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Poděkování Vám…… 

Dovolte mi malý příspěvek do našeho Zpravodaje. 
Vzhledem k mému věku by se dala o mém životě 
napsat kniha. To bych však nezvládla. Proto budu 
vzpomínat pouze na poslední rok mého života, 
který trávím tady v Palatě.  

Svůj život jsem prožívala v radostech i starostech, 
s úsměvem i slzami, tak jako každý z nás tady 
v domově. Vloni, 31. července, mě nečekaně 
zaskočila událost týkající se mého zdravotního 
stavu, kdy jsem se během jediné noci stala zcela 
nevidomou. To, že zůstanu nevidomou a můj 
zdravotní stav se nezmění, mi potvrdilo několik 
očních specialistů během všech vyšetření, která 
jsem následně absolvovala. Do onoho dne jsem 
byla hrdá, že přes svůj věk se dokážu o sebe 
postarat úplně sama. Tato noc mi však, jak se říká, 
převrátila život na ruby a já se stala ve všem 
závislou na mé rodině. 

Po dvou měsících mě potkalo štěstí v neštěstí – 
byla jsem přijata do vašeho domova Palata a dnes 
mohu říci již našeho domova. Přiznám se, že jsem 
měla obavy z neznámého prostředí. Nevěděla jsem, 



co mě zde čeká, jak se obejdu bez svých 
nejbližších, zvládnu to? Postupně jsem si zvykla na 
prostředí, na řád domova. A taky musím zdůraznit, 
že v tom mi hodně pomohla má spolubydlící, paní 
Růženka Kulísková, která mi od počátku byla a 
stále ještě je velkou oporou. Velice jí za to děkuji a 
jsem ze srdce vděčná. 

Když jsem se v domově zabydlela, byla jsem mile 
překvapena množstvím kulturních akcí, které jsou 
pro nás klienty pořádány. Program je zde opravdu 
velmi bohatý a pestrý, což mi dává alespoň 
částečně zapomenout na své zdravotní potíže. 
Našla jsem zde kolektiv opravdu příjemných lidí. 
Proto bych chtěla poděkovat zaměstnancům 
našeho domova za tu nelehkou, ale záslužnou 
práci, kterou konají v náš prospěch.        

             Emilie Boorová                                                                       

 



Určení pohlaví v těhotenství pomocí ultrazvuku 

V současné době se stalo témě módou znát pohlaví 
potomka ještě před narozením. Moderní sonograf 
s vysokou rozlišovací schopností totiž dokáže 
zobrazit již koncem prvního trimestru základ 
zevního genitálu se všemi podrobnostmi. Na 
příčném řezu dělohou a plodovými obaly je vidět 
zárodek s pupečníkem a dalšími detaily. Ručičky 
má zkřížené na prsou, nožičky ohnuté v kolenou. 
V tříselné krajině mezi nimi je patrná genitální 
lišta, buď rozdělená ve dva nízké valy, kterou jsou 
základem velkých pysků u ženského pohlaví. U 
mužského pohlaví jsou valy srostlé ve zvedající se 
pohlavní hrbolek, základ penisu. Obraz je možné 
zvětšovat, rozlišit další podrobnosti, sledovat 
činnost srdce a velkých cév, pořídit 
fotodokumentaci. 

Vysoká rozlišovací schopnost přístroje je 
podmíněna obrovským počtem rychle za sebou 
běžících kmitů, pronikajících prakticky všemi 
tkáněmi. Vnucuje se pochybnost, zda nemůže dojít 
byť k minimálnímu poškození tak křehkých 
struktur jako jsou embryonální tkáně, zejména 
dosud ne zcela diferencovaná tkáň nervová. 
Obecně platí, že období, v němž probíhá utváření 
(diferenciace)buněk, tkání, orgánů, jsou tyto 



struktury nejcitlivější na působení teratogenu 
(škodliviny, způsobující vývojovou vadu) Uvedené 
období se proto nazývá kritické – kritická perioda). 
Pro jednotlivé tkáně a orgány je kritická  perioda 
časově různá, determinovaná geneticky. Pro 
většinu končí prvním trimestrem gravidity. 
Výjimkou však je centrální nervový systém. Jeho 
diferenciace začíná třetí den po oplození, 
pokračuje po narození a končí prakticky až smrtí 
jedince. 

Průběh diferenciace není rovnoměrný. Střídají se 
období s rychlejším a pomalejším průběhem i 
období klidové. Nervová tkáň a její stavební 
jednotky – nervové buňky mají v hierarchii tkání 
zvláštní postavení. Zatímco buňky všech ostatních 
tkání mají omezenou, geneticky stanovenou 
životnost, závislou na stupni opotřebení, u 
nervových buněk je životnost neomezená. Začíná 
diferenciací v prvním týdnu po oplození a končí 
smrtí jedince. Např. životnost buněk tenkého střeva 
je 4 dny a potom zanikají a jsou ve stejně rychlém 
cyklu nahrazeny buňkami novými ze zásoby 
kmenových buněk v každé tkáni. Nemůže tak 
nastat situace, že by vznikla „mezera“ ve výstelce. 
Jiné tkáně mohou mít dlouhou životnost, např. 
pojiva, buňky vaziva 2 týdny, chrupavky 4 týdny, 
kostní buňky 8 týdnů i déle a ve stejném cyklu jsou 



nahrazovány z kmenových buněk. Nervová tkáň 
nemá kmenové buňky, neobnovuje se, takže její 
poškození má trvalé následky. Diferenciace 
nervových buněk začíná krátce před narozením, 
kdy plod rozezná skrze břišní stěnu dopad světla 
nebo stínu, silné zvukové či tlakové efekty a živě 
reaguje pohybem. Naznačuje tak prvních 
obranných reflexů. Po narození se kojenec živě 
pohybuje, rychle se projevují všechny reflexy. 
Rukami hmatá po okolí, proto je prospěšné 
poskytnout mu jednoduché předměty se 
základními tvary (koule, krychle, hranol apod.). 

Nikdo dosud přímo neprokázal, ale také nevyvrátil 
poškození plodu sonografií. Ze statistiky ale 
vyplývá, že významně stoupá počet tzv. lehkých 
porodních poranění, jako je dyslexie, dysgrafie, 
dítě se pomalu učí, pomalu počítá apod. Vysvětluje 
se to přidušením při obtížném, déle trvajícím 
porodu při nepoměru porodních cest, nebo konci 
pánevním, klešťovém porodu aj. Určitá část může 
být způsobena ultrazvukem. Zastávám názor a 
vždy při přednáškách medikům, porodním 
asistentkám i lékařům jsem uvedený fakt 
zdůrazňoval. Používat sonografii, jinak 
v porodnictví vynikající diagnostický prostředek, 
s určitou mírou opatrnosti a to tam, kde 
nevystačíme s fyzikálním vyšetřením. Zvláště při 



podezření na oběhovou poruchu, nebo vývojovou 
vadu. Hlavním zájmem rodičů by přece mělo být, 
aby novorozenec byl zdravý. 

 

     Prof. MUDr. Z. Vacek, Dr. Sc. 

 

(prezentace Palaty na akci České spořitelny) 

 



Cyklus besed o historii Palaty, které se konaly 
ke 120. výročí otevření Domova Palata - 9. 
beseda „Zisky a ztráty posledního půlstoletí“ 

Během prvních desetiletí existence Ústavu pro 
zaopatřování slepců panovala mezi zisky a 
ztrátami, i přes všechny historické peripetie, jistá 
rovnováha. Situace se změnila po okupaci 
Československa a po zabrání budovy Palaty 
německým Seminářem národních ošetřovatelek 
(Volkspflegerinner Seminar NSV) v roce 1941. 
Tehdy se zdálo, že nevidomí obyvatelé se do svého 
milovaného domova už nikdy nevrátí. Tak se tu 
noví páni zařizovali. Nakonec po strastiplném 
tříletém putování po provizoriích v Krči a na 
Klárově se s příchodem osvobozeneckých vojsk 
karta obrátila. Měsíc po posledních bojích o Prahu 
v zatáčce Na Opyši, jejichž rachot jim zněl v uších 
ještě dlouho - 8. června 1945 – usínali už slepci z 
Palaty ve svém domově. O den později bylo už 
možno se k nim dovolat na číslo se šťastnou 
sedmičkou - 41007 . 
První dojmy po návratu byly smíšené. Nebyla ještě 
zasklena všechna rozbitá okna, odstraněny kaluže 
zaschlé krve a stopy po kulkách, protože i tady se 
válčilo. Dovnitř se vcházelo místo dvoukřídlými 
dveřmi širokým slavnostním vchodem s dvojicemi 
sloupů. Zároveň zmizela kaple s kůrem a 



varhanami a místo ní byla tělocvična. V mnoha 
místnostech položili parkety a v obou křídlech 
budovy zřídili velké koupelny. Bytelný nábytek, 
který nebyl zatím rozkraden, mohl nahradit 
původní, co se při stěhování zničil. 
V zahradě, rozježděné vojenskými auty, chyběly 
stromy, jimiž si poražené i vítězné vojsko topilo, 
zato podél plotu u vrátnice stála navíc dlouhá 
dřevěná ubikace pro někdejší německou posádku. 
Do ní se začátkem akademického roku nastěhovali 
vysokoškolští studenti.  
Radost z návratu byla obrovská, jenže netrvala 
dlouho. Předseda Urbanec se nějaký čas marně 
snažil utajit hrozivé zprávy o tom, že i po všech 
těch nedávno prožitých strastech by se jeho lidé 
měli zas stěhovat, tentokrát z vůle domácích 
mocných. Termíny byly hrozivé, nejdřív 15. říjen a 
pak 10. listopad 1945, přičemž v návalu 
porevolučního fanatismu úředníci hrozili 
vyvlastněním a nuceným vyklizením. Jako náhradu 
za Palatu nabízeli opuštěný německý chorobinec v 
pohraničním Liberci. 
Tenkrát ovšem zasáhl hlas lidu, hlas boží. 
Nevidomá chovanka Eliška Hořejší spolu s dalšími 
se nemínili vzdát. Vyvolávali jednání a psali 
zpříma a bez obalu na nejvyšší místa – 
prezidentovi republiky, předsedovi vlády, 



ministrům i primátorovi, apelovali na city i rozum: 
„Nedovolte, aby nám vzali náš domov… My 
cizího nechceme, ale své nikdy nedáme“. 
Hrozby vystěhování sice úplně nepřestaly – 
přiživila se i nemocnice Motol a magistrát, který 
dokonce nabízel Palatu Francouzům za jejich dům 
ve Štěpánské ulici. Ale s oficiální obnovou 
Urbancova předsednictví se podařilo nastolit 
předválečnou poklidnou atmosféru. Doslova jen na 
pár let. 
Přišel rok osmačtyřicátý a s ním kácení lesa, kdy 
létají třísky. Penzionování čtyřiasedmdesátiletého 
předsedy Urbance, o němž tehdejší funkcionář 
akčního výboru usoudil, že se sice ničeho zlého 
nedopustil„ ale že je to „starý rakouský byrokrat“, 
znamenalo ztrátu nejcitelnější. Sestry dominikánky 
napsaly do kroniky, že jeho odchodem „ztratily 
oporu toho, kdo je do ústavu povolal a… nad nimi 
bděl, radil jim a pomáhal. S jeho odchodem odešla 
láska a přátelství“. 
Nicméně ztrátu Urbance nakonec částečně 
vyvážila šťastná volba vedoucího nového. K. 
Michal setrval ve své funkci, ku prospěchu 
obyvatel, až do roku 1957, kdy byl, mimo jiné prý 
i pro svou mírnost a nadržování dominikánkám, 
odvolán.  
Na jeho éru vzpomíná dominikánka Beata 



Súkupová, zdravotní sestra, která přišla na Palatu 
jako dvacetiletá novicka v roce 1950 a odešla z 
Palaty spolu s ostatními sestrami jen o pár měsíců 
později než její nadřízený. Z amplionů sice prý 
někdy zněly řízné budovatelské pochody, slavila se 
výročí VŘSR a dvě třetiny obyvatel a personálu 
byly členy SČSP, ale jinak běžel život docela 
klidně, s příjemnými chvilkami na zahradě a 
slavnostmi o Vánocích a Velikonocích. Ti, co 
chtěli, i nadále docházeli na obřady ve znovu 
zřízené kapli a z ústavního rozpočtu se k tomuto 
účelu nakupovaly potřeby, mezi nimi i mešní víno. 
S některými dobovými excesy se ovšem sestry i 
jejich svěřenci jen těžko smiřovali. Například když 
byl s pomocí obyvatel na stráni nad Horní Palatou 
vysazen veliký sad se 138 jabloněmi, hrušněmi, 
švestkami, rynglemi, třešněmi a višněmi, a dřív než 
začaly plodit, vzaly většinou za své při 
přesazování, protože místo nich bylo zřízeno 
parkoviště pro autobusy cvičenců spartakiády. 
Považovali to za velikou a hlavně nesmyslnou a 
zbytečnou ztrátu. 
Služba nebyla tenkrát pro sestry a jejich 
pomocnice, řádové i civilní, rozhodně lehká. 
Zatímco obyvatel přibývalo, až ke dvěma stovkám, 
počty personálu sotva dosahovaly 
předpokládaných, a dnes nevídaných, třiceti až 



pětatřiceti. Situace se ještě zhoršovala s 
nejrůznějšími reorganizacemi. Právě v roce 1957 
se Palata dostala pod správu OÚNZ Praha Košíře a 
tehdy se také zjistilo, že řeholní sestry tu už nejsou 
zapotřebí. Vzápětí byly z Palaty dost hrubým 
způsobem vypoklonkovány. Sice hned nato 
vznikly dodatečné snahy, aby si to rozmyslely, že 
stačí jen převléknout řeholní uniformu za civilní, 
ale ani na žádost samotného ministra – kněze 
Plojhara, žádná z nich nezůstala.  
V následujícím období se ředitelé střídali po dvou 
třech letech. Každý něco dobrého udělal, ale nikdo 
z nich nepracoval s dlouhodobější koncepcí. 
Ziskem tehdejší doby bylo alespoň to, že se po 
stavebních úpravách mohly o něco snížit počty 
obyvatel na pokojích. Ale ani to nebylo důsledně 
provedeno. K nejcitelnějším ztrátám tehdy patřilo 
odtržení Horní Palaty ve prospěch Všeobecné 
nemocnice na Karlově náměstí a jejího denního 
psychiatrického stacionáře. 
Na počátku sedmdesátých let došlo přece jen ke 
zlepšení personální situace tím, že nová energická 
vedoucí s dlouholetou zkušeností v charitě a 
sociální práci, Jaroslava Bobulová, přivedla na 
Palatu skupinu zdravotních sester z Kongregace 
Šedých sester sv. Františka. Ty se dokázaly 
především postarat o početnou skupinu obyvatel s 



nejtěžším zdravotním postižením. Bobulové se 
podařilo to samé, co kdysi Urbancovi – 
zkonsolidovat poměry a vytvořit z řádových i 
civilních sester dobře spolupracující tým ku 
prospěchu obyvatel 
Ani však tato znalá, obětavá a také úspěšná 
vedoucí nemohla mnoho změnit na kožených 
pravidlech centrálního řízení, v němž se o životním 
standardu obyvatel ústavu sociální péče 
rozhodovalo u stolů v kancelářích. Nedostatek 
technických pomůcek, například vozíků a postelí a 
plen pro dlouhodobě ležící, vyžadoval od 
personálu každodenní mimořádné úsilí a enormní 
fyzickou námahu. Nejtěžší bylo dostát všem 
přísným požadavkům na hygienu. Přidělované 
finanční prostředky umožňovaly upravovat 
prostředí spíš v detailech, místo aby se přistoupilo 
k řešením z gruntu. 
Tak se mohlo stát, že první popřevratová ředitelka 
dr. Kapounková se už při první obchůzce 
posmutnělým ústavem probořila podpatky vrstvou 
docela úhledného linolea do totálně prohnilé 
podlahy ještě z dob Rakouska-Uherska. Nemluvě o 
tom, že za příjemně pestrobarevnými 
umakartovými obklady objevila armády hmyzu. 
Rozhodla se neprodleně konat. 
Z jejího popudu vznikl projekt pohodlného 



domova – penzionu s moderně vybavenými 
apartmány pro dva, někdy i jednoho klienta a s 
bohatým zdravotním a sociálním zázemím. 
Sháněla podporu pro realizaci svých záměrů, kde 
se dalo, a ne vždy ji našla. Po dvou desetiletích se 
nový domov na Palatě podle jejího záměru, 
bohužel však už bez ní, nakonec po velkých 
bolestech narodil. Dnešní výsledek podle názoru 
klientů Palaty stojí ale za to. Ve svém Domově 
jsou spokojeni. A to je největší zisk. 

Milan Zeman 

 

 
(dobová fotografie Palaty) 



Kulturní a společenský program na měsíc říjen 
 
1. října v 15.00 hodin 
Vystoupení Malé české muziky Jiřího Pospíšila 
s názvem Kouzelný podzim.  
2. října v 14.30 hodin 
Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. 
Uvede představení s názvem Já, Kunhuta královna 
česká.   
7. října v 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.  
9. října v 10.00 hodin 
Tancování s doktorkou Jílkovou. 
12. října v 14.00 hodin 
Koncert světového houslového virtuóza p. 
Alexandra Shonerta. Na klavír ho doprovází jeho 
maminka Natália Shonert. 
14. října v 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.   
15. října v 14.30 hodin 
Další z cyklu pokračování Zůstaň tu s námi, 
muziko česká s názvem „Král klavír “. 
Komponovaný pořad věnovaný 90. výročí narození 
Jiřího Šlitra. 
21. října v 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.  
 



22. října v 13.45 hodin 
Odjezd do Divadla Broadway na muzikál 
Kleopatra. Začátek muzikálu v 15.00 hodin. Návrat 
v cca 18.00 hodin. Hrají Daniel HŮLKA, Kamila 
NÝVLTOVÁ, Josef VOJTEK, Marian VOJTKO a 
další. 
23. října v 10.00 hodin 
Tancování s doktorkou Jílkovou. 
30. října v 10.00 hodin 
Tancování s doktorkou Jílkovou. 
30. října v 14.00 hodin 
Přednáška pana profesora Vacka na téma „ Podzim 
a jeho nemoci – prevence a terapie. „ 
 
Na všechny akce jste srdečně zváni spolu s vašimi 
přáteli a příbuznými.  

 



Podzimní pranostiky na měsíc Listopad 

Nejdříve začneme trochu obecněji, tedy od 
pranostik, které se stahují k celému měsíci 
Listopadu jako celku. Následně pak přejdeme už 
na mnohem konkrétnější pranostiky, které se týkají 
jednotlivých dnů v listopadu. A je docela zajímavé, 
že k některým magickým listopadovým datům se 
váže třeba deset pranostik a k jiným žádné. 

 

Teplý říjen – studený listopad.                               
V listopadu hřmí – sedlák vesnou sní.                
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato 
bývá. 



Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.  
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo 
uchytí.                                                            
Studený listopad – zelený leden.                 
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.          
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat 
komáři.                                                             
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.    
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale 
dlouho nepobude.                                             
Padá-li první sníh, novembris, když země nebude 
zmrzlá, velikou škodu osení učiní a je vyleží aneb 
osení se pod sněhem paří a hnije. Ale jestli padne 
sníh, když země nejprve zmrzne, jest osení 
užitečný, nebo ono bezpečně v teple pod sněhem 
ve zmrznuté zemi leží.                                            
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka 
příští neúrody.                                                     
Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti 
měsíce března roku budoucího.                               
Jaký listopad, takový březen.                         
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.            



Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než 
hnůj polím prospěje. 

Pranostiky spadající přímo k jednotlivým 
dnům: 

1. Listopad                                                             
Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; 
je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto.        
Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o 
svatém Martině se vší mocí.                                       
Je-li Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá; je-
li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá.             
Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.  

2. Listopad                                                                 
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod 
zimy to oznamuje. 

9. Listopad                                                            
Svatý Teodor – mrazy lezou z hor. 

11. Listopad                                                                   
Na svatého Martina bývá dobrá peřina.                             
Na svatého Martina kouřívá se z komína.             
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za 
metelicí se honí.                                                              



Martin a Kateřina na blátě – vánoce na ledě.                
Jde-li husa o Martině po ledu, bude se po něm jistě 
dlouho koupat.                                                              
Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se 
dlouhá a tuhá zima.                                               
Na svatého Martina nejlepší je husina; pohleď na 
hruď i na kosti, poznáš, jaká zima se přihostí. Je-li 
kobylka martinské husy hnědá, bude málo sněhu a 
na holo mrznout; je-li však bílá, bude hodně sněhu. 

16. Listopad                                                                     
Na svatého Otomara neuvidíš komára. 

19. Listopad                                                                          
Z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond. 
Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě. 

21. Listopad                                                                      
Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak 
zima je.                                                                          
Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, 
čistá, krutá zima se v lednu chystá. 

22. Listopad                                                                     
Svatá Cecílie sněhem pole kryje. 



23. Listopad                                                                     
Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí.             
Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje. 

25. Listopad                                                                         
Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na 
Kateřinu.                                                                              
Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod 
peřinu; pak na svatého Mikuláše tuť jest zima 
všecka naše.                                                                     
Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je 
škrobí.                                                                         
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom 
blátem oplývá.                                                                
Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán 
po blátě. 

28. Listopad                                                                     
Když na první adventní neděli nastane daleko 
široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.                        
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý 
advent.                                                                           
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, 
sedláčku, chleba režného. 



29. Listopad                                                                            
Na Saturnina skučí meluzína. 

30. Listopad 
Na svatého Ondřeje konec pocení.                                         
Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.                  
Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na 
svatého Mikuláše už je zima celá naše.                             
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.                   
Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní.                                      
Sníh svatého Ondřeje, oziminám nepřeje.                    
Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude 
neúrodný rok.                                                                         
Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok 
hodně ovoce.                                                                   
Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: Přeplyne-
li, bude mokrý rok; zůstane-li na povrchu tiše, 
bude suchý rok. 

Pranostiky z internetu vybrala Eva Průchová 

 

 

 



Setkání na Palatě k narozeninám Jiřího Seyčka 

Dne 7. října 2014 jsem se zúčastnila velmi 
příjemného setkání spolupracovníků a kamarádů 
pana ing. Jiřího Seyčka. Setkání se konalo hned 
k několika příležitostem. K oslavě narozenin pana 
Seyčka, k pokřtění právě vydané jeho knihy Čech 
šéfem afrického náčelníka, ve které popisuje autor 
své osobní zážitky ze svého pracovního pobytu 
v Africké Ghaně, kde měl za úkol postavit 
přehradu, a k 50. letému výročí odjezdu pana 
Seyčka do Ghany.                                                
Pan Seyček všechny přítomné přivítal a poděkoval, 
že si našli čas k tomuto setkání. Přípitek pronesl 
pan ředitel ing. Jiří Procházka, který byl i kmotrem 
knihy „Čech šéfem afrického náčelníka“. Knize 
popřál, aby měla hodně čtenářů a líbila se. Všichni 
přítomní obdrželi jako dárek knihu s osobním 
věnováním autora.                                          
Setkání probíhalo v přátelské atmosféře, povídalo 
se a všem bylo velmi příjemně.                                      
Za časopis Zpravodaj přeji panu Seyčkovi hodně 
zdraví, klidu a pohody do dalších let. A jeho knize 
přeji, aby ji čtenáři četli jedním dechem stejně tak 
jako já.  

         Eva Průchová 

 



 
  

 


