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Cyklus besed o historii Palaty, které se konaly
ke 120. výročí otevření Domova Palata - 8.
beseda „Mise řádových sester“
Ve druhé polovině dvacátých let se čím dál častěji
opakovaly požadavky na zvýšení životního
standardu obyvatel Palaty. Rostlo napětí mezi
ústavním personálem, objevovaly se zásadní
výhrady proti dosud ještě platnému c. a k.
domácímu řádu. Napjatá situace vyžadovala od
vedení
energické
a
trvalé
řešení.
18. dubna 1929 podepsal předseda direktoria
Urbanec smlouvu o „obstarávání domácnosti a
opatrování“
se
sestrami
z
Kongregace
dominikánek v Olomoucí-Řepčíně. Očekával
podstatné
„zlepšení
péče
a
dosažení
hospodárnějšího provozu“. Trpělivost, mírnost, ale
také důslednost a zásadovost sester měla přispět k
uklidnění poměrů a k nastolení pořádku.
Když na jaře téhož roku přijelo na Palatu prvních
šest sester, přepadala je beznaděj. Krutá zima po
sobě zanechala mrtvé pahýly stromů a
zdevastovanou zahradu. Další dojmy nebyly o
mnoho lepší – „všeobecně panující nespokojenost,
pustota v duších, rozháranost v nejvyšším stupni
jak u chovanců, tak u služebných, nepořádek v
domě,…“, tak o tom napsaly v kronice.
Pod vedením energické převorky Prokopie

Stejskalové se poměry měnily poznenáhlu. Sestry
se setkávaly s odmítáním a nesnášenlivostí.
Konfliktní situace řešily však vždycky domluvou a
smírně, i v kritických situacích zachovávaly klid.
A hlavně plnily beze zbytku své pečovatelské
povinnosti.
Z jejich podnětu byl zaveden nový domácí řád,
jehož zásady, normy a předpisy vyplývaly „z úcty
jednoho k druhému“ a „řídily se přirozeným
zákonem slušnosti“. Ubytování v ložnicích po
dvaceti až pětadvaceti vyžadovalo například zákaz
„příliš hlasitého mluvení, hašteření, vyjadřování
odporu proti nařízením správy ústavu, rušení
spolubydlících“, zakazovaly se hádky náboženské
a národnostní a také „hlučné chování nebo
prozpěvování
na
chodbách“.
Sestry prosadily i nápravu pokažených vztahů mezi
ženami a muži. Jejich nekompromisní požadavky
budou ovšem svědci rozvolněné erotiky posledních
padesáti let považovat za poněkud komické.
Například: „Styk mezi mužským a ženským
oddělením jest přísně zapovězen a jest dovolen
pouze před průčelím budovy, a to jen od 8-12 v
poledne a odpoledne do stmívání,…“. Společné
vycházky po zahradě nebo za její bránu jsou
naprosto vyloučeny v kteroukoli denní i noční
hodinu, stejně jako návštěvy na pokojích, byť šlo o

návštěvu nemocného. Dokonce i četba z novin a
časopisů, za Francisca Josephina oddělená
národnostně, může se nyní odbývat jen zvlášť pro
pohlaví
mužské
a
ženské.
Nicméně účel podle všeho světil prostředky a
přísný řád fungoval. Neustálé připomínání a
kontrola přinášela prý ovoce. Vlídným nabádáním
byly sestry navíc podporovány i dobovými
autoritami - při několikeré návštěvě například
pražským arcibiskupem Kaplanem nebo Msgre
Celstinem Pastorem, který ale u chovanců proslul
spíš svým olbřímým darem 1460 lahví piva, i když
nevíme, zda šlo o lahve litrové, půllitrové nebo
ještě
menší.
Nicméně „vyčerpávající práce byla provázena
požehnáním a polepšením většiny chovanců“,
konstatuje kronikářka a dokládá to konkrétním
příkladem vojáka, který přišel za války o zrak, ale i
o víru, nesmírně trpěl, neustále proklínal celý svět
a chtěl dokonce skončit sebevraždou. Pochopení,
ohleduplnost a milosrdné zacházení ho časem zcela
proměnilo. Prchlivý a nesnášenlivý nevěrec
nakonec odešel smířen s Bohem s lidmi.
Po
několika
následujících
letech
klidu,
spokojenosti a prosperity se vše na Palatě téměř
přes noc převrátilo v opak. Situace po Mnichovu
na podzim 1938 a po patnáctém březnu 1939

postavila sestry před téměř neřešitelný úkol.
Dopisem protektorátního Zemského úřadu z 15.
července 1940 se neodvolatelně přikazuje do šesti
týdnů vyklidit Palatu pro internát národních
německých
vychovatelek
(Volkspflegerinner
Seminar)
pod
záštitou
NSDAP.
Nová matka představená Fulgencie Nehybová,
která po smrti výkonného ředitele Markupa musela
převzít odpovědnost za veškerý provoz ústav, byla
nucena vystěhovat obyvatele s veškerým
mobiliářem do nouzových prostor na druhém konci
Prahy, do letních pavilonů Klarova ústavu v Krči.
Přestože se do nového domova vešly jen postele,
kuchyňský sporák a nezbytné nádobí a ostatní
skončilo, doslova skončilo, v okolních stodolách,
ústav v exilu začal, k údivu všech, brzy zas
fungovat. Úklid, stravování, praní prádla, vytápění
a vše ostatní zvládaly s největším vypětím sestry
s několika
pomocnicemi.
Když už se zdálo, že ve stísněném, ale snesitelném
provizoriu se nevidomí starci a stařenky dočkají
konce války, přišla další Jobova zvěst. Na podzim
roku 1943 byl jejich dočasný byt zabrán pro lazaret
německých vojáků. Nastalo další trmácení,
tentokrát do přeplněných pokojů a chodeb ústavu
Pod
Bruskou.
Všechna rizika bolavého přesunu nesly na svých

bedrech zase sestry, především matka Fulgencie.
Ten, kdo tuší, v jak obrovském stresu se ocitá
nevidomý člověk, zvlášť ve vysokém věku, je-li
vytržen z prostředí, v němž se už zorientoval, ten
chápe. Své svěřence chránila, jak jen mohla.
Utěšovala, udržovala je v naději, některé dokonce
zachránila před sebevraždou. Nakonec je dovedla
na místo, kde mohli přežít, ale sama tu křížovou
cestu nepřežila. Unavená, vysílená, stíhaná
těžkými depresemi, nestačila ani ulehnout.
Oslabený organismus neodolal nákaze obrny.
Tragický odchod matky Fulgencie na podzim
1943, kdy jí bylo čtyřicet a Palatě padesát, mnozí
považovali
za
symbolický.
Dobří lidé odcházejí, ale nejsou zapomenuti, na
toto téma vznikla řada upřímných, naivně
poetických vyznání úcty a lásky, psaných
Braillovým písmem. Chovanka Eliška Hořejší
napsala v Žalozpěvu k 18. říjnu: „Byla nám vším,
každému podávala pomocnou ruku...uměla
pohladit. Neznala oddechu ani odpočinku. Ale nám
by
snesla
modré
z
nebe.“
Chovanec Kašpar Sklenička se vyznal formou
prosté
lidové
písničky
„Proč
jsi
nám odešla,
Matičko
milá,
vždyť jsi k nám ubohým tak dobrá byla.
Klidně
odpočívej
v
tiché
zahradě,

na
malém
hřbitůvku
na
Vyšehradě.“
Už měsíc po Květnu 1945 se obyvatelé Palaty
šťastně vrátili do svého domova. Po nezbytných
opravách a úklidu se díky sestrám rychle zabydleli.
Záměry úředníků státní správy, tentokrát už
domácí, využít jejich krásného domu v klidné
vilové čtvrti k účelům ministerstev, byly
zažehnány a nastalo jedno z poměrně klidných
období. Únorový převrat v roce 1948 a hluk tzv.
zostřeného třídního boje počátku padesátých let
nezasáhl tichou péči sester o obyvatele Palaty
zprvu nijak zvlášť citelně. Sestra Beata vzpomíná
na domáckou atmosféru a přátelské poměry, které
nenarušily ani břeskné budovatelské pochody,
které občas zaznívaly z tlampačů okolního
místního
rozhlasu.
V roce 1957, paradoxně po přejití nejhorších let
politické zvůle, mise dominikánek přece jen
násilně skončila. Snad se zdálo, že to půjde i bez
nich. Ukázalo se, že ne tak docela. O patnáct let
později, v kritické době personální krize, povolává
osvícená ředitelka k záchraně Palaty Šedé sestry z
Řádu sv. Františka. Hned příští rok se ve výroční
zprávě pro nadřízený orgán konstatuje dobovým
úředním jazykem, že „s nástupem kolektivu(!)
řádových sester...“ došlo „ke zkvalitnění na

zdravotním úseku, což se projevilo v péči o
obyvatele“.
Milan Zeman

Přátelství
(vzpomínka na pana Petra Prause)
Věrné přátelství jsme měli
a teď jsem zůstal sám.
Věrně jsme se měli rádi
a byli jsme dobří kamarádi.
Měl jsem dobrého přítelíčka
a on mi odešel do nebíčka.
A snad tam na něj čeká
ta krásná a hezká hvězdička.
Byl jsi přítel a dušička
a já Ti posílám věrného a upřímného andělíčka
a velký pozdrav do nebíčka.
Jiří Javůrek

Palata opět tančila v Kobylisích

18. června 2014 byly dvě taneční skupiny z Palaty
znovu na taneční soutěži Tance vsedě v domově
pro seniory v Kobylisích v Mirovické ulici 19
v Praze 8. Byl to již devátý ročník. Naše účast
byla třetí v pořadí. Palata se představila ve dvou
kategoriích: tance vsedě a volný tanec.
V kategorii tance vsedě bylo vystoupení Domova
Palata na písničky divadla Semafor. Mezi sedícími
tanečnicemi se účastnily i dvě tanečnice na
vozíčku. Druhé vystoupení bylo v kategorii volný

tanec na píseň Pohádka mládí od Karla Vacka.
Letošní přehlídka byla komornější, zúčastnily se
jen čtyři domovy – domov pro seniory z Krče,
Heřmanova Městce, Kobylis a z Palaty, celkem
bylo šest vystoupení. Palata a Kobylisy měly po
dvou družstvech. Účastníci z Palaty byli
nejpočetnější skupinou. Tradičně se po příjezdu
naší skupiny ujala hosteska, letos jí byla Monika
Kambová, DiS., sociální pracovnice domova
Kobylisy v Mirovické ulici. Ta skupinu uvedla do
prostor, kde účastníci z Palaty měli své zázemí a
přichystané občerstvení – chlebíčky, zákusky,
kávu, minerálky.
Při zahájení uvítala všechny ředitelka domova pro
seniory v Mirovické ulici paní Mgr. Zuzana
Steinbauerová a popřála dobrý průběh celé akci.
Vedoucím poroty byl zase baletní mistr
z Národního divadla v Praze PhDr. Petr Veleta.
Program taneční soutěže opět moderovala sociální
pracovnice Eva Horvatovičová.
Jako první vystoupila skupina z Kobylis s tancem
na písničku Heleny Vondráčkové Pátá, pak
následovalo vystoupení seniorů z Palaty se

sestřihem písniček ze Semaforu. Z Krče tančili na
skladbu Andrea Bocelliho Con Te Partiro.
Z Heřmanova Městce využily sestřihu melodií
z ruské filmové pohádky Mrazík. Po vystoupení
Palaty s Pohádkou mládí bylo velmi pěkné
vystoupení kobyliského domova čtyř vozíčkářů
s doprovodem na hudbu ve stylu country i
v country oblečení. Hudebně i choreograficky byla
vystoupení zajímavá a pestrá s pěknými tanečně
pohybovými kreacemi.

V čase před obědem si všichni z Palaty ve svém
zázemí společně zazpívali než byl vydatný a dobrý
oběd (polévka, vepřové maso, bramborový knedlík
a zelí). Po obědě bylo předání diplomů a drobných
dárků. Získat diplom a držet v ruce zlatý pohár
bylo
pro všechny
příjemným zážitkem.
Následovala volná taneční zábava s živou hudbou.
Prostředí zimní zahrady, kde se taneční soutěž
koná, bylo velmi příjemné.
Všichni byli spokojeni a těší se na příští jubilejní
desátý ročník tanců vsedě.
Text a foto Anna Jílková

Kulturní a společenský program na měsíc srpen
5. srpna v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.
7. srpna v 10.00 hodin
Tancování s doktorkou Jílkovou.
7. srpna v 14.00 hodin
Vyhlášení ankety „Srdce na dlani“ s kulturním
programem, který zajišťuje organizátor akce
Magistrát hl. m. Prahy.
12. srpna v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje country
kapela Krišpín.
13. srpna v 8.50 hodin
Konference pro zaměstnance na téma Biografie a
sexualita ve velkém kulturním sále.
Od 14.30 hodin
Grilování na zahradě. K tanci a poslechu zahraje
dechovka Dvořanka.
14. srpna v 10.00 hodin
Přednáška pana profesora Vacka na téma „Letní
infekce a jejich prevence“.
19. srpna v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu bude pouštět muzika
pan Jiří Javůrek.

21. srpna v 14.30 hodin
Pěvecký recitál Olgy Novotné – soprán, doprovod
Robert Fuchs – klavír.
24. srpna v 10.00 hodin
Koncert dívčího vokálního tria MAKABARA.
Absolventky konzervatoře Jana Deyla v Praze.
26. srpna od 13.00 do 18.00 hodin
Den otevřených dveří pro veřejnost.
Od 15.00 hodin se koná koncert Hudby hradní
stráže.
Na všechny akce jste srdečně zváni spolu s vašimi
přáteli a příbuznými. V případě pěkného počasí
uspořádáme grilování na zahradě.

Rekapitulace kulturních akcí v měsících květnu
a červnu.
Na začátku tohoto Zpravodaje připomínáme
nedělní vystoupení paní Olgy Mikešové naší milé
pečovatelky a aktivistky. Zazpívala nám za
klavírního doprovodu pana Bartoše svým krásným
školeným sopránovým hlasem známé ukolébavky
z opery Hubička od B. Smetany. Pak následovaly
árie a písně ze světového repertoáru. Opravdu jsme
si vy všichni posluchači na Palatě připadali, že
jsme v koncertní Smetanově síni v Obecním domě
nebo Rudolfinu. Na konec pan klavírista vzal do
rukou akordeon a paní Mikešová s tímto
doprovodem zazpívala lidový popěvek:“ Pepíčku
těš se, Mařenko nač pak“. Odměnou byl velký a
srdečný potlesk. Podobný koncert na stejně vysoké
úrovni se konal další neděli s paní Mikešovou a
jejím klavíristou.
V květnu jsme byli v Národním divadle na opeře
„Čert a Káča“. Byl to opět jedinečný kulturní
společensky zábavný zážitek. Každého z nás
opravdu duchovně velmi povznesl.
Měsíc květen byl celý bohatý na hudební zážitky.
Ty jsou také součástí naší „kavárny“ vždy v úterý.
Koncertovali i k tanci hráli Krišpín Band, náš
oblíbený nevidomý klavírista Honza Jareš a pan

Mácha, který nikdy nezapomene hrát také na přání
nás posluchačů i tanečníků.
Koncem května nás, seniory, poučil pan profesor
Vacek svou odbornou přenáškou na téma „
Diabetes – epidemie 3. Tisíciletí“.
V červnu na kavárně nám zahrálo k tanci a
poslechu Bránické duo, zazpíval náš oblíbený
Honza Jareš a pan Mácha, který opět nezapomněl
zahrát písničky na přání.
19. června se konal koncert Martiny Bárové, která
zazpívala operní árie a klavírním doprovodem pana
Navrátila.
Koncem června vystoupila se svým programem
„Písně českého léta“ Malá česká muzika Jiřího
Pospíšila.
Pan profesor Vacek nám přednesl zajímavou
přednášku „O pohybovém ústrojí ve stáří“.
Velkým zážitkem pro všechny bylo odpolední
grilování ,kde se podávaly velmi chutné špekáčky
(dietní) a osvěžující salát. K tomu nám hrála
country kapela a bylo veselo.
Pěkné počasí jsme využili a podnikli jsme plavbu
parníkem po Vltavě, což se všem velmi líbilo.
Naši všichni pečovatelé, veškeré vedoucí osobnosti
naší milé Palaty nám poskytli při každé akci
výborné občerstvení, maximální pomoc při všech
úkonech, nástup do aut, individuální doprovod.

Všichni jsme nadšení kulturními akcemi, které
jsme v těchto dvou měsících zažili.
Děkujeme.
Emilie Boorová, Antonie
Kulísková, Marie Máchová

Králová,

Růža

Oslava narozenin
V červenci oslavila v našem domově významné
„kulaté“ narozeniny paní Věra Obermannová.
Přišli jí poblahopřát nejen z vedení domova a její
blízcí, ale také z úřadu Městské části Prahy 5.
Klientka byla potěšena dárkovým balíčkem,
finanční darem a zejména nádhernými kyticemi.
Na
fotografii
oslavenkyně
paní
Věra
Obermannová, zastupitelka MČ Praha 5 paní PhDr.
Marie Hakenová-Ulrichová a veřejná opatrovnice
paní Bc. Martina Vargová.

Člověk a svět
Devítka je poslední číslice
Naší matematické stupnice
Vytvořená přírodou
Dříve než lidé
Devět měsíců trvá
Než se z plodu narodí dítě
A dalších devět roků
Se učí světu rozumět

Jiřina Vohrnová

