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28. září – Václavské náměstí 
 
Svatý Václav svátek má 
tak se trochu zadumá: 
„Léta na koni tu sedím 
kolem sebe všechno vidím, 
za tu dlouhou dobu 
tragédie, pláč lidí i zlobu! 
Přežili jsme! Stál jsem při Vás lide český, 
orodovat budu dál 
ať tu vládne ten či onen král. 
 
 

Terezie Duřtová   
   

 



Vzpomínky  na  mládí.  “Je  na  západ ….. cesta 
dlouhá.“   - 2. část   

 
Podrobně jsme proto začali studovat mapu, 
koupenou v Bělehradě.  Přišli jsme na možnost 
přestoupit v poslední rychlíkové zastávce na 
bulharském území, ve Svilengradě na vlak do 
Alexandrupoli na řeckém pobřeží Středozemního 
moře. Vystoupili jsme na malém nádraží asi 3 km 
od středu města, nedávno postaveném na 
úzkokolejné spojnici hlavní tratě do Istambulu 
s pobřežím Středozemního moře. Křižovatka je 
vzdálena jen asi 2 km od bulharsko-řecké hranice. 
Spolu s námi nastoupili řečtí pohraničníci v bílé 
uniformě s červenou čapkou s třapcem a provedli 
zběžnou pasovou prohlídku. Další cesta do 
Alexandrupole thráckou rovinou probíhala bez 
zvláštních příhod. Nejdramatičtější část cesty 
„Orient-Expresu“ přes dva pásy divokého 
balkánského pohoří hlubokými údolími 
balkánských řek jsme prospali. Přišli jsme tak o 
napínavé dobrodružství možného přepadení 
bandity, vděčného tématu Agathy Christie o 
detektivovi Poirotovi, vyšetřujícího „Vraždu 
v Orient Expresu“.  Alexandrupol  byl v té době 
nevelkým  přístavním  městem či spíše velkou 
rybářskou vesnicí. Na svou dobu, spojenou s 



rozvojem turismu, teprve čekal. Převážná část jeho 
obyvatel se živila rybolovem a obchodem různého 
zboží se spoustou ostrůvků v této části Středomoří 
na řecké i turecké straně. Objížděli je na typických 
jednostěžňových plachetnicích, které se snadno 
pohybovaly a ukrývaly i v mělkých zálivech a 
snadno tak unikaly kontrole. Ve městě byl velký 
počet řeckých hospod, náleven, zvaných taverny. 
V jedné z nich, na kterou jsme měli doporučení od 
bělehradského obchodníka, jsme se ubytovali. Byla 
v typickém bílém jednopatrovém stavení z bílého 
středomořského vápence. V přízemí byl větší lokál, 
po schodech se šlo do patra se dvěma malými 
místnostmi. V jedné z nich jsme se uložírovali a 
vydali se na obhlídku města-spíše rozlehlé vesnice. 
Do dlouhého rovného nábřeží se zařezávala četná 
mola s lesem stožárů zakotvených plachetnic. 
V takové jedné z nich jsme měli nastoupit 
v příštích dnech dobrodružnou cestu po moři do 
Maroka. Cestu nám smluvil patron z taverny se 
dvěma vousatými muži tmavé pleti, zřejmě Turky. 
Stálo to za oba 38§ s podmínkou, že budeme plnit 
všechny povinnosti během plavby. Náš koráb byl 
jednotrupová plachetnice menší velikosti, asi 12 m 
dlouhá, s jedním stěžněm a dvěma plachtami. 
Přední byla menší, rolovací-kosatka, trojhranného 
tvaru, zadní, veliká plachta, se vytahovala na 



vysoký stěžeň. Pod palubou na přídi byla větší 
místnost s kamny, stolem a čtyřmi lůžky. Zcela 
vpředu byl další nepřehledný, úložný prostor 
sahající až pod samý konec přídě. Na zádi byla 
malá místnost s tureckým záchodem a 
jednoduchou sprchou. Bylo tu špatně vidět a 
prakticky se místnost nedala větrat. K nouzovému 
pohonu měla loď malý naftový motor. S posádkou 
jsme se domlouvali lámanou angličtinou, uměli 
anglicky asi tolik, jako my a mezinárodní řečí-
rukama. Vypluli jsme třetího dne před svítáním 
směrem k turecké hranici. Foukal slabý větřík a 
čeřil zrcadlící se vlnky, Cestou jsme lovili 
sardinky, kterých tu tehdy ještě byla hojnost. Ryby 
prodával jeden z Turků spolu s dalším zbožím 
v malých městečkách na pobřeží. Třetího dne 
navečer jsme zakotvili v malé zátoce. Podle mapy 
to bylo asi 2 km od tureckého městečka Enez.  
Naši mořeplavci zřejmě někoho čekali. Krátili 
jsme si čas lovem ryb na šňůru. Asi po hodině 
čekání, když padla řídká mlha a tma, ozvalo se 
z břehu zahoukání a znamení svítilnou. Jeden 
z našich mořeplavců odpověděl bliknutím svítilnou 
a vystoupil na břeh. Po chvíli se vrátil v průvodu 
dvou mužů s oslem s naloženým nákladem. Po 
krátkém handrkování došlo k výměně zboží, při níž 
jsme pomáhali zboží přenášet. Šlo asi o dvoukilové 



balíky, které jeden z mužů naší posádky pečlivě 
strkal až do samého konce prostoru pod přídí. 
Podle konzistence a vůně to byl asi tabák nebo 
textil. Nepochybně podle způsobu úschovy 
kontraband. V té době se nejvíce v oblasti 
Středomoří pašovaly turecké cigarety, hašiš, ale 
také i zbraně. Po skončení překladu se ještě chvíli 
muži dohadovali, zřejmě o ceně vyměněného 
zboží, protože jeden z našich jim strčil svazek 
bankovek. Potom okamžitě zmizeli a také my jsme 
hned zvedli kotvu a odpluli směrem k řecké 
hranici.   
        Moře bylo klidné, foukal příznivý, mírný 
jihozápadní vítr a čechral vlnky. S napjatými 
plachtami jsme jeli rychle vpřed a ještě před 
půlnocí jsme z dálky minuli světla majáku 
v Adrijanopoli. V blízkosti ostrova Thasos jsme 
dopluli do Egejského moře a zamířili 
k Peloponésu. Bylo obdivuhodné jak se naši 
mořeplavci orientují, a to i za tmy, v oblastech 
s velikým množstvím ostrovů a ostrůvků, kde již 
ztroskotalo nespočet lodí nárazem na skálu nebo na 
mělčinu. Jistě se neplavili tudy poprvé. Přesně 
věděli, kde zahnout dále na širé moře, kde do 
úzkého zálivu, jak se vyhnout přírodnímu úskalí či 
kontrolním hlídkám pobřežní stráže. Domluvili 
jsme se na provozu 2 osob po 12 hod. směnách 



s tím, že vždy půjde o jednoho z nás a druhým 
bude Turek, který bude na zádi u kormidla a hlavní 
plachty. Již třetí den však při plavbě Korintským 
průlivem došlo k narušení dohody. Stýkají se tu 
vody Jónského moře s Egejským. Byly tu velké 
vlny a parťák Franta začal křečovitě zvracet a 
musel ulehnout. Jeden z Turků mu dal vypít jakýsi 
černý lektvar, zřejmě narkotikum, zvracení přešlo 
v třesavku a Franta usnul jak dřevo a spal skoro 
dva dny. Mne zatím nic vážnějšího nepostihlo, 
kromě mozolů a odřenin na rukou a téměř 
nepřetržitého zánětu spojivek ze zářivé modré 
oblohy, přes to, že jsem měl zelené brýle. Jinak 
plavba probíhala dosti jednotvárně bez zvláštních 
problémů. Pravidelně jsme zajížděli do úzkých 
zálivů doplnit pitnou vodu i jídlo. Z časových 
důvodů jsme se nemohli déle zastavit a podlehnout 
lákavé nabídce prohlídky starověkých památek, o 
nichž jsme se učili ve škole. Koncem týdne jsme se 
již pohybovali v blízkosti Sardinie. Vpluli jsme 
úzkým zálivem k poloostrovu Sant´Antioco. Byla 
to naše poslední zastávka na plavbě Středozemním 
mořem. Najedli jsme se tu v pobřežní krčmě, 
nabrali pitnou vodu a ještě tentýž den se přeplavili 
na druhý břeh. Šířka moře tu není veliká, měří 
kolem 300 km. Pozdě večer jsme přistáli v malé 
marině u alžírského městečka Annaby a rozloučili 



se s našimi námořníky. Pobřežím byla písčitá pláž, 
která se na jih zvolna zvyšovala k poušti. Až sem 
někam jsme poodešli, vklouzli do spacáků a hned 
usnuli, Ráno nás probudilo cinkání zvonců a 
štěkot. V blízkosti procházelo stádo ovcí a několik 
velbloudů. Rychle jsme se probrali, sbalili a vrátili 
se zpět k moři. Nad vodou vystupoval rudý kotouč 
a rozstřikoval myriády barevných šípů po mořské 
hladině. Vykoupali jsme se a chutě zaplavali po 
úmorné, jednotvárné pouti. Dosud panovalo vlahé 
ráno a osvěženi koupelí jsme se vydali do blízkého 
města vyhledat nádraží, neboť tu končila jedna 
z tratí alžírské dráhy. Alžír byl tehdy sultanátem 
pod francouzskou správou. Proti ní se ustavičně 
bouřily berberské kmeny. Francouzi tu proto 
vybudovali poměrně hustou železniční síť 
k rychlému  přesunu  jednotek  Cizinecké legie. 
Hustší síť do Maroka vedla po pobřeží, některé 
horské úseky trati směřovaly hlubokými údolími 
Atlasu na Jih do saharských měst. Náš vlak na Fés 
s přípojí na Tanger  odjížděl  kolem poledne. Po 
příjezdu dlouhého vozu motoráku nastal 
nepopsatelný zmatek, charakteristický zřejmě pro 
všechna africká nádraží. K vagonu se hrnulo 
množství lidí, Arabů i černochů, a ti s velkými 
ranci se snažili vecpat dovnitř vagonu, někteří se 
pokoušeli vylézt na střechu. Mezi nimi se míhali 



bílé čepice vojáků cizinecké legie, kteří rychle 
zjednali pořádek, abychom mohli odjet. Trať vedla 
po pobřeží, střídavě stoupala a klesala a otvíral se 
pohled na jednu stranu na blankytné moře, na 
druhé straně se tyčil hřbet pohoří a zcela v dálce 
svítily vrcholky Vysokého Atlasu, ozářené 
odpoledním sluncem. Trať se po delší jízdě stáčela 
do hlubokého údolí podél horské říčky, tekoucí 
k horskému městečku Taza. Míjeli jsme strážní 
stanice, na nichž stáli vojáci Cizinecké legie 
s puškou, připravenou k výstřelu. Projížděli jsme 
neklidnou, ale jinak nádhernou horskou krajinou 
v oblasti dnešního Národního parku. K delší 
přestávce jsme zastavili na nádraží v Taza. 
Železničáři tu poklepem kontrolovali kola a 
pro další jízdu připojili ještě druhou lokomotivu. 
Asi po dvou hodinách jízdy horskou krajinou jsme 
v blízkosti opevněného městečka Aulad Ayyad 
dojeli k nedohledně dlouhému jezeru. Trať pak 
pokračovala četnými zákruty podél další horské 
říčky náhorní rovinou až do Fézu. Zde jsme museli 
vystoupit. Horský rychlík tu jednak končil, jednak 
i my jsme se potřebovali po dlouhé jízdě řádně 
vyspat a najíst. Fés byl živou křižovatkou 
karavanních cest. Byl ještě vlahý večer a na ulicích 
kypěl život plnou silou saharského města. 
Pracovali tu přímo na ulici různí řemeslníci, 



kovotepci, holiči, řezníci, prodavači všeho 
možného textilu, zejména však ovoce a domácího 
zvířectva. Našli jsme si restauraci se stoly i 
kuchyní pod širým nebem. Objednali jsme si 
tmavou, kořeněnou fazolovou polévku s kousky 
skopového masa. Potom rožeň skopového s kousky 
různé zeleniny a ovoce. Obojí bylo vynikající a 
dosyta jsme se najedli. Výhodou bylo, že se tady 
všude dalo domluvit franštinou. Ke cti Francie 
patří, že v koloniích všude zřídili školství a 
významně potlačili negramotnost. V téže restauraci 
jsme získali nocleh v nízkém přístěnku s otevřenou 
střechou. V noci padl veliký chlad, takže jsme 
ocenili naše spacáky. Dobře jsme se vyspali a až 
ráno nás probudilo zpěvavé volání muezina, 
svolávající z minaretu věřící k ranní modlitbě. 
Cestou na nádraží jsme si nakoupili datle, sušené 
články Opuncie a několik granátových jablek. 
Kuličkovitá dřeň jablek byla trpce kyselá, avšak 
perfektně odstraňovala únavu. Na chuť čerstvých 
datlí se nedá zapomenout. Mimo to mají vysokou 
výživnou hodnotu a před námi byla ještě dlouhá 
cesta přes Rabat do Kasablanky. Záhy přišla 
pohraniční kontrola. Dva muži s puškou na rameni 
a s nádherným vlčákem. Ten si nás nedůvěřivě 
prohlížel. 

Prof. MUDr. Zdeněk Vacek Dr.Sc. 



Přátelství 
(věnováno akci „Srdce na dlani“) 

 
Mám pomněnku, pro moji sestřičku, 
dám ti gerberu a ty mi spravíš náladu. 
Jsi hodná a upřímná sestřička, 
a vždycky nám zahřeješ  
ty naše hezká a upřímná srdéčka. 
 
Na nebi svítí ta Tvoje hezká hvězdička 
a nezapomeň,  
že jsi věrná a upřímná dušička. 
Přeji Ti krásného a hezkého andělíčka, 
ať nezhasne ta krásná a hezká poslední jiskřička. 
 
         Jiří Javůrek 
 
 

 



Naše oblíbené programy 
Na kavárně nám k poslechu a k tanci hraje Honza 
Jareš, který je od narození nevidomý. Je to velmi 
nadaný klavírista, který jako jediný nevidomý 
vystudoval Akademii múzických umění v Praze. 
K naší velké radosti nám poskytuje opravdu velký 
poslechový zážitek, skoro jako na koncertě. Podle 
přání jedné posluchačky nastudoval skladby 
Jaroslava Ježka s texty, které nám připomínají 
dramatickou dobu z let 1935 – 1939. 
Dalším velmi oblíbeným hudebníkem je pak Karel 
Mácha. Ten nám dělá radost našimi oblíbenými 
songy z našeho mládí. 
Na kavárně nám též několikrát zazpívala paní Olga 
Mikešová s klavírním doprovodem pana Bartoše. 
Z jejich zpěvu a hry  jsme měli všichni krásný 
poslechový a taneční zážitek. Tato koncertní 
dvojice nám uspořádala nedělní dopolední koncert 
s pořadem krásných árií s doprovodem klavíru. Na 
konec sám pan Bartoš zahrál sólové klavírní 
skladby zvlášť vybrané pro jedno z našich 
posluchaček, která má ráda hudbu světového 
skladatele Frederica Chopina. Pan Bartoš zahrál 
virtuózním způsobem Chopenin Lento, pak přidal 
ještě krásnou a známou Humoresku A. Dvořáka a 
Luisinu polku B. Smetany. Tyto 3 skladby patří ke 
světovým koncertům. 



Na jedné z našich kavárenských zábav nám zahrálo  
Bránické duo. Celý 2hodinový program naplnili 
těmi našimi nejmilejšími hity našeho mládí.  
V odpoledních hodinách nám přednesl pan Dr. Jan 
Sklenář odborník na paleontologii zajímavá fakta 
ze života a díla světoznámého vědce v oboru 
paleontologie Joachima Barranda. Seznámili jsme 
se se zajímavostmi pravěku naší české krajiny i 
zajímavosti z období 2. pol. 19. století u nás.   
Dne 19. srpna probíhal na Palatě Den otevřených 
dveří. V Českém rozhlase a ostatních veřejných 
médiích proběhla již předem nabídka pro  
veřejnost k návštěvě naší Palaty. Tento den byl 
naplněn programem. Hrála Hudba hradní stráže, 
zazpíval náš pěvecký sbor Sluníčko za doprovodu 
muzikantů z Hradní stráže. Program byl doplněn 
proslovem pana ředitele Palaty, kterému sponzoři 
z České spořitelny předali šek s peněžním 
obnosem na zakoupení speciálních polohovacích 
lůžek. Den jsme zakončili grilováním, ke kterému 
nám hrála kapela Pohodáři. 
Dalším zajímavým programem bylo dramatické  
vystoupení divadla „Kostým“ - divadlo jednoho 
herce, o životě a díle Karla Hašlera. Dramatickou 
postavu předvedl pan Ing. Michal Boška. 
Průběžně řadu týdnů probíhá nácvik tanečního 
vystoupení skupiny našich obyvatel za doprovodu 



našich oblíbených hudebních skladeb. Při tomto 
tanečním projevu účinkují též někteří naši 
obyvatelé upoutaní na vozíku.  
Tyto všechny programy nám zajišťuje celá řada 
vedoucích pracovníků paní Mgr. Eva Průchová, 
paní Mgr. Marta Dzúrová a všechny aktivizační 
pečovatelky.  
V srpnu jsme měli mimo jmenované pořady velmi 
zajímavý zážitek. Paní Dzúrová pozvala odborníky 
se svými cvičenými papoušky. Byli to dva velcí 
kakadu bílý. Jeden z nich nám řekl zcela 
srozumitelně, že se jmenuje „Anžo“ zkráceně 
„Anželo“, protože je bílý. Druhý uměl při hlazení 
nastavit křídlo, jako když mi si podáváme ruku. 
Oba se nechali námi hladit a jemně čechrat své peří 
i chocholku. Ještě byli předvedení 4 žakové, 
papoušci, kteří se umí naučit hodně mluvit. Nám to 
nepředvedli, protože jsme se mezi sebou moc 
bavili. S těmito mazlivými papoušky  to byl 
opravdu jedinečný zážitek. Proto velký dík paní 
Dzúrové.  Samozřejmě za všechny tyto i jiné 
nejmenované programy vyslovují všichni 
obyvatelé Palaty všem vedoucím pracovníků 
poděkování. Myslíme si, že jsme těmito pořady 
„světová jednička“. 
 
p. Boorová, p. Králová, p. Kulísková, p. Máchová 



Kulturní klub  
V rámci našeho kulturního klubu často cestujeme 
do různých zemí, kde navštěvujeme ta 
nejzajímavější místa a památky. Budeme rádi, 
když budete cestovat s námi ☺ Do prvního dílu 
jsme si pro Vás připravili lucemburskou katedrálu 
Notre-Dame a slavnou sochu malé mořské víly 
v Kodani.  
 

LUCEMBURSKÁ KATEDRÁLA – NOTRE-
DAME 

Notre-Dame je římskokatolická katedrála, která 
leží v hlavním městě Lucemburska, Lucemburk. 
Katedrála byla původně jezuitským kostelem, který 
byl postaven v 17. století. Jeho základní kámen 
položil otec François Aldenard 7. května 1613.  
Na počátku 19. století byl kostel vysvěcen Panně 
Marii a v roce 1870 byl papežem Piem IX povýšen 
na katedrálu Notre-Dame. V letech 1935 - 1938 
byla katedrála pod vedením architekta Huberta 
Schumachera rozšířena tak, aby pojala stále se 
zvětšující počet poutníků, kteří k ní přicházeli.  
Katedrála má tři věže - západní, která je původní 
věží jezuitského kostela, východní a centrální, 
které byli přistavěny při úpravách ve 40. letech 20. 
století. Na Velký pátek 5. 4. 1985 rozsáhlý požár 
zcela zničil západní věž a její zvony. Opravy byly 



dokončeny v říjnu téhož roku. Nejznámější sochou, 
která se nachází uvnitř katedrály, je Panna Marie 
Těšitelka zarmoucených. Ta je cílem mnoha 
poutníků při tzv. Oktávu Matky Boží, který je 
vrcholem lucemburského církevního roku. 
V katedrále má svůj hrob několik členů 
velkovévodské rodiny. Jedním z nich je Jan 
Lucemburský, který zemřel v roce 1346. Jan 
Lucemburský nemá s dnešní panovnickou rodinou 
mnoho společného, ale ve své době byl jeho rod 
stejně významný jako ten dnešní. Ne-li 
významnější.  
 

 
Jan Lucemburský 

 



SOCHA MALÉ MO ŘSKÉ VÍLY V KODANI 
Socha malé mořské víly je jedna z nejznámějších a 
turisticky nejnavštěvovanějších památek Kodaně. 
Socha znázorňuje mořskou pannu sedící na břehu 
na vyvýšeném kameni.  
Socha přímo odkazuje na pohádku od dánského 
spisovatele Hanse Christiana Andersena. Autorem 
sochy je Edvard Eriksen s tím, že modelem mu 
stála primabalerína Ellen Cena. Finální představení 
sochy veřejnosti proběhlo 23. srpna 1913. 
Socha Malé mořské víly se nachází hned vedle 
přístavu. Nábřeží kolem sochy je upraveno tak, aby 
k ní návštěvníci měli co nejlepší přístup. Toho 
bohužel občas zneužívají i vandalové. V roce 1964 
například socha přišla o hlavu. Dále byla 
několikrát přemalována na růžovo. Po roce 2000 
byla také dvakrát zahalena do burky, jako protest o 
jednání s Tureckem o přistoupení do Evropské 
unie.  
I přes všechna příkoří, kterým byla socha 
vystavena, působí stále velmi majestátním 
dojmem. A obyvatelé Kodaně a vůbec celého 
Dánska si ji velmi váží. 
 
 
 
 
 
 
 



Notre Dame 

 
Malá mořská víla 

 
Doufáme, že se Vám naše první zastávka líbila. 

Váš Kulturní klub 
 



Taneční přehlídka v Kobylisích již po desáté 

16. 9.  2015 se konal 10. ročník Tanců v sedě 
v domově pro seniory v Kobylisích v Mirovické 
ulici č. 19. Místní zimní zahrada se proměnila 
v taneční parket s hledištěm pro diváky.  

Na realizaci se mimo místních pracovníků domova 
pro seniory v Kobylisích podílí od počátku 
Magistrát hl. m. Prahy a stálý partner Tanců vsedě 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 
která se podílí na zajištění medailí a pohárů pro 
účastníky přehlídky. 

Mezi diváky byl přítomen pan ředitel našeho 
domova Palata Ing. Jiří Procházka, který zde byl 
i jako zástupce Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb. Na Tance vsedě však přišli i 
další hosté, radní Ing. Mgr. Irena Ropková a 
předseda výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP 
(který současně plní úkoly v oblasti sociální 
politiky hlavního města Prahy) Ing. Patrik Nacher. 

Čtyřčlennou porotu, která posuzovala a ohodnotila 
jednotlivá vystoupení, tvořili PhDr. Jana Torová, 
Ph.D., zakladatelka soutěže Tance vsedě. Dále 
PhDr. Jana Lamačová, dobrovolnice, která 
navštěvuje pravidelně DS Kobylisy již řadu let. 
Další porotkyní byla umělkyně Anna Srncová, 
sólistka baletu plzeňského divadla J. K. Tyla, 



dcera světoznámého Jiřího Srnce, zakladatele 
Černého divadla. Anna Srncová je aktuálně 
nejnovější představitelkou Julie v klasickém baletu 
Romeo a Julie. Porotcem a zároveň účinkujícím, 
který zpestřil svým výstupem odpolední část 
programu, byl zpěvák Kamil Emanuel Gott.  

Paní ředitelka domova pro seniory v Kobylisích 
Mgr. Zuzana Steinbauerová jako vždy zahájila 
Tance vsedě, uvítala přítomné a popřála zdárný 
průběh tanečního dne. Průběh taneční přehlídky 
moderoval Jožka Zeman. 

Tance vsedě mají tři kategorie – volný tanec, 
tanec vsedě a tanec vozíčkářů. Pozvání přijalo 
šest domovů -  Domov pro seniory Kréta z 
Terezína, Domov se zvláštním režimem Terezín, 
Domov pro seniory Háje, Domov pro seniory 
Zahradní M ěsto a Palata – Domov pro zrakově 
postižené.  

Každý z domovů měl připravenu svoji místnost – 
zázemí, kde bylo nachystané bohaté občerstvení – 
zákusky, chlebíčky, ovoce a výběr nápojů - káva 
čaj, vody. O pohodu účastníků se staraly místní 
hostesky - asistentky. Seniorům z Palaty letos 
pomáhala Miroslava Grácová.  

Přehlídky tanců se zúčastnily  dvě skupiny 
z Palaty, aby předvedly taneční kreaci v rámci 



volného tance na píseň Tenkrát, tenkrát voněl 
čas…, kterou nazpíval Jiří Vašíček a v kategorii 
vozíčkářů pak tančily na Kosí fox od Josefa 
Stelibského. Obě vystoupení byla odměněna 
potleskem, řada diváků neskrývala i dojetí, které 
také tlumočila našim tanečníkům. 

 
Vozíčkáři z Palaty se loučí s publikem 

 

Jednotlivá vystoupení byla vždy v souladu 
s vybranou hudbou, tanečníci měli také nápadité 
kostýmy a doplňkové rekvizity. Střídala se 
vystoupení nostalgická s baletními prvky a 
dynamická jako např. na hudbu z Pomády či na 
paso doble.  



 
Vozíčkáři z domova pro seniory v Kobylisích tančí na hudbu z 
Pomády 

 
Paso doble 



Porota měla obtížné rozhodování, jak jednotlivá 
vystoupení ohodnotit. Po přehlídce čekal na 
účastníky velmi dobrý oběd – výborná polévka a 
svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem. 

V polední přestávce neodolala paní Růženka 
Kulísková a zasedla ke klavíru v zimní zahradě a 
předvedla velmi pěkné preludium, za něž byla 
odměněna dlouhým potleskem od všech účastníků. 

Následovalo předání medailí a diplomů spolu se 
slovním hodnocením od poroty. Všichni aktivní 
účastníci Tanců vsedě obdrželi medaile, diplomy a  
drobné věcné dárky od partnerů akce - společnosti 
MePro Trading s.r.o. a společnosti Mary Kay . 
Jednotlivá družstva získala ještě trofej v podobě 
zlaté sošky anděla držícího zlatou plaketu 
s nápisem 10. ročníku Tanců vsedě a dort.  

        PhDr.  Anna Jílková 

 

 
 
 
 
 
 
 



Kulturní a společenský program na měsíc říjen 
 
6. říjen v 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Bartoš 
s paní Mikešovou. 
8. říjen v 15.30 hodin 
Koncert nejstarší jihočeské dechovky Babouci. 
11. říjen v 15.30 hodin 
Vystoupení děti a dospělých z Nadace Gabriel. 
12. říjen v 15.00 hodin 
Koncert Malé české muziky Jiřího Pospíšila 
s programem Kouzelný podzim. 
13. říjen v 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje kapela 
Pohodáři. 
14. říjen v 14.30 hodin 
Přednes básní v podání Jaroslava Brendla.   
15. říjen v 14.30 hodin 
Divadlo jednoho herce v podání paní Hoškové. 
Představí nám hru  s názvem „Božena Němcová“. 
18. říjen od 9.00 hodin 
V Domově Palata se budou konat zkoušky psů 
k vykonávání canisterapie.    
19. říjen  v 10.00 hodin 
Divadelní představení v divadle MANA s názvem 
„Z deníku hraběnky M“ v podání Zory Jandové. 
Odjezd v 9.00 hodin, návrat v cca 13.00 hodin.  



20. říjen v 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš. 
22. říjen v 14.30 hodin 
Další z cyklů pořadů „Zůstaň tu s námi, muziko 
česká“ s programem „Dívka v rytmu zrozená“.  
25. říjen v 10.00 hodin 
Přednáška pana Dr. Zemana s názvem „Jak to bylo 
podle Karla Čapka s Romeem a Julií, s Donem 
Juanem, s Napoleonem, se smrtí 
Archimedovou,…? 
17.00 hodin 
Opera Prodaná nevěsta v Národním divadle. 
Odjezd v 16.00 hodin. Návrat v cca 20.00 hodin. 
27. říjen v 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Bránické 
duo. 
28. říjen v 10.00 hodin 
K poslechu zahraje pan Bartoš s paní Mikešovou. 

 



 
Setkání s Klubem důchodců v Telči 

 


