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Canisterapeutické zkoušky na Palatě
Zkoušky terapeutických pejsků se konaly v našem
zařízení v neděli dne 17.11.2019 již od 9.00 hodin.
Komise se seznamovala s pejsky a jejich majiteli,
psi i majitelé se seznamovali s prostředím – tedy
prostory domova Palata a zahradou, ale i našimi
klienty.
Zkouška se sestávala z několika částí, kdy se
nejdříve
posuzovala
poslušnost
pejsků
v prostorách zahrady – zda je pes ovladatelný,
např. i v přítomnosti jiných zvířat je schopen
odvolacích příkazů i když není na vodítku. Na
zahradě Palaty máme v ohradě ovce a zde se
zjišťovalo, zda pes uposlechne příkazu svého pána.
Poté v prostorách kulturní místnosti např. komise
zjišťovala, jak se pejsek chová v přítomnosti
veterináře, jak reaguje na dotyky cizích lidí, jak se
chová v různých nestandartních okamžicích – když
v jeho těsné blízkosti například upadne klientovi
francouzská hůl, jak reaguje na dotyky na
seznamování s klienty. Toto vše se posuzuje
v souvislosti pejska i jeho majitele, tedy jako týmu.
Měli jsme pro pejsky připravené dobrovolníky
z řad našich nevidomých klientů, ale byl zde i
figurant postižený chlapec na vozíku – kdy jsme
měli možnost posoudit chování pejska v kontaktu
s dítětem i figuranta předvádějícího zcela ležícího,

nekomunikativního člověka s velmi omezenou
hybností celého těla.
Cílem těchto zkoušek bylo získání atestu a
rozlišovací dečky pro pejska. Pokud pejsek se
svým majitele uspěl, může navštěvovat různá
zařízení – např. nemocnice, zařízení pro postižené
děti, či domovy seniorů a další zařízení, kde
pomáhají a rozdávají radost v rámci canisterapie,
tak jak to již znají i naši klienti.
Tento den se vydařil nejen počasím, ale i klienti
prožili příjemné odpoledne v přítomnosti pejsků.
Věra Dvořáková

Oslava dne Palaty
Ve čtvrtek 21. listopadu jsme oslavili již 126 let od
otevření Domova Palata. Za tu dlouhou řadu let se
Palata změnila a změna vedla určitě k lepšímu. Jak
uvedl pan ředitel ve svém proslovu: „zrušily se tří
až čtyřlůžkové pokoje, všechny pokoje dnes mají
předsíňku a sociální zařízení. Realizovala se
dostavba, v které vznikli nové 1 a 2 lůžkové
pokoje, nová rehabilitace a zcela nový stravovací
provoz. Provedla se rekonstrukce podkroví, zubní
ordinace a mnoho dalších prostor. Původní
kapacita 155 lůžek se snížila na 125. Současně se
investovalo i do venkovních prostor, tak důležitých
pro život klientů Palaty.“
V průběhu 15 let, kdy byl pan ředitel jmenován
Radou hlavního města Prahy do funkce ředitele
Palaty, poskytla své služby celkem 587 osobám,
kteří o ni požádali. Dále pan ředitel uvedl, že:
„Personál se zvětšil co do počtu o celých 20
úvazků, na dnešních 108. Rozšířila se struktura
pracovních pozic. Vznikly pozice personalistky,
psychoterapeutů, fundraisera, rozšířili se týmy
sester, fyzioterapeutů, sociálních pracovníků i
pracovníků v sociálních službách.
Došlo k velkému rozvoji dobrovolnické činnosti a
spolupráce se školami, jak v oblasti sociální tak i
zdravotní. Všechny tyto změny v materiální,

technické i personální oblasti, vytvořili podmínky
pro vznik nové kultury organizace, která umožňuje
naplňovat naši vizi.“
Závěrem pan ředitel popřál Palatě mnoho dalších
úspěšných let. Aby se zvyšoval počet jejich
podporovatelů a zejména klientů, kteří budou
vyhledávat její služby bez obav a nejistot
pramenících z odchodu z jejich domova.
Na oslavě jsme přivítali hosty pana JUDr. Petra
Lachnita – radního městské části Prahy 5,
spolupracovníky Domova Palata a další milé hosty.
V odpoledním programu nás čekal bohatý kulturní
program. Celým kulturním pořadem provázela Eva
Průchová a vždy představila jednotlivé účinkující.
Na úvod zahrál Kvintet hudby hradní stráže, který
u nás pravidelně účinkuje na Dni otevřených dveří
a dalších společenských akcích. Tentokrát měl pro
nás připravené pásmo swingových melodií, které
nejdříve uvedli Korunovační intrádou. Program
byl velmi pěkný a všechny příjemně naladil.
Po Kvintetu hudby hradní stráže vystoupil Pěvecký
sbor Sluníčko, který v Palatě působí již řadu let a
je nedílnou součástí kulturních akcí a oslav, které
Palata pořádá. Pěvecký sbor pracuje nově pod
vedením pana Václava Vomáčky a na harmoniku
tradičně doprovázel pan Jiří Synák. Sluníčko si pro
nás připravilo Podzimní pásmo písniček. Pan

Vomáčka vždy uvedl o jakou písničku se jedná,
odkud pochází a všechny vyzval, ať si zazpívají
společně se Sluníčkem. Tak zpíval celý sál známé
písně jako na Podzim když kvetou jiřiny, Okolo
Levoči a další krásné písničky.
Překvapením programu bylo mužné pěvecké těleso
Hřebenáči (název podle ulice Na Hřebenkách).
Jsou to pánové z pánského klubu Palaty, kteří se
rozhodli zazpívat nám písničku „Na Pankráci na
malém vršíčku“ a na Dni Palaty to byla jejich
premiéra. Pánové za svoje vystoupení sklidili
veliký aplaus a byla jen škoda, že v podání
Hřebenáčů nezaznělo více písní. Pan psycholog
Martin však slíbil, že Hřebenáči natrénují a příště
zazpívají určitě více písniček. Tak se budeme těšit
na jejich krásné mužné hlasy a další setkání u
písničky.
Posledním účinkujícím byl pan Karel Klíma, který
přišel zahrát na dudy. Pan Klíma pochází ze
Strakonic a hře na dudy se věnuje 7 let. V současné
době patří mezi několik málo skotských dudáků,
kteří se věnují hře na tento nástroj, tedy že se učí
v zahraničí u světově uznávaných dudáků. Na
pódium přišel ve skotské kroji a zahrál nám
všechny druhy skotské hudby, které se na tento
nástroj hrají. Nástroj byl krásný, ale hodně hlasitý.

Proto jsme se domluvili, že příště pozveme pana
Klímu koncertovat do našeho parku.
Večer pak v kulturní místnosti k tanci a poslechu
zahrála kapela DRINK. Zazněly známé písně z 60.
– 80. let. Písničky v podání skupiny DRINK byly
skvělé a všichni si krásně zatančili.
Zaměstnanci stravovacího provozu připravili, jako
každý rok, úžasné občerstvení a k tomu všemu se
pilo bílé a červené víno, které pocházelo z naší
vinice.
Děkujeme všem za krásné odpoledne a oslavu
narozenin Palaty a těšíme se na další setkání u
pěkného kulturního pořadu, dobrého jídla a vína.
Eva Průchová

Naše návštěva Lobkowiczkého paláce
V pátek 8. listopadu dopoledne jsme se vypravili
na návštěvu Lobkowiczkého paláce s prohlídkou
Lobkowiczkých sbírek. Je to jediný soukromý
objekt na Pražském hradě a dodnes patří právě
rodu Lobkowiczů. Současný pravopis rodového
jména dává do názvu paláce dvojité w a cz na
konci. Do roku 1919 se psali z Lobkowitz, což
byla foneticky přepsaná německá forma českého
z Lobkovic podle vsi Lobkovice u Mělníka. Od
roku 1919 hlava rodiny rozhodla, že se rod bude
psát Lobkowicz, tedy staročesky místo německy.
V mapách byste však našli název Lobkovický
palác. Nejen tato zajímavost se k rodu i paláci díky
historickému soukromému vlastnictví váže.
Sehrálo to svoji roli i při známé druhé defenestraci
na Pražském hradě v roce 1618, kdy tehdejší
majitelka
Polyxena
z Lobkovic,
rozená
z Pernštejna, poskytla azyl Slavatovi a Martinicovi.
Tuto událost zachycuje vystavený významný obraz
Výjev z pražské defenestrace 1618. Jinde jsou
vyobrazeni také Vratislav z Pernštejna a jeho žena
Maria Manrique de Lara, která z rodného
Španělska přivezla do Prahy známé Pražské
Jezulátko. Vzácnou sošku, kterou pak roku 1628
právě její dcera Polyxena věnovala karmelitánům u
kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně.

V paláci je k vidění soška téměř stejná a také další
části výbavy jejího oblečení. Rozsáhlé rodinné
sbírky Lobkowiczů ale obsahují i takové poklady
jako jsou dva velkoformátové obrazy Londýna od
Canaletta – Slavnost na Temži a Pohled na
Londýn s řekou Temží a Westminsterským
opatstvím. Dalším obrazem velkého rozměru je
malba Senoseč od Pietera Brueghela staršího. Také
obrazy lobkowiczkých zámků a panství od Carla
Roberta Crolla. Nelze nezmínit velké množství
úžasného porcelánu, který tvoří Pernštejnský servis
a Delftský servis. V dalším sále šperky a relikviáře
a v dalším zbraně. Převážně lovecké, ale některé i
z dob válek, všechny užívané dřívějšími rodovými
majiteli. Dostalo se nám možnosti vzít si do rukou
a osahat a potěžkat lovecké pušky a originální
spouštěcí zámek z takové zbraně. Je to zvláštní
pocit, mířit zbraní, která střílela před stovkami let...
Zastavili jsme se také v sále hudby, kde jsou
jednak hudební nástroje, jako vzácné dobové
loutny 4. knížete z Lobkowicz a housle. Ale i
původní
vlastnoruční
záznam
Mozartovy
orchestrální úpravy Händelova Mesiáše
a
originální partitury třetí, čtvrté a páté symfonie L.
van Beethovena. Také další objemné originální
partitury, skutečně používané mnohočetným
orchestrem. Zde jsme si také vyslechli ukázky

právě z těchto symfonií, což velmi pěkně doplnilo
atmosféru prohlídky. Po celou cestu palácem nás
v roli průvodce doprovázela a milým výkladem
informovala paní Barbara Starostová a další
zaměstnanci marketingového oddělení paláce.
Dostalo se nám velice milého přijetí. Vše bylo
pečlivě zajištěno, včetně možnosti našeho příjezdu
až do bran Pražského hradu a parkování. Nakonec
jsme ani nestihli projít všechny sbírky a tak
doufáme, že se ještě v dohledné době budeme moci
opět na setkání s historií Lobkowiczů vypravit.
Děkujeme. Historie se nás při našich výletech
dotýká stále. Věděli jste, že Jaroslav Lobkowicz
(1877–1953), v té době „pán domu“, vstoupil do
služeb československého státu a byl přítelem T. G.
Masaryka?
Martin Průcha

KAREL GOTT
Gotte, Gotte, zpíváš krásné písničky
a tleskají ti lidičky.
Koncerty se nám líbily
a děkujeme ti za krásné nadání.
Fandila mu také manželka,
že má šikovného tatínka.
Fandil mu celý svět
a měl ho rád každý den.
Zpíval krásy líbezným hlasem
a dařilo se mu vždycky zase.
Byl to skvělý zpěvák
a celý národ ho měl rád.
Byl to jejich kamarád
a věříme, že není sám.
S láskou a úctou na Tebe myslíme
a nikdy na Tebe nezapomeneme.
A bude na Tebe myslet celá naše Palata!
Jiří Javůrek 17.10. 2019

Setkání před Mezinárodním dnem nevidomých
Při příležitosti Mezinárodního dne nevidomých,
který je od roku 1946 stanoven na 13. listopadu,
nás navštívili žáci ze Základní školy pro žáky
s poruchami zraku z Prahy 2, náměstí Míru.
Z vlastní iniciativy žáků druhého stupně školy
vznikl nápad potěšit svým vystoupením právě naše
obyvatele. A bylo to skvělé půlhodinové divadelní
představení podle pohádky O dvanácti měsíčkách
na hudbu Jaroslava Uhlíře s textem Zdeňka
Svěráka. Děti měly kostýmy a za účasti a
klavírního doprovodu paní učitelek výborně
pohádku sehrály. Vystoupení se navíc konalo před
naší úterní kavárnou s Honzou Jarešem a tak došlo
také k pěknému seznámení dětí s Honzou.
Společně si všichni stihli zazpívat další písničku již
zmíněných pánů autorů a vznikl příslib jejich
budoucího setkání. Bylo to velmi pěkné odpoledne.
Za dobrý nápad patří žákům školy naše velké
poděkování. Vážíme si toho.
Martin Průcha

Palata pokřtila novou knihu
Po delší přestávce se v pondělí 18. listopadu konal
křest nové knihy. Je to kniha sestavená a
dokončená zde u nás v Palatě. Jmenuje se
Pákistánské vzpomínky a má ještě podtitul
Fotodeník Jana Marka z let 1962 – 1963. Je to
obrazová publikace zobrazující na křídovém papíře
o rozměrech 24 x 20 cm celkem 153 autorových
barevných snímků pořízených za autorova
studijního a pracovního pobytu v Islámské
republice Pákistán.
Autor snímků, dlouholetý vědecký pracovník
někdejšího Orientálního ústavu Československé
akademie věd a později docent a zástupce ředitele
Indologického ústavu Univerzity Karlovy, při
svých opakovaných cestách po asijských zemích
měl dost příležitostí poznávat všední život obyvatel
těchto oblastí, často zmítaných různými bojovými
akcemi. Mohl jejich často neutěšené živobytí
poznávat zblízka, protože znal několik asijských
jazyků.
Získané poznatky si kromě písemných poznámek
snažil zachycovat i obrazově, převážně pomocí
obyčejného fotoaparátu Exacta Varex na kinofilm,
takže jeho fotozáznamy nemají a nemohou mít
žádnou uměleckou hodnotu. Vzdor tomu byly již
několikrát uveřejněny na několika výstavách, na

pořadech v Planetáriu, jako ilustrace v knihách a
podobně.
Naposledy
neušly
pozornosti
českého
velvyslanectví v Pákistánu a díky finančním
příspěvkům Ministerstva zahraničních věcí České
republiky a čtyř dalších sponzorů byly
v pákistánském hlavním městě Islámábádu vydány
jako neprodejný charitativní výtisk pro neziskové
účely.
Slavnostní úkon křtu knihy byl vzhledem
k prohibici panující v islámských zemích nahrazen
přípitkem čerstvou mangovou šťávou pro všechny
účastníky. Velvyslance České republiky, jeho
Excelenci PHDr. Jána Füryho, omluveného ze
zdravotních důvodů, zastoupil emeritní tajemník
velvyslanectví Mgr. Tomáš Daňhel, M.A.,
spoluautor a hlavní koordinátor knihy, který se
nemálo zasloužil o výběr a uspořádání všech
snímků v knize. Poselství pana velvyslance pak
přečetla Mgr. Marta Dzúrová. Na dotazy
posluchačů bezvadnou češtinou odpovídal Asif
Iqbal, představitel pákistánských občanů žijících
v České republice.
Jan Marek

Kulturní a společenský program na měsíc
prosinec
2. prosince v 16.00 hodin – vstupní hala
Rozsvícení vánočního stromu u hlavního vchodu
Domova. Vánoční koledy nám zazpívá náš soubor
Sluníčko a Zdekvartet
3. prosince ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Petr Benda a
Anna Heroutová.
4. prosince v 9.00 hodin
Tradiční pečení perníčků v našem Domově s dětmi
z Mateřské školy Duha- Praha 5.
5. prosince v 9.00 hodin
Mikulášská nadílka.
ve 14.00 hodin Mikulášská besídka
K tanci a poslechu zahraje pan Mácha.
6. prosince ve 13.00 hodin
Vystoupení folklórního souboru Braverka z
Běloruska. Soubor má 18 členů, zpěv doprovází na
vlastní nástroje.
8. prosince ve 14.00 hodin
Koncert skupiny Starý koně.
9. prosince ve 14.30 hodin
Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové.
Dnes pořad Vánoční poezie.

10. prosince ve 14.30 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Kotas
„Koty sólo“.
11. prosince v 15.00 hodin
Vystoupení Malé české muziky Jiřího Pospíšila s
vánočním programem.
12. prosince v 10.00 hodin
Návštěva a vystoupení žáků třídy 3.C - ZŠ
Nepomucká, Praha 5 - Košíře.
15. prosince ve 14.00 hodin
Koncert skupiny Domino. Písničky 60. a 70. let.
16. prosince ve 14.00 hodin
Vánoční koncert s marimbou. Koledy a jiné písně
nám zahraje a zazpívá Marimba kvartet a Bohunka
Vokáčová.
17. prosince ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina
Pohodáři.
18. prosince v 10.00 hodin
Vánoční besídka-předávání dárků od firmy
HUAWEI.
v 15.00 hodin
Vystoupení žáků ZUŠ Na Popelce.
19. prosince ve 14.00 hodin
Vánoční besídka - s hudbou v podání studentů pod
záštitou Domova mládeže Studentská, Praha 6.
Předávání vánočních dárků CEWE Color.

23. prosince v 9.00 hodin
Vánoční nadílka.
24. prosince v 10.00 hodin
Koncert světoznámého houslového virtuóza, pana
Alexandera Shonerta.
31. prosince ve 14.00 hodin
Silvestrovská kavárna 2019
K tanci a poslechu zahraje pan Mácha.

Módní přehlídka prosinec 2019

Vánoční výzdoba
Klientka Miluška Jilichová se podílela za pomoci
aktivizační pracovnice úseku D, Dany Klabíkové
na vánoční výzdobě a na výrobě největšího věnce
na Palatě, který má v průměru cca 50cm. Tento
věnec je umístěn vedle pracovny úseku D, kde dělá
radost klientům, návštěvám a pracovníkům
domova. Moc děkujeme.
Dana Klabíková

Valorizace důchodů na rok 2020
Podle nařízení vlády proběhne od ledna 2020
navýšení všech důchodů. Základní výměra, která je
pro všechny stejná, se navýší o 220,-Kč na hodnotu
3490,-Kč. Procentní výměry důchodů, které jsou u
jednotlivých příjemců důchodů rozdílné podle výše
příjmů a délce odpracovaných let, budou všem
příjemcům navýšeny o 5,2% a navíc o pevnou
dodatečnou částku 151,- Kč.
Jakub Žďárský
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Milí přátelé a příznivci časopisu Zpravodaj. Letos
je tomu již 20 let, co vyšel náš časopis Zpravodaj.
Zpočátku byl krátký a bylo zde jen pouhých pár
řádků o proběhlých akcích. Postupně se však začali
zapojovat klienti domova a psali o tom, co
v domově prožívají, jak se jim různé akcí líbí apod.
Pozadu nezůstali ani zaměstnanci domova a též
přispívali do našeho časopisu, který se za ta léta
rozrostl až do dnešní podoby. Děkujeme všem
přispěvovatelům, příznivcům za jejich krásná
vyprávění, které tak mapují historii Domova
Palata.
V neděli 1. prosince začal advent a já bych ráda
poděkovala všem, kteří se na výrobě časopisu
podílí. Poděkování patří ale i těm, kteří ho čtou,
protože bez čtenářů, by časopis neměl smysl. Jsem
ráda, že od vás dostávám velmi pěkné pozitivní
ohlasy na náš časopis. Přeji vám, aby vás časopis
bavil i v příštím roce a pokud budete mít aspoň
malý příspěvek do Zpravodaje, určitě ho
otiskneme.
Přeji vám krásné prožití vánočních svátků, klid,
pohodu a v novém roce 2020 hlavně hodně zdraví,
štěstí a humoru.
Eva Průchová

