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Říjen 

České jméno mu dali jeleni, kteří zrovna v téhle 

době touží po milostném zážitku. Říjnu vládnou 

Váhy a Štír. 

 

Pranostiky na říjen 

Teplý říjen – studený listopad. 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně 

studený. 

Čím déle vlaštovky v říjnu prodlévají, tím déle 

jasné dny potrvají. 

Co v říjnu zimy přibude, v lednu opět ubude.  

Mlhy v říjnu -  sněhy v zimě. 

Teplý říjen – studený únor.  

Svatý František zahání lidi do chýšek. 

 

Listopad 

Měsíci, ve kterém padá listí, se takhle u nás říká od 

13. století. Někdy a někde se ovšem říkalo i jméno 

„listoprch“, jako že listí ze stromů prší. V obou 

případech mu z hvězd vládne Štír a Střelec. 

 

Pranostiky na listopad 

Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.  

Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato 

bývá.  

Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.  



Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo 

uchytí.  

Listopadové sněžení neškodí osení. 

Kateřina na ledě – vánoce na blátě. 

Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.  

 

 

 



Seriál o terapiích, které probíhají na Palatě 

 

Muzikoterapie se zaměřením na nevidomé  a 

zrakově postižené  

 

Muzikoterapie je léčebná metoda, která používá 

jako terapeutický prostředek hudbu. Jde tedy o 

léčbu hudbou. 

Hudba má zvláště pro nevidomé a zrakově 

postižené velký význam. To se týká všech 

věkových kategorií, počínaje těmi nejmenšími, kdy 

se utváří osobnost dítěte, přes mládež až po 

seniory. 

Příkladem velkého významu hudby v životě 

nevidomých jsou osudy absolventů Konzervatoře 

J. Deyla. Česká republika má jeden z nejlepších 

systémů vzdělávání pro zrakově postižené, 

dokladem toho je i Konzervatoř J. Deyla. Krátce se 

zmíním o této škole. Konzervatoř a střední škola J. 

Deyla byla založena v roce 1910 (tehdy Deylův 

ústav založený významným očním lékařem a 

vědcem MUDr. Janem Deylem) a od dvacátých let 

20. století byla stále více zdůrazňována výuka 

hudby se záměrem připravit studenty na profesi 

učitele hudby či ladiče klavíru. Mnozí mladí 

nevidomí či zrakově postižení zůstávají bez 

zaměstnání v invalidním důchodu. V letech 2003 – 



2004 prováděla nadace Per musicam aequo 

výzkum dle kterého našlo 80 procent absolventů 

Konzervatoře J. Deyla uplatnění v zaměstnání, stali 

se z nich učitelé zpěvu či hry na hudební nástroje.  

 

Muzikoterapie pro zrakově postižené seniory na 

Palatě 

 

Hned na začátku bych ráda poděkovala panu 

řediteli Ing. J. Procházkovi, díky kterému je na 

Palatě nyní tak rozvinutá muzikoterapie. Z podnětu 

pana ředitele byl v průběhu roku 2012 založen 

pěvecky sbor Sluníčko. Tento sbor je složen 

z klientů a klientek domova Palata, zpívá převážně 

lidové písně z Čech, Moravy a Slovenska a 

mnohokrát již s úspěchem vystupoval nejen na 

Palatě, několikrát se zúčastnil festivalu Integrace 

Slunce v Praze 3 na Žižkově v Paláci Akropolis. 

Všem členům a členkám sboru Sluníčko patří můj 

veliký obdiv a poděkování za svědomité 

nacvičování písniček, které sbor zpívá při svých 

vystoupeních. Moje poděkování patří i mé bývalé 

kolegyni a přítelkyni Zuzaně Nachtmannové, pod 

jejímž vedením sbor Sluníčko zpíval od svého 

založení až do r. 2019. Nyní vede sbor Sluníčko 

pan Václav Vomáčka a sbor mistrně doprovází na 

akordeon a klavír pan Jiří Synák. 



Ráda bych Vás nyní seznámila s druhy 

muzikoterapie, se kterými se na Palatě můžete 

setkat. 

Na Palatě probíhá v současné době jak 

muzikoterapie skupinová tak muzikoterapie 

individuální. 

Skupinová muzikoterapie probíhá jednak jako tzv. 

muzicírování, tj. větší skupina pod vedením pana 

V. Vomáčky, dále 2 skupiny menší, kdy počet 

členů skupiny čítá 10 max. 11 klientů, kteří za 

doprovodu klavíru zpívají lidové písně, ale i písně 

jiných žánrů, vyprávějí si o hudbě, poslouchají 

hudbu ať už živou (nejčastěji klavír) či hudbu 

reprodukovanou. Klienti se mohou do skupin 

zapojit zpěvem, hrou na tzv. Orffovy nástroje,  

(tamburína, rumba koule, triangl) tak vyprávěním o 

hudbě, interpretech hudby, zpěvácích či prostě o 

sobě a svém vztahu k hudbě. Tak se klienti mohou 

podílet na tvorbě programu skupiny. Mohou tak 

objevit nový smysl života, seberealizují se. 

Obohatí nejen sebe, ale i ostatní členy skupiny. Na 

Palatě již několik let probíhá pořad „Zámky a 

šlechtické rody“, pořad doprovázený hrou na klavír 

– dobovou hudbou a lidovými písničkami. Klienti   

se mohou zapojit nejen slovem ale i hudbou. 

Některé programy muzikoterapie probíhají tedy i 

ve spolupráci s klienty. Ti se mohou zapojit a 



vystoupit před ostatními vyprávěním či hrou na 

hudební nástroj. 

Na Palatě probíhá i muzikoterapie individuální, a 

to převážně aktivní, kdy muzikoterapeut zpívá 

s klientem lidové písničky buď na pokoji nebo za 

doprovodu klavíru či harmoniky Bohema 

v místnosti muzikoterapie. 

Existuje ještě muzikoterapie individuální 

receptivní, kdy klient dává přednost hudbě 

reprodukované, například poslechu klasické hudby. 

Většina klientů a klientek je starší 80 ti., 90 ti  i 95 

ti let, při muzikoterapii do jisté míry zapomínají na 

své zdravotní či jiné problémy, nacházejí 

seberealizaci, hudba se stává obohacením jejich 

života. 

Při muzikoterapii vybíráme všechny druhy hudby 

od lidových písní z Čech, Moravy a Slovenska, 

písní K. Hašlera, písní W a V, hudba J. Ježka, 

písně  J. Suchého a. J. Šlitra, až ke skladbám 

hudebních skladatelů klasické tzv. vážné hudby 

(např. hudba W. A. Mozarta, L. van Beethovena, 

Ant. Dvořáka, B. Smetany, J. Myslivečka). 

Lze použít i šlágry populární hudby 60. 70., let 20. 

století. 

Závěrem bych ráda napsala, že muzikoterapie jistě 

přináší velké potěšení účastníkům, zpívání písní je 

pro všechny i jakýmsi trénováním paměti a 



koncentrace. Hudba a písničky jsou pro klienty 

obohacením v životě.  

Nezbývá mi než napsat, že hudba je zrakově 

postiženým beze zbytku přístupná. 

Pro mě je vytváření programů pro klienty Palaty či 

s nimi takzvaně muzicírovat velkým potěšením a je 

také velmi inspirující. 

                                                 Dana Tyrnerová 

 

 

 

 



Letošní parník - čtyřikrát pod Karlovým 

mostem a s točeným plzeňským… 

Tradiční výlet na parník míváme vždy počátkem 

června, ale letos je, jak známo, všechno trochu 

jinak a tak jsme vypluli 20. srpna. Ovšem za stejně 

krásného počasí, které nás většinou provází. Jinak 

ale platí okřídlené nevstoupíš dvakrát do stejné 

řeky a tak se trochu lišila i naše letošní plavba. 

V dobrém smyslu slova, neboť jsme si mohli více 

užít občerstvení lodního baru, kde nám letos 

nabídli příznivější ceny, zhruba poloviční, než 

v letech dřívějších. A tak hlavně plzeňské teklo 

proudem do sklenic a s ním hned také lepší nálada. 

Také trochu výjimečně jsme letos nepluli nikam 

daleko. Snad abychom si více prohlédli centrum 

Prahy a pokochali se výhledem na siluety soch na 

Karlově mostě, které nebyly výjimečně obklopené 

houfem turistů. A tak jsme náš nejstarší stojící 

most v Praze podpluli celkem čtyřikrát, prostě 

dvakrát tam a zpět. Znalci lodní dopravy na Vltavě 

však vědí, že pohyb lodí se také řídí provozem 

zdymadel a ten je letos také trochu jiný. Pluje totiž 

poměrně málo lodí, hlavně těch velkých. Naše loď 

Agnes de Bohemia, vyrobená roku 2014, patří 

právě k těm velkým. A tak s námi pan kapitán 

udělal otočku už pod Vyšehradskou skálou a 

uháněl zpátky na zdymadlo a zpět do staré Prahy. 



Na rovině jsme prý pluli rychlostí 6,5 uzlu, 

přičemž jeden uzel je definován jako jedna 

námořní míle za hodinu. Takže 6,5 uzlu násobeno 

1852 metry za hodinu rovná se v podstatě rychlosti 

12 km v hodině. Nebo také 3,3 metru za sekundu. 

To už se voda vzadu za lodí, jak se říká, pěkně vaří 

a vše vlaje nejen větrem. Velkých plavidel na vodě 

ubylo, ale o to více prostoru teď mají menší 

lodičky a čluny. V ústí Čertovky plul na své 

barevné kánoi „nefalšovaný“ Vinnetou, který tam 

se stříbrnou puškou pózoval fotoaparátům. Na náš 

pozdrav však také odpověděl radostným pokřikem. 

Radost a dobrá nálada nás provázela celou plavbu. 

Pan Mácha nám nejen hrál, ale tentokrát i více 

vyprávěl o mostech a domech, kolem kterých jsme 

pluli. Došlo však i na tanec a romantické chvíle na 

sluncem prozářené řece. Centrum města, které 

jindy tepe silou, teď tak trochu odpočívá. Nám se 

celý dopolední výlet velmi vydařil. Hned od rána, 

kdy jsme včas nastoupili do přistaveného autobusu 

a vozidel pro vozíčkáře. Potom bez zdržení projeli 

Prahou až k přístavišti pod Čechovým mostem. Na 

lodi se občerstvili nejen naším řízkem a kávou. 

Přál bych si, aby naše cesty vždy provázel klid a 

pohoda, jaká panovala na celém letošním výletu na 

parník. Všem, kteří se o to přičinili velmi děkuji.                        

Martin Průcha    



 

 



Andulky si spokojeně prozpěvují 

Kolem našeho Domova Palata je rozsáhlý park, 

který využívají nejen naši klienti a zaměstnanci, 

ale i obyvatelé z okolí, návštěvníci, příbuzní a 

blízcí našich klientů. Pro snadnější orientaci těch 

klientů, kteří se pohybují po zahradě bez 

doprovodu, jsou k dispozici kolem chodníků vodící 

zábradlí, cvičné chodníky, žlutě vyznačené 

přechody a další orientační prvky. Ani toto ale 

ještě nebylo dostatečné v té části zahrady, kde 

klienti přechází k hlavní bráně nebo se vrací zpět 

k budově. Proto jsme vytvořili projekt pro umístění 

voliéry se zpěvným ptactvem jako zvukovou 

navigaci vzhledem k tomu, že v této 

severovýchodní části zahrady jiná navigace není 

možná. 

Umístění voliéry bylo plánováno více méně po 

vrstevnici, na které leží hlavní budova, což značně 

zjednodušuje přístup. Je umístěná na pozemku 

domova, kde z hlavní komunikace s pevným 

povrchem musí obyvatelé překonat minimální 

výškový rozdíl na trávník. Vzhledem k tomu, že 

obytnou budovu obklopuje zahrada, ve které se 

mohou obyvatelé pohybovat jak po pevných 

plochách a komunikacích, tak po trávnících či 

pískových cestách, není pro ně tento přechod ničím 

novým. Pletivo bylo vybráno tak, aby rovněž 



umožnilo slabozrakým obyvatelům domova 

alespoň částečné pozorování ptáků. Tvar voliéry je 

zvolen tak, aby se snížil počet ostrých hran. 

Do voliéry jsme darem od Stanice přírodovědců na 

Smíchově získali dvanáct andulek vlnkovaných, 

jedná se o středního papouška původem 

z Austrálie. V tomto „společenství“ početně 

převládají samci a celoročně se projevují hlasitým 

švitořením a štěbetáním na vzdálenost několika 

desítek metrů. Jejich hlasové projevy slouží jako 

výborný navigační prvek pro samostatnou 

prostorovou orientaci v parku. Obyvatelé domova 

tak budou moci kdykoli podle sluchu zamířit 

z budovy přímo k voliéře a nebudou tolik závislí 

na doprovodu zaměstnanců či rodinných 

příslušníků. Zároveň podle zvuku voliéry poznají, 

v které části parku se právě nacházejí.  A ptačí 

zpěvánky? Krásné.  

Ptačí voliéru bylo možno vybudovat díky 

finančnímu daru.  

Děkujeme. 

          Marta Dzúrová           

 

 

 

 

  



 
 

 
 



Kamarádství 

 

Mám karafiát, 

a celý život tě znám.  

Návštěva mě potěší, 

zahřeje mě na duši. 

Mám tě ze srdce rád,  

a jsem Tvůj kamarád.  

Věrné přátelství máme, 

náš krásný život zůstane.  

         Jiří Javůrek 

 

Vyznání 

 

Jsi jak krásná a hezká kopretina, jsi jak krásná růže 

a láska věrná pro tebe vždycky zůstane. 

 

Usměj se na mne aspoň chviličku 

a já ti dám pomocnou ručičku. 

 

Usměj se na mne ještě více 

a mne bolí strašně a krásně srdce. 

 

Život je jak krásná a hezká kytička 

a na nebi svítí ta krásná a hezká hvězdička. 

 

                                           Jiří Javůrek  24. 8. 2020 



Stačí tak málo. 

 

Biskup, když prochází kolem zástupu lidí, žehná 

jim. Jeden teolog mi řekl: „Také vy můžete žehnat 

lidem, i když nejste biskup.“ Zvykla jsem si na tuto 

záslužnou maličkost velmi ráda. Když jsem s 

někým mluvila, po rozloučení jsem si tiše, jen pro 

sebe pomyslela: „S Božským dítkem máti, rač mu 

požehnati.“ Ten kdo se mnou mluvil to nevěděl, 

ale přece odcházel ponořen do Boží lásky. Zkuste 

to a poznáte, kolik radostné pohody s vámi 

zůstane.  

 

                 R. J. 

Podzim 

 

Podzimní čas, 

a listí ze stromů padá zas. 

Shrabu zahradu a budu mít dobrou  

náladu. 

Je tady podzimní čas a zima se navrátí  

zas.  

Vezmu si sáňky nebo běžky, 

ale víte co ????????????? 

Půjdu raději pěšky 

 

           R. J. 



Letní koncert v zahradě – bravo a velké díky! 

 

Pražský salonní orchestr u nás v zahradě vystupuje 

každé léto a nejinak tomu bylo i letos. 

V posledních letech bývalo v letních měsících 

velké horko a tak se koncert pořádá spíše koncem 

srpna. Letos jsme se tak dostali do opačné situace a 

naopak se trochu báli chladna a větru, který by 

býval nebyl vítán ani hudebníky. Naštěstí se téměř 

na poslední chvíli velký vítr utišil a 27. srpna již 

foukalo méně. I tak si ale museli všichni členové 

orchestru připevňovat noty na stojanech proti 

větru, jak sami říkali „kolíkovat“, podle kolíčků na 

prádlo, kterými to často dělají. A to není jediná 

ochota, se kterou k nám pravidelně přicházejí. 

Orchestr je totiž velmi početný, hraje u nás vždy 

kolem 25 členů, což je pro nás posluchače skvělý 

zážitek a přitom jejich odměna zůstává spíše na 

straně radosti z hudby a radosti sdílené s námi 

v Domově, než finanční. Hned v úvodu za tento 

každoroční počin velmi děkuji všem dámám a 

pánům hudebníkům a především kapelníkovi, panu 

Václavovi Vomáčkovi. Ten orchestr nejen vede, 

diriguje, zpívá, ale také velmi pěkně uvádí všechny 

písně programu. Před každou písní seznamuje 

s jejím vznikem, doslova vypráví o jejím autorovi 

a jeho dalších dílech. O době a událostech, které se 



děly a poznamenaly tak tu kterou skladbu i autora 

samého. Posluchačům koncertu se tak dostává 

zajímavého a širokého zážitku nejen z hudby. 

Koncert je vždy tematicky zaměřen. Tentokrát to 

byla hudba operetní a v druhé části starší hudba 

filmová. Hned na začátku zazněl rázný pochod 

Castaldo od Rudolfa Nováčka. A jak se spojuje 

vojenská hudba s operetou? Dozvěděli jsme se, že 

otec Franze Lehára byl kapelníkem rakousko-

uherské vojenské hudby a to zprvu ovlivnilo i 

syna. Mladý Franz Lehár ale potom studoval 

housle a skladbu v Praze u Antonína Dvořáka a ten 

jej nasměroval k hudbě jemnější, melodii operetní, 

pro kterou měl Lehár velký talent. A tak jsme dále 

slyšeli Weiber-Marsch z operety Veselá vdova a 

waltz Meine Lippen z jeho operety Giuditta. 

Koncertní valčík Zlato a stříbro napsal Franz Lehár 

přímo pro princeznu Metternichovou a její ples, 

pořádaný v těchto barvách v lednu 1902. 

V podobném duchu potom koncert pokračoval 

dílem Johanna Strausse mladšího, polkou Tritsch-

Tratsch a dílem jeho otce, Johanna Strausse 

staršího, Radeckého maršem. Nádherně poeticky 

však začala druhá část-slowfox Jen pro ten dnešní 

den z filmu Kristián s Oldřichem Novým v hlavní 

roli doslova hladil po duši. Svižnější foxtrot 

Růžové psaníčko Járy Beneše a jeho pochod C. K. 



polní maršálek z tohoto filmu s Vlastou Burianem 

potom zase rozhýbal rytmus. Někteří posluchači si 

s panem Vomáčkou zanotovali Kosí fox Josefa 

Stelibského z filmu Artur a Leontýna, který znali. 

Skoro všichni jsme si pak ale zazpívali naší 

oblíbenou Českou písničku Karla Hašlera a 

vzpomněli na film Písničkář. Vzpomněli jsme také 

na film Muži nestárnou tangem Josefa Dobeše Chci 

říci vám. Pochodem to začalo a pochodem to 

končí, známý film Přednosta stanice a 

stejnojmenná píseň Járy Beneše. Takový skvělý 

program si pro nás Pražský salonní orchestr letos 

připravil. Bravo! Už teď se těšíme na další setkání 

s tímto souborem, které si doufám nenechá nikdo 

ujít.                                                     Martin Průcha 

 



Kulturní a společenský program na měsíc říjen 

 

čtvrtek 1. října ve 14.00 hodin 

Vzpomínkové setkání s písněmi Karla Gotta 

úterý 6. října odjezd v 8.45  a příjezd do 12.00 hodin 

Hipoterapie- naše návštěva parkurových stájí v Jesenici u 

Prahy v rámci projektu pro seniory Blízkost koně. 

úterý 6. října ve 14.00 hodin  

Na kavárně k tanci a poslechu pouštíme reprodukovanou 

hudbu + klavír s lidovými písničkami. 

středa 7. října ve 14.00 hodin 

Populární písničky 60-70. let nám zazpívá Anna Černá.    

úterý 13. října ve 14.00 hodin  

Na kavárně k tanci a poslechu pouštíme reprodukovanou 

hudbu + klavír s lidovými písničkami.. 

úterý 20. října ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 

úterý 27. října ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Václav Vomáčka 

čtvrtek 29. října ve 14.30 hodin 

Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. Dnes pořad 

s názvem Já, Eliška Rejčka, královna česká a polská. 

 

Ve dnech 21. až 23. října vždy od 9.00 hod. do 11.00 hod. a 

od 13.00 do 14.00 hodin nebo dle domluvy na lince 427 

můžete navštívit náš charitativní bazar a prodej keramiky 

v prostorách dílen v přízemí Domova Palata. 

 


