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Masopust na Palatě  

To bylo veselo! Po roce minulém, kdy prošel 

masopustní průvod poprvé celým naším 

Domovem, jsme si i letos udělali pěkný den 

s masopustním průvodem. A letos navíc ještě i 

s pokračováním na odpolední kavárně, kde mělo 

dojít i na drama. Ale pěkně popořádku. Bylo úterý 

3. března. Hned ráno jsme se my, účastníci 

průvodu v maskách, sešli na dílnách. Vlastně, 

abych nezapomněl, musím zmínit i předchozí 

velké přípravy, plánování, shánění, výrobu či 

nákup a úpravu kostýmů všech masek. To není jen 

tak, když chcete mít v průvodu nejen našeho 

tradičního medvěda s cirkusovou medvědářkou, ale 

také nového koníka, veselého klauna, ženicha 

s nevěstou, milou Sněhurku s trpaslíkem, cikánku, 

myslivce s flintou i s kytarou, nebo i řezníka. A 

pak jsme se všichni oblékli, upravili masky, 

případně namalovali obličeje, a s veselou náladou 

vyrazili Domovem. Na všech denních místnostech 

úseků nás všichni mile vítali. Vzpomeňte, kdo tam 

byl, ten zpíval nebo tančil s medvědem. Tenhle náš 

tradiční taneček je tuze pěkná zábava. Jen ten 

medvěd je čím dál tím víc rozpustilý... Ještě že ho 

měla paní medvědářka pěkně na řetězu... A přitom 

se také rozdávali dobroty. Tradiční koblihy a 



sladkosti a nově také jitrnicový prejt s chlebem a 

cibulí od řezníka. 

No nemyslete, ona při zpěvu a tanečku přijde chuť 

na něco k zakousnutí. Jen se zaprášilo a tak 

musíme příště udělat té dobroty více... S průvodem 

jsme prošli a se zpěvem navštívili také kuchyň a 

kanceláře, kde dle tradice dal k průvodu svolení 

náš pan ředitel. Náš den tím ale ještě nekončil. 

Tancem s maskami jsme pokračovali na odpolední 

kavárně. Vše zahájil náš milý hudebník Honza 

Jareš a s naším novým ozvučením nás pěkně 

rozezpíval. Potom přišla na řadu také „dramatická“ 

událost! Byly totiž sečteny a také nahlas přečteny 

všechny hříchy našeho medvěda, za které měl být 

chlupáč přímo na místě zapíchnut. Tahle práce 

byla svěřena, jak jinak, řezníkovi. A tak se stalo, 

sekerou bum a kudlou pích a říz a masopustní 

medvěd byl zbaven života. Asi si to zasloužil, 

nezbeda. I když nedostal milost, nebojte se, však 

on zase ožije, jakmile se přiblíží příští masopust, a 

znovu si se všemi pěkně vesele zatančí. Za krásný 

masopustní průvod a den děkujeme a těšíme se 

zase za rok nashledanou.                    

 

         Martin Průcha 

 

 



 
Masopust 

 
Kačenky u jezírka Palaty 



Velikonoční týden 
 

V předvelikonočním týdnu má každý den své 

vlastní pojmenování. Víte, proč se tomuto týdnu 

říká pašijový a od čeho se vlastně odvodilo 

pojmenování jednotlivých dnů?  

Velikonoce jsou každoročně v jiném termínu – 

proto mají označení „pohyblivé“ svátky. Přesto je 

v této pohyblivosti určitá pravidelnost. Hod Boží 

velikonoční vždy připadá na první neděli po 

prvním jarním úplňku. Svátky tedy mohou být už v 

předposledním březnovém týdnu nebo až po 

polovině dubna. 

Celý pašijový týden vděčí za své pojmenování 

pašijím – biblickým vyprávěním o utrpení Krista, 

které sepisovali Ježíšovi apoštolové. Nejčastěji se 

čtou pašije svatého Marka, podle kterých se také 

provozovaly lidové pašijové hry. 

První den předvelikonočního týdne bývá 

pojmenován jako Modré pondělí, po něm následuje 

Šedivé (Žluté) úterý. Neveselé barvy patrně 

symbolizovaly nadcházející utrpení, kterým 

procházel Ježíš před svou popravou. Známější jsou 

názvy dalších dnů v týdnu: Škaredá středa, Zelený 

čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Hod Boží 

velikonoční. Po něm následuje druhý svátek, 

kterým je Velikonoční pondělí. 

 



Modré pondělí.  

Podle tradice bylo v tento den lidem zakázáno 

vykonávat jakoukoliv práci. Podobně jako v 

následující den, v úterý, které nese přívlastek 

"Šedivé", se ani k Modrému pondělí nepojí žádné 

obřady. Modré pondělí je posledním masopustním 

pondělím. Kostely se v tento den podle tradic a 

zvyků zdobily modrým nebo fialovým suknem. 

Přívlastek "modré" je doslovný překlad německého 

"blau", které kromě modré barvy nese také význam 

"podnapilý, neschopný práce". 

Žluté úterý.  

V tento den hospodyně uklízely a vymetaly 

pavučiny. Stejně jako Modré pondělí, tak ani Žluté 

úterý nebylo nijak výjimečné z hlediska lidových 

zvyků. Tyto dny měly pouze své názvy a mimo 

mši svatou se v tyto dny žádné obřady nekonaly.  

Žluté úterý symbolizovalo zlato, světlo a slunce. 

Žlutá je jásavá barva i barva zralosti. V 

křesťanském umění symbolizuje věčnost, ctnost, 

rozum, úctu, vznešenost, žárlivost, Boží světlo. 

Proč byla úterý přisuzována i šedivá barva, není 

známo. 

Škaredá středa.  

Na Škaredou středu se v domácnostech především 

uklízelo. Důsledný úklid měl vyhnat zlé duchy z 

domu. Říkalo se jí proto také Sazometná nebo 



Smetná, protože se vymetaly saze z komínů a 

smýčily se domy. Název Škaredá je odvozen od 

toho, že v tento den Jidáš žaloval na Krista. 

Zároveň se traduje, že kdo se bude v tento den 

mračit, zůstane mu to po celý rok.  

V tento den lidé nosí do kostela polínko dřeva a 

dají je opálit na hranici. Doma z něho nadělají 

loučky a z nich křížky, které o Veliké neděli po 

obědě s ratolestmi svěcenými na neděli květnou, 

zastrkají do rohů polí. Ten hospodář, který bude 

mít dříve zastrkané křížky, bude mít údajně 

časnější žně. Jak vysoké jsou ratolesti s 

posvěcenými kočičkami, tak vysoko potom vzroste 

obilí. Křížky s ratolestmi zároveň také měly 

ochraňovat úrodu před krupobitím. 

Zelený čtvrtek.  

Zelený čtvrtek byl dnem odpuštění. Rodiny se 

modlily a všichni se omyli rosou, která bránila 

onemocnění šíje a dalším nemocem. Uklízelo se a 

smetí se odnášelo na křižovatku cest, aby se v 

domech nedržely blechy. Aby stavení opustil hmyz 

a myši, zvonilo se paličkou o hmoždíř. 

Hospodyně pekly jidáše – zvláštně tvarované 

pečivo z kynutého těsta – jako připomínku na 

apoštola Jidáše, který zradil Krista. Zároveň se 

traduje, že kdo v tento den sní jidáš pomazaný 

medem, bude celý rok zdravý.  



Na Zelený čtvrtek se také sel len a hrách, protože 

vše, co se v tento den zaselo, dobře prospívalo. 

Někde děti hledaly vajíčka poschovávaná po 

zahradě, což je zvyk, který se dodnes na 

Velikonoce drží v USA a v Anglii. Lidé si neměli 

od druhých nic půjčovat a neměli se hádat - 

odměnou se jim budou všechny hádky vyhýbat a 

peníze si k nim cestu najdou samy.  

Velký pátek. 

Na Velký pátek byl Ježíš Kristus odsouzen, 

ukřižován a pohřben. Podle evangelií zemřel na 

kříži ve tři hodiny odpoledne. Na památku jeho 

utrpení se přibližně v tento čas konají obřady, které 

mají tři části: bohoslužbu slova, uctívání kříže a 

přijímání. V mnohých kostelech se také koná 

pobožnost křížové cesty. V tento den se nesmělo 

prát v potoce prádlo, protože by se prý namáčelo 

místo do vody do Kristovy krve, ale zvykem bylo 

plavit koně, aby byli zdraví a bujní. Nesmělo se 

orat, sít ani okopávat. Hospodáři se modlili za 

stromy, aby dávaly bohatou úrodu. Lidé vstávali 

před východem slunce a chodili se mýt do potoka, 

aby byli zdraví. Velký pátek má v sobě mnoho 

tajuplného a magického. V Erbenově baladě ze 

sbírky Kytice se vypráví, že se na Velký pátek na 

několik hodin otvírají poklady země ve skalách, 

sklepeních a jeskyních. Pokud se někdo nechá 



bohatstvím okouzlit tak, že zapomene na čas, skála 

se zavře a nešťastník v ní zůstane na celý rok 

uvězněn. 

Bílá sobota 

Bílá sobota, které se rovněž přezdívá Svatá nebo 

Světelná, je druhým dnem velikonočního tridua. 

Den ticha a rozjímání je tichým předznamenáním 

nejdůležitější části Velikonoc – Zmrtvýchvstání 

Páně. Už večer se opět rozeznívají v kostelích 

zvony a přicházejí oslavy Velikonoční vigilie, což 

je noc ze soboty na neděli, kdy vstal Ježíš z hrobu. 

A kde se vzal název tohoto dne? Bílá barva je 

znakem čistoty a zároveň může připomínat roucha 

křtěnců, kteří se ze soboty na neděli nechávají 

pokřtít o velikonoční vigílii.  

Boží hod velikonoční 

Podle židovského kalendáře je neděle prvním 

dnem v týdnu. A právě tohoto dne za svítání vstal 

Ježíš Kristus z mrtvých. Tím dovršil Boží 

stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto křesťané 

tento den nazvali dnem Páně a pravidelně se 

scházejí k lámání chleba.  

Na velikonoční neděli končí postní období. 

Křesťané slaví návrat Krista a nastává období 

radosti. Na Boží hod byly svěceny i pokrmy, po 

období půstu obvykle střídmé a netučné. Každá 

návštěva pak dostala kousek. Neděle se nese ve 



znamení pobožností, radosti, pohody a klidu. V 

tento den se pekli velikonoční beránci, a kdo si 

kousek dal, pomohlo mu to pak nalézt ztracenou 

cestu v lesích. Kus svěceného jídla se daroval také 

poli, zahradě a studni, aby byla úroda, voda a 

dostatek ovoce.  

Velikonoční pondělí 

Posledním dnem Velikonoc je pondělí, u nás od 

nepaměti spojené s pomlázkou, koledováním a 

říkankami koledníků. Na vesnicích se tradice a 

zvyky udržuje ve větší míře, ale pomlázky, 

malovaná vajíčka a zelené osení s kuřátky patří k 

symbolům jarních svátků i ve městech. 

Jednotlivé zvyky se měnily z regionu na region. 

Jisté však je, že tradice rozdávání vajíček a 

mrskání pomlázkou je českou a slovenskou raritou, 

kterou jinde ve světě nenajdeme. Šlehání se dělá 

proto, aby děvčata zůstala krásná, zdravá, pilná a 

veselá po celý další rok. Tento zvyk se udržuje už 

zhruba od konce 14. století. Kromě vajíčka se 

dávaly také různé laskominy, oříšky a dospělým 

mužům alkohol. Ostatně tato tradice se dochovala 

do dneška a někteří koledníci vezmou zavděk spíše 

tekutými odměnami. Bylo také zvykem, že děvčata 

vázala chlapcům na pomlázku pentličky a podle 

barev pentliček mohli chlapci poznat, jaké city k 

nim dívky chovají. Červená znamenala lásku, 



modrá naději, žlutá odmítnutí, zelená sympatie. To 

je podobné jako u darovaných vajíček. V některých 

regionech chlapci šlehali děvčata hned ráno, když 

šla do kostela, někde zase docházelo k odvetné 

koledě a děvčata chodila koledovat v úterý. Také 

se polévalo vodou, což je zvyk, který někde 

přetrval i dodnes. Pokud chlapci přijdou koledovat 

po dvanácté hodině dopoledne, dívky je mohou 

polít vodou. I když se v některých krajích chodí 

hodovat na Velikonoční pondělí s řehtačkami, 

dříve měly tyto dřevěné nástroje premiéru už na 

Zelený čtvrtek. V ten den se s řehtačkami honil po 

vsi chlapec převlečený za Jidáše. Řehtačky měly 

rovněž za úkol svolat lidi do kostela v době, kdy 

kostelní zvony přestaly zvonit a “odletěly do 

Říma”.  Řehtalo se také na Velký pátek a Bílou 

sobotu.       

Z internetu vybrala Eva Průchová 

(https://prozeny.blesk.cz/velikonoce-2020-

datum?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_mediu

m=copy)  

 

https://www.ceskevelikonoce.cz/zeleny-ctvrtek/
https://www.ceskevelikonoce.cz/zeleny-ctvrtek/
https://www.ceskevelikonoce.cz/velky-patek/
https://www.ceskevelikonoce.cz/bila-sobota/
https://www.ceskevelikonoce.cz/bila-sobota/
https://prozeny.blesk.cz/velikonoce-2020-datum?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy
https://prozeny.blesk.cz/velikonoce-2020-datum?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy
https://prozeny.blesk.cz/velikonoce-2020-datum?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy
https://pixabay.com/cs/photos/velikono%C4%8Dn%C3%AD-vaj%C3%AD%C4%8Dka-barvit%C3%BD-barva-3032058/


Nové ozvučení naší velké kulturní místnosti 

Na první pohled jako by se nic nezměnilo, ale hned 

na první poslech se již nové ozvučení naší velké 

kultury nezapře. Stálo to poměrně velké úsilí a 

hlavně dost času, než se postupně podařilo celý 

projekt zrealizovat. K záměru nás přivedli hned 

dvě okolnosti. Jednak už byla naše stará aparatura 

poruchová, snímání i reprodukce zvuku nekvalitní 

hlavně ve sluchátkách a frekvence bezdrátových 

mikrofonů se ocitly v již zakázaném pásmu 

použití. A za druhé jsme již při rekonstrukci 

podlahy a výrobě nového podia využili možnost 

„schovat“ kabely pod podlahu a přímo na podiu 

udělat dvě připojovací schránky pro nástroje a 

mikrofony. Za těchto podmínek již bylo žádoucí 

pořídit také celou aparaturu novou. Máme tak nový 

mixážní pult, přehrávač CD/MP3 se zesilovači, vše 

značky Yamaha. Čtyři bezdrátové mikrofony 

s přijímači a další mikrofony na kabel a vybavení 

značky Sennheiser. Celkem můžeme využít až 

dvanáct nezávislých vstupů, jinak řečeno 

„zpěváků“, které pouštíme najednou, jak do čtyř 

nových reprodukčních beden, tak do sluchátek 

v sále. Nově můžeme také lépe „vyladit“ hlasy 

účinkujících, abychom jim lépe rozuměli a řídit 

jejich hlasitost, přičemž na podiu bude zároveň 

hrát i zpětná reprodukce pro hudebníka. Můžeme 



lépe připojit počítač a pouštět hudbu i filmy se 

zvukem do sálu i do sluchátek. Zkusíme také 

přímo nazvučit některé nástroje, například 

harmoniku, aby ji bylo při současné hudbě na 

piano slyšet v celém sále. Až uděláme náš taneční 

den Když Palata tančí, budeme se všichni lépe 

slyšet a našim tanečníkům budeme moci pustit do 

sluchátek další mikrofon, ze kterého uslyší pokyny, 

které v sále slyšet nebudou. A až k nám zase 

přijdou zazpívat děti, uslyšíme lépe každého 

solistu i sbor. Další využití jistě ukáže praxe sama. 

Součástí nového ozvučení jsou navíc další dvě 

přenosné reprodukční bedny s bateriemi, které 

můžeme využít i venku v areálu. Přímo v nich jsou 

další přijímače pro bezdrátové mikrofony a vstupy 

pro kabelové, takže může hovořit či zpívat více 

hlasů. S dalšími dvěma reprobednami k tomu 

dokážeme přizvučit naše venkovní sezení k již 

současné hudbě muzikantů. Mimo písničky tak 

budeme moci posluchačům přímo sdělit, co se děje 

například u grilu a jak se právě jejich buřtíky 

opékají. Doufáme, že se tak k posluchačům více 

přiblížíme a zlepšíme tak jejich prožitek akce. Jak 

se zpívá ve známé písni: „od pantáty vedou dráty 

do žárovky nade vraty“... Nakonec jsou v provozu 

i ty naše „dráty“ a já přeji všem výborný poslech a 

mnoho nových pěkných zážitků.       Martin Průcha 



 
 

 
 

 



Ruční práce 

 

Proč je ta práce hezká, 

když musí být dneska? 

 

Práce se mi líbí 

a zítra to bude jiný. 

 

Materiál mi schází 

a ten můj stůl je nějak prázdný... 

 

                                              Jiří Javůrek  3.2. 2020 

 



Děkujeme za VELKOU pomoc 

 

V této nelehké době je povinností každého z nás 

chránit svoje zdraví a zdraví svých rodin a 

blízkých a zamezit šíření respiračního onemocnění 

na další osoby. 

Jsme velmi vděční těm, kteří v této složité situaci 

nemyslí jen na sebe, ale rozhodli se pomoci 

našemu Domovu, našít roušky a poskytnout nám je 

k ochraně našich klientů a zaměstnanců. Všichni 

víme, že právě věková skupina našich klientů patří 

k nejohroženějším. 

 

Za poskytnutí našitých roušek děkujeme zejména 

paní Kamile Znamenáčkové a jejímu „šicímu“ 

týmu, Olze Prokopové a Olze Rokosové, týmu 

Petry Dresslerové z firmy Ice Dress, Gabriele 

Kolajtě, Lauře Amrichové, Marii Reinové, 

Kateřině Sommerové, paní Adině Skálové a 

společnosti Vileda a Elišce Kenclové, Ing. 

Miroslavu Macíkovi Ph.D. z ČVUT, Boženě 

Stedinové, Lence Burketové, paní Moravcové, 

firmě Dukane, spol. S C H E R L & P A R T N E 

R, panu Michalu Krušinovi, paní Liškové, Ing. 

Renové z Cesty Česka, roušky pro nás dokonce 

šila „děvčata“ z Turnova a to: Xenie Halířová, 

Kristina Halířová + Verunka, Ajka Chalupová, 



Wendy Richtrová, Adéla Anděla Bursová a mnozí 

další. 

 

Dále děkujeme našim zaměstnancům napříč 

celému Domovu, kteří se zapojili ať už do shánění 

či do šití roušek právě v době, kdy jich byl kritický 

nedostatek. 

Rovněž naše poděkování patří společnosti Prusa 

Polymers za dodanou dezinfekci. 

 

Vážíme si pomoci Vás všech, děkujeme. 

 

 



Něco ze zahrady…. 

 

Začínají kvést tulipány    narcisky 

 

 
          petrklíče 

 


