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Pečení perníčků
Jako každý rok, tak i letos k nám přišli děti
z mateřské školky Duha z Košíř a společně jsme
pekli perníčky.
Děti se rozdělily do tří skupin a mohli jsme péci ve
třech skupinách. Všichni byli velmi pracovití a
napekli jsme spoustu perníků, které si děti mohli
odnést domů. Samozřejmě zbylo i pro nás a my
jsme je využili nejen ke konzumaci, ale i na
zdobení vánočního stromečku.
Bylo to moc příjemné setkání a určitě se těšíme na
další.

Tomáš Garrigue Masaryk – pokračování
Počátkem roku 1921 překonal T. G. Masaryk
nebezpečnou trombózu, která vyvolala vážné
obavy o jeho život. Manželka Charlotta se ze své
těžké nemoci bohužel již nezotavila a 13. května
1923 zemřela. Roli „první dámy“ a zodpovědnost
za prezidentskou domácnost převzala dcera Alice,
vedle svého angažmá v Československém
červeném kříži. Dcera Olga se v roce 1920
provdala za švýcarského lékaře Henriho Revillioda
a tehdy byl TGM zvolen prezidentem podruhé.
Tento rok byl rovněž rokem VII. Všesokolského
sletu a pan prezident, jenž byl členem Sokola již od
třinácti let, přijel na letenský stadion na koni
Hektorovi. To se stalo i tradicí do budoucna. Syn
Jan Masaryk většinou pobýval jako diplomat v
zahraničí.
Masaryk představoval světu jeden z moderních a
vyspělých států meziválečné Evropy. V Edvardu
Benešovi měl ideálního ministra zahraničí. Další
jeho spojenec Milan Rastislav Štefánik, ministr
obrany, zahynul v květnu 1919, když se jeho
letoun za války s Maďary za nejasných okolností
zřítil. Alois Rašín, ministr financí, Masarykův
někdejší protivník ale nyní spolehlivý spojenec,
předčasně zemřel v roce1923 na následky atentátu.
V Antonínu Švehlovi (agrární strana), předsedovi

vlády, měl dalšího spojence. Na druhou stranu se
stal Karel Kramář, předseda Národně demokratické
strany, Masarykovým politickým odpůrcem, i když
zůstali osobními přáteli. V říjnu 1923 byl Masaryk
jako prezident přivítán ve Francii, Belgii a Velké
Británii. Spolu s ministrem obchodu USA
Herbertem Hooverem, pozdějším americkým
prezidentem, převzal v červenci 1924 záštitu nad
„Prvním světovým kongresem o vědeckém řízení“.
V roce 1926 také dohlížel na dostavbu nového
velkého Sokolského stadionu v Praze na Strahově.
O Velikonocích na Bílou sobotu dopoledne
vyhlašoval ze schodiště Parlamentu (dnešního
Rudolfina na Palachově náměstí v Praze)
pravidelně „Mír Československého červeného
kříže“ pěti minutami ticha a dopravního klidu po
celé Československé republice. V létě 1926 se
zúčastnil s celým generálním štábem velkého
vojenského cvičení v Milovicích.
V květnu 1927 byl zvolen prezidentem republiky
potřetí. Rok poté se zúčastnil osobně slavnostního
položení základního kamene k nové budově
právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Jako prezident Československé republiky též
cestoval oficiálně po dalších českých, moravských
a slovenských městech, navštěvoval i zahajoval
mnohé významné výstavy po celé republice a

veletrhy v Praze a v Brně. V roce 1926 a 1932
přijel na koni Hektorovi na VIII. a IX.
Všesokolský slet na Strahově a 15. výročí
republiky 28. října 1933 oslavil poslední
projížďkou na novém koni Prahou v čele
přehlídkového jízdního vojska od Muzea na
Václavském náměstí až po Rudolfinum na dnešním
náměstí Jana Palacha, kde sídlilo Národní
shromáždění a byla zbudována slavnostní tribuna.
Prezidentem byl zvolen i 24. května 1934, počtvrté
a naposledy i přes svůj špatný zdravotní stav. Ve
Velké síni Rudolfina, před svojí sochou z bílého
mramoru od Jana Štursy z let 1920-1922 (nyní je
tato socha umístěna v Rotmayerově sále Pražského
hradu), osobně vykonal slib prezidenta republiky.
Prezidentský slib byl přenášen v přímém přenosu
Československým
rozhlasem.
Poté
odejel
otevřeným automobilem přes Mánesův most na
oficiální oslavu, tentokrát již ve Vladislavském
sále Pražského hradu. Později však již nemohl
jezdit na koni, ani úřadovat, tak jak byl zvyklý, měl
ochromenou pravou ruku. Koncem roku 1935, 14.
prosince, abdikoval ze zdravotních důvodů a
pobýval pak na zámku v Lánech. Jeho poslední
veřejné vystoupení bylo 4. července 1937 za
Zborovských oslav na zcela zaplněném velkém
Masarykově státním stadionu na Strahově. V září

1937 opět vážně onemocněl a v pondělí 13. září
vzdali lékaři v pozdních nočních hodinách další
boj o jeho život. Masaryk zemřel 14. září 1937 na
zámku v Lánech za přítomnosti rodiny a svého
nástupce, druhého prezidenta Československé
republiky Edvarda Beneše. Státní pohřeb se konal
v úterý 21. září 1937 za zvuku Svatováclavského
chorálu z Plečnikovy sloupové síně Pražského
hradu a končil po více než devíti hodinách za
modlitby „Otčenáš“ uložením do hrobu na
Lánském hřbitově. Popsal jej dosti podrobně i
Karel Čapek v úvaze „Cesta devíti hodin“ a dny
smutku před pohřbem vyjádřil dobře Jaroslav
Seifert impozantní básní „Osm dní“ známou jako
„To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě“. Pietní
chvíle fotograficky velmi podrobně dokumentoval
zejména Ladislav Sitenský. Pohřební řeč vedl
přítel Masaryka a jeho rodiny, kazatel Jednoty
českobratrské František Urbánek. Známý obsáhlý
projev Masarykova cesta a odkaz pronesl také prof.
JUDr. PhDr. Edvard Beneš. Končí slovy:
„Presidente Osvoboditeli, odkazu, který jste vložil
do našich rukou, věrni zůstaneme!“ (celý projev
Národní listy, roč. 77, č. 260, str. 1-2, vydáno:
22.09.1937).
Tomáš Garrigue Masaryk dosáhl řady ocenění již
za života. K jeho osmdesátým narozeninám byl

roku 1930 přijat zákon o zásluhách T. G. Masaryka
obsahující větu „Tomáš Garrigue Masaryk
zasloužil se o stát“ a po odchodu z funkce roku
1935 ho parlament znovu ocenil a odměnil za jeho
osvoboditelské a budovatelské dílo zákonem č.
232/1935 Sb. z 21. prosince 1935. Celkem
sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru.
Po Masarykovi je dnes pojmenován řád Tomáše
Garrigue Masaryka, jedno ze státních vyznamenání
České republiky a bývalého Československa.
Zasadil se o založení brněnské Masarykovy
univerzity, která byla po něm pojmenována již v
roce 1919. Roku 1997 vydala americká skupina
Faith No More album Album of the Year s
fotografií Masaryka na obalu. Jméno Tomáše
Garrigua Masaryka nese celá řada ulic a náměstí v
České republice i v zahraničí.
Životní cesta T. G. Masaryka je velice rozvětvená
a naše stránky zde mohou postihnout jen její část.
Vedle některých životopisných údajů byly
věnovány především T. G. M. jako prezidentovi.
Nebylo úmyslem nezmínit jeho rozsáhlé autorské
dílo, jeho spolupráci s Karlem Čapkem ani další
jeho životní postoje jak politické, tak např.
náboženské. Sám Masaryk však tvoří obrovskou
kapitolu v našich dějinách. Úmyslem bylo
připomenout si tohoto velice významného člověka

a jak bylo řečeno na začátku, vyslovit mu čest a
naše poděkování.
Zdroj: Wikipedie, pro Zpravodaj vybral a upravil
Martin Průcha.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%
A1_Garrigue_Masaryk

Stáří je dar
Každému člověku
se jinak daří.
Každého jistě
čeká stáří –
zasloužilé, moudré,
Obsáhlé celé,
někdy však
není pochopení,
to stáří požehnané
pro tyto roky,
Bohem dané.
11. 1. 2020 Růžena Janíková

Masopust
Masopust (lidově ostatky, fašank, morav. voračky,
voráčí, končiny[ či obecně karneval) je třídenní
svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a
postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává
po svátku Tří králů (6. ledna), má pevné datum, tak
jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu
Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února
do počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě
původ v předkřesťanských slovanských oslavách
konce zimy. Podobně se slaví i v jiných
slovanských zemích, třeba v Rusku se tento svátek
nazývá maslenica a figurují v něm i některé
podobné postavy jako v českém masopustu,
například kobyla nebo medvěd. Jiný výklad
původu
masopustu
vychází
z
římského
náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační
a plodnostní božstva, jako je Bakchus.
V původním smyslu jde o „opuštění masa“ (slovo
karneval pochází nejspíš z italského carne levare,
„dát pryč maso“). Masopust pak představoval
období hodování a veselí mezi dvěma postními
dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy,
zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním
čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek,
spojeným se zabijačkou a 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, průvod
masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.
Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto
období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny,
konec masopustu), byl pro lidi v minulosti
oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo
třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý
čtyřicetidenní půst. V době masopustu se na
královském dvoře konaly hostiny, ve městech
tancovačky, na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se
slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka,
kdysi na Moravě zvaná „šperky“ a v Čechách
„zabijačka“. Výslužka většinou obsahovala
ostatky, huspeninu, klobásy, jelítka, jitrnice, ovar,
škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční středou,
kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny
vyzval k rozchodu. Druhý den (na Popeleční
středu) naposledy se konzumovaly mastné rohlíky
s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla
povolena kořalka. Oběd však už byl přísně postní,
což většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr, chléb,
vařená krupice, pečené brambory.

V některých regionech (Chodsko, Doudlebsko,
Hlinecko, Strání aj.) je součástí oslav obřadní
průvod masek, který obchází s muzikou vesnice.
Tento akt konají zvlášť vypravené skupiny lidí ve
specifickém ustrojení a se specifickým chováním,
mající dlouhou tradici. Mnohde se vybírá do
košíku kořalka, vejce, slanina, koblihy nebo Boží
milosti. Ty jsou později společně konzumovány v
hospodě během večerní zábavy.
V některých obchůzkách se dostává do ústřední
role tanec, především obřadní tance mladíků,
zvaných ve Strání „pod šable“. Podobně tančí u
každého domu na Uherskobrodsku „bobkovníci“,
na Hlinecku „Turci“. Při večerní zábavě se konají
další obřadní tance, například „na len“, „na
konopě“, „žabská“ apod. V mnoha dalších
lokalitách se koná obchůzka bez těchto obřadních
prvků a je tak již jen prezentací masek a formou
venkovské (eventuálně i městské) lidové zábavy,
která se váže k určitému datu.
Zachoval se kronikářský záznam, že český král
Vladislav II. k sobě pozval měšťany a slavil s nimi
po tři dny masopust. Součástí programu byl
pochodňový zpěv. V roce 2010 byly Masopustní
průvody s maskami na Hlinecku zapsány na

Listinu světového přírodního a kulturního dědictví
UNESCO.
Pranostiky
Masopustní úterý











Krátký masopust – dlouhá zima.
Masopust na slunci – pomlázka v Senci.
Konec masopustu jasný – len krásný.
Na ostatky lužky – budou jabka, hrušky.
Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká
noc.
Bude-li příjemné povětří (v masopustní úterý),
bude dosti hrachu.
Masopust na mrazu – někdo přijde k úrazu.
Je-li rybník na masopustní úterý zmrzlý – čeká
nás neúroda po celý rok.

Popeleční středa Suchý půst – úrodný rok.




„Pes padá vždy na všechny čtyři nohy!“ (Jen o
Popeleční středě padá pes na všechny čtyři
nohy, členové královské rodiny házeli psy z
oken svých hradů a zámků. Pokud tento proces
pes nepřežil, byl špatné krve.)
Jaké je počasí o Popeleční středě,
takové se drží celý rok.
Z Wikipedie z internetu vybrala Eva Průchová

Oslava 100. narozenin naší obyvatelky
25. ledna oslavila krásné, významné a výjimečné
životní jubileum naše obyvatelka paní Horáková
Marie z úseku D. Na oslavu, která proběhla na
denní místnosti, jí přišla pogratulovat její rodina,
ředitel našeho Domova se zaměstnanci a také
zástupci Úřadu městské části Praha 1 v čele se
starostou Ing. Petrem Hejmou. Celá oslava se nesla
v přátelském duchu, paní Horáková zavzpomínala
na dětství a mládí spojené s rodným Mostem a
taneční školou v Drážďanech a v neposlední řadě
jsme obdrželi i několik cenných rad do života. Byl
to mimořádný zážitek.
Jakub Žďárský

Štědrý den byl opravdu štědrý
Konec roku je v našem Domově vždy plný aktivit,
vánočních besídek a návštěv, kdy chodí za našimi
klienty ti, kteří jim chtějí udělat radost a přispět tak
k příjemnému prožití vánočních svátků. Letos byli
obdarováni již od tradičních dárců, kteří na nás
každoročně nezapomínají, ale byli i ti, od kterých
to byla jejich dárková „premiéra“. Velkou radost
měli i ti klienti, kteří nemají rodinu a dostali dárky
přímo určené pro ně. Při vánoční besídce jsme si
všichni pochutnali na darovaném cukroví,
vaječném koňaku a dalším pohoštění, v programu
vystoupil náš pěvecký sbor Sluníčko a nově také
pánský pěvecký sbor Hřebenáči. Slavnostní
atmosféru doplnilo hudební vystoupení naší
dobrovolnice Aničky Černé. K Novému roku
každému z klientů popřál pan ředitel a společně
jsme všichni oslavili konec roku starého a přivítali
rok 2020. Nyní si jen můžeme přát, aby byl
opravdu šťastný a hlavně plný zdraví pro nás
všechny.
Marta Dzúrová

Náš kulturní život v roce 2019
V minulém roce 2019 jsme prožili mnoho
krásných chvil při kulturních akcích pořádaných
naším Domovem. Většinou jsme se při nich
scházeli ve velké kulturní místnosti, kde jsme hned
počátkem roku rekonstruovali podlahu a podium
pro účinkující. Zabralo to sice déle jak měsíc, zato
však náš sál díky podlaze ožil novým duchem,
přitom se stejným interiérem. V době těchto prací
jsme ale navštívili Hudební divadlo v Karlíně na
operetu Veselá vdova a také za námi opět přijela
ponička Trejsy v rámci projektu pro seniory
Blízkost koně. V půlce února byly práce hotové a
sál opět ožil pravidelnými kavárnami s našimi
tradičními účinkujícími, dalšími koncerty a
vystoupeními. Poslouchali jsme hudbu všech žánrů
a někdy také tančili. Zazpívali a zahráli nám Heidi
Janků, dvojice Eva a Vašek, pan profesor Radoslav
Kvapil, Pražský salonní orchestr, děti z mateřských
školek, ještě více děti ze základních a uměleckých
škol a mnoho dalších interpretů z Čech i zahraničí.
Další kulturní zážitky nám připravili pánové
Brendl a pan Dr. Zeman při poezii a besedách.
Tradičně nás navštívilo divadlo jednoho herce
v podání paní Hoškové , nebo pana Bošky. Nelze
opomenout letní setkávání v naší zahradě, ve
venkovním areálu. A to nejenom při grilování, ale

také na venkovní kavárně a při koncertech. A ještě
dále nás vedly naše výjezdy a výlety mimo
Domov. Bylo jich hodně. Vzpomeňme na
nezapomenutelný výlet do Telče, návštěvu
Expozice hasičské techniky ve Zbirohu, tradiční
letní výlet na parník, krásný výlet do Lán
s návštěvou
muzea
TGM,
návštěvu
Lobkowiczkého paláce. Navštívili jsme ale také
hned dvakrát děti v Mateřské škole Duha
v Košířích a oni s námi na oplátku pekli perníčky.
Vloni jsme také velmi pekli vánoční cukroví.
V průběhu
roku
jsme
opět
absolvovali
hipoterapeutické setkání s poníky u nich ve stájích.
K dalšímu vyžití však patřilo také pravidelné
tancování s paní Zahálkovou, činnost našeho
pěveckého sboru Sluníčko a další nové
muzicírování s panem Vomáčkou, jednou týdně
pravidelná mše a mnoho dalších skupinových i
individuálních činností v rámci úseků. Podtrženo a
sečteno, v roce 2019 se uskutečnilo celkem 133
větších kulturních akcí. Průměrně je to častěji, než
každý třetí den v řadě po celý rok, což jsme zažili i
v roce 2018. I na letošek chystáme bohatý kulturní
program. Rád bych všechny pozval na konkrétní
akce, jejichž termín konání již víme. Bude to
taneční den Když Palata tančí ve středu 22. dubna,
první letošní grilování o týden později ve středu

29. dubna a výlet na parník ve středu 3. června. Při
všech akcích se těšíme se všemi nashledanou.
Děkuji.
Martin Průcha

Kulturní a společenský program na měsíc únor
2. února ve 14.00 hodin
Koncert skupiny Domino. Písničky 60. a 70. let.
4. února ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Petr Benda.
6. února ve 14.30 hodin
Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové.
Dnes pořad s názvem Božena Němcová bojující a
milují. Pořad uvádíme
k výročí 200 let od narození Boženy Němcové
(4. 2. 1820).
9. února ve 14.00 hodin
Koncert skupiny Starý koně.
11. února ve 14.30 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Kotas
„Koty sólo“.
15. února v 10.00 hodin
Pro pohodu sobotního dopoledne zahraje pan
Mácha.
18. února ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.
19. února ve 14.00 hodin
Pořad Jaroslava Brendla - setkání s poezií - dnes
navíc s klavírním doprovodem. Jaroslav Brendl

uvádí báseň Františka Halase "Já se tam vrátím..." ,
dílo, které je vnímáno jako jedno z nejkrásnějších
v české poezii. V první části navíc zazní verše Jana
Nerudy.
22. února v 10.00 hodin
Beseda s panem Dr. Zemanem: Příběh Palaty II Od Spořitelnou českou založeného Ústavu pro
zaopatřování slepců Francisco Josephinum k
dnešní Palatě (1888 - 2019).
25. února ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.

