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Poděkování
Na jarní měsíce se pokaždé těším a to i přesto, že
zima v posledních letech u nás není typická bílá
s mrazy. Rád pozoruji probouzení přírody.
Rostliny se mění a od března začínají nakvétat a
tím lákají včely a jiný drobný hmyz. Vše ožívá.
Panuje pozitivní očekávání a díky příchodu teplého
počasí se zlepšuje nálada.
I přes všechnu každoroční pravidelnost, letošní
jaro však bylo úplně jiné. Očekávanou náladu nám
všem zkazil příchod nové nemoci. Každý musel
změnit své zvyky, stereotypy. Narušeny byly naše
každodenní rituály. Někoho více, někoho méně
naplnil strach a obavy z nové situace a
budoucnosti. Od začátku jsem věřil, že i tuto
situaci společně zvládneme, pokud každý, kdo žije
a pracuje na Palatě, přispěje svým dílem. Sázka na
osobní odpovědnost se nakonec ukázala jako
správná cesta.
Mé poděkování patří každému zaměstnanci, který
svojí osobní odpovědností, disciplínou a často i
aktivní pomocí v mimopracovní době, přispěl
k úspěšnému zvládnutí celé mimořádné situace.
Dík patří i všem klientům za jejich trpělivost a
pochopení nutnosti dočasných změn a omezení.

Vždyť nejistota, samota, stesk jsou někdy horší než
jiné nemoci.
Jestli jsem měl z něčeho obavy, tak to z odpovědi
na otázku: Jak dlouho to potrvá? Po určité době se
čas stává vždy nepřítelem. Jsem rád, že s končícím
jarem, vše přichází do normálního stavu a můžeme
se těšit na léto. Máme i potřebný čas se připravit na
případný návrat nemoci. Není pravděpodobné, že
tato virová nemoc zmizí. Je potřeba se smířit se
skutečností, že zde bude jako mnoho dalších jiných
nemocí. Po této zkušenosti víme, že její šíření jsme
schopni svým chováním ovlivnit a to nám dává
naději, že i příště uspějeme.
Jiří Procházka

Červen
Jeho jméno asi pochází od červenajícího se ovoce,
ale možná taky od červce. To je hmyz, z nějž se
vyrábělo barvivo, a lidé ho sbírali zrovna v této
době. Ovšem to ovoce zní lépe. Červnu vládnou
znamení Blíženci a Rak.
Pranostiky na červen
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začneš
kositi.
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Když v červnu větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Jak červen teplem září, takový bude měsíc září.
Jaký červen, takový prosinec.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové
mraky postaví.
Červenec
Jméno získal příponou, která značí, že přichází po
červnu. Všechno červené ovoce, které v minulém
měsíci začalo zrát, už má svou dokonalou barvu.
Všude jsou prázdniny a vládnou znamení Rak a
Lev.
Pranostiky na červenec
Svatá Anna – chladna z rána.
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima
zaskvěje.

V den Máří Magdalény rádo poprchává, neboť
svého pána oplakává.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Od svatýho Ignáca léto se obracá.
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Svatá Markyta velí: Lidé, okopávejte zelí!

Nemohu nenapsat
Moje poděkování bude trošku jiné. Jsem zde
opravdu hodně spokojená. Není zde moment, který
by se mne dotýkal nepříznivě. Toto pociťuje i moje
rodina. Dokonce vnučka Hanička řekla: „Nejlepší
na světě se má babička“. Vítám nejvíce to, že je
zde naprostá osobní svoboda. Mohu si dělat, co
chci já.
Nedá se přehlédnout ani to, jak personál je ke všem
vlídný a laskavý. Tato skutečnost ovlivňuje velice
zdraví. Na každý nový den se těším a myslím si, že
nejsem sama.
Tedy alespoň těmito slovy sděluji svůj velký dík
vedení i všemu personálu. Přeji všem zdraví a
radost z práce pro nás všechny.
Růžena Janíková

Karel Čapek na Palatě
Jak již všichni dobře víme, nejohroženější
skupinou obyvatel z hlediska koronaviru jsou
senioři. A těch se právě týkala opatření zákazu
návštěv v domovech pro seniory. Zákaz návštěv
byla pro seniory opravdu tvrdá zkouška. Domov
Palata se snažil, stejně jako jiné domovy,
zpříjemnit seniorům toto nesnadné období. Jednou
z aktivit, které jsme pořádali v Domově Palata
během krásného měsíce května, bylo i čtení
z knihy Karla Čapka. Čtení probíhalo pravidelně
každé úterý a čtvrtek od 10 hodin.
Konkrétně z knihy povídek s názvem Povídky
z jedné a druhé kapsy, která patří k nejzdařilejší
části jeho rozsáhlého a žánrově pestrého díla. Na
každé stránce této knihy se lze přesvědčit, že byl
Karel Čapek výborným vypravěčem, který dokáže
mistrně namíchat humor, detektivní zápletku a
jistou dávku mystiky. Některé povídky jsou známé
i z filmového zpracování.
Nelehkého úkolu předčítání v improvizovaném
studiu, za které posloužila místní vrátnice, se ujala
herečka Mgr. Kateřina Březinová a mladí adepti
hereckého řemesla Jakub Novotný a Jakub Rezek.
Kateřina Březinová je česká herečka, rozhlasová
moderátorka a dabingová režisérka. Po studiích na

pražské konzervatoři působila v Městském divadle
v Mostě a Jihočeském divadle v Českých
Budějovicích. V Praze byla např. v angažmá
v divadle Na Prádle, aktuálně působí v pražském
Divadle Kolowrat.
S Domovem Palata se nesetkala poprvé. Už v roce
2004 se v areálu Palaty natáčel film z cyklu
televizních detektivních příběhů o majoru
Bohuslavovi s názvem Vražda kočky domácí.
V této minisérii ztvárnila Kateřina Březinová dceru
majora Bohuslava (Jan Kanyza), který své případy
řeší ve spolupráci s ambiciózní mladou kolegyní
(Vilma Cibulková), k níž ho poutá i osobní vztah.
Hlas Kateřiny, ale mohou naši klienti znát
především ze sobotních rán s českým rozhlasem
dvojkou, kde už delší čas moderuje vědeckopopulární pořad Meteor. Meteor je asi jedním z
nejznámějších rozhlasových pořadů. Kateřina se
v jednom z rozhovorů svěřila: „Meteor je moje
srdeční záležitost. Populární věda mě zajímá.
Kromě toho mám moc ráda rozhlas jako takový a
jsem moc ráda, že jsem se sem po letech mohla
vrátit.“
Přestože jsou další aktéři pravidelného čtení zatím
studenty dramatického oboru Státní konzervatoře,
už také začínají sbírat první zkušenosti. Tak

například pan Jakub Novotný hned v prvním
ročníku měl štěstí a byl vybrán do představení
Sňatky z rozumu v Divadle na Vinohradech.
Natočil
studentské
filmy
Od
sebe
a
(S)bohem, zahrál si epizodní roli v seriálu Krejzovi
a dostal také první velkou filmovou roli ve
štědrovečerní pohádce Kouzelník Žito. Velmi
intenzivně se věnuje také hudbě. Pan Jakub Rezek
je zase členem souboru Černého divadla Metro,
hostoval v divadle Kuplet a v loutkovém divadle
Frydolín. Natočil několik reklamních spotů a
zahrál si v seriálu Specialisté. Oběma pánům
přejeme hodně úspěchů ve studiu a další zajímavé
zkušenosti ať už na prknech, která znamenají svět,
nebo ve filmových projektech.
Doufáme, že všichni tři umělci rozšíří řady našich
dobrovolníků a budeme se s nimi setkávat i nadále
při skupinovém čtení přímo na některém z úseků.
Aktivizace seniorů, kterou je například právě
předčítání,
je
nedílnou
součástí
všech
poskytovaných služeb v Domově pro zrakově
postižené Palata. V našem Domově jí věnujeme
velkou pozornost. Cílem aktivizačních programů je
udržet seniory ve fyzické, psychické i mentální
aktivitě, rozvíjet jejich zachovalé schopnosti a
dovednosti. Proto je důležité především vybírat
vhodné programy, obměňovat je a vnést nové

nápady, aby nebyly příliš stereotypní a klienti tak
o ně neztráceli zájem. Hlavním úkolem při
vytváření nových programů je dbát na jejich
přiměřenost tak, aby pozitivně ovlivňovaly
psychický stav obyvatel Domova a přispívaly tak
ke zvyšování kvality jejich života.
Všem třem umělcům velmi děkujeme za ochotu a
za čas, který nám věnovali.
Herec Jakub Novotný v pohádce kouzelník Žito
a herečka Kateřina Březinová

Alena Zahálková
Zdroje:www.csfd.cz;
www.dvojka.rozhlas.cz/meteor

Park cafe Palata
Otevřeno:
pondělí-pátek 12.00 - 17.00 hodin
Nově prodej zmrzlin, jinak jako obvykle naše
cukrářské výrobky, domácí limonády, káva,
chlebíčky/bagety, apod.
Vnitřní kiosek Palata přes léto
Otevřeno:
pondělí-pátek 7.30 - 13.30 hodin
Nově prodej zmrzliny.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Hraní pod okny, hraní před okny, hraní do
oken, či pod balkóny, prostě hraní bez nároků...
Sešli jsme se ve venkovním areálu celkem
čtyřikrát. Alespoň čtyřikrát jsme měli možnost
slyšet živou hudbu za dobu od poloviny března do
konce května a to ještě spíše až před koncem této
doby. Byla to doba poznamenaná nutnými
opatřeními, která musela bohužel omezit
mezilidský kontakt a s ním samozřejmě i naše
setkávání při hudební produkci i setkávání jiná.
Našla se však cesta, a dostalo se nám nabídky, jak
by bylo možné se přece jen s kulturou v podobě
živé hudby a zpěvu setkat. Přitom si však zachovat
bezpečí bez ohrožení zdraví. Jako první v pořadí
nám takovou „pomocnou ruku“ podal Český
červený kříž společně s muzikanty skupiny Red
Cross Band, která funguje pod Oblastním spolkem
Českého červeného kříže Praha 1. Byla to hudba
větším dílem lidová, nebo písničky známých
písničkářů a skupin. Klasické nástroje, včetně
houslí a zpěv hned vykouzlily atmosféru. Koncert
trval jen něco přes půl hodiny, ale byla to živá
voda pro naše duše. Během dalších dní se potom
tato aktivita hraní začala těšit obecné oblibě a
k nám přišla další nabídka. Koncert dětského
pěveckého sboru Coro Piccolo Praha, který vede
sbormistryně paní Jana Galíková. Viděli a slyšeli

jsme pět skvělých dětí, které i přes svůj věk 8-10
let mají vedle velkého talentu už i profesionální
zkušenost v muzikálech, uváděných v divadlech.
Bylo to znát, svůj perfektní zpěv doprovázeli také
tancem a další choreografií. V mžiku dokázali
navodit výbornou náladu, stejně jako písničky
samé-písničky ze Semaforu i z muzikálů. Po jejich
vystoupení navíc navazoval koncert české
houslistky Markéty Janouškové, kde zazněla hudba
více klasická, ale pod naším širým nebem přímo
božská. S interpretkou jsme se všichni na závěr
shodli, že se k jejím houslím přidávali i ptáčci
z okolních keřů, což bylo mile úsměvné. Skvělá
kulturní hodinka. Stranou vlny hraní seniorům
nechtěl zůstat ani Honza Jareš, náš dobrý známý
hudebník z pravidelných kaváren. Honza měl
obrovskou radost, že nám mohl zahrát svůj
program lidovek a my měli radost z tohoto, jinak
méně obvyklého, venkovního setkání. Těsně před
koncem května navštívil náš Domov Michal David
se svým programem, věnovaným jako poděkování
především zaměstnancům domovů pro seniory, ale
také jejich klientům, kteří mají většinou méně
možností sledovat koncerty po internetu. Byl to
jeho dvacátý pátý koncert v řadě v rámci Hraní pod
balkóny. A bylo opět veselo. Jelikož se jedná o
všem dobře známé hity, jako jsou Non stop,

Největší z nálezů a ztrát, Diskopříběh, Poupata a
další, brzy jsme se přidali zpěvem i tancem. Pan
Michal své písně nejen zpíval, ale také do nich
pěkně vkládal komentář, jak vznikly, v kterých
filmech zazněly a jaké scény tam doprovázely.
Hudbu bylo slyšet až mimo areál našeho Domova.
Koncert zakončila symbolicky píseň Pár přátel a
také malé překvapení pro našeho milého hosta.
Domácí dort k jeho letošním šedesátým
narozeninám. Překvapen byl a radost měl velikou...
Názvy vystoupení letošního jara se mohou trochu
odlišovat, ale společný cíl byl jasný. Totiž pomoci
alespoň trochu odlehčit napětí a stres ze zvláštní
situace a také poděkovat za práci všem, kteří
pomáhají ostatním. Za to zase my velmi děkujeme
malým i velkým profíkům a chválíme tento skvělý
nápad.
Martin Průcha

Poděkování dárcům za pomoc
Dovolte, abychom ještě i touto cestou poděkovali
za pomoc v období koronavirové krize v roce
2020, která postihla nás všechny.
Je úžasné, že se našli lidé, kteří nemysleli v této
složité době pouze na sebe a snažili se ochránit a
podpořit druhé. V našem Domově máme právě tu
nejohroženější skupinu obyvatel, a o to více si
vážíme pomoci, kterou nám nezištně nabídli a
poskytli.
Jednalo se zejména o roušky, štíty, hygienické
rukavice, ochranné obleky, dále sladkosti pro lepší
chvilky našich klientů i zaměstnanců, nebo
peněžité dary na zakoupení ochranných pomůcek.
Děkujeme jménem klientů i zaměstnanců
společnostem Průša Polymers, DUKANE Zličín,
United Bakeries a.s., Mondeléz, dále PhDr.
Miroslavu Macíkovi z ČVUT, Lucii Klingerové,
Janě
Rázgové,
Janě
Moravcové,
Zdeně
Darmonovové, Andree Strnadové, Kláře Zářecké,
Ing. Martině Turpin, paní Kamile Znamenáčkové a
jejímu „šicímu“ týmu, Olze Prokopové, Olze
Rokosové, týmu Petry Dresslerové, Gabriele
Kolajtě, Lauře Amrichové, Marii Reinové, Miluši
Fialové, Ing. Janě Novákové ze společnosti
Trustav s.r.o., Adině Skálové a společnosti Vileda,

společnosti Scherl&Partner, Kateřině Sommerové
a dalším dárcům i z řad zaměstnanců Domova.
Děkujeme, vážíme si Vaší pomoci. Marta Dzúrová

Kulturní a společenský program na měsíc
červen
úterý 2. června ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Petr Benda a
Anna Heroutová.
neděle 7. června v 10.00 hodin
Pro pohodu nedělního dopoledne zahraje p. Kotas
„Koty sólo“.
úterý 9. června ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina
Pohodáři.
úterý 16. června ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.
neděle 21. června ve 14.00 hodin
Koncert skupiny Starý koně.
úterý 23. června ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.
neděle 28. června v 10.00 hodin
Pro pohodu nedělního dopoledne zahraje p. Kotas
„Koty sólo“.
úterý 30. června ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina
Pohodáři.
Vzhledem k současné situaci byl výlet parníkem,
který se měl konat 3. 6., přesunut na 20.8. 2020.

