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Seriál o terapiích, které probíhají na Palatě. 

Skupinové aktivity: Arteterapie 

Jednou z mnoha aktivit, které náš Domov svým 

klientům nabízí a jejíž název můžete slyšet 

v ranním hlášení denního programu, je účast na 

skupinové nebo individuální Arteterapii.  

   Ale co slovo Arteterapie vlastně znamená?  

Arteterapie je jednou z takzvaných kreativních 

terapií spolu s Muzikoterapií, Dramaterapií a 

Pohybově – taneční  terapií. Tyto terapie bývají 

používány pro práci s klienty spolu s psychoterapií, 

ale i samostatně. 

Slovo arteterapie  vzniklo spojením slov:  Arte – 

tedy umění a terapie – tedy léčba. Označuje se tak 

léčebný postup, který ve své praxi používá nějaký 

výtvarný projev klienta k poznání a také ovlivnění 

jeho psychického světa. Takže jde zjednodušeně o 

tvořivou činnost s výtvarným materiálem. Tento 

materiál  může být velmi rozmanitý -  od obyčejné 

klasické tužky a papír, přes použití barev pro 

malbu, grafické techniky, práci se sochařským 

materiálem, keramickou hlínou, až po všemožný 



přírodní i umělý materiál použitý například pro 

prostorové objekty. Vzniklá díla – artefakty 

pomáhají klientovi vyjadřovat se beze slov, 

komunikovat s námi a tím být jako jedinec pro svět 

srozumitelnější. Stejně tak pomáhají klientovi 

porozumět sám sobě. Často totiž pocity, nálady, 

zážitky jdou slovy vyjádřit jen těžce. Výsledná 

estetika díla tedy není tak důležitá jako jeho 

jedinečnost odrážející osobnost a osobitost  autora. 

Již samotný zážitek tvořivé činnosti a její 

hmatatelný výsledek může  terapií, nebo se dále 

psychoterapeuticky zpracovávají.  

Pro naše klienty se zájmem o výtvarné tvoření jsou 

k dispozici každé pondělí dvě arteterapeutické 

skupiny  - skupina Senioři od 13.30 a skupina 

Kopretiny od 15.00 hodin. Obě vede autorka 

článku. Klientům, kteří mají zájem pracovat 

individuálně se věnuje paní Mgr. Lenka Hrůzová. 

Naši klienti mají při Arteterapii možnost vyjádřit 

se k různým tématům života a našeho světa jinak 

než verbálně – tedy pomocí výtvarného projevu, 

ale hlavně a především pocítit radost už jen ze 

samotného tvoření v bezpečném prostoru, kde 

výsledná  „kvalita“ výtvoru není hlavním 



měřítkem. Naším největším měřítkem je  ochota se 

ještě do něčeho pustit, pracovat – tvořit,  zkusit 

nové věci, být součástí skupiny, těšit se na další 

práci, dělat si plány. V používaných výtvarných 

technikách zohledňujeme zrakové postižení 

klientů, přednost mají haptické – hmatové vjemy. 

Zásadní je tak práce s keramickou hlínou, kterou 

máme možnost si u nás i vypálit, takže klienti si 

mohou odnést své hotové výtvory, na které můžou 

být patřičně hrdí a které často udělají radost jejich 

rodině. Nicméně když to zdravotní stav a nálada 

klientů dovolí, pracujeme rádi i s mnoha jinými 

materiály, někdy i takovými, které by jiní 

považovali dávno za odpad, ale naší prací se mění 

v zajímavá výtvarná díla. Ty pak zabydlují 

především tvořivý prostor naší dílny a chodby před 

ní, nebo i reprezentují náš Domov na prodejních 

výstavách. Letos před prázdninami jsme našim 

klientům uspořádali výstavu děl obou 

arteterapeutických skupin i s opravdovou vernisáží 

s pohoštěním a přípitkem. Ohlasy návštěvníků 

výstavy byly pozitivní a velmi tak podpořily autory 

děl v jejich  dalším tvoření. Tímto bych všem 

návštěvníkům výstavy chtěla ještě jednou 



poděkovat za to, že se k nám do dílny přišly 

podívat. Především však musím poděkovat 

statečným a pracovitým účastníkům sezení 

arteterapie za to, že jsou ochotni pravidelně se 

mnou pracovat, nebojí se třeba i trochu ušpinit a 

často i v pokročilém věku dělat něco úplně poprvé 

v životě. Moc si této jejich odvahy vážím.  

Bc. Hana Lacinová 

 

 

 

 



Na srdce jsou Poděbrady – velký zářijový výlet 

Lázně v Poděbradech mají dlouhou historii, město 

samo vyniká řadou památek a zajímavostí a také 

prameny minerální vody najdeme hned v parku 

blízko centra města. Proto jsme se na letošní velký 

výlet vydali právě do Poběbrad. Podle plánu jsme 

se hned po příjezdu setkali s paní Míčovou, která 

byla naší průvodkyní městem. Prohlídku jsme 

zahájili v parku u fontány, na které je socha Lédy s 

labutí od sochaře Břetislava Bendy. Plastika je 

inspirována starořeckou pověstí o matce Heleny 

Trójské, kterou svedl bůh Zeus v podobě labutě. 

Naše skupina byla velká a cestou parkem 

přitahovala pozornost ostatních návštěvníků. Nás 

hned na začátku zaujali robotické sekačky 

trávníků, které v hojném počtu sami udržují trávu 

v parku pěkně sametově nízkou. Ale potom už 

následovala velká fontána a kolonáda prof. 

Libenského, kde jsme někteří ochutnali pramen 

Boček. Voda místních pramenů prý slouží spíše ke 

koupelím, než k pití, ale jeden lok určitě zdraví 

prospěje. Pramenící voda je příjemně studená a při 

krásném počasí, které nás provázelo celým 

výletem, osvěží. Ještě v parku přicházíme ke 

květinovým hodinám, které jsou zde již od roku 

1932. Inspirovány byly podobnými hodinami 

v Žitavě. Přestavbou prošly až roku 2006. Výzdoba 



hodin se skládá z více než 7000 kusů květin a 

každý rok se jejich vzhled mění jinou výsadbou. 

Navíc každý den okolo šesté hodiny ranní 

zahradník mění datum tvořené sazenicemi Eševerie 

ozdobné na aktuální hodnotu. Čas odbíjí trpaslík, 

který byl v době komunismu odstraněn, ale byl 

naštěstí zachráněn a vrácen zpět. My pokračovali 

k vile Kouřimce z roku 1915, postavené jako 

lázeňský penzion podle návrhu architekta Josefa 

Fanty. Její název je odvozen od rodiště prvních 

majitelů, kteří také stavbu zadali, Kouřimi. Na 

konci parku jsme ochutnali další pramen a to 

Eliščin a potom byl klid parku vystřídán rušnou 

dopravou na Jiřího náměstí, kde stojí jeho velká 

jezdecká socha a kde se také dají koupit suvenýry a 

lázeňské oplatky. Prohlídku města jsme zakončili 

na nádvoří zámku a přešli do místního pivovaru na 

oběd. Někteří potom také na jeho komentovanou 

prohlídku s ochutnávkou. Provoz pivovaru byl na 

dlouhou dobu 50 let přerušen a tak je tam teď 

poměrně nově v provozu tzv. minipivovar. Pivo 

však vaří skvělé. Navíc mají v plánu vařit pivo také 

z vod minerálních, tak čas ukáže, jak se jim to 

podaří. V pivovaru jsme náš výlet zakončili a 

vrátili se autobusem zpět do Domova. Návštěva 

lázeňského města Poděbrady jistě vyvolala 

vzpomínky těch, kteří v lázních již dříve byli. Pro 



všechny to pak byl krásný, sluncem naplněný 

výlet. V příštím Zpravodaji si ještě povíme něco o 

historii pramenů a lázeňství v Poděbradech a také o 

zámku.                                               Martin Průcha 

 

 



Nemám ráda slovo fundraiser….. 

Český jazyk je malebný, barvitý a zvučný jazyk, 

bohatý na slovní zásobu a výstižný do nejmenších 

detailů a máme právo na něj být hrdí. Není snadné 

se náš jazyk naučit, jak měla možnost poznat velká 

část cizinců, kteří ztroskotali na vysoké mluvnické 

obtížnosti. Z těchto důvodů nechápu, proč se tak 

vehementně snažíme podřídit tento krásný jazyk 

jazyku anglickému a zejména mladá generace 

používá slova, která již ani neumí do vlastního 

jazyka přeložit. Nedávno jsem slyšela jednoho 

mladého „manažera“ pronést větu „tyto experience 

budeme dealovat v teamu“. Krásná čeština   

Pracuji na pozici fundraisera více než šest let a 

celou dobu mně název této pozice vadí. I proto 

jsem ho zaměnila za prosté a výstižné 

„dárcovství“. Ale nechme slova, protože ať již naše 

česká či anglická, bez dalšího snažení se peněžní 

prostředky nezískají a fundraiser nefundraiser, 

peníze nebudou.  Za úspěšnou snahou stojí 

dlouholeté budování kontaktů, vytváření a udržení 

dobrého jména našeho Domova, určení jasných 

cílů, na jaký účel budou získané peníze využity a 

průkazné prokázání využití prostředků. Nedílnou 

součástí této práce je spolupráce s ostatními 

zaměstnanci, věnování se firemním i individuálním 

dobrovolníkům bez ohledu na čas, účast na 



různých charitativních akcích, jako jsou akce 

neziskových organizací, spolupráce s úřady   

městských částí,  nutné  dlouhodobé udržování 

dobrých kontaktů se společnostmi spolupracujícími 

s Palatou a vyhledávání dalších a dalších nových 

kontaktů. apod.    

Během let se nám podařilo získat prostředky na 

zvelebení života Vás, našich klientů,  a přehled 

pořízených věcí a celkových částek získaných 

prostředků jsou pravidelně uváděny ve Výročních 

zprávách Domova. Spíše než vyjmenovávání 

těchto  „úspěchů“ bych chtěla poděkovat všem, 

kteří se snažili přispět, a to nejen ti „zvenčí“ , ale i 

mnozí z našich řad, ať již  od klientů či ze 

zaměstnanců.  

Poděkování patří i Vašim rodinám, které poskytly 

finanční prostředky a někteří z nich přispívají 

pravidelně. Je to pro nás vítaná pomoc, která Vám 

zpříjemňuje život v naší Palatě, zejména co se týká 

pořádání kulturních a společenských akcí, které 

jsou financovány právě a výlučně z darů. 

Skončeme toto povídání citátem pana Jana Krause, 

lingvisty a překladatele: 

„Bojím se o češtinu, že se bude přizpůsobovat 

cizím vzorům i tím, že přestane přechylovat. A pak 

by mohla přestat i skloňovat.“ (Zdroj: https: 

citaty.net/citaty-o-cestine) 



A otázka pro Vás : 

Co to je přechylování? 

         Marta Dzúrová 

 

 



Život v naší voliéře 

 

Na přání klientů opět několik novinek z naší 

voliéry. S příchodem jara, kdy se u našich andulek 

probudily jejich touhy a potřeby, se na tolik 

zadařilo, že námluvy a samotný akt rozmnožování 

nebral konce. V půlce června začala naše 

zahradnice Hanka v panice sbírat hnízdící budky, 

neboť by za pár týdnů bylo v naší voliéře těsno. A 

tak předehry a taneční kreace byly u konce. Nyní 

máme 24 andulek, které svým štěbetáním a 

švitořením lákají do naší zahrady mimo vás i 

okolní veřejnost. Jsou to velice společenští ptáci, 

které lze chovat po párech, ale i ve velké skupině, 

jak je možné vidět u nás v Palatě. Dokonce se 

dobře snáší i s jinými druhy. Jednotlivé andulky je 

možné ochočit, ale při nedostatku společníků 

svého druhu je nutné jim věnovat více pozornosti. 

Jak jsem se již v předchozím článku o voliéře 

zmiňovala, mezi našimi andulkami máme jeden 

unikát. Je to bílá andulka, u které jsme s napětím 

čekali, zda to bude samec či samička. Ukázalo se, 

že jde o samičku. Pojmenovali jsme jí Albínka. 

„Kdo si hraje, nezlobí“, říkávala moje babička. Je 

vědecky dokázáno, že andulky si nejraději hrají 

ráno a večer. Proto jsme našim andulkám pořídili 

mnoho hraček (zrcátka, houpačky, rolničky atd.). 



Jedna z našich klientek jim dokonce v rámci 

ergoterapie vyrobila zvonkohru z keramické hlíny. 

Andulky mají totiž v nohách umístěny tzv. 

„vibrace“, které zachytí i jemné chvění. 

Pokud přijdete k voliéře, najdete andulky 

v různých polohách ať již na zemi či na větvích. 

Každá poloha má svůj význam a smysl. Jde tu o 

řeč těla. Tak jako u člověka je možné vyčíst 

informace z mimických projevů, gest a postojů 

jedince, tak i u andulek můžeme z jejich gest, 

projevů a postojů poznat mnohé. Tak např. při 

spánku je andulka většinou na jedné noze. Volnou 

nohu má přitaženou k bříšku a zobáček skrývá 

v lehce načepýřeném peří na zádech. Pokud 

nachytáte andulku v této „spánkové poloze“, 

znamená to, že odpočívá a nechce být rušena. 

Často si při odpočinku tiše povídá nebo jen skřípe 

zobáčkem. Představte si, že se i andulce může zdát 

sen. Má-li andulka odtažená křídla od těla, pak je jí 

horko. Podobně se chce sameček zalíbit samičce. 

To jsou ty krásné taneční kreace, které nám 

ukazovaly naše páry ve voliéře. Pokud ale oddalují 

křídla a peří mají těsně přilehlé na těle, vyjadřují 

svůj strach. Přidá-li se k tomu všemu ještě třes 

s roztaženýma nohama na bidýlku, má andulka 

bolesti. Což bylo možné pozorovat u samiček po 

snesení vajíčka mimo budku. Je-li andulce zima, 



načepýřením se může zahřát. Jestliže je načepýřená 

přes den, může se jednat o nemoc. I radost dokáží 

vyjádřit. Objeví-li se po dlouhé chvíli samoty 

jejich chovatel, v našem případě zahradnice Hanka, 

anebo ptačí kamarád, začne si andulka protřepávat 

peří.  

Zajímavostí je, že andulky oko zachytí až 150 

obrázků za jednu vteřinu, což je téměř 

desetinásobek lidského oka. Vidí mnohem více 

barev než my. Proto jim byly pořízeny i barevné 

hračky a vyrobeno barevné pítko z keramické 

hlíny. Díky umístění očí po stranách hlavy mají 

velkou „oční zónu“. Dokáží zachytit i několik dějů 

najednou. 

Hlasy, tóny a zpěvy představují velmi významnou 

součást světa andulek. Po celý život se učí vydávat 

nové zvuky a mají pro to dobrý důvod. Hlasové 

projevy jsou pro ně hlavním prostředkem vzájemné 

komunikace. Samci mají široký repertoár 

kontaktních zvuků, z nichž některé utužují 

partnerské svazky. Andulka dokáže rozlišovat směr 

zvuků, stejně dobře jako člověk. A co je u ní 

fenomenální? Její paměť na zvuky. Dokáže 

neomylně zopakovat řadu jednotlivých různých 

tónů. Pro volně žijící ptáky je to významná 

podmínka pro přežití. Pokud by přeslechli 

poplašné signály, mohli by přijít o život. 



Jistě si mnoho z vás povšimlo, že se uvnitř voliéry 

nachází fontána. Napájí se pomocí solárního 

panelu. Díky elektrické pumpě uchycené na spodní 

straně solárního panelu a výměnných trysek 

dokáže fontána vytvářet vodní efekty.  

Mnoho z vás se domnívalo, že fontána nefunguje. 

Opak je pravdou. Fontána je totiž závislá na 

dostatku slunečního svitu. Pakliže přijdete 

k fontáně v době, kdy na ní nedopadá sluneční svit, 

vodní efekt neuvidíte. V opačném případě se 

můžete pokochat tryskající vodou z trysek fontány. 

Na závěr by vás z řad zájemců naše zahradnice 

ráda pozvala do vnitřních prostor voliéry, kde si 

můžete posedět a zažít si ten krásný, relaxační 

pocit. Nutné je pouze dodržet počet osob ve voliéře 

(1 klient + zahradnice). Přijďte se zrelaxovat a užít 

si ten báječný pocit mezi našimi andulkami. 

 

Těšíme se na Vás.  

 

Lenka (logopedka) & Hanka (zahradnice). 

 

 

 

 

 

 



Výročí Palaty 

 

Krásné ráno, orosená tráva 

- to všechno nám zdraví a sílu dává! 

Vůně krásných růží, různých květin a bylinek,  

- to pohladí každý věk! 

Co to tam na stráni je?  

Keříky rybízu, bobulky hroznů, 

z těch sladké vínko bude! 

Tak připijme si na zdraví já a ty, 

je to k oslavám 128. výročí Palaty! 

Ptáčci švitoří svou hravou píseň,  

Oznamují: Bude zítra krásný den! 

Fontána si vesele píská, někdy hlučně hučí   

- to pro ty, co jsou zamilovaní až po uši… 

Opodál slyšet krásné melodie  

- kapela vyhrává, volá vesele: 

„Chaso, do tance se dej, 

vždyť je to polka, valčík jen!“ 

Tancujte od podlahy, tancujte zvesela,  

když nám tu vyhrává ta naše kapela. 

Hodně zdraví, ještě víc štěstíčka, 

to Vám přeje Vaše Miluška! 

Emilie Boorová 



Dámský klub se vzácnou návštěvou paní Ing. 

Jitkou Vohralíkovou 

 

Na dámském klubu jsme přivítali paní Jitku 

Vohralíkovou, která nás obohatila o velmi 

zajímavý příběh výstavby moderního kostela Boží 

lásky v Budislavi, který nakreslila a podílela se na 

jeho výstavbě. Myšlenka postavit kostel vznikla 

v roce 1992 v Hostinci Na skalách, kde se rozhodl 

budoucí investor pan Jaroslav Vomáčka postavit 

v obci něco nezapomenutelného. V roce 1994 

předala obec pozemek vybraný architektkou Janou 

Vohralíkovou investorovi a začala výstavba. 

Kostel stojí na místě bývalého pískovcového lomu 

a má půdorys lidského srdce, střecha je ve tvaru 

lipového listu a zvon je pevný s pohyblivým 

srdcem. 

Kostel je Ekumenický a není zasvěcen žádnému 

svatému, proto má neutrální jméno KOSTEL 

BOŽÍ LÁSKY. 

Paní Jitka Vohralíková nám svým životním 

příběhem připomněla, jak důležitá je vytrvalost a 

plnění svých snů. Děkujeme. 

 

       Nikola Svobodová 

 
 



 
 

 

 
 



 
 



Logopedická chvilka 

Prázdniny utekly jako voda, dětem začal další 

školní rok, léto pomalu přechází v barevný podzim 

a s ním přichází již pátá „Logopedická chvilka“. 

Kromě posilování a trénování paměťových 

schopností, plynulosti naší výslovnosti, jazykové 

obratnosti a přesnosti mluvené řeči jste si také 

mohli vyluštit tajenku. I tajenkou lze trénovat vaší 

pozornost, zrakovou hbitost, paměťové schopnosti 

a mnoho dalších poznávacích funkcí. Opět jste se 

velmi aktivně zapojili, což vypovídá o vašem 

zájmu, zvídavosti, potřebě správně a zřetelně 

komunikovat a tudíž udržovat společenské 

kontakty. Správné řešení tajenky se dozvíte na 

konci tohoto článku. Na závěr si můžete vyzkoušet 

svou pozornost prostřednictvím čteného textu 

pozpátku. V dalším čísle vám prozradím správné 

znění textu. 

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.“ 

„Zamete to ta teta nebo nezamete to ta teta“ 

„Je Olivier olivrejovaný či neolivrejovaný?“ 

„Je připraveno psí šestispřeží?“ 

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 

„Dalajláma v lomu láme slámu“ - rozdělte si 

jednotlivá slova na slabiky: „Da – laj – lá – ma – v 

-  lo – mu – lá – me – slá - mu“; pomalu a zřetelně 

vyslovujte a až si větu zapamatujete, zrychlujte a 

pětkrát za sebou jazykolam vyslovte. 

2. Jazykolam 

„Jelen letěl jetelem, jetelem letěl jelen.“ - 

rozdělte si jednotlivá slova na slabiky: „Je – len – 



le – těl – je – te – lem – je – te – lem – le – těl – je 

- len“; pomalu a zřetelně vyslovujte a až si větu 

zapamatujete, zrychlujte a pětkrát za sebou 

jazykolam vyslovte. 

3. Jazykolam 

„Dolar, libra, rubl“ - rozdělte si jednotlivá slova 

na slabiky: „ Do – lar – li – bra – ru – bl“; pomalu 

a zřetelně vyslovujte a až si slova zapamatujete, 

zrychlujte a pětkrát za sebou jazykolam vyslovte. 

 

Pro ty z vás, kteří jsou odvážnější, dávám na 

výběr cizojazyčné jazykolamy. 

SLOVENSKO 

„Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš 

Peter?“ - rozdělte si jednotlivá slova na slabiky: „ 

Ne – má – Pe – ter – ani -  me – ter, me – ria – me 

– ter – ten – náš – Pe – ter?“; pomalu a zřetelně 

vyslovujte a až si slova zapamatujete, zrychlujte a 

pětkrát za sebou jazykolam vyslovte. 

 

ANGLIE 

„I scream, you scream, we all scream for ice 

cream.“ - rozdělte si jednotlivá slova na slabiky: „ 

I (aj) – scream (skrým) – you (jů) – scream 



(skrým) – we (ví) -  all (ól) – scream (skrým) for 

(fór) – ice (ajs) – cream (krým).“; pomalu a 

zřetelně vyslovujte a až si slova zapamatujete, 

zrychlujte a pětkrát za sebou jazykolam. 

V překladu jazykolam znamená: „Křičím, vy 

křičíte, všichni křičí na zmrzlinu.“  

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala paní 

doktorce Nekvasilové a panu Ivu Kováčovi 

(pracovník v přímé péči) za jejich odvážnost a 

kreativitu ve vlastní tvorbě jazykolamů. Tři z nich 

se svolením autorů uvádím v článku. 

„Bořek Přímý při překážkovém běhu na čtyři 

sta metrů převrátil tři překážky a byl vyřazen.“ 

„Převozník Petr Přívětivý převezl přes řeku 

přadleny do přádelny.“ 

„Bořivoj Petrbok na regále v antikvariátu 

spatřil kuchařku s retro recepty od Dobromily 

Rettigové.“ 

A nyní správné řešení tajenky. 

V tajence jste měli najít jednotlivá příjmení herců. 

Výsledkem tajenky je citát: „Život je krásné 

divadlo“. 

Autorem citátu je Oscar Wilde - dramatik, prozaik, 

básník a esejista irského původu.  



Na závěr mnou slíbené cvičení na pozornost.  

Nejprve si zkuste odpovědět na otázku. Proč je 

pozornost důležitá?  

Ať děláme jakoukoliv činnost, např. čteme knihu, 

píšeme Braillovým písmem, snažíme si 

zapamatovat telefonní číslo, s někým si chceme 

popovídat nebo vyřešit tajenku, je nutné se 

soustředit. 

A jak si potrénovat pozornost? 

Jedním z možných cvičení je čtení textu pozpátku. 

Pokuste se přečíst následující text z knihy Betty 

MacDonaldové „Vejce a já“, které je psané 

pozpátku. Čtěte text od poslední řádky směrem 

nahoru, zprava doleva.  

.umálas kesuok ilhcípiřp ýretk an ,mekíldnepš 

mýtunhaz es kezávorp an ilatyhc icburoveřd ej 

,ůhurtsp kolit olyb hcákčíř hcýksroh V .ůrtemitnec 

tecavdatěp ža tecavd iliřěm a unidoh az tesed kat 

isa – hcepokířp hcícavoňdovaz v tatyhc ilhom emsj 

yhurtsP 

Ti, co si nemohou přečíst sami, nezoufejte. Mám 

pro vás jedno řešení, tzv. „palindrom“. Slovo zní 

sice příšerně, ale hned vysvětlím. Jde o slovo, větu, 

číslo či dokonce melodii, která je tak „kouzelná“, 

že ji lze číst v libovolném směru (zprava doleva či 



zleva doprava) a vždy má stejný význam. No 

posuďte sami. Není ta čeština nádherný jazyk? Ať 

vám větu někdo přečte a vy ji zkuste říct pozpátku. 

Pojďme na palindromy. 

„Kobyla má malý bok.“ 

„Jelenovi pivo nelej.“ 

„Zeman nemá kámen na mez.“ 

„Ital platí.“ 

 

Tak jak vám to šlo? Věřím, že dobře. Doufám, že 

jste se u páté logopedické chvilky pobavili. 

Těším se na Vaše postřehy a připomínky. 

Vaše Lenka, logopedka  

 

 

Kulturní a společenský program na měsíc říjen 

neděle 3. října ve 14.00 hodin   

Koncert skupiny Starý koně. 

úterý 5. října ve 14.00 hodin   

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 

středa 6. října v 9.30 hodin 

Dřevořezba – v našich dílnách proběhne řezbářský 

kurz s uměleckými řezbáři panem Melterem a 

panem Jansou.    



čtvrtek 7. října ve 14.00 hodin 

Koncert populární zpěvačky Jitky Zelenkové. 

neděle 10. října v 9.00 hodin 

Canisterapeutické zkoušky pejsků ve velké 

kulturní místnosti. 

úterý 12. října ve 14.30 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Kotas 

„Koty sólo“. 

středa 13. října ve 14.30 hodin 

Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. 

Dnes pořad s názvem Výlet k jezeru Como – o 

Milevě Einsteinové, první ženě Alberta Einsteina. 

neděle 17. října ve 14.00 hodin 

Koncert skupiny Domino. Písničky 60. a 70. let. 

čtvrtek 21. října ve 14.00 hodin 

Vystoupení sboru Sluníčko pod vedením Václava 

Vomáčky-vzpomínka na Karla Hašlera k výročí 80 

let jeho úmrtí.  

úterý 26. října ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina 

Pohodáři. 

sobota 30. října v 10.00 hodin 

Pro pohodu sobotního dopoledne zahraje pan 

Kotas „Koty sólo“. 

 

 



V září nám přišel na Palatu zazpívat zpěvák Daniel 

Hůlka se svými žáky, které učí zpěvu. Děkujeme 

za krásný zážitek.  

 

 



 
 


