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Veršovánky o Palatě – Pavel Bartoš 

 

Ovečky 

 

Tři ovečky na svahu 

Nelitují námahu 

Chodit vzhůru a zas dolů, 

To je dřina pro pár volů. 

Naše trojka chce být fit 

Jak má správná trojka být. 

 

Ptáčci 

 

Slyšte milí ptáčci v kleci, 

V parku se teď dějí věci. 

Můžete se těšit věru 

Na tu novou voliéru. 

Že se vám tam bude líbit, 

To vám mohu už teď slíbit. 

Na koruny stromů 

budete se dívat 

Návštěvníkům parku 

bezstarostně zpívat. 

Až opadne listí stromů, 

Nebude se vám chtít domů.  

 

 



Malá kachna 

 

Malá kachna na procházce, 

Touží po veliké lásce. 

Pak se s houskou spokojí. 

Sbohem moje velká lásko, 

Odpočívej v pokoji. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Seriál o terapiích, které probíhají na Palatě. 

 

Využití blahodárných účinků aromaterapie v 

Biografickém modelu péče. 

 

„Růže rozkvétá a pak opadá, ale její vůně trvají v 

mysli navěky.“ 

(David Eddings, americký spisovatel) 

 

Vnímání vůní se spolupodílí na našem prožívání 

skutečnosti, zvláště pak v oblasti emocionální - 

tzn. že vůně mohou mít vliv na naši aktuální 

náladu, pocity libosti a pohody. Zároveň nám 

pomáhají uchovat si v paměti mimořádné chvíle a 

zážitky a mohou znovu vyvolat příjemné 

vzpomínky a pocity. 

 

Při vzniku vhodného aromaterapeutického 

přípravku používáme nejčastěji kombinaci 

tzv. báze, kterou tvoří rostlinné oleje, a 

esenciálního oleje (někdy též označován éterický). 

 

Olejové báze v tomto případě jednak plní funkci 

určitého "nosiče" esenciálních olejů a zároveň se 

samy o sobě podílejí na vyživování pokožky, 

neboť obsahují celou řadu mastných kyselin, 

vitamínu a minerálů. Patří k nim např. 



slunečnicový, sezamový, mandlový, olivový, ale 

třeba i meruňkový nebo hroznový olej. 

Esenciální oleje jsou pak koncentrované tekutiny 

se silným účinkem, které tvoří součást vnitřní 

struktury aromatických rostlin. Když např. 

odkrojíte velice tenký kousek pomerančové slupky, 

na spodní části byste měli vidět stovky malinkých 

"kuliček", což jsou právě měchýřky s olejem. 

Pokud kůru nastrouháte nebo do ní třeba jen 

nehtem zatlačíte, váčky prasknou a uvolní se svěží 

pomerančová vůně - esenciální olej - cítíte tu vůni 

exotiky a dobrodružství nebo snad útulnosti 

"českých Vánoc"? Asociace, které v nás různé 

vůně vyvolávají, a vzpomínky, které se při nich 

vynoří, jsou individuální, na některých se však 

většina lidí shodne. Na esenciálních olejích je 

právě fascinující jejich schopnost navodit 

atmosféru míst z celého světa a právě proto jich je 

značné množství a je celá řada přístupů jejich 

členění. Ve velice zjednodušené a zkrácené podobě 

může jejich kategorizace podle dosažení kýženého 

cíle vypadat např. takto: 

 

Zklidňující / relaxační - např.: meduňka, 

heřmánek, levandule. 

Povzbuzující / stimulující / energizující -

např.: pomeranč, mandarinka, citronová tráva, 



máta, jasmín, santalové dřevo, růže, citron, 

eukalyptus, cedrové dřevo, rozmarýn, citronová 

tráva. 

 

V tuto chvíli právě přichází na řadu onen 

individuální přístup, kdy aromaterapeut "namíchá 

olej klientovi doslova na míru". 

Přestože aromaterapie bývá obecně velmi dobře 

snášena a je to velmi jemná, neinvazivní metoda 

podporující libé pocity klienta, vhodná i jako 

součást paliativní péče, příprava konkrétního oleje 

začíná vyloučením případných kontraindikací 

(např. alergie). A dále již postupujeme hlavně 

podle toho, jaké vůně a způsob aplikace budou pro 

klienta co nejpříjemnější. V této fázi vycházíme i z 

biografie konkrétního klienta, kde aromaterapeut 

může získat velmi cenné informace pro skladbu 

"toho pravé oleje", např. lokality, kde v mládí rád 

trávil čas a má na to dobré vzpomínky (např. vůně 

lesa). Tento "pozitivní biografický předpoklad" 

pak kombinujeme s aktuálním stavem a potřebami 

klienta - např. již zmíněné zklidnění či povzbuzení. 

Samotnou aplikaci "vonného oleje na míru" 

klientovi dopřejeme nejčastěji formou masáže, 

promazáním nebo třeba inhalací prostřednictvím 

difuzoru. 

 



Povídání o aromaterpii jsme otevřeli příhodně 

citátem o růžích, růžemi se můžeme pro tuto chvíli 

i rozloučit🙂 

 

"Vůně růže nám dává zapomenout na trny.“ 

(Valeriu Butulescu, rumunský básník)  

 

Pavel Pilík 

 

Zdroj: Hardingová, J. Esenciální oleje od A do Z. 

Praha: Metafora, 2016. 

 

 
 

 
 

 



Jaro na Palatě 

 

Jaro přišlo na Palatu, 

všichni radost máme, písničky si na zahradě 

s ptáčky zazpíváme. 

Sluníčko svítí na rozkvetlou louku, 

motýli se spolu, honí na palouku. 

Včelky z jarních květů, sladký nektar sají, 

v jezírku si rybky, na honěnou hrají. 

Když se všichni na Palatě k spánku ukládají, 

cvrčkové jim na housličky ukolébavku hrají. 

Měsíček jim spánek hlídá, zasviť i ty hvězdičko, 

ať zas ráno nad Palatou svítí jarní sluníčko. 

                                               autor: Eva Krbcová 

naše včelky 



Koncert pěveckého sboru Sluníčko a skupiny 

muzicírování 

 

Hudba patří mezi nejlepší dorozumívací prostředky 

mezi lidmi, proto je součástí i naší Palaty. 

Velkou tradici tvoří klienti, kteří se účastní sboru 

Sluníčka a muzicírování. 

Již mnohokrát Vás svým zpěvem potěšili na 

různých vystoupeních  a nyní jsme mohli, po 

dlouhé pauze uskutečnit vystoupení našich 

zpěváků, pod vedením pana Václava Vomáčky a 

Nikol Svobodové s hudebním doprovodem pana 

Jiřího Synáka. 

Společně s klienty jsme nacvičili pásmo písní k 

,,Vítání jara,,. 

Už nyní pilně nacvičujeme na další vystoupení 

s nádechem ,,Vítání léta,,. 

Na všechny posluchače se těšíme a přejeme Vám, 

ať hudba i nadále hraje v srdcích nás všech. 

                                                      Nikol Svobodová 

 



Naši dobrovolníci 

Dobrovolnictví v Palatě má mnohaletou tradici. 

Z počátku se sice jednalo spíše o zájemce 

jednorázové pomoci v našem Domově, návštěvy 

několika pracovníků z různých organizací, ale 

postupem času se začala tato činnost stávat 

neodmyslitelnou součástí dění v Palatě. Počet 

individuálních dobrovolníků se stabilizoval a jejich 

počet se neustále zvyšuje. Navštěvují naše klienty, 

povídají si s nimi, předčítají jim, luští křížovky, 

doprovází je na procházky do parku, ať již na 

vozíku či „pěšmo“ a mají možnost se s nimi 

zúčastňovat společenských kulturních akcí a 

výletů. Někteří pomáhají při terapiích, jako je 

muzikoterapie, taneční terapie, ruční práce a další. 

Firemní dobrovolnictví se zaměřuje spíše na 

pomocné práce v zahradě vzhledem k tomu, že tito 

lidé pracují ve většině v kancelářích a proto jsou 

velmi vděční za pobyt venku na čerstvém vzduchu 

a jsou vítanou pomocí pro naši paní zahradnici. 

V loňském roce se počet dobrovolnických hodin 

výrazně snížil v souvislosti s koronavirovou krizí, 

ale i tak přesáhl počet dobrovolnických hodin za 

tento rok jeden tisíc. Byli jsme velmi vděčni i těm 

společnostem, kteří nemohli v této době vysílat 

dobrovolníky k nám do Palaty, ale zapojili se pro 

nás do šití roušek, poskytli nám dezinfekce, 



ochranné štíty, někteří nám poslali dobroty na 

mlsání... 

Velmi výstižně se vyjádřil o dobrovolnictví 

Mahátma Gándhí, když řekl : „Dobrovolníci 

nejsou placeni ne proto, že jsou bezcenní, ale 

proto, že jsou k nezaplacení“, a my z Palaty to 

můžeme jen potvrdit. Děkujeme.    

                    Marta Dzúrová 

 

 
 

 

  

 



Hurá na košíky 

Delší dobu si naše prsty odpočinuly od pletení 

košíků, tyto výrobky byly na prezentacích domova 

na trzích neziskových organizací žádaným a dobře 

prodejným artiklem. Klienti jsou v pletení košíků 

opravdovými „mistry“ a je těžké v jejich výrobcích 

najít chybu. Novinkou je používání barevných 

materiálů, z kterého  nyní pletou, nově na dekoraci 

používají  rovněž dřevěné korále a různobarevné 

mašle.  

 



 



Logopedická chvilka 

A už je tu červen a s ním další logopedická 

chvilka. V dubnovém čísle našeho časopisu jsme v 

rámci logopedického cvičení posilovali a trénovali 

paměťové schopnosti, plynulost naší výslovnosti, 

jazykovou obratnost a přesnost mluvené řeči. Je 

vás víc a víc, kteří se do logopedických chvilek 

zapojují včetně personálu a rodinných příslušníků. 

Opět vás musím moc pochválit.  Za odměnu Vám 

ukážu i jiný způsob trénování vašich kognitivních 

schopností. 

Pro připomenutí jazykolamy, které již známe: 

„Drbu vrbu.“ 

„Nejkulaťoulinkatější.“ 

„Bratře, střes neteř.“ 

„Popokatepetl.“ 

„Má máma má málo máku.“ 

„Na klavír hrála Klára Králová.“ 

 

Nezapomeňte, že zpočátku jde o zapamatování 

věty či slovního spojení a odříkávání jazykolamu 

nejprve pomalejším, poté rychlejším tempem. 



Pojďme se tedy podívat na další jazykolamy 

(krátkou větu či spojení, které se obtížně 

vyslovuje). 

1.  Jazykolam 

„Bylo-li by libo ryby“ - rozdělte si slova na 

slabiky „By – lo - li – by – li – bo – ry - by“, až si 

budete slovo pamatovat, zkuste zrychlovat a 

řekněte „Bylo-li by libo ryby“ pětkrát za sebou. 

2. Jazykolam 

„Čistý s Čistou čistili činčilový čepec“ - rozdělení 

jednotlivých slov na slabiky: „Čis – tý – s – Čis – 

tou – čis – ti – li – čin – či – lo – vý – če - pec“; 

pomalu a zřetelně vyslovujte a až si větu 

zapamatujete, zrychlujte a pětkrát za sebou 

jazykolam vyslovte. 

3. Jazykolam 

„Jelen lyrorohý“ – rozdělení slov na slabiky: „ Je 

– len – ly – ro – ro – hý“; pomalu a zřetelně 

vyslovujte a až si spojení zapamatujete, zrychlujte 

a pětkrát za sebou jazykolam vyslovte. 

Jen pro vysvětlení. Jelen lyrorohý je ohrožený 

druh jelena, který žije v Jihovýchodní Asii. Jde 

o poměrně velký druh, s hmotností okolo 100 

kg. Název „lyrorohý“ má původ v lyrovitém 

tvaru rohů, které jelen má. 



A nyní slíbená odměna 

Kognitivní funkce můžeme trénovat také 

prostřednictvím obrázků. Podívejte se na obrázek 

(nebo, ať vám ho někdo popíše) a zkuste vytvořit 

jedno slovo, které se týká toho, co písmeno právě 

dělá. 

 

Ve třetím patře, na oddělení C na dveřích číslo 

382 bude schránka, kam mi můžete doručit vaší 

odpověď. Vše je samozřejmě anonymní. 

Správnou odpověď prozradím v dalším čísle 

Zpravodaje. 

 

Opět se těším na Vaše postřehy a připomínky. 

Vaše Lenka, logopedka  

 

 



V naší voliéře se urodilo 

Ráda bych Vás s naší zahradnicí Hankou Krutskou 

informovala, že se v naší voliéře vylíhla nová 

generace andulek. S příchodem jara se u našich 

andulek probudily jejich touhy a potřeby a zadařilo 

se. 

Spolu se zahradnicí Hankou sledujeme veškeré 

dění ve voliéře a příběhy, které andulky prožívají, 

jsou někdy opravdu úsměvné. Tak například, když 

se samička snažila dostat své nejstarší mládě 

z hnízdní budky, aby měla dostatek prostoru pro 

ostatní ještě malá nebo nevylíhlá mláďata. Mládě 

se tak bránilo, křičelo, že nás až přecházel sluch. 

Samičce chvíli trvalo, než svého nejstaršího 

potomka přesvědčila, že je čas vylétnout z hnízda. 

Ukázalo se, že se mládě nemusí bát. Od té doby, co 

vylétlo od své matky, se ostatní andulky o mládě 

starají. Jsou neustále kolem něho, dokrmují ho a 

chrání před veškerým nebezpečím. 

Něco málo ze života andulek. Jejich hnízdní 

období začíná přibližně od března. Samice a samec 

si nejprve musí padnout do oka, což není úplnou 

samozřejmostí. V Palatě si padly do oka čtyři páry 

andulek. Jejich námluvy byly opravdu zajímavé. 

Začínaly předehrou. Sameček se snažil upoutat 

pozornost samičky. Rychle prolétal voliérou a 

přistával v její těsné blízkosti. Samička se zprvu 



tvářila, jako by se jí to netýkalo. Ale sameček 

námluvy nevzdal. Přibližoval se k samičce malými 

krůčky, kýval hlavičkou a šťouchal jí zobáčkem. 

Byl to naprostý taneční výkon. A nechyběla ani 

masáž zad. Sameček vystoupil na záda samičky a 

jemně jí záda pošlapával. Poté došlo ke spojení 

obou jedinců.  

Důležité jsou pro hnízdění také podmínky a 

velikost jejich budky. K tomu, aby mohly andulky 

hnízdit, potřebují tzv. hnízdní budku. V období 

hnízdění se zpravidla samec o samici stará a krmí 

ji. Někdy dokonce pomáhá s péčí o mláďata. Což 

zahradnice Hanka viděla na vlastní oči. Sameček 

se v době hnízdění o samičku staral a nosil jí 

potravu. Po vylíhnutí mláďat ho samička skutečně 

pustila do budky, kde také pečoval o své potomky. 

Samice snáší v budce vajíčka obden, sedm dnů po 

spáření. Celkem snáší 3 až 6 vajec. Na vajíčkách 

sedí pouze samička. Zajímavostí je, že oplozená 

vajíčka bývají našedlá a neoplozená pak bílá 

s nažloutlým či narůžovělým nádechem.  A 

opravdu naše andulky vyhodily bílá vajíčka ven 

z hnízda. Nebyla oplozená. 

Mláďata se líhnou po 18 dnech od snesení vajíčka. 

Jsou holá a slepá. Věděli jste, že oči se otevírají 6. 

den? 7. den rostou ptáčatům andulek letky, což 

jsou dlouhá pera křídel. 8. den mláďata cupitají. 



Ocasní pera vyrůstají 9. den. Prachová peří, která 

se podílejí na tepelné izolaci, vyrůstají 12. den. 17. 

den váží mládě andulky asi 30 gramů. Budku 

opouští 28. den. Po 10 dnech od vylétnutí již 

nejsou na rodičích závislá. Čerstvě vylétlé andulky 

ještě nejsou zcela vybarveny a mají nevýrazné 

ozobí. Přepeřená jsou zcela v devíti měsících.  

A ještě jedna zajímavost. Barevnost andulek je 

dána směsí barviv a intenzity jejich uložení v peří. 

Má dva typy barviv. Žluté barvivo (lipochrom) a 

tmavé barvivo (melanin), které se vyskytuje 

v podobě černé a hnědé barvy. Pokud andulce 

chybí žluté barvivo, jsou andulky modré. Naopak, 

chybí-li jim tmavé barvivo, jsou andulky žluté. 

Pokud jsou obě barviva v peří přítomná, jsou 

andulky zelené. Ale když chybí obě barviva, je 

andulka bílá. A takovou jednu andulku máme i 

v naší voliéře. Pokud to bude samička, bude se 

jmenovat Albínka a jestli půjde o samečka, bude se 

jmenovat Albík. 

V současné době se v naší voliéře vylíhlo 8 mláďat 

a možná se ještě máme na co těšit. Ale to se 

dozvíte až v dalším čísle. Rády se s vámi podělíme 

o nové příběhy andulek. 

 Zastavte se někdy při procházce zahradou u 

voliéry a nechte se unášet jejich štěbetáním a 

příjemným zvukem při letu. 



Ráda bych touto cestou poděkovala naší zahradnici 

Hance a všem ostatním, kteří se o andulky starají.  

Vaše Lenka logopedka. 

 

Fotogalerie 

 



  



Zpívající housle Alexandera Shonerta 

 

„Housle jsou nejbližším nástrojem k lidskému 

hlasu“. A skutečně. V rukách houslového virtuosa 

Alexandera Shonerta tento nástroj opravdu zpíval. 

Bylo to 20. května v naší velké kulturní místnosti a 

pan Shonert se svojí maminkou Natalií, která ho 

doprovází na klavír, nám přednesli svůj koncert 

s názvem Zpívající housle. Tento program 

obsahuje slavné operní árie a Italské písně 

G. Verdiho, G. Pucciniho, R. Leoncavalleho, G. 

Donizettiho, A. Dvořáka a dalších skladatelů 

klasické hudby. K tomu se ale přidávají také 

motivy z hudby židovské a ještě navíc také známé 

české písničky, například od Karla Hašlera. Tam 

všude to táhne srdce jak houslisty, tak i nás 

posluchačů. Jeho houslový projev je ale tak bohatý 

na emoce a natolik silným prožitkem, že své 

posluchače doslova vtáhne do hudby samé. Není to 

náhoda. Životním krédem A. Shonerta je: „Hra na 

housle je pouze jeden z prostředků k dosažení 

duchovní dokonalosti. Je to filosofie a životní 

styl“. Jeho splynutí s nástrojem je potom při hře 

přímo viditelné. Zážitek se jen těžko popisuje 

slovy. I když nezazní jediné zpívané slovo, jako 

byste viděli a slyšeli známou písničku zpívat. 



Výrazná osobitost Alexandrova interpretačního 

stylu a jeho okouzlující improvizace si získaly také 

uznání kritiků a jiných hudebníků. O jeho 

interpretaci skladeb A. Dvořáka se velice 

pochvalně vyslovil Mistr Josef Suk v pořadu České 

televize: „Je to geniální kumštýř, bohem nadaný. 

Byl jsem dojatý, protože můj slavný pradědeček si 

zasloužil, aby byl takto interpretován“. Kromě 

živých vystoupení se však A. Shonert úspěšně 

věnuje také výuce. Je autorem originální výukové 

metody tzv. “The Shonert Technique”, která je 

založena na znalostech lidské psychologie, 

fyziologie a na práci s energií. Několik střípků 

z jeho životopisu. Narodil se na Sibiři. Absolvoval 

Novosibiřskou státní akademii (obor housle, prof. 

A. Gvozdjev). Od roku 1999 žije a pracuje v Praze. 

Zároveň vede semináře a mistrovské kurzy na 

hudebních akademiích a konzervatořích ve více 

zemích Evropy i v USA. Je autorem výukových 

knih: Pokročilé houslové techniky a Jak zvládnout 

řadové staccato smyky nahoru a dolů ve třech 

lekcích. Již dříve pracoval se svými studenty 

pomocí online metody. Vedle standardní houslové 

klasiky spolupracuje i s umělci a autory z 

odlišných žánrů. Na svých CD i jiných projektech 

se tak setkal např. s Věrou Nerušilovou, Michalem 

Horáčkem, či Karlem Svobodou. Jako uznání za 



přínos české kultuře mu bylo v roce 2010 uděleno 

české občanství. Jako houslový sólista vystupuje 

po celé Evropě i ve Spojených Státech. Ani u nás 

v Domově však nekoncertoval poprvé a ani 

naposledy. Další splynutí s mistrovými houslemi 

budeme moci opět, již tradičně, zažít letos na 

Štědrý den. S velikou úctou mu velmi děkujeme.    

Zdroj: www.shonert.com, www.shonertacademy.com       Martin Průcha 

 

 

http://www.shonert.com/
http://www.shonertacademy.com/


Kulturní a společenský program na měsíc červen 

 

úterý 1. června ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Benda. 

neděle 6. června v 9.00 hodin 

Canisterapeutické zkoušky pejsků ve velké kulturní 

místnosti. 

úterý 8. června ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Václav 

Vomáčka. 

středa 9. června v 9.15 hodin odjezd, příjezd do 

12.15 hodin 

Hipoterapie- naše návštěva parkurových stájí 

v Jesenici u Prahy. 

neděle 13. června ve 14.00 hodin 

Pro pohodu nedělního odpoledne zahraje pan Kotas 

„Koty sólo“. 

úterý 15. června ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina 

Pohodáři. 

neděle 20. června v 9.00 hodin    druhý termín 

Canisterapeutické zkoušky pejsků ve velké kulturní 

místnosti. 

úterý 22. června ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Kotas 

„Koty sólo“. 



čtvrtek 24. června ve 14.00 hodin 

Vítání léta s poezií a písněmi sboru našeho 

muzicírování, Nikol Svobodovou a Václavem 

Vomáčkou.  

pátek 25. června v 10.00 hodin    

Koncert studentů ZUŠ Adolfa Voborského (Praha 4 

Modřany).Zazní především skladby hudby klasické.  

neděle 27. června ve 14.00 hodin   

Koncert skupiny Starý koně. 

úterý 29. června ve 14.00 hodin   

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 

středa 30. června ve 14.00 hodin 

Grilování v zahradě se skupinou Pohodáři. 
 

 


