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Prosinec 

Nejspíš se jmenuje podle prosa, které bylo pro 

staré Slovany důležité. Nebo podle toho, že se od 

slunovratu projasnívá den. Nebo podle sivých 

bledých dní, kdo ví. Vládne mu Střelec a Kozoroh. 

 

Pranostiky na prosinec 

Když prosinec bystří, po vánocích jiskří. 

Prosinec proměnlivý a vlahý – nedělá nám zima 

těžké hlavy.  

Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu. 

Když sníh v prosinci hojně lítá, hojnost všady bývá 

žita.  

Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka 

slepičky.  

Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po 

ledě. 

 

Leden 

Jeho české jméno pochází samozřejmě od slova 

„led“, ale prapůvodně se mu v Evropě říkalo 

“měsíc vlka“. Astrologicky je na jeho začátku 

slunce ve znamení Kozoroha, na konci ve znamení 

Vodnáře.  

 

 

 



Pranostiky na leden 

Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem 

odnáší. 

Jak vysoko v lednu lží sníh, tak vysoko tráva 

poroste. 

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.  

Když v lednu hrom se ozve,  hojnost vína je 

v očekávání.  

Leden jasný -  roček krásný. 

Mnoho sněhu v lednu – mnoho hřibů v srpnu. 

Suchý leden – mokrý červen. 
 

 

 

 

 
Rozsvícení vánočního stromu 

 

 



VZPOMÍNÁNÍ… 

 

Jednoho  klidného rána z našeho rozhlasu zazněl 

hlas, který nás zval na posezení na Velké kulturní 

místnosti na 14. hodinu. Ano, bylo to letos 1. října,  

a toto setkání bylo zorganizováno jako vzpomínka 

na první výročí úmrtí našeho  slavného zpěváka 

Karla Gotta.  

Úvodní slovo přednesla a celý komponovaný 

program komentářem provázela aktivizační 

pracovnice Nikol. Mimo životopisu se zaměřila 

hlavně na jeho dlouholetou uměleckou dráhu 

v oblasti populární hudby a zpěvu. Už od svého 

dětství měl zálibu v hudbě a svojí pílí se 

vypracoval až na její pomyslný vrchol. Dokázal 

rozveselovat lidi a rozdávat úsměvy celý svůj 

umělecký život.  A nebylo to jen u nás, ale i 

v mnoha dalších zemích po celém světě. Také zde 

byl vřele vítán a rád se tam vracel. Za své úspěchy 

byl mnohokrát oceněn v hudební anketě Zlatý 

slavík a samozřejmě mnoha jinými hudebními 

cenami i státními vyznamenáními. 

Povídání o jeho životě bylo prokládáno 

nahrávkami jeho slavných písní jako například 

„Oči má sněhem zaváté…“, „Když muž se ženou 

snídá…“, „Být stále mlád…“ a mnoha dalšími.  



Poslední uvedenou písní byla nahrávka, kterou 

nazpíval těsně na sklonku života se svojí dcerou 

Charlotou „Srdce nehasnou“, jejíž text pozornému 

posluchači napověděl, že jde o píseň opravdu 

poslední… 

Vážený pane Gotte, měli jsme Vás všichni rádi a 

budeme na Vás ještě dlouho vzpomínat. 

Myslím, že můžu poděkovat za všechny 

zúčastněné klienty našim aktivizačním 

pracovníkům  z oddělení C: Kateřině, Nikol a 

Pavlovi,  kteří toto krásné vzpomínání připravili, a 

těšíme se na další podobné akce. 

 

 

                                                        Emilie Boorová  

       zapsala Hana Lacinová 

                                                               

 



Sníh 

 

Napadal sníh. 

Všechno  

Je jinačí: 

Krajina bílá, 

jak rány 

pod fáči. 

 

Z rampouchů 

lesklých  

padají prameny, 

Bělostné ticho 

zakrylo bolest: 

Rány i kameny. 

 

        Růžena Janíková 

 



Zahradní nálada 

 

Pasu na zahradě ovečky 

škoda, že nemáme malé kozičky. 

Nemáme kozla, ani berana 

stále je u nás dobrá nálada. 

 

Domov má nový bílý stan, 

v něm tanec a zpěv provází nás. 

U nás máme grilování 

a country je tu vždycky s námi. 

 

Jsou to naši Pohodáři, 

škoda, že nemohli za námi přijít v září. 

Na Palatě je hezká zahrada, 

životní štěstí nám tu pomáhá. 

 

Máme vás věrní zaměstnanci rádi, 

jste naši dobří kamarádi 

a Palata je tu vždy s námi. 

 

         Jiří Javůrek 

 

 

 

 

 



Veršovánky o Palatě – Pavel Bartoš 

 

Chodby na Palatě 

 

Když vzpomínka na mládí 

V paměti ti zařádí 

A nechceš-li ji ztratit 

Do dětství, do mládí 

Můžeš se zas vrátit. 

Nepotřebuješ stroj času 

by vzpomínkám dodal jasu.. 

Stačí na Palatu zajít,  

Tam lze ten starý svět najít. 

Kdo pozorně se zadívá, 

Žasne, co každá chodba ukrývá. 

Vždyť doma byl též tenhle stůl 

A na něm ležel chleba, byla sůl 

A tato křesla měla moje teta, 

Tak přece po nich není veta. 

A zde u šicího stroje 

Pomáhal jsem šlapat vstoje. 

A tenhle starý porcelán 

V kredenci býval uschován.  

A zde ten psací stroj 

Tátovi určitě patřil 

To poznal jsem hned, 

Jakmile jsem jej spatřil. 



A tímhle aparátem nás táta fotil. 

Byla to fuška, vždycky se zpotil. 

A toto rádio rodiče poslouchali 

Za války, když už jsme spali. 

Ve které jsme době, aby bylo jisto 

I tatíček Masaryk má zde svoje místo 

Vzpomínka je tu skutečností, 

Není to pouhý sladký sen. 

Tím, co Palata zde hostí. 

Doufám, že budeš spokojen. 

 

 

 
 

 

 



Seriál o terapiích, které probíhají na Palatě 

Hipoterapie: 

Jednoduše řečeno léčba s využitím koní. Název 

vychází z řeckého slova „hippos“ znamenající kůň 

a „terapie“ s významem léčba. 

Hipoterapie je v odborné rovině fyzioterapeutická 

metoda využívající přirozený pohyb koně v kroku 

jako stimul a rehabilitační prvek. Používá se 

především pro léčbu při poruchách v centrální 

nervové soustavě způsobených onemocněním, či 

úrazem. Cílem je správné zasazení klienta do 

pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové 

souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné 

koordinace případných změn. Toto programování 

pohybových vzorů, je-li odborně vedeno 

proškoleným fyzioterapeutem nebo 

ergoterapeutem, má potom významný pozitivní 

dopad na pohybové funkce klienta.  

Léčba s využitím koní však může mít a také má 

mnohem širší pole působnosti než jen léčbu 

pohybu těla. Jak známo, člověk má také duši, 

kterou je někdy třeba léčit a nebo alespoň správně 

povzbudit. Kůň  a kontakt s ním tedy pomáhá také 

v rovině duševního zdraví. Věk pacientů, nebo 

klientů, není přitom zejména zhora omezen  a 

právě v poslední době se do setkávání s koňmi více 

zapojují také senioři. Zastřešujícím oborem pro 



všechny léčebné činnosti prostřednictvím koní je 

Hiporehabilitace, kam vedle Hipoterapie patří 

také Aktivity s využitím koní, Psychoterapie 

pomocí koní a Parajezdectví. Dříve se také pro 

Aktivity a tuto Psychoterapii užíval název Léčebně 

pedagogicko-psychologické ježdění. Aktivity s 

využitím koní je metoda speciální pedagogiky, 

sociální pedagogiky a práce, využívající prostředí 

určeného pro chov koní, kontaktu s koněm a 

interakce s ním jako prostředku k motivaci, 

aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním 

postižením a specifickými potřebami. 

Psychoterapie pomocí koní  využívá specifickou 

triádu terapeut-kůň-pacient/klient, kdy je léčba 

založena na působení psychologickými prostředky 

s využitím specifických vlastností koně jako 

koterapeuta v psychoterapeutickém procesu k 

ovlivnění duševních poruch a duševních 

onemocnění. Je kvalitní součástí komplexní péče o 

pacienty/klienty všech věkových skupin a provádí 

jí odborně proškolený psychoterapeut, psycholog, 

či psychiatr. Parajezdectví je sportovní vyžití pro 

jezdce se zdravotním znevýhodněním, kdy se 

využívá speciálních pomůcek a techniky jízdy pro 

aktivní jízdu na koni, voltižní cviky nebo vedení 

koně v zápřeži. V těchto disciplínách se také konají 

soutěže. 



Naší hipoterapii, kterou s klienty navštěvujeme, 

bychom tedy zařadili spíše mezi Aktivity 

s využitím koní, užívané jako metoda práce a 

prostředek sloužící k motivaci a aktivizaci klientů.  

Bylo to už počátkem léta roku 2018, kdy náš 

Domov Palata dostal nabídku spolupráce a 

hipoterapie pro seniory v parkurových stájích 

Carrick Stables v Osnici u Jesenice u Prahy. 

Projekt setkávání seniorů s koňmi byl podporován 

nadací Krása pomoci a jednou jeho součástí byla 

právě možnost hipoterapeutických návštěv ve 

stájích. Rádi jsme se domluvili na frekvenci jedné 

naší návštěvy každý měsíc po celé léto a v zimě 

zase naopak na návštěvě koníka přímo v našem 

Domově. Zpočátku mezi klienty panovaly z účasti 

na hipoterapii trochu obavy. Především kvůli 

představě, že se tam na koních jezdí. Kůň je velké 

zvíře a je obtížné a nebezpečné na něj nasednout, 

natož pak z něj třeba i spadnout. Ostatně význam 

pojmu hipoterapie, jak jsme uvedli zpočátku, 

vlastně „jízdu“ na koni znamená. Ne, není třeba se 

obávat. My na koně nenasedáme a navíc se 

setkáváme hlavně s hipoterapeutickými poníky. 

Ano jsou to poníci menšího vzrůstu a jsou to velcí 

mazlíčci. Ve stájích jsou i velcí koně, ale k těm se 

přibližujeme spíše výjimečně a také výjimečně a 

na přání si na velkého koně naši klienti, zdatní 



pánové, přece jen jednou nasedli. Naše návštěvy 

stájí se odehrávají ve velice klidné atmosféře, na 

čerstvém vzduchu vonícím koňmi, zeminou a 

senem. Většinou přijíždíme v počtu kolem 4 

klientů a 2 doprovodů, ale může nás být i více. 

Během hodiny a půl se vždy „pomazlíme“ 

s poničkou Trejsy a dalšími poníky. Kdo chce 

poníka česat, může. Nebo se ho třeba jen dotýkat a 

nebo také jen vnímat atmosféru a třeba poslouchat 

povídání o koních. Setkání vždy vede člen týmu 

stájí a kdo s koňmi žije, pracuje a s velkými koňmi 

také závodí, například v parkurovém skoku, ten má 

o čem povídat. 

Více o hipoterapii pro seniory ve stájích Carrick 

Stables nyní uvádíme citací části článku Vezměte 

babičku a dědečka ke koním. Jedná se o rozhovor 

paní majitelky stájí Adély Barvínek Hendrychové, 

který vyšel v časopise Jezdectví: 

„Kolik koní máte pro seniory vyhrazeno 

a kterého si oblíbili a proč? 

Beru k seniorům poníky, jednak proto, že z nich 

nejde takový respekt, jednak proto, že babičky a 

dědečkové jsou shrbení, menší, na vozíčku – tak 

aby dobře dosáhli na koníka a mohli se pomazlit, 

přitulit. Nejoblíbenější je Trejsy, necelý metr 

vysoká bílá ponička našeho tříletého syna 

Ondráška, která je enormně klidná a přátelská. 



Miluje pozornost, miluje lidi, dává pozor, kde má 

kterou nohu, nikam se nehrne, pamlsky bere něžně 

a hodiny se nechá česat. Jde ji krásně nastavovat u 

vozíčku anebo naopak o ni opřít špatně chodícího 

seniora a projít se společně s ním. Také se nechá 

vodit z vozíčku, to je další krásná věc, dává to i 

upoutaným na vozík křídla a pocit určité volnosti. 

A je úžasná i z provozního hlediska – jde do 

schodů, nevadí jí hluk ani cokoliv, co potká, kdyby 

se nám rozbilo auto, věřím, že by neměla problém 

pokračovat třeba tramvají… Když se kolem ní 

shlukne skupinka seniorů, můžu položit vodítko na 

zem – tiskne se k babičkám a dědečkům hlavou a 

krkem, krok nebo prudký pohyb ale neudělá. Je 

prostě skvělá. Příští rok si zaslouží nominaci 

v kategorii Malý kůň roku.  

Jak takové setkání probíhá? Každé setkání je 

jiné. Základem je kontakt ruky s teplem koně – 

koně si senioři hladí, drbou, zaplétají  hřívu, 

zkoumají, kde má jaké fousky, nechávají si z ruky 

brát cukříky. Nejde ani tak o přesnou činnost, jako 

o možnost nechat se obklopit aurou, která z koně 

září. Stalo se, že dědeček 85 let téměř 

nepohyblivou rukou se dvěma funkčními prsty 

hladil Trejsy po plecích a říkal „život je krásnej“ – 

což jsou právě ty úžasné okamžiky, pro které to 

stojí za to. Prozářit den, zprostředkovat zážitek. 



Co všechno mohou babičky a dědečkové 

s koníkem absolvovat? 

Možností, co dělat, je ale samozřejmě plno, od 

čištění a česání, přes asistování koněm při chůzi, 

procházku s vedením koníka z vozíčku, krmení 

pamlsky, polohování méně pohyblivého seniora na 

plochu těla koně, oblíbené je prosté objetí koně 

kolem jeho krku... A časté je povídání: kůň zvedá 

oponu, za kterou jsou vzpomínky na dětství, kdy 

byl tažný kůň v každé vesnici a naši senioři – tehdy 

děti – si je kradmo chodili hladit. Vyplouvá z mlhy 

spousta a spousta zážitků... 

Doporučila byste takovou aktivitu i ostatním? 

Myslím, že je to velmi smysluplný způsob, jak 

potěšit někoho, kdo o to opravdu stojí. Jak se 

podělit o tu královskou výsadu, kterou máme – o 

naše koně. 

Které nezbytnosti jsou k této činnosti třeba? 

Poník filantrop a velká dávka sociálního cítění a 

empatie... A rozhodně by se měli obrnit proti 

otrávení skeptiky, proti studu a podobným 

zábranám – ty už přestaly být podle mé zkušenosti 

ve světě seniorů relevantní. Takže hlavně 

adekvátní psychické vybavení a nastavení 

je důležité... 

Co dává tato činnost vám, je pro vás nějakým 

přínosem?  



Tato činnost mne nesmírně, nesmírně obohacuje a 

naplňuje – přejít velký parkur nebo vyhrát svou 

soutěž je radost a odměna za dennodenní dřinu, ale 

vidět slzičku štěstí u babičky, která nezvládne 

vyjádřit už víc než pár slabik, to je magie...“ 

Poznali jsme paní Adélu osobně a ke všemu, co 

bylo řečeno, se rádi připojujeme. Máme totiž také 

podobnou zkušenost s našimi klienty a jsme tak 

svědky toho, že to opravdu funguje. Pro všechny, 

kteří jezdí do stájí, i pro ty hůře pohyblivé, za 

kterými přijíždí ponička k nám. Setkání s poníkem 

je vždy velice silný emoční zážitek. I když se 

stane, že když s odstupem času přinášíme 

fotografie ze setkání s koňmi a klient, který na nich 

je, si na setkání vůbec nevzpomíná. To nevadí. 

Věříme, že cesta, kterou mezitím ušel, byla právě 

pro to setkání jiná a lepší. Kdo jednou alespoň na 

chvíli spojí svojí cestu s přítelem, třeba i 

čtyřnohým, tomu se jde životem lépe… 

 
 

Pro Zpravodaj převzal a upravil Martin Průcha,  

zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hiporehabilitace 

             www.jezdectvi.cz únor 2018 (zajímavosti, 

senioři u koní, článek Vezměte babičku a dědečka ke 

koním, text Zdena Motyginová). 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hiporehabilitace
http://www.jezdectvi.cz/


Vzkazy pro mladší generace 

 

Nacházíme se v nelehké době, která přináší mnoho 

strachu a nejistot. O to více je důležité, udržovat 

mezilidské vztahy, pomáhat si, myslet pozitivně, 

nebát se a držet pospolu. 

Proto jsme se rozhodli, i na naší Palatě, uskutečnit 

mezigenerační projekt ,,Vzkazy pro mladší 

generace“, který je celosvětově známý.  

V našem Domově žijí senioři, kteří se projektu 

zúčastnili a vzkázali mladším generacím životní 

moudra a jejich poselství. 

Krásné odpovědi nás pohladily na duši a dodaly 

nám optimismus do dalších dnů. 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 





 
 

 

 



Akce Laskavec 

 

Tým Nadace Karla Janečka  pořádal letos již 3. 

ročník akce „Jsem Laskavec“,  do které se zapojilo 

628 škol z celé České republiky. Akce se 

zúčastnily kolektivy dětí ve věku 3-18 let z České 

republiky i z jiných států za účelem  zviditelnění 

tématu laskavosti v současném světě formou 

laskavých skutků. 

Heslo celé akce zní  „Konejte dobré skutky“.  Akce 

se váže ke dni 13. listopadu, který je vyhlášen  

Světovým dnem  laskavosti.  

V rámci akce Laskavec na Palatu přichází každý 

rok děti a učitelé ze školy Jaroslava Ježka, která 

sídlí na Hradčanech.  Letošní  rok byl v mnoha 

ohledech díky pandemii jiný a děti museli 

vymyslet jiný způsob akce Laskavec. Proto se 

rozhodli upéct vám všem něco dobrého, vyrobit 

dárečky z keramiky a poslat vám přáníčka 

s obrázky.  Myslím, že se jim to opravdu moc 

povedlo. Byli tak šikovní, že upekli bábovky, 

perník, makovec atd. pro všech 123 klientů.  

Našim klientům udělali děti velkou radost, a proto 

se rozhodli odepsat jim na dopisy a přáníčka, které 

obdrželi. A jako bonus upekli klienti úseku B 

vánoční perníčky pro děti.  



Děkuji všem, kteří se do této akce zapojili, a věřím, 

že v této tradici budeme i nadále pokračovat.   

         Eva Průchová 

 
      Převzetí dárků pro klienty ve Škole Jaroslava Ježka 

 
         Klienti s Palaty s dárky od dětí ze Školy J. Ježka 


