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Besedy se známými osobnostmi
Další z řady besed se známými osobnostmi
v našem Domově byla tentokrát věnována paní
Libuši Švormové. Její poutavé vyprávění o světě
divadla a filmu nás alespoň na chvíli přeneslo do
tohoto prostředí. A byla to také legrace. Paní
Švormová nám zahrála dvě soudničky, upravené
pro rozhlas, kde jsme mohli obdivovat rozmanitost
jejího hlasu. Jak by také ne, když je zároveň
výbornou dabérkou. Děkujeme velmi za milou
návštěvu.

Dámský klub
Na úseku D, daly aktivizační pracovnice Danka a
Katka hlavy dohromady a vymyslely novu
společnou aktivitu především pro klientky. Jednou
za 14 dní probíhá dámský klub. Náplní této
aktivity
je
především
pečlivá
manikúra
s lakováním nehtů dle vlastního výběru barevným
či bezbarvým lakem. Dále si dámy nechají ošetřit
pleť, pleťovou vodou, maskou nebo krémem v své
oblíbené vůni. Samozřejmě nesmí chybět během
zkrášlování káva nebo vaječný koňak. A když je
chvilka tak se rády baví o módě. Zejména kdo co
rád nosil nebo si sám ušil.

Jarní tvoření na D
Všichni klienti na úseku D vyhlíží netrpělivě první
sluneční paprsky a jarní květiny. A protože letos je
opravdu počasí aprílové, poprosili klienti o
nápaditou květinovou výzdobu na chodbách. Naše
šikovné aktivizační pracovnice napadlo vyrobit
květinové šaty a spojily to s velikonoční výzdobou.
Nejprve si ušily sukni a poté z organzy vyráběly
barevné květiny, které na sukni našily. A protože
k velikonocům neodmyslitelně patří vajíčka a
kuřátka, vyrobili si klienti také jedno. Na výrobu
použili starý papír, ze kterého si pomocí balonku
vyrobili vajíčko.

Další přání klientů bylo vytvořit v átriu úseku D
vlastní záhon. Klienti spolu se sestřičkami zasadili
semínka rajčat, paprik, ředkviček. Nesmí chybět
také pár bylin jako máta, meduňka nebo pažitka.
Všichni pečují o již vzešlé rostlinky prozatím
v květináčích a nemohou se dočkat, až budou moci
rostliny přesadit ven.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Ing.
Václavu Jarešovi za nečekaný dar pro úsek D. Do
naší rozrůstající zahrádky nám daroval rostlinu
Šáchoru jedlého (Cyperus esculentus). Budeme se
těšit, až společně Šáchor zasadíme. Děkujeme,
Dana a Katka.

Když Palata tančí
Ve čtvrtek 5.5.2022 se k nám do Domova po tříleté
absenci opět vrátil již osmým ročníkem náš
oblíbený taneční den s názvem Palata Tančí.
Celodenní kulturní akce je věnována tanci, zpěvu a
zejména tanečním vystoupením jak klientů, tak i
hostů. Dopoledne se se svým vystoupením na
motivy České besedy představila taneční skupina
našich klientů, hned následovaná zpěvem našeho
sboru Sluníčko. Poté nám zatančily děti z taneční
skupiny Dance Tance s choreografií na píseň
Klidná jako voda. Následovalo velké pásmo se
zpěvem, tancem a recitací našich milých hostů
z Klubu důchodců z Telče s názvem Ke dni matek.
Taneční den pokračoval odpoledne společným
posezením
s občerstvením
a
s hudebním
doprovodem dechovky Dvořanka pod vedením
Václava Vomáčky. Také tady se tančilo a to nejen
v rytmu polky, valčíku, foxtrotu a tanga.
S choreografií Labyrint, inspirovanou obrazy
Ondřeje Pýchy, nám zatančily Lenka Zahálková
s Terezou Vančurovou. Všichni vystupující
obdrželi diplomy za účast na obnoveném osmém
ročníku a sladkou odměnu v podobě celých dortů.
Ženám z Telče děkujeme nejen za skvělé
vystoupení, ale také za svatební koláčky a zdobené
perníčky v podobě Telčských domů, které sami

napekly a přivezly všem klientům celého domova.
Skvělý taneční den tak potěšil nejen přímé
účastníky v sále, ale přispěl k dobré náladě všech
obyvatel domova. Děkujeme velmi a těšíme se na
další setkávání J.
Martin Průcha

Sáhnout si na kopyto pro štěstí…
Nová slibná spolupráce se rozvíjí v oblasti naší
hipoterapie. Navazujeme na dřívější výlety ke
koním a to na novém místě. Počátkem května
jsme navštívili Hucul club v Praze 5, Na
Zmrzlíku, který se již od roku 1972 zabývá
chovem huculského koně, přímého potomka
tarpana – divokého evropského koně.
Huculové dříve hojně pracovali v horském
zemědělství, lesnictví i v armádě. Teď jsou
však spíše součástí široké hipoterapeutické
pomoci. A jsou velice milí svým vzrůstem i
chováním. Hned jsme si je zamilovali. Také
díky skvělému přístupu jejich chovatelů. Ti se
tady na statku zasloužili o záchranu tohoto
plemene, když v Evropě došlo v padesátých
letech minulého století k silnému zúžení počtu
huculů až k pouhým 300 čistokrevným koním.
Tento počet se však zejména ve východní
Evropě naštěstí postupně podařilo zvýšit ke
třem tisícům evidovaných koní. Navíc byl
huculský kůň díky zdejšímu Hucul clubu
zapsán do světově chráněného genofondu
FAO. A to je dobře, protože by bylo škoda
přijít o takové skvělé pomocníky. Nám se na

statku velmi líbilo. Dozvěděli jsme se o koních
hodně nového a opět nás v jejich přítomnosti
ovládla velice příjemná klidná nálada. Velice
rádi se sem k huculům budeme v průběhu
sezóny pravidelně vracet.
Martin Průcha

Logopedická chvilka
Do dubnového čísla Zpravodaje jsem nestihla
dodat svůj příspěvek z logopedie a tak přicházím
s další „Logopedickou chvilkou“ až nyní. Blíží se
čas letních prázdnin, doba volna a odpočinku.
Pojďte si zpestřit své chvíle, zatrénovat paměť,
posílit plynulost vaší výslovnosti, jazykovou
obratnost a užít si další dávku legrace.
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.“
„Jen jeden den bez beden.“
„Floutek Franta flámoval ve Flóřině fraku.“
„Ještě štěstí, že se nesešli.“

„Kdy mohou splatiti ti tiší hoši dluh.“
„Kotě v bytě v botě hbitě motá nitě.“
„Nesnese se se sestrou.“
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
„Strč prst skrz krk.“ - rozdělte si jednotlivá slova
na slabiky: „Strč – prst – skrz – krk“; pomalu a
zřetelně vyslovujte a až si větu zapamatujete,
zrychlujte a pětkrát za sebou jazykolam vyslovte.
2. Jazykolam
„Zvíře zařve, zvíře zavře.“ - rozdělte si jednotlivá
slova na slabiky: „Zví – ře – zař – ve – zví – ře –
za - vře“; pomalu a zřetelně vyslovujte a až si větu
zapamatujete, zrychlujte a pětkrát za sebou
jazykolam vyslovte.
3. Jazykolam
„Šel pštros s pštrosicí a čtyřmi pštrosáčaty
pštrosí ulicí do pštrosáčárny.“ - rozdělte si
jednotlivá slova na slabiky: „Šel – pštros – s –
pštro – si - cí – a – čtyř – mi – pštro – sá – ča – ty –

pštro – sí – u – li – cí – do – pštro – sá – čár - ny“;
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
Jazykolamy, které již známe.
„Pán kaplán v kaplnke plakal.“
„Nemá Peter ani meter, meria meter ten náš
Peter?“
„Žeby žaby žuvali žuvačku?“
„Šašo vešia osušku.“ Rozdělte si jednotlivá slova
na slabiky: „Ša – šo – ve – šia – o – suš – ku.“
Pomalu a zřetelně vyslovujte a až si slova
zapamatujete, zrychlujte a pětkrát za sebou
jazykolam vyslovte.
ANGLIE
„I wish to wash my Irish wristwatch.“
„I scream, you scream, we all scream for icecream.“
„Which witch is which?“
„Nine nice night nurses nursing nicely.“
Rozdělte si jednotlivá slova na slabiky: „Nine
(najn) – nice (najs) – night (najt) – nur - ses
(nərsis) – nur - sing (nərsing) – ni – ce – ly

(najsely)“; pomalu a zřetelně vyslovujte a až si
slova zapamatujete, zrychlujte a pětkrát za sebou
jazykolam vyslovte. V překladu jazykolam
znamená: „Devět pěkných nočních sester pěkně
ošetřuje.“
NĚMECKO
„In Ulm, um Ulm, um Ulm herum.“ V překladu
„V Ulmu, kolem Ulmu, tady kolem Ulmu“
Opět uvádím vlastní tvorbu jazykolamů paní
RNDr. Nekvasilové.
„Řezbář Řehoř vyřezal dřevořezbu malého
Řehoříčka.“
„Střevlík s cvrčkem dřímali pod smrčkem.“
„Proč pláčeš, rarášku? Uklouzl jsem na hrášku a
roztrhl si na kopýtku zcela novou podrážku. Už se
netrap, rarášku. Uděláme z kůry břízy rovnocennou
náhražku.“
V minulé „Logopedické chvilce“ jsem zadávala
obrázkovou hádanku. Úkolem bylo, najít
v rébusu zvíře. Na obrázku byl oceán, ve kterém
pluly kry a bylo na nich napsané písmeno A.
Správné řešení je KRYSA (KRY S PÍSMENEM
A). Těm, co rébus vyřešili správně, gratuluji!

A na závěr mi dovolte se s Vámi podělit o báseň
Bogdana Trojaka, polsko – českého básníka,
publicistu a překladatele z polštiny. Báseň se
jmenuje „Syrečky“.
Syrečky
Bogdan Trojak
Uprostřed Hané široširé
v továrníkově krásné vile
páchnou dva sýry ušlechtilé,
co říkají si: Sire sýre!
Jeden k druhému úctu chová,
Sir a Sir z hradu Tvarůžkova!
Tyhlety sýry ušlechtilé,
co říkají si „Sire sýre“,
vedou hovory znamenité:

„Sire, omamně zaváníte!“
„Díky! Vy rovněž krásně čpíte!“
„Sire! My nejsme pouhé sýry,
my jsme sýrové eliksýry!“
Ano, jsou to dva nafrněnci,
co trůní v dóze na kredenci,
a jejich nudná rozprávění
nikdo krom hrabat neocení.
Vaše Lenka, logopedka 

Výlet do zahrad Pražského hradu
Náš malý dopolední výlet do Královské zahrady
Pražského hradu v květnu vzbudil velký zájem.
Předcházela mu dubnová přednáška paní Doc.
PaedDr. RNDr. Milady Švecové, CSc., která nás
potom také celou barokní zahradou provázela. V
zahradách hradu se zatím nepohybuje mnoho
turistů a tak jsme si mohli vychutnat klidnou
atmosféru těchto míst. Stejně tak i velmi zajímavý
výklad paní docentky. Viděli jsme mnoho
zajímavých a výjimečných dřevin a dozvěděli jsme
se mnoho z historie zahrady, kterou užívali jak
čeští králové, tak i prezidenti. Pěkné počasí
umocnilo zážitky z této procházky, kterou
symbolicky zahájila skladba pro dechové nástroje
v podání hudby hradní stráže. Zahrada je volně
přístupná a prostorná a je již domluveno, že se tam
opět vypravíme v září.
Děkujeme velmi.
Martin Průcha

Kulturní a společenský program na měsíc červen
čtvrtek 2. června ve 14.00 hodin
Grilování se skupinou Pohodáři.
neděle 5. června ve 14.00 hodin
Koncert skupiny Starý koně.
úterý 7. června v 9.15 hodin odjezd, příjezd do 11.45 hod.
Hipoterapie- naše návštěva ve stájích Hucul Club- Sdružení
pro záchranu huculského koně na Praze 5.
úterý 7. června ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Václav Vomáčka,
paní Jana Perglová-housle a pan Synák-harmonika.
středa 8. června ve 14.00 hodin
Hodinka společného čtení s dobrovolníkem, tentokrát ve
venkovní zahradě.
úterý 14. června ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.
čtvrtek 16. června odjezd v 8.30 hodin, příjezd do 12.30 hod.
Výlet do ZOO Praha. Dopolední tematická prohlídka s
ukázkami přírodnin, vedená průvodcem ze ZOO.
sobota 18. června v 10.00 hodin
Pro pohodu sobotního dopoledne zahraje pan Kotas „Koty
sólo“.
úterý 21. června ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Petr Benda, dnes
duo Skymusic.
čtvrtek 23. června ve 14.00 hodin
Vítání léta s poezií a písněmi se sborem Sluníčko, Nikol
Svobodovou a Václavem Vomáčkou.

úterý 28. června ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje paní Mikešová a pan
Bartoš.
středa 29. června ve 14.00 hodin
Grilování se skupinou Pohodáři.

Slet čarodějnic na Palatě.

