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Palata-moderní pečovatelské a rehabilitační
centrum uprostřed ostrova zachované původní
přírody v centru Prahy - 3. část
Původní příroda na Palatě je kolem budovy a cest
vhodně doplněna a obohacena o řadu záhonů. Jsou
sofisticky osázeny našimi i cizími křovinami a
stromky, zejména asijského původu a samozřejmě
květinami, tak, aby stále některé kvetly, včetně
zimních měsíců. Na jaře začínají nádherné růžové,
bíle a červené magnolie, a sakury, na konci louky
pod jezírkem padá zlatý déšť. Postupně rozkvétají
záhony různobarevných pěnišníků, azalek a
rododendronů. Následují rudě červené pivoňky,
šeřík, střemcha, potom něžné růžové a bílé
pivoňky, čínské pivoňky v závěsu za nimi
různobarevné vonící floxy. Později rovněž silně
vonící hortenzie, na podzim s jeho vůní
různobarevné listopadky a chryzantémy. Je tu i
mnoho dalších pěstovaných květin a okrasných
travin. O zahradu pečuje kvalifikovaná zahradnice
s několika pomocníky, vybavenými technikou. Na
jednom konci parku pod garážemi bylo zřízeno
velké jezírko s trvalým přívodem vody. Žijí v něm
červení čínští kapři. V jezírku byly zasázeny vodní
rostliny, část jich se sem dostala větrem a
divokými kachnami. V létě tu kvetou bíle a růžově
lekníny, Leknín bílý (Nymphaea alba), L. bělostný

(N. candida) a L. růžový (N. rosea). Současně
kvete řada dalších vodních a mokřadních květin
jako Ďáblík bahenní (Calda palustris) s okolíkem
růžových květu, složených ze tří lístků. U břehu
modře kvete Kosatec sibiřský (Iris sibirica), žlutě
Blatouch bahenní (Caitha palustris), Orobinec
úzkolistý (Typha angustifolia), Ostřice ostrá
(Carex aceta) a Rákos našedlý (Phragmites
carescens), Poslední tři rostliny se musí stále
prořezávat, jinak zarůstají nádrž. Na břehu roste
řada dalších mokřadních květin jako Úpolín
evropský (Troliieris europaeus) se žlutými,
velkými kulovitými květy, Pryskyřník velký
(Ranunculus lingus) také se žlutými, ale kalíšky.
Na břehu dále rostou bíle a modře kvetoucí Zvonek
broskvolistý (Campanula persilfolia) s velkými
květy, tmavě modře kvetoucí Hořec, Gentiana,
některý z jeho mnoha druhů a Tužebník jilmový
(Filipendula ulmaria). Na jaře následuje žlutá
záplava
Orseje
jarního
(Filaria
verna),
pokračujícího až do louky a sousedního lesa.
Jezírko je přirozeným domovem vodného hmyzu.
Ve vodě krouží vodomil i větší potápník, hladinu
křižuje znakoplavka. Nad hladinou lítá velká vážka
a třepou se tu různobarevné motýlice. V jednom
cípu jezírka je malý ostrůvek, porostly ostřicí, na
němž roste trpasličí vrba, kvetoucí na jaře

stříbrnými kočičkami. Blízko vrby hnízdí v trávě
párek divokých kachen.
Zbytky smíšeného listnatého lesa jsou
přirozeným prostředím pro vyšší houby. Z tohoto
hlediska je Palata doslova houbařským rájem.
Rostou tu téměř všechny druhy jarních, letních i
podzimních druhů. Na jaře tu začínají růst
májovky, tu a tam i smrže. Pravá žeň přichází
v létě. Rostou tu téměř všechny druhy hřibovitých
hub, jedlé i nejedlé. Z tzv. pravých hřibů tu roste
Hřib dubový, H. sametový, H. žlutomasý a vzácný
Hřib kaštanový. Dále tu roste Kozák březový a
z modráků Hřib kovář. Z nejedlých se najde Hřib
satan i Hřib kříšť. Na sušší louce u silnice roste
většina našich holubinek. Holubinka trávozelená,
bílá, černající, růžová, fialová, révová, hnědá,
zápašná, rumělková-vrhavka. Všechny jsou jedlé,
některé z nich výborné, jako Holubinka
trávozelená, růžova, révová a fialová. Výjimkou je
H. vrhavka, není vysloveně nejedlá, ale u
některých lidí vyvolá alergickou reakci, podobně
jako Hřib satan a kříšť. Po celé zahradě se
vyskytuje
bílá
forma
smrtelně
jedovaté
Muchomůrky zelené. Snadno se dá zaměnit za
pečárku čili, žampion. Ty tu rostou po celé
zahradě, a to jak Pečárka polní, P. zahradní, P.
císařská, tak P. lesní a P. zápašná, lišící se od

ostatních nepříjemným zápachem. Z muchomůrek
tu rostou téměř všechny druhy. Kromě bíle formy
M. zelené tu ještě rostou M. oranžová, zv. též
Katmanka plavá nebo K. pošvatá, M. růžová, M.
šedivá, M. tygrovaná, M. jízlivá, M. porfyrová, M.
slámožlutá, M. hnědožlutá, M. královská, M.
citronová a koncem léta M. červená Některé z nich
jsou jedlé a chutné, zejména M. růžovka, M.
šedivka. U ostatních nejsou názory na jedlost či
nejedlost jednoznačné. Jedovatá je kromě M.
zelené zcela jistě M, tygrovaná a M. porfyrová.
S koncem léta a s nástupem podzimu začínají růst
podzimní houby. Z nich na Palatě rostou Čirůvka
stříbrošedá neboli Kočička, Č. fialová, Č. bílá,
Čechratka podvinutá, Pavučinec hnědý, Ryzec
kravský, R. peprný, R. hnědý. O něco později
následují Václavky a řada Opěnek, např. O.
Lipůvka,
Třepenitka
svazčitá,
Penízovka
sametonohá, Šupinovka zhoubná a Š. kostrbatá.
Celý rok v dřevěné drti podél cesty ke schodům
vystupují průhledné bílé, na okraji rýhované
kloboučky Lysohlávky, produkující lysergin.
Příroda Palaty je přirozeným prostředím
některých živočichů. V korunách stromů hnízdí
Holub skalní. Na ostrůvku v jezírku divoké
kachny. Ve zbytku smíšeného lesa žije rezavá
Veverka obecná a vyskytuje se tu i její šedá forma.

Z malých šelem asi k malé radosti okolních vil tu
sídlí Kuna skalní, Tchoř tmavý i Hranostaj a
Lasica kolčava. Jeden čas se tu objevil podle
ukousaných rybích hlav i Norek americký.
Z hmyzu tu kromě vodních druhů, vázaných na
jezírko, je ztrouchnivělé dřevo některých dubů
lokalitou Roháče velkého. Pravidelně tu žije Zajíc
polní a Králík divoký.
Prof. MUDr. Zdeněk Vacek Dr.Sc.

Máj
Zas nám přišel máj
V zahradách bude ráj.
Na Palatě šeřík voní,
květy větve stromům kloní.
Každý den si vyjdem do zahrady.
Obdivovat krásu a její vnady.
Autoři: Arteterapeutická skupina

Vážení klienti,
s radostí si Vás dovoluji informovat o zahájení
dalšího již osmého ročníku ankety Srdce na dlani
2015.
Cílem této ankety je ocenit pracovníky v sociálních
zařízeních zřízených HMP, kteří ke svým klientům
přistupují se srdcem na dlani. Pracovníky, kteří
profesi v sociálních službách berou jako svoje
poslání.
Jako každý rok proběhne v našem Domově
nominační kolo, ve kterém budou oceněni
zaměstnanci Domova za kvalitní, nadstandardní
práci ve prospěch klientů. Každý klient obdrží
hlasovací lístek a na něj napíše tři jména
zaměstnanců, které by rád ocenil a kteří dle jeho
názoru mají srdce na dlani. Na anketním lístku jsou
čísla od jedné do tří, s tím, že kdo bude napsán u
čísla jedna, získává 3 body, u čísla dva získává dva
body a u čísla tři získává jeden bod. Po skončení
ankety budou body sečteny a zaměstnanci
s nejvyšším počtem bodů na prvních třech místech
budou oceněni. S anketou vám budou pomáhat naši
dobrovolníci. Pracovníci Magistrátu hl. m. Prahy
k nám opět dovezou kulturní program v podání
některé známé osobnosti a se zástupci sponzorů,
zřizovatele a organizátora ankety „Srdce na dlani“

předá pan ředitel drobné dárky a poděkování
oceněným.
Vítězové ankety budou pozváni na koncert známé
osobnosti. Na tomto koncertu budou vyhlášeni
vítězové z jednotlivých Domovů.
Děkuji za spolupráci

Eva Průchová

Roztančená Palata - celý den v rytmu tance a
zpěvu
Třetí ročník akce Když Palata tančí… se letos
uskutečnil 23. dubna. Při zahájení popřál hodně
zdaru této akci pan ředitel Ing. Jiří Procházka.
Bohatý program moderovala Mgr. Eva Průchová.
Zahajovaly opět děti ze školy genpor. Františka
Peřiny z Řep s tancem v country stylu („Mismaš",
písnička irské skupiny The Kilkenny). Klienti
z Palaty měli dvě taneční vystoupení. Jedna
skupina si vybrala píseň Tenkrát nazpívanou Jiřím
Vašíčkem. Klienti na vozíčku nacvičili rozvernou
kreaci v rytmu Kosího foxu od Josefa Stelibského.
Účinkoval také pěvecký sbor z Palaty Sluníčko
s novým programem, který se všem líbil. Pěkné
písně za klavírního doprovodu zazpívaly zpěvačky
Lenka Čermáková a Petra Ševčíková z Pobytového
rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro
nevidomé Dědina, se kterými si klienti domova
mohli zanotovat známé melodie. Také další taneční
účinkování dětí ze základní školy bylo na
vynikající taneční úrovni, předvedly sedm ukázek
(Threes, Walls of Limerick, Fourhand Reel, Irish
Do, Round Jig, Když svítá, hvězdy jdou spát a
Jiskření). Obdivovány byly i jejich kostýmy.
Většina tanečnic již úspěšně reprezentovala svoji
školu v tanečních soutěžích nejen v Praze, ale i po

České republice. Závěrečné vystoupení z Centra
tance bylo překvapující svým názvem – Sexuální
revoluce, a mělo velmi zajímavé provedení.
Každá skupina účinkujících obdržela dort a
diplomy. Odpoledne přijela zahrát k tanci a
poslechu oblíbená kapela Dvořanka. Díky písním a
taneční hudbě bylo na Palatě opravdu celý den
veselo.
Poděkování patří nejen všem účinkujícím, ale také
všem organizátorům z Palaty, kteří ke zdaru akce
přispěli.
Anna Jílková
Děti ze ZŠ genpor.. Františka Peřiny

Vystoupení zpěvaček z Dědiny

Tančící vozíčkáři z Palaty

Děti ze ZŠ Trávníčkova Praha

Divadelní vystoupení paní Stanislavy Hoškové
Pravidelně se svým vystoupením přijíždí na Palatu
paní Hošková. Tentokrát předvedla ve čtvrtek 28.
5. 2015 dramatizaci novely německé spisovatelky
Anny Seghersové Výlet mrtvých dívek.
Jde o reminiscenční vyprávění autorky, která byla
nucena emigrovat v období druhé světové války až
do Mexika. Po těžké a dlouhé nemoci, kterou zde
přestála, si vyšla na výlet k opuštěnému ranči. To
evokuje její vzpomínku na školní výlet parníkem
po Rýnu před první světovou válkou a zároveň pak
připomíná další osud svých spolužaček tragicky
poznamenaný politickými událostmi. Vzpomíná na
ty, které ztratily svůj život ve druhé světové válce.
Příběh Netty a jejích spolužaček zaujal většinu
posluchačů a diváků z Palaty.
Toto představení paní Stanislava Hošková
nastudovala k 70. výročí ukončení druhé světové
války jako připomenutí, jak nelehké období prožila
většina našich seniorů.
Anna Jílková

Paní S. Hošková jako Netty ve Výletu mrtvých dívek

Kulturní a společenský program na měsíc
červen
2. června v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje country
kapela Křišpín Band.
4. června v 10.00 hodin
Koncert pro milovníky opery. Po roce opět
přivítáme sopranistku Martinu Bárovou, která za
klavírního doprovodu Miroslava Navrátila
přednese písně z tvorby B. Martinů, R. Schumanna
nebo třeba A. Dvořáka. Operní árie si pak umělci
vybrali z děl W. A. Mozarta, G. Rossiniho, C. M.
v. Webera a B. Smetany.
9. června v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina
OSLO.
10. června v 15.00 hodin
Koncert Malé české muziky Jiřího Pospíšila.
11. června v 10.00 hodin
Tancování s doktorkou Jílkovou.
14.00 hodin
Přednáška pana prof. Vacka na téma Je alergie
nemoc? Prevence a terapie.

13. června v 14.00 hodin
Koncert duchovní hudby. Zazpívají sólisté z
Katedrály sv. Víta - členové Pražského
filharmonického sboru.
16. června v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.
17. června v 14.30 hodin
Grilování na zahradě.
23. června v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.
25. června v 10.00 hodin
Tancování s doktorkou Jílkovou.
14.00 hodin
Vystoupení paní učitelky Lenky se svými žáky. Na
kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.
Eva Průchová

27. května se uskutečnil tradiční výlet parníkem po
Vltavě. Tentokrát jsme dopluli až k přehradě Vrané
nad Vltavou.

Poděkování
Na Palatě máme spoustu báječných kulturních
programů a za ně děkujeme celé řadě vedoucích –
odborných pracovníků naší milé Palaty.
Paní Průchová vybírá umělce a skupiny různých
zajímavých profesí a jejich vystoupení doprovodí
krásným proslovem.
Paní Jílková obětavě provádí při všech
vystoupeních dokumentární snímky pro informační
nástěnky v budově Palaty a v našem časopise
Zpravodaj.
Paní Dzúrová nás doprovází – též za volantem
našich speciálních automobilů – do vzdálených
divadel, kde nám o přestávkách poskytuje
občerstvení nápojem i zákuskem.
A celý tým našich pečovatelek se pečlivě stará o
naše včasné nástupy a veškerou pomoc nám
poskytují při našich pohybových problémech.
Tímto též vyjadřujeme svou velkou úctu k těmto
osobnostem, které mají vzácné vlastnosti
pochopení k našim potřebám. Jejich zásluhou jsme
na Palatě rádi.
A ještě další stejně hodnotná připomínka: mezi
našimi aktivistkami jsou tři výjimečně hudebně
nadané pracovnice, které svým hudebním nadáním,
vedle své odborné pracovní profese, se zapojují do

hudebních programů. Paní Olga Mikešová –
zpěvačka
sopranistka
s panem
Bartošem
klavíristou, paní Zuzana Nachtmannová –
zpěvačka altistka a paní Dana Tyrnerová
klavíristka.
Všem vám moc děkujeme za to, co pro nás děláte.
Emilie Boorová, Antonie
Kulísková, Marie Máchová

Králová,

Růža

