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Píseň věžníka 

Prohlížet si zemi a dívat se mám, 

že svět se mi líbí, na věž přísahám. 

 

Jako na oblohu a na hvězdný třpyt, 

stejně hledět mohu, jak jdou srnky pít. 

 

Krásu v každé době obdivovat smím, 

v tom štěstí i sobě sám se zalíbím. 

 

Vy oči mé šťastné, co vidět můj zrak. 

Bylo vždycky krásné, dívat se na tu naší  

českou krásnou a hezkou zem zas. 

Jiří Javůrek 28. 1. 2022 

 



Nadační fond Českého rozhlasu Světluška 

Nadační fond Českého rozhlasu 

Světluška poskytl Palatě Nadační příspěvek z 

celonárodní veřejné sbírky v rámci dlouhodobého 

grantového programu FK – Volnočasové aktivity a 

seberealizace. Příspěvek byl použit na zakoupení 

pianina pro účely muzikoterapií, které jsou v Palatě 

hojně navštěvovány. Tato terapie je pro klienty 

velmi důležitá, je nejen společenskou a kulturní 

záležitostí, ale je i výborným tréninkem paměti a 

pianino je prakticky denně využité. Někteří z 

klientů, kteří za svého života na pianino hráli,  si 

rovněž denně udržují techniku a cvičí si tak paměť. 

Klienti mají svůj pěvecký sbor a pravidelně se 

scházejí a nacvičují za doprovodu klavíru písně, s 

kterými následně vystupují. 

Světluška přispěla na zakoupení pianina Weinbach 

částkou 80 000,- Kč, další dárci přispěli do celkové 

ceny 109 000 Kč. 

Děkujeme Nadačnímu fondu Světluška  a dalším 

dárcům, společnosti V.I.F., panu Štefánkovi a paní 

Rafoth, kteří se na koupi rovněž podíleli. 

 



Masopust v Palatě 

Masopustní průvod je takový karneval trochu 

jinak. Některé z postav nemají chybět, jako 

například babka, zvířata jako kozel, medvěd, 

kobyla…. Připomínáme si tím, že se zvířaty máme 

společnou chuť k jídlu, tanec, radování se... 

Dospělí se chovají trochu jako děti. V Palatě 

výskal a tancoval masopustní průvod v úterý 1. 

března dopoledne. Medvěd si zatancoval 

s klientkami, řezník nabízel jitrničky, šašek 

„šaškoval“. Bylo veselo, tančilo se a zpívalo za 

doprovodu kytary. Odpoledne na toto veselí 

navázala úterní kavárna, kde nám zahráli a 

zazpívali pan Vomáčka s paní Perglovou a opět se 

tančilo se všemi maskami. Medvědovi byly 

nakonec přečteny všechny „hříchy“ symbolizující 

vše, co se v domově uplynulý rok nepovedlo a byl 

za to řezníkem připraven o život. Příští rok však 

zase ožije…       Martin Průcha   

 



Masopust – složeno na arteterapeutické skupině 

Máme tady masopusta 

a konečně se průvod chystá! 

Máme tady medvěda -  

hrozně bručí až běda! 

Máme tady ovečku,  

ta se dívá na kočičku. 

Máme tady pejska, 

 tomu se po kočičce stejská. 

Jde s náma selka a  

ta je hrozně velká! 

Řezník jde s náma taky  

 a má nové šaty! 

Máme tady myslivce,  

on čeká na zajíce.  

Cikánka je krásná – 

to je  přec věc jasná! 

A náš vtipný šašek,  

to je Eva – žádný Vašek! 

Běží s námi koník,  

ten náš hodný Honzík. 

Masopustní veselice,  

bude řízná převelice. 

Jelita a koblihy,  

To se nám všem moc líbí! 

Vše jsme si moc užili, 

medvěda jsme zabili,  



zazvonil zvonec 

a to už je konec! 

 

 



Čaj o čtrnácté 

 

Ve čtvrtek 10. 3. jsme se odpoledne setkali na 

posezení s čajem a hudbou. Vedle tradiční úterní 

kavárny jsme se tak výjimečně sešli bez kávy, zato 

se však podávalo několik druhů pravých čajů a 

také čaj pečený. Hudba v podání pana Vomáčky a 

pana Synáka se nesla v klidném duchu 

kavárenském… Strávili jsme velice příjemné 

odpoledne.   

   

         Martin Průcha  

 

 
 



MDŽ 

 

Také v našem Domově nezapomínáme na ženy a 

v jejich den 8.3. jim přejeme zejména zdravíčko a 

pěkné dny blížícího se jara. K tomu patří 

neodmyslitelně květina, předaná nejlépe mužem. 

Tohoto pěkného úkolu se ujali pánové z řad našich 

klientů, podporováni samozřejmě také 

zaměstnanci. 

Všechny dámy tak dostaly pěkné karafiátky a také 

frézie, které byly k nám do Domova Palata 

darovány Českou spořitelnou. Květiny udělaly 

mnoho radosti a vykouzlily mnoho úsměvů. Velice 

rádi budeme tuto tradici udržovat i v dalších letech 

a velmi děkujeme všem zúčastněným. 

                    Martin Průcha 

 



Vítání jara 

 

17. března jsme společně s naším pěveckým 

sborem Sluníčko přivítali jaro. Během koncertu  

zazněla poezie a známé i méně známé písničky. 

Sbor pracuje pod vedení pana Václava Vomáčky, 

který ho doprovází na piano a Nikol Svobodové. 

Na harmoniku doprovází pan Synák. 

Sluníčko nás krásně naladilo na jarní dny a pěkně 

jsme si dohromady zazpívali. Děkujeme za krásný 

koncert a těšíme se na další.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Kulturněhistorické intermezzo aneb květnový 

oslavenec Karel IV. – „Otec vlasti“ 

 

Přízvisko Otec vlasti (Pater patriae) nasvědčuje 

mimořádnému přínosu a také úzkému vzájemnému 

vztahu tohoto panovníka a českých zemí. Poprvé 

zaznělo ve spojení s Karlem IV. v den jeho pohřbu, 

kdy ho tak ve své smuteční řeči nazval Vojtěch 

Raňkův z Ježova, rektor pařížské Sorbony a přítel 

Karla IV. 

V tomto medailonku si připomeneme skutečnosti, 

kterými se Karel IV. významně zapsal do dějin 

nejen českých, ale také evropských. 

Karel IV. se narodil 14. května 1316 v Praze, zde 

také 29. listopadu 1378 na následky zápalu plic 

umírá. Byl synem českého krále Jana 

Lucemburského a Elišky z rodu Přemyslovců. 

Křtěný byl v duchu svatováclavské tradice jako 

Václav.  

Politický boj v českých zemích a komplikovaný 

vztah Jana a Elišky měl za následek internaci 

malého Václava na hradě Křivoklátě a později 

Loktu. V dubnu 1323 byl povolán do Francie k tetě 

Marii Lucemburské, francouzské královně. Zde byl 

biřmován a přijal jméno Karel, po svém kmotrovi a 

strýci, francouzském králi Karlu IV. Sličném.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rektor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sorbonna


Ve Francii se Karlovi dostalo dobrého vzdělání a 

byl zde rovněž uzavřen jeho první sňatek, a to s 

Blankou z Valois. Ženatý byl celkem čtyřikrát. 

Jeho druhou manželkou byla Anna Falcká, se svou 

třetí manželkou, Annou Svídnickou, měl syna, 

pozdějšího krále Václava IV. Alžběta (též Eliška) 

Pomořanská  byla jeho poslední manželkou 

(přestože žádné z manželství neskončilo rozvodem 

či popravou královny, tak jako jediná svého muže 

přežila) – z tohoto svazku vzešel syn Zikmund. 

V roce 1333 se Karel vrátil do českých zemí, 

kterým jeho otec kvůli častým roztržkám s domácí 

šlechtou a také se svou manželkou ne vždy věnoval 

patřičnou péči. První titul, se kterým Karel 

vystupoval, byl markrabě moravský.  

V průběhu let se ale jeho titulatura značně 

rozšířila: od roku 1346 byl králem římským, 

v témže roce (po smrti svého otce Jana v bitvě u 

Kresčaku) se stal rovněž králem českým a 

hrabětem lucemburským. V roce 1355 byl 

korunován na římského císaře. Dále byl ještě 

držitelem dalších dvou královských titulů – 

lombardského a burgundského. 

Karel od počátku svého politického působení 

projevoval mimořádný zájem a péči o český stát, 

z něhož postupně učinil centrum Svaté říše římské 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Blanka_z_Valois
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Falck%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_Pomo%C5%99ansk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_Pomo%C5%99ansk%C3%A1


a také jednu z nejstabilnějších a hospodářsky 

nejvyspělejších oblastí celého soustátí. 

Již v roce 1344 se společně se svým otcem 

zasloužili o povýšení pražského biskupství na 

arcibiskupství. Prvním arcibiskupem byl ustanoven 

Arnošt z Pardubic, přítel a spolupracovník Karla 

IV. Zároveň bylo založeno biskupství v Litomyšli 

a byla zahájena výstavba katedrály sv. Víta. 

Velice plodným rokem z hlediska zakladatelské 

činnosti Karla IV. byl rok 1348. Došlo k založení 

Nového Města pražského, čímž se Praha stala 

jedním z největších evropských měst. V dubnu 

byla v Praze založena univerzita – první ve střední 

Evropě. Vznikl nový státoprávní útvar – země 

Koruny české; pod přímou svrchovaností českého 

panovníka tak v tomto období bylo: Království 

české, Markrabství moravské, slezská knížectví, 

Horní a Dolní Lužice, později také ještě 

Braniborsko a Horní Falc. V červnu pak byl 

položen základní kámen k novému hradu – 

Karlštejnu. 

I v jiných letech ale český král ve svých 

významných počinech nezahálel, mimo jiné se 

zasloužil o skutečnosti jako svatováclavská koruna, 

Kamenný most, Staroměstská mostecká věž nebo 

klášter na Slovanech. 



Významným politickým úspěchem Karla IV. bylo 

vydání tzv. Zlaté buly, což byl základní říšský 

zákon, který výrazně upevňoval postavení Českého 

království a českého krále v rámci Svaté říše 

římské. Hlavní ustanovení Zlaté buly byla platná až 

do roku 1806, kdy do dění nejen ve Svaté říši 

římské zasáhl Napoleon Bonaparte – ale to už je 

jiný příběh…  

V roce 2005 proběhla anketa s názvem Největší 

Čech, ve které byl jako „největší osobnost naší 

historie i současnosti“ (osobnost zde definovaná 

jako „kdokoliv, kdo se narodil, žil nebo působil na 

území Čech, Moravy a Slezska, a kdo se zasloužil 

o společenství žijící na tomto území a významně 

ovlivnil jeho život“) určen právě Karel IV. 

 

Použitá literatura: 

Čechura, J. Karel IV. Na dvojím trůně. Praha: Tok, 

1998. 

Kavka, F. Karel IV. Historie života velkého 

vladaře. Praha: Mladá fronta, 1998. 

Pludek, A. Český král Karel. Praha: Panorama, 

1978. 

Šarochová, G. 1. 10. 1310 Eliška Přemyslovna a 

Jan Lucemburský.  Praha: Havran, 2002. 

 

          Pavel Pilík 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezsko


 

 
 

 

 

 



BŘEZEN - VZKŘÍŠENÍ PŘÍRODY 

S tímto měsícem nám přichází, tolik očekávané 

jaro. Slunce probouzí přírodu k zázraku, objevují 

se první pupeny, poupata a následně květy v 

zahradách, ale i v krajině. Toto jarní kouzlení 

známe moc dobře i z naší květné zahrady na Palatě 

- začíná nám nový koloběh zelené a kvetoucí 

vegetace. 

Nastává čas jarní rovnodennosti a jarních svátků 

oslavující plodnost a sílu přírody. Mnoho zvyků 

známe, ale uvědomujeme si, že souvisí s upřímnou 

prosbou za dobrou úrodu? Hned po masopustu 

nastává šestitýdenní postní období plné 

velikonočních příprav. 

Velikonoce obvykle vrcholí v dubnu, ale dva týdny 

před Velikonocemi se na Smrtnou neděli vynáší 

zima v podobě Morany. 

Týden před Velikonocemi na Květnou neděli se 

světí jarní proutky. Vychutnávejme jaro plnými 

doušky. 

 
 



Svatý Řehoř - 12. března 

,,Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, 

žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře,, 
 

V polovině března začíná nový vegetační rok, 

příroda ožívá a ptáci se vrací z teplých krajů a 

nastává čas k opětovnému zahájení zemědělských 

či zahradnických činností. Správný hospodář si 

proto už připravuje půdu, která je pro něho 

nesmírně důležitá, stejně jako semínka. 

Posvátná pro něho byla ta z dožínkového věnce, 

která přidával k jarnímu osetí. 

 

Počátkem března očekáváme přílet ptáků. Při této 

příležitosti se někde peklo pečivo v podobě malých 

ptáčků, pomocí nichž děti přivolávaly z 

vyvýšených míst, očekávané jaro. 

 

Svatý Josef- 19. března 

,,Na svatého Josefa den, když jasný, 

hospodář čeká rok krásný,, 

 

Josef byl manželem Panny Marie, a proto církev 

uctívá sv. Josefa, coby patrona manželů, otců 

rodiny, vychovatelů, ale též tesařů a jako patrona 

dobré smrti. ( Zřejmě kvůli přítomnosti Ježíše při 

Josefově umírání.) 

V Praze se na sv. Josefa pořádala na Josefském 



náměstí- dnes náměstí Republiky - slavná josefská 

pouť.  

 
 

JARNÍ ROVNODENNOST - první jarní den 

20. nebo 21. března 

První jarní den připadá na jarní rovnodennost, kdy 

je noc přibližně stejně dlouhá, jako den. Tento 

důležitý mezník, kdy je střed Slunce přímo nad 

rovníkem, vychází na naší polokouli na 20. nebo 

21.března. 

Od jarní rovnodennosti převažuje den nad tmou, 

což je příslib toho, že příroda bude opět plodit. Pro 

naše předky to byl příslib zdrojem naděje a víry v 

hojnost. Své upřímné přání dobré úrody, můžeme 



podpořit i starobylými tradicemi - rituály a 

symboly, jako například vynášení Morany, 

ochranný očistný oheň, zelené větvičky, šlehání 

proutky a darování vajíčka. 

ZMĚNA ČASU - nás také postihla v posledním 

březnovém víkendu. Rovnodennost nemá vliv na 

posun času. Jedná se o administrativní činnost. 

V období před VELIKONOCEMI najdeme v 

kalendáři celkem šest postních nedělí a některé 

názvy nedělí,  se mohou kraj od kraje lišit. 

PRVNÍ - zvaná ČERNÁ 

Dostala název podle černého oděvu, které ženy 

nosily na znamení smutku za Ježíše Krista a v 

širším pojetí jej lidé oblékali ve znamení půstu, 

doby pokání a zklidnění. 

DRUHÁ - zvaná PRAŽNÁ 

Získala název podle pražných a naklíčených zrn. 

TŘETÍ - zvaná KÝCHAVÁ 

Už svým názvem odkazuje na kýchání, kdysi 

spojované s morovým onemocněním a lidé si v 

tuto dobu přejí navzájem zdraví. 

ČTVRTÁ - zvaná DRUŽEBNÁ 

Tento název je odvozen od toho, že se lidé tento 

den navštěvovali, chodilo se žádat o ruku a 

domlouvaly se svatby. 

PÁTÁ - zvaná SMRTNÁ 

Odkazuje již svým názvem na vynášení smrtky - 



Morany. 

ŠESTÁ - zvaná KVĚTNÁ 

Neboli Palmová, Beránková - připomíná Kristův 

vjezd do Jeruzaléma, kde jej lidé vítali palmovými 

ratolestmi. 

Ty se u nás nevyskytují, a tak se nahrazují proutky 

jívy, tzv. kočičkami 

 

DUBEN - měsíc mláďátek 

Všude je už přítomný okamžik zrození, nového 

života a radosti. Rodí se a batolí mláďátka. 

Ptáci začínají v brzkých hodinách zpívat 

symfonické melodie a všude kolem nás se nachází 

pozitivní energie. 

Krásné jarní svátky - VELIKONOCE - jsou 

nejdůležitějšími křesťanskými svátky. Jsou plné 

barev a zvyků a vrcholí právě v dubnu. 

Na sklonku dubna, o filipojakubské noci, si 

užíváme největších ohňů  v roce a v tuto noc se 

nemá zapomínat na svou lásku. 

APRÍL - 1. duben 

,,Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější,, 

První duben patří tradičně žertům a mystifikacím. 

Pojem apríl souvisí s latinským názvem pro měsíc 

duben, tak podle některých výkladů se slovem 

,,aperire,, tzn. otevírat - což značí jarní otevírání 

přírody. 



Přeneseně se také hovoří o ,,aprílovém,,  - 

proměnlivém počasí. 

Apríl sice nemá souvislost s liturgickými 

tradicemi, ale zvyk ,,někoho napálit,, je lititý a 

známý po celé Evropě. 

Apríl nebyl vždy jen jednoznačně pozitivní svátek 

,,bláznovství,,. V lidové kultuře se tradovalo, že 

právě v dubnu se na stromě oběsil Jidáš,   a platilo 

proto tabu, pro určité práce, jako setí, či chození do 

lesa. O nářadí vyrobeném v tento den se věřilo, že 

může nosit smůlu. 
 

VELIKONOCE 

Pro křesťany jsou Velikonoce nejvýznamnějším 

svátkem. Jedná se o pohyblivý svátek, každý rok 

tento svátek slavíme jindy. Jejich vrcholem je pro 

křesťany velikonoční neděle ( Boží hod), která se 

slaví první neděli po prvním jarním úplňku. 

Velikonoce tak připadají nejdříve na 22. března a 

nejpozději na 25. dubna. Poslední předvelikonoční 

týden, který začíná hned po Květné neděli, je 

označován, jako pašijový -svatý. 

 

PAŠIJOVÝ TÝDEN 

ŠKAREDÁ nebo-li SAZOMETNÁ STŘEDA 

O této středě se nemračte, mohlo by vám to zůstat 

po celý rok. 

ZELENÝ ČTVRTEK 



Den odpuštění, očisty. S nikým se nehádejte a do 

jídla si špenát, hrášek, nebo něco zeleného dejte. 

Pak se vám prý neshody po celý rok vyhnou 

obloukem a peníze si k vám najdou cestu. 

VELKÝ PÁTEK 

Pro křesťany připomínající smrt Ježíše Krista. 

Hlavními symboly tohoto dne jsou ticho, půst a 

rozjímání. Hospodyně nemají prát prádlo, pracovat 

na zahradě, aby nepohnuly zemí. 

Lidé se za rozbřesku omývali tekoucí vodou pro 

zdraví a krásu a v tento den věřili, že se otevírají 

poklady, ukryté v podzemí. 

,,Horo, horo, otevři se pro člověka poctivýho a 

vydej mu málo, z bohatství svýho,, 

BÍLÁ SOBOTA 

Nebo-li uplakaná - oplakávání Ježíše Krista a 

následné radosti z jeho vzkříšení. V kostelech bývá 

ticho a mše se neslouží. V noci ze soboty na neděli 

se koná velikonoční vigilie - bohoslužba, spojená s 

vyzváněním zvonů a svěcením ohně, který je 

symbolikou obnovení života a světla. 

Název soboty se vykládá různě, ale zřejmě souvisel 

s bílým oděvem novokřťěnců. Hospodyně 

zadělávaly na mazance a spolu s nimi pekly i 

beránky. Slavnostně se nazdobil stůl. Chlapci si 

chystali vrbové proutí, pletli pomlázky a zdobili je 



stuhami a pentlemi a děvčata chystala pro své 

koledníky dárek v podobě malovaného vajíčka. 

VELIKONOČNÍ NEDĚLE -aneb BOŽÍ HOD 

VELIKONOČNÍ 

Podle křesťanské tradice právě v tuto ,,Velkou 

noc,, ze soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých a 

tento den bývá vrcholem velikonočních svátků. 

SYMBOLY VELIKONOC 

Velikonoční beránek, Velikonoční hlav(n)ička, 

Velikonoční mazanec, Barvení vajíček,Pomlázka 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

Zvané také Červené, je spojené s očekávanou 

koledou a pomlázkou. Za vyšlehání pomlázkou a 

tedy ,,pomlazení,, dostávají chlapci od děvčat 

pomalovaná vajíčka. Dříve se tradovalo, že 

zamilovaná dívka dávala chlapci, kterého milovala, 

vajíčko červené. Červená vajíčka symbolizovala 

nový život, který s sebou jaro a probouzející se 

příroda přináší. 

Velikonoční říkanka - vzpomínáte si na ty, které 

jste slýchávali vy? V mé paměti je uchována 

například tato. 

,,Hody, hody, doprovody, 

dejte vejce malovaný, nedáte -li malovaný, 

dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný,, 

 



 
                          

 

SVĚTOVÝ DEN KNIHY - 23.dubna 

Světovou organizací UNESCO bylo vyhlášeno toto 

datum, připomínající radost a prožitek z knih. 

 

 

 

 



SVATÝ JIŘÍ - 24. Duben 

,,Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři, svatý Jiří 

vstává, zemi odmyká,, 

Tento svátek je spojován s koncem zimy. 

Čtyřlístek nalezený v tento den má magickou moc 

podle pranostik. Svému nálezci nosí štěstí, ale i 

živočichové mají magickou sílu ochrany a štěstí při 

získávání lásky. V tuto dobu mělo začít rašit 

kapradí, které bude mít později, o svatojánské noci 

v červnu, také kouzelnou moc. 

 

Svatý Jiří je u nás z nejdéle uctívaných světců. 

Známé jsou i svatojířské poutě na Říp. 

 

  



ČARODEJNICE ČI FILIPOJAKUBSKÁ NOC 

30.dubna 

Filipojakubská noc, v německy mluvících zemí 

také Valpuržina noc, neboli pálení čarodějnic, je 

oblíbeným svátkem u nás, ale také i v jiných 

částech Evropy. Symbolem je opět vítání jara a 

probouzení přírody. Je to noc, která má několik 

názvů a mnoha významů. Kořeny tohoto svátku 

sahají do keltského svátku zvaný Beltain- ten se 

slaví mezi jarní rovnodenností a letním 

slunovratem. Začíná se žít venku, více tepla a 

přichází ta radostnější část roku. Zapalující oheň je 

symbolem nového života, síly a radosti. 

S Beltainem přicházela všudypřítomná láska, páry 

se vracely do přírody a všude kolem nás byla 

žhnoucí láska. Tyto rituály byly ale v rozporu s 

morálkou křesťanskou, pod vlivem liturgického 

kalendáře vznikl název filipojakubská noc - kdysi 

se 1. května slavil den apoštolů Filipa a 

Jakuba.  Církev slavila svátek na připomenutí dne 

vysvěcení římské baziliky a ostatků těchto dvou 

apoštolů. 

Dnes už tento svátek zlidověl. 

Lidé věřili tomu, že v tento den létají na košťatech 

čarodějnice, slétávající se na kopcích a vykonávají 

všelijaké nečisté praktiky. Proto pálení ohňů a 



odehnání zlé síly a zárověň se jedná o ochranu 

před nečistými silami. 

My zde na Palatě tuto slavnost oslavujeme a 

zároveň se chráníme před nečistými silami a to v 

podobě začátku našeho GRILOVÁNÍ, které 

oslavuje příchod jara. Třeba i vy, budete mít štěstí 

a uvidíte nějakou čarodějnici :) 

 

 
 

 

 

Čerpáno z knihy Tradinář - Rodinný a tvořivý rok, 

plný oslav a rituálů – Nikol Svobodová 

 

 

 



Kulturní a společenský program na měsíc duben 

úterý 5. dubna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina Pohodáři. 

středa 6. dubna ve 14.00 hodin 

Beseda se známou osobností - navštíví nás paní Libuše 

Švormová. Moderuje Jakub Horváth. 

sobota 9. dubna v 10.00 hodin 

Divadelní skupina Ty-já-tr představí autorskou divadelní 

hru Žebřík pro Jana Skácela. 

úterý 12. dubna ve 14.00 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje paní Mikešová a pan 

Bartoš. 

středa 13. dubna ve 14.30 hodin 

Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. Dnes pořad 

Velikonoční poezie. 

úterý 19. dubna ve 14.00 hodin   

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 

čtvrtek 21. dubna ve 14.00 hodin 

Beseda  na téma zahrady Pražského hradu. V květnu potom 

navštívíme dopolední exkurzí Královskou zahradu, která 

byla zahradou českých králů a později i prezidentů. 

neděle 24. dubna v 9.00 hodin 

Canisterapeutické zkoušky pejsků ve velké kulturní 

místnosti. 

úterý 26. dubna ve 14.30 hodin 

Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Kotas „Koty 

sólo“. 

čtvrtek 28. dubna ve 14.00 hodin   

Grilování se skupinou Pohodáři, aneb první letošní 

buřtíky... 



 
 

 


