
PALATA-Domov pro zrakově postižené 
150 00  Praha 5 - Smíchov, Na Hřebenkách 737/5 
Nejstarší český ústav sociální péče pro zrakově postižené seniory založený v roce 1893 

Telefon: +420 277 028 410 (recepce), +420 277 028 xxx (linka), Web: www.palata.cz 

 
 

 

 

ZPRAVODAJ  č.  5 

 

ŘÍJEN roku 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redaktorka: 

Mgr. Eva Průchová 

Příspěvky poskytli: 

Mgr. Marta Dzúrová 

Mgr. Lenka Hrůzová 

Klabíková Dana, DiS. 

Mgr. Pavel Pilík 

Bc. Martin Průcha 

Fotografie: 

Bc. Jakub Žďárský 

 

 
 

Vydává Palata - Domov pro zrakově postižené, jehož zřizovatelem je hl.m.Praha 

 

 

 



Babí léto 

Za okny vypadá, že je léto už definitivně pryč. A 

babí léto v nedohlednu. Kdy babí léto začíná? Kde 

se vzal název a co to vlastně je?  

Babí léto začíná na samém konci léta a začátkem 

podzimu. Tedy kolem 21. září – 2. října. Venku je 

slunečné a teplé počasí s teplotami přes 20°C. 

V noci a ráno teploty klesají pod 10°C a někdy až 

k bodu mrazu. Pro toto období jsou časté ranní 

mlhy. Je proto potřeba se na takové počasí 

připravit a počítat s tím (více vrstev oblečení, 

viditelné prvky). Babí léto je také někdy nazýváno 

pozdní léto nebo Svatováclavské léto. A to proto, 

že v kalendáři najdeme svátek 28. září, který je 

spjatý se sv. Václavem.   

Délka babího léta není každý rok stejná. Jsou 

případy, kdy trvalo i 7 týdnu. Během babího léta 

kvetou slunečnice topinambur, ibišek trojdílný, 

vřes obecný či zvonek klubkatý. Dozrávají 

poslední plody, jako jsou ostružiny, jablka, hrušky, 

ořechy. Je již vidět celková příprava přírody na 

zimu, listy na stromech žloutnou a opadávají, také 

můžeme pozorovat migraci stěhovavých ptáků.  

Proč se říká babí léto? 

 

O tomto pojmenování se vedou diskuze již dlouhá 

léta. Původ tohoto sousloví není zcela jistý. 



Nicméně řada znalců odvozuje pojmenování 

babího léta podle: Poletujících pavučin, které 

připomínají šedé „babské“ vlasy. Jiní zase 

vyvozují pojmenování babího léta podle 

chladnějšího počasí tedy „zestárlého“ léta, které už 

není v nejlepší kondici.  V neposlední řadě se 

název odvozuje od Plejád. Otevřené hvězdokupy 

v souhvězdí Býka, zvané lidově Baby. Plejády jsou 

vidět na obloze právě v tomto období.  

https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/co-je-to-

babi-leto-a-kdy-zacina_483.html 

https://www.coopclub.cz/tipy_a_rady/co-je-to-

babi-leto/ 

https://www.magazinzahrada.cz/nostalgie-babiho-

leta-aneb-co-kvete-v-zari-na-zahrade/ 
 

Tento článek vzešel na přání klientky úseku D, 

paní Jaroslavy Černé. Pokud Vám chybí sluneční 

paprsky, přijďte se podívat na výzdobu úseku D 

babí léto.  

 
            Dana Klabíková 

https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/co-je-to-babi-leto-a-kdy-zacina_483.html
https://www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/co-je-to-babi-leto-a-kdy-zacina_483.html
https://www.coopclub.cz/tipy_a_rady/co-je-to-babi-leto/
https://www.coopclub.cz/tipy_a_rady/co-je-to-babi-leto/
https://www.magazinzahrada.cz/nostalgie-babiho-leta-aneb-co-kvete-v-zari-na-zahrade/
https://www.magazinzahrada.cz/nostalgie-babiho-leta-aneb-co-kvete-v-zari-na-zahrade/


Výlet na zámek Kozel 

 

Náš celodenní výlet na bezbariérový zámek Kozel 

se vydařil. Dostupnost prohlídky využilo hodně 

klientů s vozíčky. Na prohlídku jsme šli ve dvou 

skupinách a i tak nás bylo všude plno. Výklad paní 

průvodkyně byl ale srozumitelný a také jsme měli 

možnost si některé exponáty osahat. Počasí stálo 

při nás, malou přeháňku jsme přestáli zrovna 

uvnitř. Hezký den pokračoval obědem v Café 

Kozel s našimi řízky a místní kávou. Léto pomalu 

končí, kulturní program ale slibuje také pěkný 

podzim. Nashledanou příště. 
 

 

 

 



 

Zámek Kozel 
 

 

 

Občerstvení v místní kavárně 



Královské zahrady Pražského hradu 

 

Ve středu 14. září bylo už od rána deštivo, ale nás 

to nikterak neodradilo od dopolední návštěvy 

Královské zahrady Pražského hradu. Podobně jako 

v květnu jsme si velmi rádi poslechli výklad o 

architektuře staveb a rostlinstvu v celé zahradě, za 

který vděčíme paní Doc. PaedDr. RNDr. Miladě 

Švecové, CSc. Sebrali jsme malé šištičky 

Metasekvoje čínské, obdivovali sochy a renesanční 

sgrafity na severní stěně Míčovny a možná 

nevěříte, že v zahradě rostou na jednom místě i 

bambusy. Paní docentce velmi děkujeme za 

obětavost a výbornou spolupráci nejen při této 

návštěvě. 

 



Beach Help Cup 2022 

 

Letošní ročník Beach Help Cup byl pro nás velkým 

zážitkem. Náš Domova si vybraly týmy, které 

hrály s plným nasazením a i když se něco 

nepovedlo, velmi děkujeme za jejich úsilí a chuť za 

nás bojovat. Podařilo se obsadit 6. a 13. místo, což 

v konkurenci, která byla silná, je velkým 

vítězstvím. Pro náš Domov vybojovali 2,5 % 

z celkového výtěžku turnaje.  

 

 

 
 



Ukončení grilovací sezóny 

 

 
 

Poslední grilování, ale prosím nelekejte se, 

poslední jenom pro letošní letní sezonu! Bylo 22. 

září odpoledne. A jako bychom se už letos venku 

nacestovali dost, počasí nám tentokrát vystavilo 

stopku a všichni museli do vnitřního sálu. Avšak 

gril vždy rozpalujeme venku a tak se toho dne 

nosily dobroty z atria. Trochu výjimečně to byly 

skutečné špekáčky a trochu výjimečně se do 

kelímků točila dvanáctka místo jedenáctky. Ale 

jinak jsme se drželi tradice. Určitě na ní z jara opět 



navážeme a doufám, že se zase sejdeme ve 

venkovním areálu. A kdo chce, tak si prosím 

zapište: čtvrtek 27. 4. 2023 první grilování nové 

sezóny! Srdečně zveme již teď, všem velké díky.  

 

         Martin Průcha 

 

 

 

 
 

 

 



Kulturněhistorický cyklus věnovaný státním 

svátkům České republiky 

 

28. září - Den české státnosti 

 

aneb sejdeme se "na václaváku nahoře pod 

vocasem " 

 

Často používaný zlidovělý frazém nejen 

Pražáků v podtitulku našeho článku příhodně 

vyjadřuje blízký vztah českého národa ke svému 

zemskému patronovi, sv. Václavovi, jehož 

jezdecká plastika sochaře Josefa Václava 

Myslbeka se stala orientačním bodem jak 

domácího obyvatelstva, tak turistů. Tento fakt jen 

posiluje právoplatnost umístění Dne české státnosti 

v kalendáři ve stejnou chvíli, kdy všichni 

Václavové, Vaškové, Vencové, Vášové, Vašíci 

apod. slaví svůj svátek. 

Ač je svatováclavská tradice kontinuálně 

nejstarší českou historickou tradicí, neboť již od 

10. století se kníže Václav stal středověkým 

„věčným panovníkem“ Čech, ochráncem českého 

státu na nebesích, později i symbolem českého 

bojovníka (svatováclavské kopí bývalo neseno do 

boje v čele českých vojsk), samotný současný 

státní svátek 28. září patří k těm nejmladším - 



vyhlášení dne státním svátkem bylo navrženo na 

základě usnesení výboru pro vědu, vzdělání, 

kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České 

republiky z 24. března 2000. 

Nejprve se ale vraťme o více než 1000 let v 

čase zpět, konkrétně do dne 28. září 935 (935 - 

zvláště podle historika Dušana Třeštíka; někdy 

uváděn i rok 929 zvláště podle historika Josefa 

Pekaře) do Staré Boleslavi. Ráno, ještě před 

rozedněním, se přemyslovský kníže Václav vydal 

na ranní pobožnost ke kostelu svatého Kosmy a 

Damiána a právě v tuto chvíli ho napadl jeho 

mladší bratr Boleslav, který nesouhlasil s 

Václavovou zahraniční politikou a sám se chtěl 

chopit moci. Boleslavovi družiníci pak knížete 

Václava zabili přímo před kostelními dveřmi. 

Václavovo tělo bylo v kostele svatého Kosmy a 

Damiána uloženo 3 roky, poté bylo přeneseno do 

baziliky svatého Víta.  

V tento zavrženíhodný okamžik zemřel 

přemyslovský kníže Václav a současně se začal 

rodit svatý Václav; k tomu podle církevních 

zvyklostí a legendistiky potřebné zázraky se měly 

začít dít bezprostředně po atentátu na českého 

knížete -  Václavova krev na místě činu byla umyta 

a utřena, ale druhý den byla stěna i zem znovu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pobo%C5%BEnost


potřísněna krví - o dalších podivuhodných 

událostech ve spojení s posmrtným působením 

knížete Václava nás pak spravuje hlavně 

Kristiánova legenda. 

Neméně důležité pro kanonizování knížete 

Václava bylo ale i jeho konání během jeho života 

pozemského - podle legend měl skutečně mnoho 

ctností potřebných k prohlášení za svatého – kácel 

šibenice a mučírny, utěšoval sirotky a vdovy, sytil 

hladové, pohřbíval mrtvé, ukazoval bloudícím 

cestu pravdy; z politickohistorického 

hlediska dokázal zachovat suverenitu českého státu 

a založil rotundu svatého Víta. Tím nejdůležitějším 

co ale českému lidu dokázal na rozdíl od svého 

bratra Boleslava zajistit, byla na tehdejší pohnuté 

poměry opravdu velká porce míru a klidu  v zemi.  

Ne nadarmo je na horním obvodu podstavce 

jeho nejznámější sochy z kamene vystupující 

bronzový nápis SVATÝ VÁCLAVE VÉVODO 

ČESKÉ ZEMĚ KNÍŽE NÁŠ NEDEJ ZAHYNOUTI 

NÁM I BUDOUCÍM. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rotunda_svat%C3%A9ho_V%C3%ADta
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Pavel Pilík 

https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/408/nln-nakladatelstvi-lidove-noviny/


Koncert Vokal-klubu 

 

V sobotu 24. září odpoledne k nám zavítalo téměř 

třicet členů Vocal-klubu pod vedením sbormistra 

Pavla Menharta.  Vocal-klub je jedním z klubů 

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 

(SONS), jejíž členové, zpěvačky a zpěváci, tvoří 

v rámci klubu jedinečný pěvecký sbor.  Právě tento 

sbor u nás vystoupil s velmi pěkným koncertem. A 

věřte, že 30 hlasů za doprovodu piana, nebo také 

sólové flétny, už se v našem sále pěkně ozve. 

Repertoár sboru je široký a tak jsme si mohli 

poslechnout skladby z pera klasických autorů, ale 

také lidové písničky, kdy jsme si mohli zazpívat 

společně. A nálada byla opět uvolněná, nejen 

přičiněním humoru pana sbormistra, a návštěva u 

nás byla jako doma. Zpěváci k nám docestovali 

doslova z celé republiky, protože organizace 

působí na celém území státu a její členové bývají i 

z daleka. Koncert navštívilo také vedení 

organizace, pan prezident SONS Mgr. Luboš Zajíc 

a výkonná ředitelka paní Mgr. Veronika Pokorná a 

další spolupracující členové. Zájem všech o náš 

domov byl veliký a kdo měl čas, rád absolvoval 

prohlídku domova, kterou jsme si pro ně spolu 

s malým občerstvením připravili. Dobroty den 

předtím nachystala naše oddělení a tak jsme se 



zpěvákům za krásný zážitek také sami odvděčili. 

Za obětavost všem děkujeme a budeme velmi rádi 

za další spolupráci jak s Vocal-klubem, tak i za 

další možnosti kultury prostřednictvím organizace 

SONS. 

 

         Martin Průcha 

 

 

 

 
 

 

 



Tyfloart 2022 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

ČR, z. s. pořádá již od roku 1993 přehlídku 

zájmové umělecké činnosti zrakově postižených 

umělců Tyfloart. Zde se prezentují nevidomí a 

slabozrací  hudebníci, divadelníci, výtvarníci, 

rukodělci, recitátoři a další lidoví umělci se 

zrakovým postižením. Hlavní myšlenkou festivalu 

je, jak uvádí SONS na svém portálu, vzájemné 

předávání svých dovedností a schopností bez 

ohledu na věk, vzdělání a zdravotní postižení.  

Letos se ve dnech 29. – 2. 10. uskutečnil již 29. 

ročník celostátního festivalu ve Vsetíně. 

Vystupovali zde amatérští umělci v různých 

kategoriích a Palata se již podruhé jednoho dne 

zúčastnila.  

Spolu s Martou Váchovou (přímá péče odd. C) 

jsme prezentovaly obrazy paní Evy Bartákové, 

které měly obrovský úspěch. Šlo o obrazy z cyklu 

„Praštěný vobrázky“, které paní Eva malovala 

technikou zapuštěných anilinových barev do 

klovatiny doplněné o hmatovou konturu. Dále byly 

vystavovány obrazy pana Jiřího Synáka, které pod 

mým vedením vytvořil technikou Braillova písma 

na Pichtově stroji. Tématicky jsme se zaměřili na 

souhvězdí, dopravní prostředky, vesničku a 



obličeje. Všechny obrazy a popisky byly doplněny 

Braillovým písmem, aby si nevidomí mohli přečíst 

veškeré informace o autorech a jejich dílech. 

Nevidomí návštěvníci se pro obrazy tak nadchli, že 

se tvořily u vystavovaných děl zástupy. Dokonce si 

i naše obrazy prohlížela nevidomá slečna ze 

Slovenska, která si díla i popisky velmi 

pochvalovala. 

Poslední zajímavostí byly ergoterapeutické panely, 

které slouží v našem ergoterapeutickém koutku na 

oddělení C pro trénování rozsahů pohybu horních 

končetin, svalové síly a úchopů. I tam si 

návštěvníci nadšeně zkoušeli svou jemnou 

motoriku a předháněli se, kdo zvládne víc úkonů. 

Nechyběla ani regionální vsetínská televize, která 

naše díla natáčela. 

Na závěr jsem přednášela návštěvníkům o 

arteterapeutické a ergoterapeutické péči u nás 

v Palatě. Velkým poděkováním byl potlesk všech 

zúčastněných, který nás velmi potěšil. 

Tímto příspěvkem a fotografiemi bychom vám 

s Martou chtěly přenést alespoň kousek nádherné 

přátelské atmosféry z festivalu spojené s krásou 

lidové umělecké tvorby. 

              Lenka Hrůzová 



         
Ukázky z ergoterapie, arteterapie                Výklad k ergoterapeutickému panelu 

 

    
Četba Braillova písma nevidomé slečny  Ukázka z tvorby paní Evy Bartákové 

 



             
    Ergoterapeutické panely 

 

      
Výklad použité techniky malby                             trénink jemné motoriky u pána                            

paní Bartákové                                                         s ochrnutou horní končetinou 

 


