 

v Lánech.  

Budova muzea bývala dříve obilná sýpka, nyní 

rekonstruovaná a zařízená ve dvou otevřených 

patrech pro expozice. Atmosféru umocňují 

původní nezakryté modřínové trámy a dále každý 

předmět v interiéru, spjatý s životem pana 



prezidenta. Přízemí dominuje veliká, v prostoru 

zavěšená, fotoreprodukce jeho jezdeckého portrétu. 

Také četné známé životní citáty T. G. Masaryka na 

téma demokracie, politiky, práce a života vůbec. 

Všechny expozice jsou věnovány jeho životu, 

prezidentství i jeho skonu. Každé podlaží jiné 

etapě. V přízemí je také poměrně rozsáhlá 

knihovna se studovnou, kde je možné studovat 

např.  i předem objednané a připravené spisy. 

V celém prostoru muzea byly použity hlavně 

přírodní materiály, což velmi podporuje celkového 

ducha a dojem z něj. Velmi to na nás zapůsobilo a 

také nás tam velmi mile přijali. Děkujeme za to 

nejen paní vedoucí Bednářové Šafránkové. 

Z muzea vedla naše cesta do středu obce, do 

restaurace Narpa, kde nám také vyšli velmi vstříc a 

kde, kdo chtěl, našel i útočiště uvnitř, před přeci 

jen chladnější venkovní teplotou. Naše tradiční 

řízečky nám ale chutnaly stejně jak uvnitř, tak 

venku. K tomu výborné pivo, káva a dobrá nálada. 

Celý výlet jsme zakončili v zahradách Zámku 

v Lánech. Jeho součástí je rozsáhlý anglický park, 

rybník Bahňák, velký palmový skleník, kostel 

Nejsvětějšího Jména Ježíš (nyní uzavřen 

v rekonstukci) a přilehlá Lánská obora. Od roku 

1921 se stal Zámek v Lánech letním sídlem 

prezidenta T. G. Masaryka. Ten si jej velmi oblíbil 



a považoval ho za svůj domov. Využíval ho nejen 

pro odpočinek a relaxaci, ale také jako klidné 

místo pro práci. Prožil tam celých 17 let. Po okolí 

jezdil často na koni a po roce 1934 v kočáře, 

zejména se svým synem Janem Masarykem.  

Po roce 1989 byl zámek využíván prezidenty 

Václavem Havlem, Václavem Klausem a Milošem 

Zemanem. Zámek není pro veřejnost přístupný, ale 

navštívili jsme alespoň palmový skleník, jehož 

litinová konstrukce pochází z konce 19. století a je 

dílem posledních šlechtických majitelů zámku, 

Fürstenberků. Zahrady jsou velmi rozsáhlé a cesty 

přímo kolem zámku uzavřené. Naše procházka tak 

byla kratší, ale velice příjemná.   

Závěrečnou fotografii celé skupiny jsme pořídili 

alespoň s výhledem na zámek za námi a šťastně se 

všichni vrátili zpět domů. Tímto výletem jsme se 

dotkli naší národní historie a uctili památku našeho 

T. G. Masaryka. Dozvěděli jsme se fakta známá i 

méně známá z jeho života a ti starší z nás znovu 

zavzpomínali na jeho dobu.  

Upřímně velmi děkuji všem, kteří se k nám 

připojili.  

                                                           Martin Průcha  

 

 

 



 
 

 



Zájezd 

 

Lány, Lány, 

pojeďte tam zaměstnanci s námi. 

 

Martine, Martine, 

říkal jsi nám poučná slova. 

A my jsme tleskali  

a pojedeme znova. 

 

Viděl jsem krásný zámek,  

který stojí v Lánech, 

a byla tam krásná zahrada 

a byla dobrá nálada. 

 

U muzea stojí socha koně 

a Tomáš Garrigue Masaryk sedí na něm. 

Je to náš první československý prezident, 

který měl náš národ rád každý den. 

 

                                             Jiří Javůrek 23.9. 2019 

 

 

 



 
 

 



Tomáš Garrigue Masaryk 

Říká se mu prezident Osvoboditel, také „tatíček“ 

Masaryk, říká se mu T.G.M. (iniciálami s tečkami), 

nebo psáno také TGM bez teček a byl to prof. 

PhDr. Tomáš Garrigue Masaryk,  československý 

státník, filozof, sociolog a pedagog, první 

prezident Československé republiky. Narodil se 7. 

března 1850 v Hodoníně a zemřel  14. září 1937 v 

Lánech. Jeho životopis je velmi rozsáhlý a než si z 

něj připomeneme některá fakta, je třeba zdůraznit 

jeden aspekt, který zásadně poznamenává celý jeho 

život. Je to Masarykovo vlastenectví, jeho nadšení 

pro samostatný stát Čechů a Slováků o jehož vznik 

se s nebojácností zasloužil, jehož existenci svým 

nezměrným úsilím podporoval a svou prací položil 

základy toho, že se až do dnešní doby o nás ve 

světě ví. Proto mu náleží čest a naše poděkování. 

Prezidentem Československa byl zvolen celkem 

čtyřikrát. Poprvé samozřejmě při vzniku 

samostatného státu v roce 1918, kdy byl zvolen 14. 

listopadu 1918 na období do roku 1920. Potom 

opakovaně na období 1920 až 1927, 1927 až 1934 

a také počtvrté v roce 1934, kdy však na konci 

roku 1935 abdikoval pro špatný zdravotní stav.  

Tomáš Masaryk pocházel z chudé rodiny. Jeho 

otec byl kočí, matka pracovala jako kuchařka. 

Studoval ve Strážnici, v Brně a ve Vídni, kde roku 



1876 promoval filozofickou prací o Platónovi. 

Roku 1877 se seznámil se svou budoucí ženou, 

američankou Charlottou Garrigue, a o rok později 

se s ní v New Yorku oženil. Spolu měli  dcery 

Alici a Olgu a syny Herberta a Jana. Dcera Alice 

G. Masaryková byla veřejná činitelka, zakladatelka 

a první předsedkyně Československého červeného 

kříže, bojovala za zlepšení sociální situace a 

vzdělávaní žen. Syn Herbert Masaryk byl velmi 

talentovaný malíř. V jeho tvorbě převažují díla 

portrétní a krajinářská. Syn Jan Masaryk byl 

československý diplomat a politik, zemřel za 

tragických okolností 10. března 1948. Olga G. 

Masaryková-Revilliodová byla nejmladší dcerou, 

většinu svého života strávila v emigraci. Po válce 

ještě navštívila  několikrát Československo, ale po 

smrti svého bratra Jana Masaryka již do své vlasti 

nikdy nezavítala. Žila ve Francii, Švýcarsku a 

Velké Británii, kde také v roce 1978 zemřela. 

V roce 1882 byl T. G. Masaryk jmenován 

profesorem filosofie na české části rozdělené 

Karlo-Ferdinandovy Univerzity v Praze, kam se 

také s rodinou přestěhoval. Své studenty vedl ke 

kritičnosti a vědeckosti v duchu Augusta Comta, 

francouzského matematika, společenského 

reformátora a mimo jiné spoluzakladatele 

sociologie. Do politického života se zapojil roku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova


1890, kdy s přáteli vstoupil do mladočeské strany a 

v dalším roce byl zvolen poslancem Říšské rady ve 

Vídni. Hájil jak větší autonomii českých zemí, tak 

také zájmy jihoslovanských národů. Později se pro 

spory s radikálním vedením strany roku 1893 

mandátu vzdal. Nadále se však snažil kultivovat 

české politické myšlení a přemýšlel o historickém 

poslání českého národa. Zároveň se ovšem zabýval 

i sociálními otázkami, podporoval osmihodinovou 

pracovní dobu a všeobecné volební právo. V roce 

1897 byl jmenován řádným profesorem a nadále 

byl literárně činný. Napsal mnoho studií i 

vědeckých statí, inicioval vznik Ottova slovníku 

naučného a také psal články do odborných 

časopisů, jako byly Naše doba nebo Čas (který v 

letech 1901–1915 vycházel jako deník), na jejichž 

vzniku se aktivně podílel. Roku 1900 pak založil 

Českou stranu pokrokovou, za kterou byl znovu 

zvolen říšským poslancem. Předložil návrh na 

zřízení druhé české univerzity v Brně, a na 

podporu této interpelace přiložil přes sedm tisíc 

petic, v nichž se česká, moravská i slovenská města 

a obce vyslovily pro její urychlené zřízení.  Na 

základě dlouhodobého studia a četných návštěv v 

Rusku publikoval od roku 1913 nejprve v němčině 

své nejrozsáhlejší a ve světě nejslavnější dílo 

„Rusko a Evropa“, které bylo posléze vydáno i v 



češtině a přeloženo do několika jazyků. Po 

špatných zkušenostech z Říšské rady s Rakouskou 

vládou a zahraniční politikou Masaryk na začátku 

první světové války opustil svůj původní názor, že 

bude možné Rakousko-Uhersko reformovat do 

moderní federace, svazku autonomních zemí. 

Začal naopak promýšlet a připravovat nezávislost 

národů a vystoupení českého národa z Rakouska-

Uherska. V knize „Nová Evropa: Stanovisko 

slovanské“ ospravedlňoval boj proti monarchii a 

nutnost lepšího státoprávního uspořádání Evropy v 

podobě federace demokratických států. O 50 let 

později na jeho myšlenky navázali zakladatelé 

Evropské unie. Během války Masaryk 

přesvědčoval státníky velmocí o potřebnosti a 

užitečnosti samostatného českého státu. Už na 

podzim 1914 se vydal na kratší zahraniční cesty do 

západní Evropy, jak kvůli předání tajných 

dokumentů, tak aby získal doma těžko dostupné 

informace. V prosinci se pak vypravil do Itálie a 

odtud do Švýcarska. Tam byl varován přáteli, že na 

něj byl v Rakousku-Uhersku vydán zatykač a že se 

za žádnou cenu nemá vracet. V Reformačním sále 

univerzity v Ženevě pronesl Masaryk 6. července 

1915 svůj slavný projev k pětistému výročí upálení 

Mistra Jana Husa, ve kterém vyhlásil boj 

habsburské nadvládě: „Odsuzujeme násilí, 



nechceme a nebudeme ho užívat. Avšak proti násilí 

budeme se hájiti třeba železem.“ V září 1915 

emigroval za Masarykem Edvard Beneš a oba 

přesídlili do Francie, kde se k nim připojil Milan 

Rastislav Štefánik, slovenský politik a generál 

francouzské armády. Společně vytrvale budovali 

zahraniční odboj a v roce 1916 vyvrcholilo jejich 

úsilí založením Československé národní rady, 

jejímž předsedou se stal Masaryk. Mezitím působil 

i v Londýně, měl však přehled i o situaci v Rusku. 

Právě ve vybudování silných zahraničních 

jednotek budoucího státu viděl další nutný krok k 

jeho uskutečnění. Sám po únorové revoluci v 

Petrohradě přesídlil do Ruska a dal rozhodující 

podnět k sestavení dalších samostatných 

československých legií z českých a slovenských 

přeběhlíků, zajatců i Čechoslováků žijících na 

Rusi. Po Zborovské bitvě (2. července 1917) 

vybudoval do konce roku 1917 více než 

padesátitisícovou armádu a zasloužil se o stejný 

počet dobrovolníků v zajateckých spolcích, kteří 

byli zálohou pro vstup do čs. legií. K jejich 

budování využíval českých časopisů v Rusku 

(Čechoslovák a další), ale angažoval se i přímo na 

místě, návštěvami zajateckých táborů, nemocnic s 

raněnými vojáky i vzniklých osmi pluků vojska 

pěšího, několika jednotek dělostřeleckých a 



záložního korpusu. Jako příznivec letectví zřídil u 

legií v Rusku i leteckou školu. Podporoval též 

kronikáře, fotografy a filmaře pluků a dbal, aby u 

každého pluku byla i dobrá vojenská hudba. Po 

vstupu Spojených států amerických do války 

v dubnu 1917 se jeho pozornost zaměřila i tam. V 

květnu 1918  byl triumfálně přijat deseti tisícovým 

shromážděním v Chicagu jako i o něco později v 

New Yorku, následovalo turné po USA, během 

kterého Masaryk loboval pro čs. samostatnost. 

V červnu 1914 se uskutečnilo první Masarykovo 

jednání ze čtyř s prezidentem Wilsonem v Bílém 

domě, Masaryk dosáhl Wilsonovy plné podpory. 

14. října 1918 oznámili Beneš a Rašín v Paříži 

založení Prozatímní česko-slovenské vlády s 

Masarykem jako premiérem. 18. října Masaryk 

zveřejnil Washingtonskou deklaraci a vyhlásil 

jménem Prozatímní česko-slovenské vlády 

samostatný Česko-slovenský stát. 4. prosince 

uznali spojenci Československo a ještě v prosinci 

1918 se mohl T.G. Masaryk vrátit do vlasti, kde 

byl triumfálně přijat celým národem a nově 

zvoleným revolučním Národním shromážděním  

republiky Československé. Tak se stal zároveň 

naším prvním československým prezidentem... 

 

 



Pokračování ve Zpravodaji prosinec 2019.  

Zdroj: Wikipedie, pro Zpravodaj vybral a upravil 

Martin Průcha. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%

A1_Garrigue_Masaryk 
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Příležitostné ubytování v Domově Palata 

 

Palata – Domov pro zrakově postižené poskytuje 

ve svých prostorách v rámci platné zřizovací 

listiny /jako  Doplňkovou činnost/ příležitostné 

ubytování pro rodinné příslušníky klientů, a dále i 

pro ostatní příležitostné návštěvy.  

 

Cena za ubytování je stanovena na částku 150,- Kč 

za osobu a noc.  

 

V rámci platné zřizovací listiny poskytuje Palata – 

Domov pro zrakově postižené ubytování pro 

studenty na týdenních odborných praxích pro 

Palatu.  

 

Cena za ubytování je stanovena na částku 200,- Kč 

za osobu a týden. 

 

Upraveno v Provozní směrnici č. 1 O poskytnutí 

příležitostného ubytování 

 

 

 

 

 



Kulturní a společenský program na měsíc říjen 

1. října ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Petr Benda. 

6. října ve 14.00 hodin 

Koncert skupiny Starý koně. 

8. října ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha. 

9. října v 15.00 hodin 

Koncert Malé české muziky Jiřího Pospíšila.  

10. října ve 14.30 hodin 

Další z cyklů pořadu Zůstaň tu s námi, muziko 

česká s programem - DOKTOR SWING A TŘI 

GRÁCIE, kde si připomeneme Arnošta Kavku a 

sestry Allanovy. 

13. října ve 14.00 hodin 

Řepský sousedský sbor zazpívá lidové písně, 

spirituály a také některé duchovní středověké 

skladby. 

15. října ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 

19. října ve 14.00 hodin   

Koncert vážné hudby v podání Klimentského 

kvarteta. Zazní hudba z díla F. J. Haydna, A. 

Dvořáka, B. Martinů. 

 

 



22. října ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina 

Pohodáři. 

23. října  odjezd v 9.00  a příjezd do 12.00 hodin 

Hipoterapie - naše návštěva parkurových stájí 

v Jesenici u Prahy v rámci projektu pro seniory 

Blízkost koně. 

24. října ve 14.30 hodin 

Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. 

Dnes pořad s názvem Výlet k jezeru Como – o 

Milevě Einsteinové, první ženě Alberta Einsteina. 

29. října ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Kotas 

„Koty sólo“. 

Ve dnech 29. až 31. října vždy od 9.00 hod. do 

11.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hodin můžete 

navštívit náš charitativní bazar a prodej keramiky 

v prostorách dílen v přízemí Domova Palata. 

 



 

 

 

 


