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Srpen  

Jméno má od nástroje jménem srp, který měli naši 

předkové při žních denně v ruce. Latinské jméno 

nosí podle císaře Augusta, který ve starém Římě 

reformoval kalendář. Vládne mu Lev a  po něm 

Panna.  

 

Pranostiky na srpen 

V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště 

slunéčko hřeje.  

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně 

pak. 

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho 

radost vosy.  

Rosí-li se v srpnu silně tráva, pěkné povětří se 

očekává.  

Když v srpnu naprší, než se oběd pojí, všecko 

slunce vysuší. 

Moc hub srpnových, moc vánic ledových. 

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá 

zima. 

 

Září 

Jeho jméno napovídá spojení se zářením slunce, 

ovšem je to jinak. Český název totiž souvisí se 

slovem „zářij, což znamenalo „za jelení říje“. Ale i 



tak bude hezky! Astrologicky vládnou Panna a 

Váhy. 

 

Pranostiky na září 

Teplé září, dobře se ovoci i vínu daří.  

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý 

strom.  

Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. 

Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle. 

Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.  

Přijde Václav, kamna připrav.  

Bouřka v září, sníh v prosinci. 

 
Z bylinkové zahrádky 

 



Seriál o terapiích, které probíhají na Palatě 

 

Logopedie: 

 

Logopedická terapie u dospělých klientů probíhá 

odlišně od dětské terapie. Nejde jen o správné 

nastavení mluvidel při vyvozování jednotlivých 

hlásek a další potíže spojené s dětmi. Naši klienti 

se potýkají s daleko vážnějšími potížemi.   

Hlavním cílem je schopnost jakékoliv komunikace; 

dorozumět se s okolím, s rodinou, s personálem; 

schopnost říct si, co potřebují, co si přejí a nepřejí; 

neztratit sociální kontakty.  

Vzhledem k průměrnému věku klientů (nad 80 let) 

žijí v našem domově lidé, kteří prodělali 

mozkovou příhodu. V tomto případě může dojít 

k ochrnutí poloviny obličeje, k potížím 

s porozuměním a k neschopnosti se vyjádřit. 

Všechny tři složky se mohou, ale nemusí 

vyskytovat společně. Pak logopedka provádí 

masáže v oblasti obličeje, posiluje jazyk, rty a 

mimické svaly, trénuje porozumění, automatické 

slovní řady (dny v týdnu, měsíce v roce, číselná 

řada), výslovnost, pojmenování předmětů, čtení 

(při zbytku zraku za použití dalších pomůcek, jako 

je například TV lupa), popřípadě psaní. V každém 

případě logopedka trénuje i paměťové schopnosti a 



další kognitivní funkce, např. myšlení atd. 

V terapii se využívají texty lidových písní, které 

klienti znají z dřívějších let, a které automaticky 

naskočí, přestože se klient nedokáže běžně 

verbálně vyjádřit. Logoped využívá i další prvky 

z muzikoterapie (hudba dokáže ovlivnit dýchání, 

srdeční rytmus, svalové napětí, bolest, úzkost, 

strach apod.) i z reminiscenční terapie 

(vzpomínky). 

V jiných případech může být řeč klientů setřelá až 

nesrozumitelná. Pak se logopedická terapie 

zaměřuje zejména posilování jazyka, rtů, mimiky, 

správnou a přesnou výslovnost jednotlivých slov, 

fonaci a správné dýchání. 

V případě jiných neurologických potíží se u našich 

klientů setkáváme se syndromy, u nichž mívají 

klienti potíže s polykáním. Vždy záleží na stupni 

postižení a příčině. Logopedka posiluje v tomto 

případě jazyk, rty, mimiku, patrohltanový uzávěr. 

Klienti se učí různé manévry posilující svaly 

zodpovědné za polykání, nacvičují polykání 

naprázdno, učí se techniky, jak bezpečně polykat 

tuhou i tekutou stravu atd. Je třeba mimo jiné 

spolupracovat s nutričním terapeutem z důvodu 

změny stravy. 

U lidí s demencí pak může docházet k vyhasínání 

řeči a projevy onemocnění mohou být velmi 



podobné jako u lidí po mozkových příhodách. 

Terapie je vždy individuální podle klienta. 

Objevují se i případy hluchoslepoty. Záleží, zda 

klient ztratil nejprve sluch či zrak a kdy se tak 

stalo. Pokud je klient oslaben nejprve v oblasti 

sluchu a naučí se znakový jazyk, pak se při ztrátě 

zraku komunikuje taktilním znakovým jazykem. 

Jde o dotykovou variantu znakového jazyka, který 

je založen na vzájemném kontaktu jedné či obou 

rukou komunikujících. V situaci, kdy člověk ztratí 

nejprve zrak, poté sluch a klient neovládá znakový 

jazyk, hledá se jiný způsob alternativní 

komunikace (např. opisování tvarů jednotlivých 

písmen atd.). Logoped pracuje také s Braillovým 

písmem, které ovládá v našem domově jen zlomek 

klientů. Většinou ti, kteří jsou nevidomí od dětství. 

Klienti, kteří ztratili zrak v pozdějším věku, se buď 

nechtějí učit novému písmu, nebo již nedokážou 

vytrénovat hmat natolik, aby Braillovo písmo 

zvládli.  

Logopedické terapie probíhají jak individuálně, tak 

skupinově a rodinní příslušníci mají možnost 

konzultace s logopedkou. 

  



Ergoterapie 

Cílem ergoterapeutické terapie je podpora klientů 

v co největší soběstačnosti a nezávislosti klientů 

navzdory jejich zdravotnímu omezení. 

Ergoterapeut v našem domově podporuje klienty, 

aby zvládali běžné denní činnosti, vybírá vhodné 

kompenzační pomůcky (lupy ruční, stolní, stojací 

apod.), následně s klientem trénuje jejich ovládání. 

Dále pomáhá vytvářet bezbariérové prostředí, 

navrhuje a vykonává s klienty vhodné volnočasové 

aktivity. Využívá také arteterapie (léčba 

výtvarnou tvorbou, např. malbou, kresbou, koláží, 

modelováním atd., jejímž cílem je psychické 

uvolnění, jiný způsob komunikace s okolím, 

vyjádření svých pocitů a emocí, ale také přesnost a 

souhra jednotlivých pohybů horních končetin, 

rozrušení stereotypů apod.). 

Jednou z volnočasových aktivit je modelování 

z keramické hlíny. Většinou používáme k terapii 

šamotovou hlínu, která obsahuje malé „kamínky“ 

stimulující hmat. Propojujeme modelování 

s uvolňovacími a relaxačními technikami, s 

představivostí, na kterou navazuje samotná tvorba. 

Velmi často využíváme „Axmanovu techniku 

modelování“, kterou si v roce 2000 nechal 

patentovat Štěpán Axman. Je určena zejména 

nevidomým. Technika umožňuje lidem se 



zdravotním postižením pracovat s hlínou naprosto 

samostatně a přitom je jejich dílo trojrozměrným 

výtvarným projevem, založeným na vlastních 

řemeslných dovednostech klienta. 

Další volnočasovou aktivitou je malba, kresba, 

koláž či práce s fotografií. I tady má taková terapie 

své opodstatnění.  Vycházíme ze životního příběhu 

klientů (např. klientka, která kdysi byla švadlenou, 

tvoří s látkou; klientka, dětská ilustrátorka, stále 

maluje, i když jinou technikou; původně geoložka 

celý život se zabývala fotografií, stále fotografuje 

přes TV lupu atd.). 

 Cílem je zachovat či zvýšit svalovou sílu, podpora 

koordinace jednotlivých pohybů, rozcvičovat 

svalovou ztuhlost horních končetin, rozrušení 

nesprávných stereotypů, trénink jemné motoriky 

(hybnost rukou), koncentrace, zvyšování či 

udržování rozsahu pohybu horních končetin, ale 

také psychická pohoda klientů. 

Ergoterapeut také organizuje trénink paměti, 

pozornosti a dalších funkcí potřebných pro 

vykonávání každodenních aktivit.  

Ergoterapeutické terapie probíhají jak 

individuálně, tak skupinově a rodinní příslušníci 

mají možnost konzultace s ergoterapeutkou. 

 

             Lenka Hrůzová 
 



 
 

 



Oslava 100. narozenin  

 

Naše klientka, paní Zora Vaňková, oslavila 19.7. 

2020 svoje 100. narozeniny. Gratulantů bylo 

mnoho, přišli zástupci Městské části Praha 5, paní 

PhDr. Helena Volechová, JUDr. Petr Lachnit a 

paní Naděžda Čapková, za Domov Palata a 

zaměstnance popřál ředitel pan Ing. Jiří Procházka, 

gratulovali klienti Domova, ale i senátor, pan 

profesor Jiří Drahoš.  

Za krásného nedělního odpoledne proběhla oslava 

v zahradě Domova, kterou zorganizoval syn paní 

Vaňkové. Po jeho úvodním projevu a přípitku 

oslavenkyni popřáli nejprve ti nejmenší gratulanti, 

pravnučky a pravnuci, poté vnoučata a nakonec 

děti. Jako překvapení zahrálo Mozart kvarteto její 

oblíbené skladby a závěr koncertu byl dalším 

velmi milým „dárkem“, a to když její vnučka 

zazpívala  píseň Hallelujah s vlastním textem 

„ušitým na míru“ právě pro tuto příležitost. 

Hostů bylo mnoho, oslava se vydařila,  a my 

všichni doufáme, že si paní Vaňková udrží svou 

duševní pohodu i nadále.    

 

Ještě jednou blahopřejeme. 

 

 



 
 

 
 



 
Prof. Jiří Drahoš popřál paní Vaňkové ke 100. narozeninám 

 
Prof. Jiří Drahoš navštívil Palatu 



A opět slavíme  

 

Asi se každý shodneme, že dožití se 100 let je 

významné životní jubileum. V tomto případě o to 

významnější, že se jedná o obyvatele Palaty, pana 

Jaromíra Vyhlase. A tak jako minulý rok se tato 

jedinečná událost nemohla obejít bez náležité 

oslavy. 

Tentokrát byla oslava rozdělena do dvou dnů. 

V pátek 24.7. se na úseku B konala oficiálnější 

část, kdy do Palaty zavítaly delegace z MČ Prahy 2 

a Klubu českých turistů, v němž se pan Vyhlas 

celoživotně angažoval. Kromě srdečných gratulací 

došlo i k předání věcných darů jako památečního 

diplomu, medaile, trička a jiných. Obdarován byl 

nejen pan Vyhlas, ale i přítomní, kteří si mohli 

prohlédnout krásné fotografie či další diplomy, 

které pan Vyhlas získal za svoji aktivní turistickou 

kariéru. 

V sobotu 25.7. se konala větší, neformálnější 

slavnost určená pro Palatu. Počasí nám v sobotu 

přálo a tak se akce mohla odehrát na terase u 

venkovního kiosku. Po slavnostním přípitku a 

úvodním proslovu se servíroval narozeninový dort 

„Ještěd,“ který upekla kolegyně Hanka Lacinová. 

Dort symbolizoval oblíbené výletní místo 

oslavence a tím i celoživotní vášeň pana Vyhlase 



pro turistiku. Nechyběla živá hudba v podání 

maestra pana Jirky Synáka a jeho tahací 

harmoniky. Zazněly oblíbené písně oslavence jako 

Na tý louce zelený či Škoda lásky. Jako pravý 

gentleman oslavenec předal písničkovou volenku 

přítomným dámám, takže o další songy nebylo 

nouze. Samozřejmě došlo k předání dalších dárků, 

k občerstvení se dále podávaly chlebíčky a slané 

tyčinky a povídalo se o všem možném.  

V závěru tohoto příspěvku se zaslouží 

poděkovat kolegyním Hance Lacinové jako vrchní 

organizátorce a stvořitelce nebeského dortu, 

profesionální fotografce Táťáně Procházkové a 

obsluze Nikole Dolejší. Díky však patří všem 

zúčastněným, kteří společně vytvořili jedinečnou 

atmosféru a tak přispěli k nezapomenutelnému 

sobotnímu odpoledni. A tak jen doufáme, že se za 

rok opět všichni ve zdraví a v dobré náladě 

sejdeme. A panu Vyhlasovi, nejen k narozeninám, 

přejme hodně zdraví a jen to nejlepší do dalších 

dnů. 

 

                  Antonín Kupec 

 

 

 

 



 
 

 



 



Kulturní a společenský program na měsíc srpen 

 

úterý 4. srpna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina 

Pohodáři. 

čtvrtek 6. srpna ve 14.00 hodin  

Den otevřených dveří, přijďte se podívat do našeho 

Domova Palata, přivítáme vás od 14.00 do 20.00 

hod. Budou probíhat prohlídky našeho Domova a 

v zahradě tradiční grilování s hudebním 

programem. 

neděle 9. srpna ve 14.00 hodin 

Koncert skupiny Starý koně. 

úterý 11. srpna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 

neděle 16. srpna ve 10.00 hodin 

Pro pohodu nedělního dopoledne zahraje Duo 

Inspirace. 

úterý 18. srpna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Kotas 

„Koty sólo“. 

středa 19. srpna v 9.30 hodin     

Hudební pořad Z. Černohouze. Písničky z Moravy, 

z Čech. 

čtvrtek 20. srpna   odjezd z Domova v  7.45 a 

návrat 12.15 



Výlet parníkem po Vltavě, tradičně z přístaviště od 

Čechova mostu na lodi Bohemia. S milým 

hudebním doprovodem pana Máchy. Vyplouváme 

v 9.00 hodin. 

úterý 25. srpna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Václav 

Vomáčka. 

čtvrtek 27. srpna ve 14.00 hodin 

Koncert v zahradě - vystoupí Big Band Pražského 

salonního orchestru. Na programu budou filmové 

písně. 

 

 

 
Grilování na Palatě, skupina Pohodáři 

 

 



Koně 

 

Já mám vrané koně 

a my pojedeme do Třeboně. 

Zapřáhneme valník 

a pojedeme na Braník. 

Dáme si pivečko a tanec 

a to bude zase mazec. 

Koně se splašili 

a v příkopě mě našli. 

Našli mě zdravého, 

koníčka mám věrného. 

A nikdy nebudu celý život sám, 

koníčku seš můj věrný kamarád 

a mám tě hrozně rád. 

                                             Jiří Javůrek  7. 7. 2020 

 


