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Veršovánky o Palatě – Pavel Bartoš 

 

Toulavé kachničky 

Kachničky nám uletěly 

jak když do nich střelí. 

Nezdržel je ani 

Zákaz cestování. 

Asi mají kachní slet, 

Pak se zase vrátí zpět. 

Místo kachen žáby 

Rybníček teď vábí. 

Jsou tam také rády  

Mezi svými kamarády.  

 

Zlaté rybky 

Malé rybky na Palatě 

oděny jsou v ryzím zlatě. 

Jedna  z nich je princezna  

A ten, kdo to rozpozná  

Polibkem ji osvobodí, 

V pohádkách to takhle chodí. 

Odejdou pak z vodní říše, 

Již hastrman hlídá tiše. 

Má i jiné úkoly, 

Tak ho to moc nebolí, 

když mu jedna rybka zmizí, 

Ochočí si rybku cizí. 
 



Léto budiž pochváleno – Eva Krbcová 

 

Letní vánek čechrá vlasy, 

kolem nás je plno krásy. 

Ptáčkové si prozpěvují, že je léto oznamují. 

Nad Palatou slunko svítí, zahrada je plná kvítí. 

A ta naše zahrádka, ta je jako pohádka. 

kvítí kvete sladce voní, stejně letos, jako loni. 

A my s dobrou náladou, projdeme se zahradou. 

Na lavičky usedáme, písničky si zazpíváme. 

O tom, jak je všechno hezké,  

na té naši zemi české. 

 

 
 



Seriál o terapiích, které probíhají na Palatě. 

 

Trénování paměti 

Chtě-nechtě, lidský mozek věkem stárne. 

Člověk se jednoho dne cítí, jakoby měl hlavu 

děravou, špatně se soustředí, nepamatuje si, kde 

položil klíče, zda už bral léky, nebo jaký je den, 

nevzpomene si, co mu před chvíli říkali, nebo jak 

se jmenuje jeho soused, i když si – paradoxně – 

dobře pamatuje, co bylo před padesáti lety.  

Mozek je jako sval – když se netrénuje, 

ochabuje. Pravidelné trénování paměti je dobrým 

pomocníkem v boji proti předčasnému stárnutí 

mozku a pomáhá nejen seniorům, ale i mladším 

ročníkům. Problémy s pamětí a soustředěností totiž 

mohou mít i mladí lidi. Lidem s onemocněním 

mozku pomáhá zpomalit progresi nemoci právě 

pravidelné trénování paměti a kognitivních funkcí 

a nabízí tak člověku šanci prožít kvalitně ještě další 

roky života. 

Kromě trénování paměti bychom měli svojí 

mentální čilost podporovat také pravidelným 

tělesným cvičením, rehabilitacemi, procházkami, 

konzumací zdravé stravy, dostatečným pitným 

režimem, kvalitním spánkem a optimistickým 

přístupem k životu: umět se radovat z maličkostí, 

často se smát, mít rád přírodu, umění, číst, občas si 



zazpívat, poslouchat hudbu aneb mluvené slovo, 

setkávat se s přáteli a vyhýbat se negativním 

myšlenkám a vlivům z médií. 

U nás na Palatě vedení i zaměstnanci tyto 

kvalitativní hodnoty podporují a naši klienti se 

všech zdejších aktivit a kulturních akcí také rádi a 

hojně zúčastňují. Tréninky paměti u nás probíhají 

na jednotlivých úsecích, nebo také individuálně a 

provádí je naši aktivizační pracovníci. 

Nabízíme Vám zde pár cvičení na paměť, které 

si můžete udělat ve volném čase.  

       Adriana Rhode Kabele 

 
Napište co nejvíce slov (podstatná jména i slovesa) 

souvisejících s hudbou: 
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Sluneční hodiny 

Při výstavbě objektu služebních bytů vpravo od 

budovy Palaty byl při úpravě pozemku pokácen již 

poškozený starý strom a zůstal po něm rozměrný 

kořen, který měl být původně také odvezen. Naši 

zahradnici paní Hanku napadlo využití pařezu 

k osazení sukulenty a okrasnými květinami a 

doprostřed umístit sluneční hodiny. V rámci 

ergoterapie pod vedením Lenky Hrůzové klienti 

začali postupně vytvářet hodiny z keramické hlíny, 

dokončení díla trvalo několik týdnů. Hodiny   

vyzdobili skleněnou drtí a dvakrát v keramické 

peci vypálili. Uprostřed hodin je umístěna 

bambusová tyčka vrhající stín jako ukazatel času. 

Čísla jsou římská, vyzdobená zelenou skleněnou 

drtí. Sluneční hodiny jsou na osázeném kořenu 

umístěny prozatím volně, než se podaří nastavit 

čas, samozřejmě jde pouze o orientační nastavení, 

pokud se to nepodaří, budou sluneční hodiny 

sloužit jako dekorace. 

      Všeobecně sluneční hodiny slouží k určování 

času v závislosti na zdánlivém pohybu Slunce a    

pohybu Země (rotace Země kolem své osy a rotace 



Země kolem Slunce). Sluncem ozařovaný předmět 

vrhá stín a podle momentální pozice stínu můžeme 

určit čas.  

Historie 

První sluneční hodiny byly sestaveny 

pravděpodobně již před sedmi tisíci lety. Dříve byl 

ukazatelem slunečních hodin dřevěný kolík 

zaražený kolmo do země a  později nahrazen 

opracovaným kamenem. Nejstarší sluneční hodiny 

pocházejí přibližně z roku 5000 př. n. l. z Irska. 

Kolem roku 3500 př. n. l. se v Egyptě, Babylonii, 

Indii a Číně používaly tzv. obelisky (samostatně 

stojící sloup většinou ve tvaru čtyřbokého 

komolého jehlanu). V letech 2000 – 1500 př. n. l. 

se používaly stínové hodiny. Vyráběly se hodiny 

dřevěné, kovové i kamenné. Jednalo se o 

vodorovná pravítka s hodinovými ryskami a kolmo 

nasazenými vodorovnými ukazateli na jednom 

konci. Později byly sluneční hodiny opatřovány 

ryskami pro různé roční doby. 

Na závěr výzva pro vás všechny. Máte-li kdokoliv 

jakoukoliv zkušenost se slunečními hodinami, 



přijďte se podívat a podělit o vlastní zkušenost. 

Těšíme se na vaše postřehy a připomínky.  

Fotogalerie 

  Umístěné sluneční hodiny   2. výpal hodin 

   

 

  Hodiny před 2. výpalem   Hodiny před 1. výpalem 

   

Lenka Hrůzová, Hana Krutská 

 



Logopedická chvilka 

Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi přichází 

již čtvrté vydání logopedické chvilky. 

V červnovém čísle našeho časopisu jsme opět v 

rámci logopedického cvičení posilovali a trénovali 

paměťové schopnosti, plynulost naší výslovnosti, 

jazykovou obratnost a přesnost mluvené řeči. 

Navíc jsme si ukázali další způsob trénování 

poznávacích funkcí. Velmi mě potěšilo, že se do 

luštění obrázkové hádanky zapojil také personál. 

Tímto musím vyzdvihnout tým na oddělení C, kde 

se ukázala perfektní týmová spolupráce, čímž 

velmi motivoval ostatní klienty. Někteří své 

odpovědi doručovali do schránky na dveře 

logopedické pracovny, jiní mi předávali odpovědi 

osobně. Dokonce mě potěšila i jedna odpověď 

v Braillově písmu. Správnou odpověď na 

obrázkovou hádanku Vám prozradím na konci 

tohoto článku. Na závěr si můžete vyluštit tajenku. 

Odpovědi je možné doručit do schránky (třetí 

patro, oddělení C, dveře číslo 382) nebo předat 

osobně. 

A teď přejdeme k jazykolamům. Pro připomenutí 

jazykolamy, které již známe: 

„Drbu vrbu.“ 

„Nejkulaťoulinkatější.“ 

„Bratře, střes neteř.“ 



„Popokatepetl.“ 

„Má máma má málo máku.“ 

„Na klavír hrála Klára Králová.“ 

„Bylo-li by libo ryby.“ 

„Čistý s Čistou čistili činčilový čepec.“ 

„Jelen lyrorohý.“ 

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 

„Zamete to ta teta nebo nezamete to ta teta“ - 

rozdělte si slova na slabiky „Za – me – te – to – ta - 

te – ta - ne – bo – ne – za – me – te – to – ta – te - 

ta“, až si budete větu pamatovat, zkuste zrychlovat 

a řekněte „Zamete to ta teta nebo nezamete to ta 

teta“ pětkrát za sebou. 

2. Jazykolam 

„Je Olivier olivrejovaný či neolivrejovaný?“ - 

rozdělení jednotlivých slov na slabiky: „Je – O – li 

– vi – er – o – li – vre – jo – va – ný – či -  ne – o – 

li – vre – jo – va – ný?“; pomalu a zřetelně 

vyslovujte a až si větu zapamatujete, zrychlujte a 

pětkrát za sebou jazykolam vyslovte. 



3. Jazykolam 

„Je připraveno psí šestispřeží?“ – rozdělení slov 

na slabiky: „ Je – při – pra – ve – no – psí – šesti – 

spře – ží?“; pomalu a zřetelně vyslovujte a až si 

spojení zapamatujete, zrychlujte a pětkrát za sebou 

jazykolam vyslovte. 

A nyní odpověď na obrázkovou hádanku 

Na obrázku je písmeno K, které padá z útesu do 

vody. Vaším úkolem bylo vytvořit jedno slovo, 

které se týká toho, co písmeno právě dělá. 

Písmeno K padá, takže vezmeme sloveso „padá“ a 

připojíme k němu hlásku K a dostaneme správné 

řešení: „padák“. 

 
 

Na závěr slíbená tajenka. 

Tajenka se luští formou osmisměrky. Nalezněte 

jednotlivá příjmení herců uvedená pod tajenkou. 



Z písmen, která zbyla, sestavte větu, která je 

výsledkem tajenky. 

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  

 

 

 

B O H D A L O V Á 
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Baarová, Bohdalová, Haas, Burian, Gollová, 

Voskovec, Werich, Mandlová, Medřická, Pešek 

Tajenka 

     

 

  

  

      

 

       

 

Mgr. Lenka Hrůzová 

 

 
 



Palata 

 

Palata, Palata je každý den hezká a já se  

projdu  po krásné a hezké zahradě, ještě dneska. 

Zahrada se mi líbí a vždycky je to jiný. 

Rostou tam keře a kytičky a máme vlastní 

včeličky. 

Stočili jsme med a 20 kilo je okamžitě a hned.  

Každý rok se vrací kachničky a ve vodě jsou 

červené rybičky.  

Celá naše zahrádka, vzkvétá jako pohádka. 

Máme tady ptáčků dost a zpívají nám  pro radost.  

Projdeme se po hezké zahradě, při naší dobré 

náladě. 

Zahrada je stále hezká, jako včera, tak i dneska. 

Krásný a hezký život je a hvězda na nebi se nad 

námi, každý večer zableskne. 

      20. 7. 2021 Jiří Javůrek 

 



Výlet na parník – rekordní účast 

 

Tradice zůstala zachována a tak jsme se i letos 

vypravili na výlet na parník. A byla to výprava 

vskutku až nebývale veliká. Autobus, který nás 

vždy převáží, byl letos úplně plný. Auta pro převoz 

klientů na vozíčku jsme využili hned tři a také více 

příbuzných, než dříve, navštívilo naši jízdu po 

Vltavě. Na palubě nás bylo neuvěřitelných 80 

účastníků a snědeno bylo skutečně 80 řízků 

s chlebem a okurkou. Jelikož máme na plavbu a 

převoz k parníku vždy stejně času, trochu jsme se 

báli, jak to stihneme. Navíc se autobus s námi 

výjimečně nedostal blízko ke kotvišti a bylo třeba 

dojít dále pěšky. Důvod je však tradiční-oprava 

kanalizace na náplavce. K příjemnému překvapení 

se však nakonec žádné zpoždění nekonalo a v 8:47 

jsme byli již všichni usazeni na místech v lodi. A 

to zbývalo ještě 13 minut do vyplutí! Asi se 

všichni účastníci moc těšili, že mohou na výlet a 

nadýchnout se svěžího „říčního“ vzduchu. Proto se 

všude pohybovali jako vítr. Stejně tak s větrem o 

závod uháněla po vodě loď Agnes de Bohemia. 

Když jsem hlásil 80 účastníků výletu, posádka mne 

uklidnila, že na lodi Agnes je 100 židliček 

s místem u stolu. Žádný strach, všichni se vejdeme. 

Tak se také stalo. A už se pluje proti proudu pod 



Mánesovým mostem k mostu Karlovu. Za ním 

kolem řady 34 velkých žlutých plastových tučňáků 

do zdymadla. Ti tučňáci v noci svítí a jsou součástí 

výstavy Re-evolution italské výtvarné skupiny 

Cracking Art Group. Jsou tam však ale už mnoho 

let… Na vodě se stále pohybuje jen málo plavidel 

a oproti loňsku jsme letos neviděli ani tolik malých 

lodiček. Z velkých lodí jela proti nám jen „linka“ 

do ZOO. Parník do ZOO poznáte zdaleka. Je 

pomalován zvířaty a na palubě je v době prázdnin 

hodně dětí. Uhání velkou rychlostí a z paluby 

všichni mávají. Pozdravujte žirafy! Další větší lodí 

byla už asi jen loď Tajemství, která nese plovoucí 

scénu Divadla bratří Formanů. Je to vlastně šíf 

tlačený remorkérem a plul zřejmě spíše výjimečně, 

neboť letošní sezónu kotví na Smíchovské 

náplavce, kde koná svá představení. Náš výlet byl 

také veselý, s osvěžující hudbou pana Petra Bendy. 

V repertoáru bylo hned několik „námořních“ písní 

a pan Petr doslova roztančil zbylé místo před svým 

pianem. Do pohybu tanečníků ještě přidal naživo 

saxofon a hrál i při přistání lodi u výstupního mola. 

To už bylo třeba dopít všechny osvěžující poháry a 

opustit Agnes, která nás vždy tak pěkně nese 

Vltavou. Dobře a rychle jsme se také vrátili do 

našeho Domova. Věřím, že kdo jednou plul, na 



Vltavě, nebo jinde, jen tak nezapomene. A pro 

příště zveme opět na parník, i kdyby nás 100 bylo.. 

 

         Martin Průcha 

 

 



Kulturní a společenský program na měsíc srpen 

 

neděle 1. srpna ve 14.00 hodin   

Koncert skupiny Starý koně. 

úterý 3. srpna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Kotas 

„Koty sólo“. 

sobota 7. srpna ve 14.00 hodin 

Japonské hudební okénko – další zajímavé 

vyprávění paní Chvátalové, tentokrát o japonské 

hudbě i s ukázkami skladeb. 

úterý 10. srpna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina 

Pohodáři. 

úterý 17. srpna ve 14.00 hodin   

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 

středa 18. srpna v 9.15 hod. odjezd, příjezd do 

12.15 hod. 

Hipoterapie- naše návštěva parkurových stájí 

v Jesenici u Prahy. 

čtvrtek 19. srpna ve 14.00 hodin - oslava dne 

Palaty 

Zahradní slavnost spojená s tradičním grilováním, 

s pokračujícím hudebním programem a 

občerstvením. 



Srdečně zveme k tanci, poslechu a žhavému 

roštu…  

sobota 21. srpna v 10.00 hodin 

Pro pohodu sobotního dopoledne zahraje pan 

Kotas „Koty sólo“. 

úterý 24. srpna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Petr 

Benda. 

čtvrtek 26. srpna ve 14.00 hodin 

Koncert v zahradě – Swing band Pražského 

salonního orchestru – program lidových a 

tanečních písniček. 

úterý 31. srpna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Václav 

Vomáčka a paní Jana Perglová - housle. 

 


