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Leden
Nový rok a přání všeho dobrého, konec vánočního
a začátek masopustního času - zima a odpočinek.
Nový rok
1. ledna
První lednový den je dnem svátečním. Po veselém
bujaření přichází chvíle ke zklidnění, zamyšlení a
nabrání sil. V tento den zároveň slavíme dva státní
svátky. Nový rok a den obnovy samostatného
českého státu - připomínáme si vznik České
republiky 1.1.1993. Novoroční koledování a
pozdravení. S novým rokem je ideální čas popřát
štěstí rodině, přátelům, sousedům a všem blízkým.
Dříve se věřilo, že koledník přináší do domu štěstí
- to je základní a vlastně nadčasová myšlenka
každé koledy.
Fanfrnoch – nebo-li bukač, bukál, či brumbál - je
starý hudební nástroj, jedná se o hliněnou, nebo
kovovou nádobu potaženou blánou z měchýře,
uprostřed níž je svazek žíní. Za žíně se tahá
navlhčenými prsty a tím vzniká specifický zvuk,
čím větší je nádoba, tím hlubší tón fanfrnoch
vydává.

Na Nový rok chodili s fanfrnochem koledovat
chlapci a zpívali k tomu koledu.
Fanf, fanf,fanfrnoch,
nastává nám nový rok,
novyj rok nám nastává,
koledy se nandává,
hou, hou, halelujá.
Tři králové
6. ledna
Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar - přišli za
Ježíškem do Betléma a přinesli mu vzácné dary zlato, kadidlo a myrhu. Děti chodí po koledě s
křídou od domu k domu a zanechávají na dveřích,
ono typické K+M+B s daným rokem. Původní
formule požehnání, byla +C+M+B, což původně
znamenalo latinské požehnání Christus mansionem
benedicat - Ať Kristus požehná tomuto domu nápis měl do stavení a chlévů přinést požehnání a
klid na celý nový rok. Křížky mezi písmenky,
nikoli znaménka plus, symbolizovaly Nejsvětější
Trojici - Otce, Syna i Ducha svatého. Začáteční
písmena se ale také později považovala za zkratky
jmen oněch tří králů.

Únor
Hromnice- masopust- klíčení
2. února
Hromnice
Na Hromnice o hodinu více.
Na Hromnice, zimy polovice.
Zelená Hromnice, bílé Velikonoce.
Tento svátek se slaví mezi zimním slunovratem v
prosinci, kdy se začínají prodlužovat dny a
navracet Slunce, a jarní rovnodennosti v březnu,
kdy začíná jaro. Hromnice byly v tradiční
venkovské společnosti předzvěstí přicházejícího,

pučícího jara. Podobně oslavovali tento čas naši
předkové už odedávna, pro dávné Kelty hrál
obdobnou úlohu svátek zvaný Imbolc. Oba svátky
spojuje ochrana před ohněm a bouřemi. Keltové
zapalovali před svými obydlími malé ohýnky.
Přikládali jim očistnou i ochrannou moc. Věřili, že
jejich světlo ušetří domy před úderem blesků i před
zkázou krupobití. Křesťanská církev tento
původně starý pohanský svátek překryla svátkem
Očišťování Panny Marie, později nazvaným
Uvedením Páně do chrámu, který se počítá, jako
40. den po narození Krista. Lidé si nechávali v
kostele vysvětit svíčky. Ty pak během roku
zapalovali při bouřích, modlili se při jejich světle
za hladký průběh bouřky a prosili Boha, aby nebyli
zasaženi bleskem. Vysvěceným svícím se dodnes
říká hromničky. Podle pověry se navíc v tuto dobu
nesmělo nic šít ani přišívat - lidé totiž věřili, že
jehly by k jejich obydlí mohly přitáhnout blesky.

Svatý Blažej
3. února
Na svatého Blažeje kamínek se ohřeje. Na památku
tohoto biskupa a mučedníka se v kostelích uděluje
tzv. svatoblažejské požehnání.

Svatá Dorota
6. února
Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně
slepice. Na tento kdysi slavený svátek, bývalo
zvykem ,,chodit koledovat se svatou Dorotou.“
Několik
přestrojených
koledníků
sehrálo
představení s čertem, katem, andělem a dalšími
postavami.

Svatý Matěj a Matějská pouť
24. února
Svatý Matěj pocházel z bohaté rodiny a velmi brzy
se připojil k Ježíškově skupině. Po Kristově
nanebevstoupení bylo potřeba nahradit zrádce
Jidáše jeho nástupcem a losem byl vybrán právě
Matěj. Kromě toho, že je ochráncem přírody, vede
také lidem šťastnou ruku při losování.
Velmi známé jsou svatomatějské poutě. Ta
nejslavnější pražská, je doložena už v 16. století.
Původně se konala u kostela sv. Matěje v
Dejvicích, poté díky velké oblibě, se přesunula na
větší prostranství, nejprve na Vítězné náměstí a

pak na pražské Výstaviště. Svátek sv. Matěje
předznamenával příchod jara a konec zimy. Je
spojován s úrodou na polích a zahradách, proto
mezi dávné zvyky patřilo v tento den obcházení
zahrad před východem slunce a třesení větvemi
stromů, které mělo chránit před mrazy a zajistit
bohatou úrodu.

Masopust
Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu:
proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali
poznovu? V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se
našli pospolu. Dříve než se rozejdem, ještě sobě
připijem poznovu.

Masopust - neboli fašank či ostatky - je dobou
hodování, plesů a veselí, začíná po třech králích v
lednu a končí v úterý před Popeleční středou. Tou
začíná předvelikonoční půst a své pevné datum
nemá, je závislé na datu Velikonoc.
Co znamená ,,masopust,,?
V původním překladu znamená tento svátek
„opuštění masa,,. Masopustní zvyklosti mají za
úkol odehnat a zkrátit zimu, přivolat slunce, zajistit
úrodu a plodnost. Svou roli hrají rituální masky,
jako je medvěd s mědvědářem, nebo kobyla
(klibna). Koná se symbolické zabití kobyly a pak
její vzkříšení - symbolizuje se tak konec
zemědělského roku a začátek nového, cyklus roku
bývá přitom připodobňován ke koloběhu života.
Objevují se také další tradiční masky, jako jsou
nevěsta a ženich, dědek a bába, někdy také postava
Žida. Je zajímavé, že masky jsou obdobné v celé
Evropě od Irska až po Balkán.
Jak se slavil masopust?
Tradičním vrcholem masopustu bylo masopustní
úterý, předcházely mu další zvyky a obyčeje.
Čtvrtek před masopustním úterkem se nazýval

Tučný. Lidé se během něj co nejvíce posilňovali
jídlem a pitím, aby byli plni síly na celý
nadcházející rok. Ostatně celé masopustní období
bylo dobou zabijaček, ale i sezónních pokrmů ze
zvěřiny a jehněčího masa. V neděli se
pořádaly tradiční masopustní zábavy. Vrcholem
masopustu bývalo masopustní úterý s obchůzkou
maškar. V některých krajích bylo zvykem i
,,pochovat basu“, a symbolicky tak uzavřít období
veselí. Po něm se lidé začali chystat na největší
křesťanský svátek - Velikonoce.

Čerpáno z knihy - Tradinář - Rodinný a tvořivý
rok, plný oslav a rituálů.
Nikola Svobodová

Zimní čas
Zima převzala svou vládu, nastal opět zimní čas.
sníh napadal na zahradu, do tváře nás štípe mráz.
Stačí, aby chumelilo, jenom chvilku malinkou a
všechno je přikryté,
sněhobílou peřinkou.
Každý ptáček, včelka, brouček, do tepla se schová,
aby nás zas s jarním slunkem,
mohli těšit znova.
Také v tomto zimním čase, budem opět po roce, na
Palatě oslavovat,
krásné, šťastné Vánoce.
Purpura a cukroví, celým domem zavoní
a když si pak na Štědrý den rozsvítíme stromeček,
každý z nás tam jistě najde od Ježíška dáreček.
Kávu s cukrovím si dáme, koledy si zazpíváme,
v malovaném jablíčku,
jistě najdem hvězdičku.
Ještě než se rozejdeme, tak si všichni popřejeme,
pohodu, klid na Vánoce,
štěstí, zdraví v novém roce.
Autor: Eva Krbcová

Jan Přeučil nás navštívil ve středu 12. ledna a
setkal se s klienty ve velké kulturní místnosti v
rámci moderované besedy. Bylo to strhující
vystoupení, kdy pan Přeučil svojí rétorikou
doslova zachytil svoje diváky a ti s ním na stejné
vlně skvělého humoru naplnili náš sál výbornou
náladou. Pan Přeučil ostatně vyzdvihuje humor,
dobrou náladu a také zdravý pohyb nade vše. A to
vše navíc v rámci svého laskavého gentlemanství!
Jeho podání vlastních příběhů i recitace básní a
přednes povídky bylo skvělou přehlídkou
řečnického i hereckého umění. Tak jako vy, mistře,
rád smekáváte svůj klobouk, tak i my smekáme
před vaším uměleckým projevem. S mnoha díky
od nás všech, rádi se s vámi opět setkáme.
M.P.

Kulturněhistorický cyklus věnovaný státním
svátkům České republiky
Květnové svátky aneb který z nich je ten
„nejvíce státní“...
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.
Pokud bychom se mohli zeptat Karla Hynka
Máchy, českých romantiků a milenců líbajících
pod rozkvetlými třešněmi na 1. máje nejen na
Petříně, který že z květnových svátků je tím
nejdůležitějším, pravděpodobně by nám svorně
odpověděli, že 1. května... Shodným datem by
odpovědí na naši "záludnou" otázku reagovali i

všichni "milovníci" práce, kteří si toho dne mohou
zaslouženě dopřát dne pracovního klidu 
Ovšem jiný názor na danou problematiku by
mohla mít jedna ze stanic pražského metra, tedy
Pražského povstání, kterou by jistě ochotně
podpořily i nesčetné názvy ulic po celé republice
honosící se titulem 5. května. A do toho všeho by
spolu mohla o titul nejdůležitějšího státního svátku
mezi sebou soupeřit hned další dvě data, a to 8. a 9.
května, tedy dny, které jsou v roce 1945 spojeny s
koncem 2. světové války v Evropě. Nicméně ne
vždy platí, že být prvním (myšleno 1. máje...)
znamená být také vítězem...
8. květen – Den vítězství

Vítězem v naší "minianketě o nejstátnější
květnový svátek" se stává nomen omen Den
vítězství připadající na 8. května, tedy den, který
nejen v České republice připomíná ukončení 2.
světové války v roce 1945 v Evropě. Válka na
starém
kontinentu
skončila
bezpodmínečnou kapitulací německých vojsk,
vstoupivší v platnost 8. května, ve 23:01 hodin
středoevropského času. Kapitulační smlouvu
podepsal v Remeši za německou brannou moc
generál Alfred Jodl jako vyslanec Karla Dönitze (v
té době byl již Adolf Hitler i jeho krátkodobý
nástupce Joseph Goebbels po smrti), aby byla
později v Berlíně parafována dalšími německými i
spojeneckými představiteli. Do půlnoci 8. května
měli Němci složit zbraně, což se ve většině případů
skutečně stalo.
Ale třeba u Milína na Příbramsku se odehrály
ozbrojené střety ještě 12. května, které bývají
označovány za poslední větší bitvu 2. světové
války v Evropě.
V minulosti se svátek nazýval Den osvobození
či Den osvobození od fašismu a slavil se až 9.
května, jak je tomu dodnes v zemích někdejšího
Sovětského svazu. V roce 1990 byl svátek v
Československu přesunut z 9. na 8. května – věřte,
nevěřte – na návrh Miloše Zemana, tehdejšího

poslance Federálního shromáždění a současného
prezidenta České republiky.
Světová válka však v květnu zdaleka
neskončila, neboť houževnatý odpor spojeneckým
vojskům kladlo Japonsko, kde konflikt vyvrcholil
svržením dvou atomových bomb na japonská
města Nagasaki a Hirošima. Japonský císař
Hirohito oznámil kapitulaci 15. srpna. Podepsána
byla 2. září, které je jako Den vítězství svátkem ve
Spojených státech amerických.
A abychom byli i k dalším květnovým
svátkům spravedliví, uvedeme si něco málo i
z jejich kulturně historického kontextu…
1. května
Karla Hynka jsme již o jeho máji, lásky
času, promluvit nechali; tudíž nyní práce čas…
Svátek práce je mezinárodní svátek pracujících,
který se od roku 1890 slaví 1. května.
Původně svátek zavedla v roce 1889 II.
internacionála na paměť vypuknutí stávky, a to ne
„sovětských“,ale amerických dělníků v Chicagu dn
e 1. května 1886.
V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890
na Střeleckém ostrově v Praze.

V době
bývalého
Československa na
pražské Letenské pláni se každoročně na 1. května
konala tradiční oslava Svátku práce pořádaná a
hojně navštěvovaná představiteli KSČ a jejich
sympatizanty.
V současné době patří Svátek práce mezi tzv.
ostatní svátky (to je hned druhá nejvyšší důležitost
po svátcích ryze státních a Svátek práce je zde ve
velice dobré společnosti svátků vánočních a
velikonočních, kdy jsme také "doma") a ten den si
i ti nejhorlivější zastánci tvrdé práce mohou užít
chvíle pracovního klidu.
5. května
V Praze vypuklo povstání jako součást Květnového
povstání českého lidu proti německé okupaci.
Začalo bojem o budovu pražského rozhlasu na
dnešní Vinohradské třídě. V Praze vyrostly
barikády, ničily se německé nápisy a Pražané se
snažili Němce odzbrojit.
Generál George S. Patton, velitel 3. americké
armády,
zahájil
osvobozovací
boje
v západních a jižních Čechách.
Sovětský svaz informoval velení americké
armády o
připravované
operaci
směřující
k osvobození Prahy a vyzval je, aby americká

vojska
nepřekračovala
dříve
dojednanou
linii České Budějovice-Plzeň-Karlovy Vary.
A jak to bylo dále? To už je zase jiný příběh...
Každopádně datum 5. května si tak vysloužilo
v naší "svátkové hitparádě" bronzovou příčku a
patří tak do kategorie tzv. významných dnů České
republiky, kde se sešel s dalšími důležitými dny,
jako například jsou: Den učitelů (28. března),
dále Den
přístupu
České
republiky
k
Severoatlantické smlouvě (NATO; 12. března)
nebo Mezinárodní den žen (8. března).
Ovšem tyto tzv. významné dny všichni
"milovníci i nemilovníci práce" jdou poctivě do
svých zaměstnání; výjimkou, která potvrzuje i v
tomto případě pravidlo, je ta, kdy tyto významné
dny připadnou na víkend.
Pavel Pilík
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.
Kronika druhé světové války. Překlad Jan Gebhart. 1. vyd.
Praha: Fortuna Print, 2000.
Mácha, Karel Hynek. Máj. Praha: Mladá fronta, 1986.

Společný kulturní život v roce 2021
Opatření proti šíření koronaviru zasahovalo do
kulturního vyžití klientů našeho Domova zejména
zpočátku roku 2021. Nutný zákaz návštěv
v zařízeních sociálních služeb, který platil již
koncem roku 2020, trval naštěstí už jen v lednu a
tak jsme se již v druhé polovině února 2021 mohli
všichni opět setkat v naší kulturní místnosti. Při
společném poslechu hudby si tak konečně
vychutnat kávu na společné kavárně. Oproti zimě
předchozího roku to bylo již znatelné uvolnění
situace, přesto se však nedá říci, že by se vše
vrátilo k tomu, co bylo možné v letech dřívějších.
Nebylo ještě možné navštívit divadlo, neměli jsme
ani masopustní průvod, který bychom potřebovali
naplánovat s větším předstihem, a také kulturní
program se opíral hlavně o naše stálé účinkující.
Navíc již pominuly i nabídky tzv. zpívání pod
okny, které jsme rádi využívali. Jestliže za námi
v dřívějších letech docházeli děti z mateřských
škol, ani v celém roce 2021 se nepodařilo tuto
tradici obnovit. I kdyby to situace dovolila alespoň
v létě – děti mají prázdniny a stejně nemohou. Od
dubna se však již dařilo lépe. S divadelním
představením jednoho herce nás navštívila paní
Hošková. Před tradičními „čarodějnicemi“ jsme
uspořádali první grilování a s touto pochoutkou

pokračovali pravidelně jednou měsíčně po celé
léto. Podařilo se nám také hipoterapeutické setkání
u koní. Tři návštěvy u poníků ovšem byly bohužel
zřejmě poslední. Zdá se, že další setkávání již letos
nebude ze strany stájí možné. Naopak každoroční
výlet na parník na Vltavě v létě byl a zase bude.
Výlet na vodu se daří i díky hudbě, kterou nás na
palubě doprovází pan Petr Benda. Na léto se také
přesunul oblíbený den Palaty, který dříve připadal
na listopad. Nově se při něm scházíme ve
venkovním areálu v srpnu, kde nahradil den
otevřených dveří. Také se při něm griluje, ale
zábava s hudbou pokračuje až do večerních hodin.
Abychom využili pěkné počasí ještě koncem
letního období, vypravili jsme se v září na další
výlet a to do lázeňského města Poděbrady.
Prohlídka centra města s průvodcem, ochutnávka
pramenů minerální vody a závěrečný oběd
v pivovaru s jeho prohlídkou se vydařily. Užili
jsme si atmosféru lázní a bylo nám tam opravdu
dobře. Podzim a závěr roku byl poznamenán
nervozitou z další přicházející vlny koronaviru, ale
tentokrát na uzavření kultury nedošlo. Vše mohlo
fungovat běžně dále a tak náš program pokračoval
v pravidelných kavárnách, víkendových a jiných
koncertech. Také setkáních s výjimečnými hosty,
kterými byli Jitka Zelenková, Daniel Hůlka,

Vlastimil Harapes, Ambroš Ladies Kvartet a také
žáci Školy Jaroslava Ježka. Příznivcům vážné
hudby udělal radost např. koncert profesora Ivana
Štrause se zpěvem paní Natálie Zmrhalové, konaný
pod záštitou Ústavu Antonína Dvořáka. Vesele
jsme si zazpívali a zatančili s Mikulášem, čertem a
andělem na zábavě při hudbě skupiny Domino,
přímo v neděli 5. prosince. Závěr roku nám
zpříjemnilo rozsvěcení našeho vánočního stromu
s koledami, tradiční koncert A. Shonerta a
vystoupení Pražské čtyřky, tvořené žáky Daniela
Hůlky, s vánočním programem. Na silvestra vše
vyvrcholilo velmi pěknou oslavou s hudbou a
přípitkem šampaňským, aby byl nový rok 2022
ještě veselejší a kulturně bohatší než roky právě
minulé. Tak doufejme! Všem hodně zdraví!
M. Průcha

Logopedická chvilka

Píše se rok 2022, což je součet čísel 6. Podle
numerologie se s tímto číslem pojí naděje,
harmonie, mír, domov a rodina. A s novým rokem
k vám znovu přicházím s novou „Logopedickou
chvilkou“. Pojďte si opět zatrénovat paměť, posílit
plynulost vaší výslovnosti, jazykovou obratnost a
užít si další dávku legrace.
V minulém roce jste se naučili tyto jazykolamy.
„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.“
„Jen jeden den bez beden.“
„Floutek Franta flámoval ve Flóřině fraku.“
„Ještě štěstí, že se nesešli.“
Znovu připomínám, 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

„Kdy mohou splatiti ti tiší hoši dluh.“ - rozdělte
si jednotlivá slova na slabiky: „Kdy – mo – hou –
spla - ti – ti – ti – ti – ší – ho – ši – dluh“; pomalu a

zřetelně vyslovujte a až si větu zapamatujete,
zrychlujte a pětkrát za sebou jazykolam vyslovte.
2.

Jazykolam

„Kotě v bytě v botě hbitě motá nitě.“ - rozdělte
si jednotlivá slova na slabiky: „Ko - tě – v – by – tě
– hbi – tě - mo – tá – ni – tě“; pomalu a zřetelně
vyslovujte a až si větu zapamatujete, zrychlujte a
pětkrát za sebou jazykolam vyslovte.
3.

Jazykolam

„Nesnese se se sestrou.“ - rozdělte si jednotlivá
slova na slabiky: „Ne – sne – se – se – se – ses –
trou“; pomalu a zřetelně vyslovujte a až si
jazykolam zapamatujete, zrychlujte a pětkrát za
sebou jazykolam vyslovte.
Pro ty z vás, kteří jsou odvážnější, dávám na
výběr cizojazyčné jazykolamy.
SLOVENSKO
Pán kaplán v kaplnke plakal. Rozdělte si
jednotlivá slova na slabiky: „Pán – kap – lan – v –
ka – pln – ke – pla – kal.“ Pomalu a zřetelně
vyslovujte a až si slova zapamatujete, zrychlujte a
pětkrát za sebou jazykolam vyslovte.

ANGLIE
I wish to wash my Irish wristwatch. - rozdělte si
jednotlivá slova na slabiky: „I (aj) – wish (viš) – to
(tu) – wash (voš) – my (maj) – Irish (ajryš) – wrist
(vryst) – watch (voč)“; pomalu a zřetelně
vyslovujte a až si slova zapamatujete, zrychlujte a
pětkrát za sebou jazykolam vyslovte. V překladu
jazykolam znamená: „Chci si vyprat své irské
náramkové hodinky.“
Opět uvádím vlastní tvorbu jazykolamů z dílny
paní RNDr. Nekvasilové a touto cestou bych
paní doktorce ráda poděkovala za trpělivost a
kreativitu.
„Klaviatura klavíru.“
„Hej mistře, vstaň bystře.“
„Po přívalových deštích se voda přelévala přes
korunu hráze vodní nádrže.“
„Tlustá Madla, aby spadla, koupila si kolovadla.
Jenže Madla se nespadla, avšak spadla
z kolovadla.“ Kdo ví, co je kolovadlo?
V minulém čísle jsme si ukázali, jak je možné
procvičovat řeč a slovní zásobu tzv.
„přiřazovačkou“.
K uvedeným
podstatným
jménům jste měli přiřadit přídavná jména z tabulky

perský
míšeňský vídeňský skotská
anglický
polský
ruská
český
latinskoamerické portské holandské pařížská
šlehačka
park
valčík tance porcelán
Sukně
ruleta lev
koberec víno
Fiat
dřeváky
Pokud jste správně přiřazovali, vyšlo Vám toto
řešení.
PAŘÍŽSKÁ

ŠLEHAČKA,
VÍDEŇSKÝ
VALČÍK,
MÍŠEŇSKÝ PORCELÁN, RUSKÁ RULETA. PERSKÝ
KOBEREC,
POLSKÝ
FIAT,
ANGLICKÝ
PARK,
LATINSKOAMERICKÉ TANCE, SKOTSKÁ SUKNĚ,
ČESKÝ LEV, PORTSKÉ VÍNO, HOLANDSKÉ DŘEVÁKY.

A na závěr obrázková hádanka. Najděte
v rébusu zvíře. Malá nápověda (Co pluje
v oceánu a s jakým písmenem?)

Vaše Lenka, logopedka 

Kulturní a společenský program na měsíc únor
úterý 1. února ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.
čtvrtek 3. února ve 14.00 hodin
Oblíbené písničky ze svého repertoáru zazpívá Anna
Černá.
sobota 12. února v 10.00 hodin
Divadelní skupina Ty-já-tr představí autorskou
divadelní hru Žebřík pro Jana Skácela.
úterý 15. února ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina Pohodáři.
čtvrtek 17. února ve 14.30 hodin
Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. Dnes
pořad s názvem Eliška Krásnohorská aneb paní z
Krásné hory.
neděle 20. února ve 14.00 hodin
Koncert skupiny Starý koně.
úterý 22. února ve 14.30 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Kotas „Koty
sólo“.
středa 23. února ve 14.00 hodin
Koncert pro piano a zpěv v podání Nikol Svobodové a
Adriany Rohde Kabele.
úterý 1. března mezi 9.30 - 11.00 hodin
Masopustní průvod projde celým Domovem Palata.
úterý 1. března ve 14.00 hodin
Na masopustní kavárně zahrají Václav Vomáčka a Jiří
Synák.

