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Veršovánky o Palatě - Pavel Bartoš
Císař pán
Ve slavnostní uniformě,
Zdá se, že i v dobré formě
Císař na poddané patří
„Buďte zdrávi, v Kristu bratři,
dík vám budiž vzdán,
že jak chudý, tak i pán
v nouzi je zde přivítán.
Snad jste tolik neúpěli,
Jak básníci o tom pěli,
Když za mého panování
Tady pod tou strmou strání
Palata se zaskvěla
Přívětivě, zvesela.“
To (snad) řekl císař pán
I jemu budiž dík náš vzdán.

Chvála Palaty
Sotva projdeš dolní branou
Denní starosti jdou stranou.
Parkem stoupáš zvolna vzhůru
Schody zaženou ti chmuru
Sem nehodí se spěch.
Před vchodem pak lítost nech,
Zde lidskost, láska, soucit sídlí.
Jeden ke druhému má tu blíž
To záhy i sám ucítíš.
Palata není smutku dům
To jistě dělá sester i vedení um,
Za to všem vzdávám i svůj dík,
Ač jsem jen pouhý návštěvník.
Starý strom
Památný strom do výše
Zvedá svoje paže
Tak jak mu to příroda
Odjakživa káže.
Je mu dána velebnost
Důstojného stáří.
Kéž se nám to v životě
Též podobně zdaří.

Zámek Poděbrady - národní kulturní památka
Místo, kde dnes stojí zámek, bylo obýváno již v
pravěku. První stavba, postavená neznámým
velmožem, zde stála v roce 1108. Český panovník
Přemysl Otakar II. zde potom nechal postavit
královský vodní hrad (patrně 1268). V roce 1345
se dostává hrad jako léno pánům z Lichtemburka a
Žleb. O šest let později jej získali páni z Kunštátu,
psali se potom jako páni z Kunštátu a Poděbrad a
tento rod zde zůstal až do roku 1495. Zajímavostí
je, že hrad byl dlouho považován za rodiště
českého krále Jiřího z Poděbrad (1420) původem
právě z tohoto rodu. Ale hrad byl v té době
v držení jeho strýce Hynka, nikoliv otce Viktorína.
Tomu patřil Bouzov a Litice. V období let 1495 až
1839 se však panství i s hradem stalo královským a
císařským majetkem. Hrad byl postupně
přestavován do zámecké podoby, architektem byl
Hans Tirol. Dnešní podoba zámku pochází z
barokních přestaveb provedených v letech 17231780, mj. i kvůli návštěvě císaře. Podíleli se na
nich František Maxmilián Kaňka i Josef Hübner. V
období let 1839 až 1884 měl zámek a panství ve
svém vlastnictví vídeňský bankéř baron Jiří Sina.
Jeho vnučka Charicléa se stala manželkou knížete
Phillipa Arnošta z Hohenlohe a na zámku až do 1.
sv. války tak žili Hohenlohové. Pak jej začala

spravovat lázeňská akciová společnost. V
současnosti je v zámku muzeum a Ústav jazykové
a odborné přípravy zahraničních studentů Karlovy
univerzity. Prohlídka zámku není možná, přístupná
jsou však nádvoří.
Historie Poděbradského pramene spjatá
s lázeňstvím. Na Zámostí v Poděbradech již v
dávné minulosti vyvěral silný pramen železité
vody. Jan Amos Komenský se o pramenu zmínil
ve své knize O těžkých protivenstvích církve
české, vydané roku 1624. Cituji: „Vyprýštila se u
Poděbrad blízko obecné cesty studnička, z níž za
celý měsíc voda jako krev tekla, jíž někteří místo
černidla užívajíc, tím tu historii pro paměť
zapsali.“ Objevení pramene načervenalé vody
vedlo ke vzniku pověsti o na povrch vyvěrající
krvy popravených kutnohorských havířů (l.p.
1496) a k pramenu začaly být konány poutě.
Železitá voda byla považována za léčivou, byla
distribuována po okolí a roku 1722 na místě
vznikly malé železité lázně, tvořené dřevěnou
budovou s jednou vanou. Tu roku 1832 nahradil
zděný domek se třemi vanami a místností pro
ohřívání vody. Roku 1881 pak byla dokončena
větší lázeňská budova se šesti vanami a dalším
vybavením. Zájem o železité lázně však upadal a
později zanikly. Samotný pramen nechala

poděbradská měšťanka Anna Miller roku 1822
opatřit pískovcovou skruží s iniciály A. M. a
letopočtem 1624. Dnes nese tato památka právě
jméno Komenského studna. Roku 1942 byla
překryta ozdobnou mříží s nosičem kladky. Studna
má hloubku tři až čtyři metry a průměr 150
centimetrů. Skruž má v horní části obrubu a je
obložena opracovanými kameny. Nadzemní část
studny je novodobá. Nalézá se na opačném břehu
Labe než centrum Poděbrad.
Osudy pramenů nalezených a nové lázně.
Na počátku 20. století se majitel poděbradského
panství kníže Arnošt Filip Hohenlohe ze
Schillingsfürstu snažil najít pramen pitné vody pro
Poděbrady. Kdysi bývala totiž jediným kvalitním
zdrojem pitné vody pro zámek i celé město
zámecká studna. Ta byla vysekána v opukové skále
ve 13. stol. do hloubky třinácti metrů. Velký
provoz u studny, která byla před vchodem do
knížecí rezidence, přinutila knížete, aby pomohl
městu s vybudováním vodovodu do města z
okolních panských lesů a hledáním nových studní.
V roce 1905 pozval do Poděbrad pruského statkáře
a proutkaře barona Bülowa z Bothkampu. Ten
označil místo prvního pramene na nádvoří zámku.
Kopali ručně celý měsíc stále hlouběji a situace se
jevila beznadějně, voda nikde. Dne 1. srpna, až z

hloubky 96,7 metrů, konečně vytryskl silný
pramen minerální vody. V roce 1907 byly otevřeny
tři veřejné prameny Bülowův, Hohenlohe a
Charicléa. Již v roce 1908 byly založeny
poděbradské lázně. V roce 1919 potom lázně od
města převzala nově vzniklá akciová společnost.
Dnešní navazující akciová společnost Lázně
Poděbrady byla ustanovena 1. května 1992.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org (Poděbrady)
Martin Průcha

Koncert našeho pěveckého sboru Sluníčko
Ve čtvrtek 21.10. odpoledne zazpíval náš sbor
Sluníčko písničky Karla Hašlera při vystoupení
inspirovaném letošním 80. výročím od úmrtí
tohoto českého vlastence a písničkáře.
Celým pořadem provázel pan Václav Vomáčka,
který ho sestavil i s doprovodným slovem o životě
Karla Hašlera.
Bylo to velmi pěkné odpoledne, kdy se posluchači
v četném publiku přenesli do doby staré Prahy,
dozvěděli se mnoho zajímavostí a společně si
všichni zazpívali.
Martin Průcha

Beseda s Vlastimilem Harapesem
Ve středu 3. 11. 2021 proběhla skvělá beseda
klientů
s panem
Vlastimilem
Harapesem,
tanečníkem, choreografem, baletním mistrem a
hercem. Besedu moderoval pan Jakub Horváth.
Pan Harapes vyprávěl nejen o svém uměleckém
životě a to s velice laskavým humorem. Promítal a
komentoval
několik
ukázek
ze
svých
nejvýznamnějších baletních rolí, kde byl také
většinou vlastním autorem choreografie. Zmínil
však také četné filmy, ve kterých hrál, nebo na
kterých se podílel právě jako choreograf. Naši
klienti si připomněli svoje vzpomínky na tyto role i
na pana Vlastimila. Bylo to velice pěkné
odpoledne. Nechyběla nostalgie, ale převládala
především dobrá nálada a smích. Děkujeme velmi.
Martin Průcha

Kulturněhistorický cyklus věnovaný státním
svátkům České republiky
Pro nový rok jsme si pro Vás do našeho
zpravodaje připravili kulturněhistorický cyklus
věnovaný státním svátkům České republiky.
Někdy je to pořádná „fuška" určit, který že
svátek je vlastně státní, kdy se jedná „jen" o
významný den nebo den pracovní klidu... do
toho pak ještě svátky vánoční a velikonoční...a v
tu chvíli nám už možná pouze zůstává jistotou,
že se ten den většinou nechodí do práce nebo že
se někde něco slaví... Proto nám přišla
myšlenka těmto důležitým dnům ve vztahu k
české historii a kultuře dopřát v našem
zpravodaji kousek místa a něco málo si o nich
povědět.
Na úvod našeho cyklu by se slušelo říci, které
dny do oněch státních svátků vlastně patří, jimž se
naše „zastaveníčka" ve zpravodaji přibližně v
průběhu jejich konání v rámci kalendářního roku
budou věnovat.
V České republice existuje sedm zákonem
přijatých státních svátků. Jedná se o tyto dny:

• 1. ledna – Den obnovy samostatného českého
státu (1993 – vznik samostatné České
republiky);
• 8. května – Den vítězství (1945 – konec druhé
světové války v Evropě);
• 5. července – Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje (863 – příchod bratrů, kteří
přinesli křesťanství a vzdělanost na Velkou
Moravu);
• 6. července – Den upálení mistra Jana Husa
(1415);
• 28. září – Den české státnosti (935 –
zavraždění knížete Václava);
• 28. října – Den vzniku samostatného
československého státu (1918 – vznik
Československa);
• 17. listopadu – Den boje za svobodu a
demokracii a Mezinárodní den studentstva
(1939 – uzavření českých vysokých škol
nacisty, 1989 – studentské protesty, které
spustily sametovou revoluci).
1. ledna – Den obnovy samostatného českého
státu aneb „ohňostrojem tak trochu
zastíněný státní svátek“

Když se řekne 1. leden, většina z nás si vybaví
hlavně vítání Nového roku a silvestrovské veselí,
tedy ohňostroj, šumivé víno a odpočet
posledních vteřin „starého roku“. S prvním
vteřinami po půlnoci ale nevstupujeme jen do
počátku nového roku, ale zároveň do dne, který
byl přijat jako státní svátek. Jedná se o státní
svátek Dne obnovy samostatného českého státu.
V Česku byl vyhlášený 29. června 2000. Na
Slovensku byl vyhlášen již v roce 1993 jako Deň
vzniku Slovenskej republiky. V pátek 1. ledna 1993
totiž vznikly ve střední Evropě dva nové
samostatné státy – Česká republika a Slovenská
republika.
Vraťme se ale nejprve o několik let v čase zpět a
připomeňme si základní politický a společenský
kontext, který onomu rozdělení Československa
předcházel... První státoprávní etapou rozdělení
Československa byla federalizace Československa,
a to od 1. ledna 1969, kdy se Československá
socialistická republika přeměnila ve federaci dvou
suverénních národních států, České socialistické
republiky a Slovenské socialistické republiky.
Federalizace byla vyústěním politických tendencí,
které se na Slovensku při politickém uvolnění
začátkem roku 1968 vystupňovaly.

Národnostní spory se v Československu znovu
vyhrotily po listopadu 1989 mimo jiné ve formě
tzv. pomlčkové války o název federace. Spory o
zkratku ČSFR a označení Československo
doprovázely základní spor o osud federace ČSSR.
Nakonec tehdy dostalo Československo název
„Česká a Slovenská Federativní Republika“ místo
sporných názvů „Československá federativní
republika“ (česky) a „Česko-slovenská federatívna
republika“ (slovensky). Zdárné vytvoření nového
názvu bylo však novým začátkem vedoucím
k zániku společného státu Čechů a Slováku.
Do konce roku 1992 existovala Česká a
Slovenská Federativní Republika (ČSFR). Obě
republiky měly svou vlastní zákonodárnou národní
radu a národní vládu. Centrálními federálními
orgány byl prezident, Federální shromáždění a
Federální vláda. Toto uspořádání platilo do 31.
prosince 1992, kdy právně i fakticky zaniká
Československo. Dohodli se na tom představitelé
politických stran vyšlých vítězně z parlamentních
voleb v roce 1992, české ODS a slovenské HZDS,
když nenašli oboustranně přijatelnou formu soužití
obou zemí v jednom státě. Konkrétně tato jednání
probíhala v brněnské vile Tugendhat v srpnu 1992,
a to mezi tehdejším premiérem České republiky
Václavem Klausem a Slovenské republiky

Vladimírem Mečiarem. U kulatého stolu ve vile
Tugendhat byla také podepsána smlouva
o rozdělení státu. Společný stát Čechů a Slováků
existoval 74 let, dva měsíce a tři dny, vznik tohoto
státu v roce 1918, tedy Československa, nám
připomíná státní svátek 28. října.
Bývalá Česká národní rada se přeměnila v
Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. 19. ledna
byla Česká republika přijata za člena OSN, 26.
ledna byl Václav Havel zvolen prvním
prezidentem České republiky, 30. ledna bylo
oficiálně oznámeno, že bude provedena měnová
odluka měn obou států a 8. února začala na území
České republiky platit vlastní měna, která vznikla
okolkováním federálních platidel, vzpomínáte na
kolky na „starých“ bankovkách?
Federace se tedy změnila ústavní cestou ve dva
samostatné státy, jejichž vztahy jsou korektní a
přátelské, někteří jsou toho názoru, že dokonce
nikdy nebyly lepší. Vzájemnou rivalitu si Česko a
Slovensko v současné době prokazují hlavně na
poli sportovním, například v utkáních národních
mužstev ve fotbale či hokeji – během těchto
kláních i tyto „bratrské“ národy neznají bratra 
Použité zdroje:

Ústava a ústavní řád České republiky
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o
ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu
Zákon č. 48/2019 Sb., kterým se mění zákon č.
245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Bureš, Jan; Charvát, Jakub; Just, Petr, Štefek Martin.
Česká demokracie po roce 1989. GRADA, 2012.
Kapitola Rozdělení Československa, s. 141–146.
Lukáš, Roman. Rozdělení Československa: Dvacet let
poté. Praha: Mladá fronta, 2013.
Rychlík, Jan. Češi a Slováci ve 20. století: spolupráce
a konflikty 1914–1992. Praha: Vyšehrad, 2012.

Pavel Pilík

Opékání buřtů na Palatě
V úterý 19. října proběhlo v zahradě Palaty na
plácku u ovcí, kde se konají venkovní akce, první
opékaní buřtů nad ohněm z našeho nového
přenosného ohniště. Ono přenosné ohniště vypadá
jako velký kulatý pekáč o průměru 80 cm, vyroben
je ze železa a má nožičky cca 20 cm dlouhé. Dřevo
na oheň jsme získali ze stavby nového bytového
domu pro zaměstnance Palaty. Jedná se tedy o
stavební dřevo, převážně smrkové, minimálně
znečistěné lehce od omítky a betonu. Je krásně
proschlé, nařezané a připravené pod plachtou u
ovcí díky pomoci dobrovolníků. Parádně hoří,
hřeje a je ho tam ještě spousta k použití.
V úterý 19. října jsme se tedy sešli s klienty a
zaměstnanci z úseku B a několika klienty z úseku
D a na speciálních opékáčích (jsou taktéž
k dispozici) jsme si opekli moc dobré buřty dodané
naší kuchyní. Počasí nám přálo, možná až trochu
moc, bylo hezky slunečno, teplo a tak jsme se
chvílemi u ohně pekli i my na druhém konci
opékáčku než byly buřty.

Ohniště je tedy k dispozici, možná si řeknete, že již
není ten pravý čas na opékání, já ale říkám že:
„oheň hřeje nejvíce v zimě“, takže pokud by se
našla skupina, která by o tuto aktivitu měla zájem,
je možné mě kontaktovat.
Jakub Žďárský

Na procvičení myšlení :
Pokud je dcera Terezy matkou mé dcery, kdo
jsem já ve vztahu k Tereze?

Na 13. listopadu připadá světový den laskavosti.
Laskavé povídání s žáky Školy Jaroslava Ježka se
u nás koná již tradičně. Setkali jsme se tentokrát po
dvou letech, ale jako by to bylo před chvílí. A také
jsme si velice pěkně společně zazpívali.
Martin Průcha

Rozsvícení vánočního stromu
V pondělí 29.11. proběhlo rozsvícení vánočního
stromu ve vestibulu i v zahradě Domova. Při
svařeném vínu a zpěvu koled jsme se všichni
krásně naladili na vánoční adventní čas. Děkujeme

Logopedická chvilka
Nastal nám adventní čas, blíží se Vánoce a s nimi
přichází další „Logopedická chvilka“. Kromě
posilování a trénování paměťových schopností,
plynulosti naší výslovnosti, jazykové obratnosti a
přesnosti mluvené řeči jste si také mohli trénovat
pozornost čtením textu pozpátku.
Opět jste se velmi aktivně zapojili, za což vás
odměním přiřazovačkou, kterou lze procvičovat
řeč a slovní zásobu.
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?“
„Dalajláma v lomu láme slámu?“
„Jelen letěl jetelem, jetelem letěl jelen.“
„Dolar, libra, rubl.“

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
„Jen jeden den bez beden.“ - rozdělte si
jednotlivá slova na slabiky: „Jen – je – den - den bez – be – den“; pomalu a zřetelně vyslovujte a až
si větu zapamatujete, zrychlujte a pětkrát za sebou
jazykolam vyslovte.
2. Jazykolam
„Floutek Franta flámoval ve Flóřině fraku.“ rozdělte si jednotlivá slova na slabiky: „Flou - tek
– Fran – ta – flá– mo – val – ve – Fló – ři - ně – fra
- ku“; pomalu a zřetelně vyslovujte a až si větu
zapamatujete, zrychlujte a pětkrát za sebou
jazykolam vyslovte.
3. Jazykolam
„Ještě štěstí, že se nesešli.“ - rozdělte si jednotlivá
slova na slabiky: „ Ješ – tě – štěs – tí – že – se - ne
– seš - li; 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
Žeby žaby žuvali žuvačku?
- rozdělte si
jednotlivá slova na slabiky: „ Že – by – ža – by –
žu – va - li - žu – vač – ku“; pomalu a zřetelně
vyslovujte a až si slova zapamatujete, zrychlujte a
pětkrát za sebou jazykolam vyslovte.
ANGLIE
Which witch is which? - rozdělte si jednotlivá
slova na slabiky: „ Which (vič)– witch (vič) – is
(is) - which (vič)?“; pomalu a zřetelně vyslovujte
a až si slova zapamatujete, zrychlujte a pětkrát za
sebou jazykolam vyslovte. V překladu jazykolam
znamená: „Která čarodějnice je která?“
A nyní trénink pozornosti
V minulém čísle jsme si ukázali možnost
procvičování pozornosti čtením textu pozpátku.
Měli jste k dispozici text z knihy Betty
MacDonaldové „Vejce a já“, který byl psaný
pozpátku. Pokud jste četli správně, vyšel Vám
tento text:
„Pstruhy jsme mohli chytat v zavodňovacích
příkopech – asi tak deset za hodinu a měřili dvacet

až pětadvacet centimetrů. V horských říčkách bylo
tolik pstruhů, je dřevorubci chytali na provázek se
zahnutým špendlíkem, na který připíchli kousek
salámu.“
Pro ty z vás, kteří by toto cvičení nezvládli, jsem
představila tzv. palindromy (slovo, věta, číslo či
dokonce melodie, kterou lze číst v libovolném
směru (zprava doleva či zleva doprava) a vždy má
stejný význam).
Z minulého čísla:
„Kobyla má malý bok.“
„Jelenovi pivo nelej.“
„Zeman nemá kámen na mez.“
„Ital platí.“
I tady jste se aktivně zapojili. Dovolte mi tedy
přidat dva palindromy od jednoho našeho klienta.
„Ej, Anna panna je.“
„Kuna nese nanuk.“
„Dej Ivovi jed.“
A na závěr slíbená přiřazovačka.
K uvedeným podstatným jménům přiřaďte
přídavná jména z tabulky
perský
anglický

míšeňský vídeňský skotská
polský
ruská
český

latinskoamerické portské holandské pařížská
šlehačka
park
porcelán
Sukně
ruleta lev
Fiat
dřeváky

valčík tance
koberec

víno

Všem přeji do dalšího roku hlavně pevné zdraví

Těším se na Vás v roce 2022.
Vaše Lenka, logopedka 
Kulturní a společenský program na měsíc prosinec
neděle 5. prosince ve 14.00 hodin
Mikulášská odpolední zábava se skupinou Domino.
úterý 7. prosince ve 14.30 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Kotas „Koty
sólo“.
sobota 11. prosince v 10.00 hodin
Divadelní skupina Ty-já-tr představí autorskou
divadelní hru.
neděle 12. prosince ve 14.00 hodin
Zazní české a slovenské koledy, tradiční vánoční písně
různých zemí a představí se různé lidové nástroje včetně
českého fanfrnochu.

úterý 14. prosince ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina Pohodáři.
čtvrtek 16. prosince ve 14.00 hodin
Koncert vážné hudby. Klavír: prof. Ivan Štraus, zpěv:
paní Natálie Zmrhalová. Program: skladby W. A.
Mozarta,
A. Dvořáka, B. Martinů a vánoční koledy.
sobota 18. prosince ve 14.00 hodin
Předvánoční autorské čtení paní Chvátalové z knihy
pohádek a fantazií.
pondělí 20. prosince ve 14.00 hodin
Vánoční besídka našeho Domova.
úterý 21. prosince ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.
středa 22. prosince ve 14.30 hodin
Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. Dnes
pořad Vánoční próza a poezie.
pátek 24. prosince v 10.00 hodin
Koncert světoznámého houslového virtuóza, pana
A.Shonerta.
úterý 28. prosince ve 14.00 hodin
Na kavárně zahrají pánové Václav Vomáčka a Jiří
Synák.
pátek 31. prosince ve 14.00 hodin
Silvestrovská oslava.

Mikuláš na Palatě

Milí čtenáři,
ráda bych vám popřála krásné prožití adventu.
Užijte si vánoční kulturní program, který jsme pro
vás připravili a doufáme, že se vám bude líbit.
Společně s vašimi přáteli a rodinnými příslušníky
prožijte krásné vánoční svátky plné klidu, zdraví a
pohody.
Do nového roku 2022 vám přeji hlavně hodně
zdraví, lásky, klidných a spokojených dnů.
Našemu Zpravodaji přeji, aby měl stále své věrné
čtenáře a hodně přispěvatelů.
Krásný adventní čas vám přeje Eva Průchová

