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Eva Krbcová – Podzim 

 

Podzimní večer nad Palatou se sklání 

usychá tráva na loukách a stráních 

zvonečky létu na rozloučenou zvoní 

astry a jiřiny už podzimem voní 

stromy a keře barvami hrají 

do teplých krajin ptáci odlétají 

i léto už odešlo zadními vrátky 

aby se vrátilo za čas krátký 

slunce se více za mraky schovává 

vždyť už je podzim a rána chladná a mlhavá 

na naší vinici víno už dozrálo 

aby nás dobrou skleničkou zahřálo 

a když k té skleničce zazpívá sluníčko 

písnička zahřeje i naše srdíčko 

 
 

 



Na podzim je vždy vhodná doba pro kulturní akce 

v našem sále a mezi ně patří také milá setkání se 

známými osobnostmi. Navazujeme na podobná 

setkání z počátku roku při besedách moderovaných 

Jakubem Horváthem. Tentokrát nás s tímto 

pořadem navštívil pan Jiří Krampol. Od první 

minuty se všichni v sále smáli, protože hned první 

slova zazněla na téma stáří. A o tom už všichni 

zúčastnění něco vědí… Velice zajímavé bylo také 

vyprávění o natáčení v cizině za minulého režimu, 

které se prý díky převratu v původně zamýšlené 

destinaci africké republiky muselo přesunout do 

pouští Karakum a Kyzylkum. Tyto zážitky tenkrát 

bohužel nebyly zrovna dobré. Výborné vzpomínky 

má pan Krampol naopak na herecké kolegy. Těch 

byla celá řada. Jak by ne, když statistika připisuje 

panu Krampolovi za více než padesátiletou kariéru 

více než 70 filmů. K tomu navíc práci na dabingu a 

přes 400 dílů Nikdo není dokonalý a další pod 

titulem Nikdo není perfektní. Nezapomínejme také 

na divadlo Semafor. Všechna čest! Skvělá hodinka 

vyprávění s humorem, který je panu Krampolovi 

prostě vlastní, opět rychle uběhla. Jako vždy při 

dobré zábavě. Děkujeme velmi. 

         Martin Průcha 
 

 

 

 



Sbor Sluníčko 

 

Sluníčko, sbor našich klientů, se schází 

k pravidelným vystoupením před posluchači v naší 

kulturní místnosti čtyřikrát do roka. Každý takový 

koncert je vždy věnován nadcházejícímu ročnímu 

období. Sbor zpívá písničky, které se k tomu váží, 

či připomínají některé obyčeje těchto částí roku. 

Dnes jsme si zazpívali mimo jiné o posvícení, nebo 

také, jak říkají na Moravě, hodech. Zkrátka 

barevný podzim už je tady.  

         Martin Průcha 

 

 
 

 
 



Listopad 
 

Náš starý dobrý kalendář 

nám odkryl jedno okénko. 

 

A pravil „Lidičky, je tu zase listopad,  

nejkrásnější malíř přírody!“. 

 

Nyní si odpočine pár měsíců, 

než znovu obleče svůj nový plášť. 

 

To bude na jaře, kdy na zahradě 

se rozvine krásné kvítí 

a budou zase květy obalené. 

 

A my všichni z Palaty se těšíme na odpoledne,  

vidět ten krásný zahradní svět. 

Po každé je radost na něj pohledět. 

 

Jindřiška 

 

 

 

 



Kulturněhistorický cyklus věnovaný státním 

svátkům České republiky 

 

17. listopad nejen v českých dějinách 

 

Toto datum patří v naší zemi mezi nejčastěji 

připomínané a váže se hned ke dvěma rokům, a to 

1939 a 1989, které se nesmazatelně vepsaly do 

historie, a to nejen české.  

17. listopadu 1939 již bývalé Československo 

neexistovalo, místo něj Češi žili v nedávno 

zřízeném Protektorátu Čechy a Morava, který byl 

podřízen hitlerovskému Německu. Vlna odporu 

proti německému fašistickému režimu, která se v 

českém národě rozšířila, vyvrcholila masovými 

demonstracemi 28. října 1939, tedy na 21. výročí 

vzniku Československa. V Praze byl při srážkách 

demonstrantů s okupační mocí zastřelen dělník 

Václav Sedláček a smrtelně zraněn student 

medicíny Jan Opletal, jehož pohřeb konaný 15. 

listopadu se zároveň stal protestem proti 

okupačnímu režimu. V reakci na tyto události 

nechal Hitler 17. listopadu 1939 uzavřít české 

vysoké školy, bez soudu bylo popraveno 9 

studentských předáků a na 1200 vysokoškolských 

studentů bylo odvlečeno do koncentračního tábora. 



17. listopad se pak stal pod vlivem těchto událostí 

Mezinárodním dnem studenstva. 

17. listopad 1989 je datum, které je v českém 

prostředí nejvíce spojováno s počátkem procesu, 

pro který se později vžilo označení sametová 

revoluce. Toto období revolučních změn, 

odstartované událostmi 17. listopadu a končící 29. 

prosincem 1989, vedlo ke konci socialistického 

režimu v Československu a přeměně politického 

zřízení na demokratické principy. 

Československo bylo od roku 1948 součástí 

zemí tzv. východního bloku (socialistického), 

v jehož čele stál Sovětský svaz. Socialistické 

zřízení v těchto zemích se ale v roce 1989 začalo 

hroutit. V Československu nesouhlas se 

socialistickým režimem vyvrcholil právě 

v listopadu. 

Na 17. listopad 1989 byla studenty 

naplánována pietní akce k 50. výročí uzavření 

českých vysokých škol nacisty a uctění památky 

Jana Opletala. Pietní průvod se v odpoledních 

hodinách vydal z Albertova na Vyšehrad ke hrobu 

Karla Hynka Máchy (původně mělo být cílem 

trasy Václavské náměstí – to ale nebylo povoleno). 

Na Vyšehradě se postupně sešlo přibližně 10 000 

lidí, kteří svou účastí zároveň dávali najevo 

nesouhlas s tehdejší společenskou situací. Po 



ukončení oficiální části demonstrace se dav vydal 

směrem na Karlovo náměstí. Průvod demonstrantů 

se pak po nábřeží Vltavy dostal až na Národní třídu 

a pokračoval směrem na Václavské náměstí. 

Složky Sboru národní bezpečnosti (SNB)však 

měly rozkaz zabránit průvodu cestě na Hrad či na 

Václavské náměstí. 

Přibližně 10 000 demonstrantů uzavřely z obou 

stran policejní kordony. Demonstrující pokračovali 

v pokojné a nenásilné demonstraci za provolávání 

hesel jako Máme holé ruce. 

Složky SNB však po nějaké době začaly 

demonstranty surově bít obušky. Demonstrace tak 

byla násilně rozptýlena a někteří účastníci byli 

následně zatčeni.  

Tvrdý zásah složek SNB proti mladým lidem 

pohnul celou společností, která následnými 

stávkami a demonstracemi dala najevo nesouhlas 

s pokračováním socialistického režimu. 

Již 24. listopadu odstoupilo dosavadní vedení 

komunistické strany. 7. prosince rezignovala 

federální vláda a 10. prosince přijal poslední 

socialistický prezident Gustáv Husák slib nové 

vlády a sám abdikoval.  

29. prosince se stal prezidentem spisovatel a 

disident Václav Havel a volby konané v roce 1990 

vyhrálo v Čechách s drtivou převahou Občanské 



fórum (politické hnutí odmítající socialistický 

režim) a na Slovensku Verejnosť proti násiliu. 

 

Použitá literatura: 

Durman, K. Útěk od praporů. Praha: Karolinum, 

1998. 
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          Pavel Pilík 
 
 

 



Pletení z pedigu 

 

Do Vánoc již nezbývá mnoho času, proto se 

někteří naši zruční klienti – s podporou 

aktivizačních pracovnic – vrhli do pletení košíků 

s vánoční tematikou. Většina z nich poslouží jako 

dárky svým nejbližším, nebo vyzdobí prostory 

Palaty. 

 

 

 
 

 

 

 



Ty-já-tr 

 

V sobotu 19. listopadu u nás vystoupil divadelní 

spolek Ty-já-tr u ZUŠ Praha 7, který pod vedením 

Radky Tesárkové vystoupil s hrou „Lentilka pro 

dědu Edu“, podle knížky Ivony Březinové.  Děti 

také zarecitovaly několik básniček a na závěr si 

všichni zazpívali oblíbené lidové písničky. Pořad 

se všem moc líbil. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Čínský čajový obřad – očima laika  

Čajová kultura je významnou součástí čínského 

kulturního dědictví. Čaj se po dlouhá staletí pil v 

buddhistických klášterech. Nad šálkem kvalitního 

čaje filozofovali a skládali verše čínští učenci. 

Nejkvalitnější čaje byly určeny k pití na císařském 

dvoře. Dnes čaj pijí všechny společenské vrstvy od 

těch nejnižších v lidových čajovnách městských 

parků až po elitu v luxusních čajovnách, kde za 

kvalitní čaj platí zlatem. Na počátku stálo úsilí a 

pozornost při přípravě čaje a následně jeho pití 

s pokorou. Čajový obřad tak vznikl především jako 

výsledek respektování a vzdávání svých díků 

přírodě. Co se vlastně pod pojmem čajový obřad 

skrývá? Jedná se ve své podstatě o setkání hostů 

pozvaných na čaj, kdy hostitel připraví a podává 

čaj přímo před hosty. Ti ho vypijí. Mohou při tom 

dostat lehký pokrm, nebo zákusek. Tato zdánlivě 

jednoduchá věc může ale být, jak určitě tušíte, 

rozvinuta do mnoha podob. Navíc může mít a také 

má hlubší filozofický rozměr. Každé setkání při 

čaji má pro hostitele i hosta svůj význam. Je a má 

být jedinečným zážitkem. Je to také forma, jak 

vyjádřit to, co si vzájemně hostitel a host chtějí 

sdělit… První zmínky o provádění tradičního 

čajového obřadu se nám dochovaly z dynastie 

Tchang, která vládla v letech 618-907. Čajový 



obřad se stal velice populární díky muži Liu Yu 

(čti Lu Ju). Tento mudrc (žil 733-804) je stále 

uctíván lidmi Číny jako jeden ze tří čajových 

božstev Cha Šan. Jako dítě byl Liu Yu adoptován a 

vychováván mnichy z budhistického kláštera 

Lungai. Byl cvičen, aby psal znaky, meditoval, četl 

a studoval tak, aby v budoucnu vedl čajový obřad. 

Ve věku dvanácti let utekl s potulnými umělci a 

hodně cestoval. Celý život se však věnoval studiu 

čaje a sbírání zkušeností o něm, jak svých, tak i od 

jiných lidí. Od 21 let se stal poustevníkem a usadil 

se v horách Bas-Shan. Tam začal psát třídílné dílo 

nazvané "Kanyon čaje", které dokončil roku 778. 

Liu Yu poskytl mnoho poznatků jak čaj pěstovat, 

připravovat, podávat a pít. Také popsal čínský 

čajový obřad, který zahrnoval 27 položek. Kromě 

toho mudrc nalezl téměř 7 tisíc znaků. Později bylo 

jeho dílo přeloženo do mnoha jazyků. V pojednání 

Č´a Čing popsal metodu přípravy čaje, jíž se do 

jisté míry stále podobá i dnešní metoda podávání 

čaje při čajových shromážděních pod širým nebem. 

Když byly čajové lístky otrhány, vrstvily se, 

tvarovaly a lisovaly do formy a potom sušily tak, 

že vytvářely tvrdou hmotu, podobající se cihle. Při 

přípravě nápoje se cihla vystavila žáru a rozdělila 

nad ohněm. Rozdrtila se v hmoždíři a pak se 

v konvici smíchala s horkou vodou. Odvar se 



popíjel, když se lístky v konvici usadily…  Takové 

lisované čajové lístky v různých formách se 

mimochodem i dnes prodávají, např. ve tvaru 

podobném větším koláčům. Tato, řekněme hmota, 

je skutečně tvrdá a musí se před přípravou silou 

odlomit… Zlatý čajový věk nastal v období od 

roku 960 do roku 1279, kdy byl čaj obzvláště 

populární. Bylo to období, kdy zemi vládla 

dynastie Song. Došlo ke změnám metod výroby 

čaje a jeho podávání a to zejména v souvislosti s 

vývojem keramiky. Později, v období 1368-1644, 

kdy vládla dynastie Ming, byly vyrobeny i 

žáruvzdorné keramické čajníky. Nádobí a ostatní 

potřeby hrají při provedení obřadu obrovskou roli. 

Symbolizují tradici a bývají životně spjaty 

s majitelem, s hostitelem. Tradiční čajový obřad se 

nazývá též Gong Fu Cha. Gong Fu v překladu 

znamená „příprava s námahou a úsilím“. V tomto 

případě se čaj připravoval pomocí malé konvice ze 

zishy (jarní jíl). Její objem byl jen 150 ml. Tradice 

Gong Fu Cha je považována za předchůdce všech 

dalších rituálů, které se rozšířily po celém světě. K 

nezbytnému vybavení patří čajové moře. To je 

podnos jako nádoba nahoře s mřížkou, na níž stojí 

vše ostatní nádobí a dovnitř které se přes mřížku 

slévá nepotřebná voda a čaj. Dále čajová konvička 

udržující teplo, misky na pití, vysoké čichací šálky 



stejného objemu jako misky a čajové propriety – 

lopatka, trychtýř a pinzeta. K dalšímu náčiní, 

kterým můžete svůj obřad vylepšit, patří sléváček, 

čajová soška, prezentační miska zvaná Cha-He, 

čajová utěrka a štěteček. Jeden z postupů přípravy 

čaje stylem Gong Fu Cha praví nejprve nalít do 

prázdné konvičky, misek i čichacích šálků 

samotnou vřelou vodu a vylít do čajového moře. 

To je forma rituálu očisty i předehřátí nádobí.  Poté 

nasypeme lístky čaje na prezentační misku a spolu 

s pinzetou ji předáme hostům, aby si je mohli 

prohlédnout. Následně lístky přesypeme do 

konvičky, maximálně do 1/3 objemu a to pomocí 

čajové lopatky nebo pinzety, dle zvoleného druhu 

čaje. Velká lopatka je na velké čajové lístky, 

naopak malá na jemné a menší lístky. Pokud jsme 

si zvolili malou čajovou konvičku, pomůže nám 

čajový trychtýř. Čaj zalijeme převařenou vodou tak 

do poloviny konvičky. Teplotu vody určuje 

samozřejmě použitý čaj. Po krátké chvíli, max. 30 

sekund, opět vylijeme. Tento první nálev se podle 

tradic nepije. Je to rituál očisty čaje a navození 

vjemu vůně. Potom již přichází první pravý nálev 

vodou do poloviny konvičky. Čaj louhujeme cca 

jednu minutu. Následně ho slijeme do sléváčku, 

odkud jej nejdříve můžeme nalít do čichacích 

šálků. Ty se přiklopí miskami, obrátí vzhůru a při 



stejném objemu čaj naplní misky. Z nyní 

prázdných čichacích šálků si nejprve vychutnáme 

jeho vůni a následně z misek jeho chuť. Poté již čaj 

ze sléváčku rozlijeme do větších misek k popíjení. 

Pokud nemáme sléváček a lijeme rovnou do misek, 

snažíme se ideálně docílit stejné chuti v každé 

misce tím, že naléváme s krouživým pohybem 

konvičky. Další nálevy opakujeme stejnou 

metodou, pouze doba louhování se s každým 

nálevem prodlužuje, např. o 10 vteřin. Pokaždé 

můžeme trochu z nálevu obětovat politím čajové 

sošky, kde se štětečkem nálev roztírá. Tím na ní 

časem docílíme čajové patiny. Na konci čajového 

obřadu vyprázdníme konvičku od čajových lístků, 

které si můžeme prohlédnout a opláchneme 

všechno nádobí horkou vodou. Nejčastěji se 

používají zelené čaje oolongy a Pu Erhy, jsou to 

vícenálevové čaje s bohatým chuťovým a vonným 

spektrem. Celý čajový obřad je prováděn v duchu 

harmonie se sebou samým a s celým vesmírem. Při 

tomto obřadu byste se měli naučit relaxovat, 

myslet pozitivně a naučit se pokoře a snaze. 

Pokora a snaha je pro Číňany důležitou složkou 

jejich života. Pro navození takové atmosféry by 

měl čajový obřad probíhat na klidném a tichém 

místě. Technika při obřadu by měla ukazovat na 

velkou snahu a úsilí, které jsou velmi důležité. 



Také výběr čaje a vody pro obřad je velmi 

důležitý. Z obojího musíte cítit kvalitu. V Číně je 

spousta tradic požívání čaje. Některé z nich se však 

obvykle provádějí při zvláštních příležitostech. 

Symbolizují je již názvy, jako například: "Rodinné 

setkání", kdy se dospělé děti setkávají s rodiči při 

čaji v restauraci, zřídkakdy doma. Nebo název: 

"Omlouvám se", kdy se nalévá šálek čaje osobě, 

které se chtějí omluvit. Nebo "Vděčnost starším na 

svatbě", kdy nevěsta a ženich dávají šálek čaje 

svým rodičům na znamení úcty. Rodiče potom 

dávají nevěstě a ženichovi červenou obálku jako 

symbol štěstí. Dalším čajovým obřadem na svatbě 

je "Rodinné shromáždění", který propaguje 

známost novomanželských rodin.     

 

M.Průcha 

 

 

Zdroje: https://cz.ezo.tv/meditace/cinsky-tradicni-

cajovy-obrad.html 
https://www.konfucius-vsfs.cz/kulturni-workshopy-a-prednasky/cinsky-cajovy-obrad/ 

https://cs.puntomarinero.com/chinese-tea-ceremony-the-story/ 

https://www.oriental.cz/a/cinsky-cajovy-ritual-gong-fu-cha-a-jeho-provedeni 
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Vánoční výzdoba 

  

Na vánoční výzdobě se podíleli klienti i 

zaměstnanci, abychom první adventní neděli mohli 

oslavit již s vánoční výzdobou. Za krásnou vánoční 

výzdobu všem děkujeme. 

 

 

 

 
 

 

 



Mikulášská 

 

Mikuláše s andělíčkem poslalo nám nebe 

aby jednoho pekelníka vzali mezi sebe 

My se čerta nebojíme my ho rádi máme 

běhá s námi po Palatě 

a tak ho dobře známe 

Do pekla nás neodnesl 

my jsme hodní byli 

a tak nám anděl s Mikulášem dárky nadělili 

My jim za ně děkujeme a budem se těšit zas 

že k nám za rok o adventu 

přijdou opět mezi nás. 

 

         Eva Krbcová 

 



Rozsvícení vánočního stromu 

28. prosince jsme rozsvítili vánoční stromy na 

Palatě. Byl to stromek ve vestibulu domova a jeden 

velký před Palatou v zahradě. S vánočními 

koledami a písněmi z muzikálů nám přišla zazpívat 

zpěvačka Magda Malá. Společně s ní jsme 

stromečky rozsvítili a zahájili adventní čas, který 

jako tradičně bude na Palatě v duchu kulturních a 

společenských akcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Den Palaty 

Oslava založení Palaty, takzvaný Den Palaty, se 

konala 24. listopadu 2022. Po letech, kdy nám 

pandemie Covidu zabránila tuto každoroční 

podzimní oslavu uskutečnit, jsme se odpoledne 

rádi opět sešli v naší velké místnosti. S chutí si 

poslechli nejprve písničky našeho sboru Sluníčko. 

A muzikálovými i jinými hity hned pokračovala 

Pražská čtyřka. Slyšet tento kvartet zpěváků pod 

vedením pana Broniše je jedinečný kulturní 

zážitek. Po přestávce věnované občerstvení 

pokračovala zábava tancem i poslechem u dalších 

nestárnoucích melodií a to v podání Honzy Jareše 

s doprovodem na kontrabas a bicí. Honzovo Trio 

bavilo celý sál až do pozdějších hodin. Tak jsme 

vesele oslavili letošní 129. výročí založení našeho 

Domova a udrželi tak tuto milou tradici. Za rok 

opět nashledanou!       Martin Průcha 

          

 



Příprava na vánoce je v plném proudu. Na všech 

úsecích pečeme vánoční cukroví, zpíváme koledy a 

ladíme se do vánoční atmosféry. 

 



 
 

 



7. prosince v Domově Palata zazněla Česká mše 

vánoční od Jakuba Jana Ryby v podání studentů 

SOŠ pedagogické a Gymnázia Evropská. Mši 

zpívalo 80 studentů a doprovázelo je  12 

muzikantů. K nám na Palatu přišla jen část tohoto 

velkého uskupení, protože běžně vystupuje cca 200 

studentů. Děkujeme za tento překrásný zážitek a 

těšíme se na další setkání.   

 

 

  

 



 
 

 

Milí klienti, zaměstnanci, přátelé a příznivci 

našeho domova. Za redakci časopisu Zpravodaj 

vám přeji krásné prožití vánočních svátků. Ať je 

tento čas naplněn radostí, láskou, klidem a 

pohodou. A toto vše ať se přenese i do nového 

roku 2023, kdy si všichni připomeneme již 130. 

výročí založení našeho Domova Palata.  

Přeji nám všem, abychom celý rok 2023 byli 

hlavně zdraví a plni energie na oslavy tohoto 

krásného výročí. 

         Eva Průchová 

 

 


