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Když se řekne pravý čaj – 3. část
Příprava čaje
Oolongy – zalévají se vodou od 80 do 100°C,
louhování 2-3 minuty. Kvalitní oolongy se mohou
zalévat několikrát (až 5x). U některých silných
oolongů se první nálev vylévá a pije se až druhý.
Bílé čaje – zpracovávají se z nerozvinutých lístků,
mají velmi jemnou chuť. Bílé se nazývají pro
stříbřitě bílé trichomy na pupenech. Zalévají se
vodou o teplotě 65-70°C, louhují se 1-2 minuty.
Jednorázové luhování se provádí u velmi
kvalitních celolistových čajů (Darjeeling, Formosa
oolong, Keemun, Sečuán). Čaj se zalije vodou o
požadované teplotě v konvici nebo rovnou v šálku,
přirozeně klesající teplota vody pak luhování
zastavuje. Opakované zalití pro vícenásobné
louhování je vhodné pro některé zelené, bílé čaje a
některé oolongy, například i vysoce kvalitní čaje
typu Darjeeling. Dávka čaje se opakovaně zalije
stejným množstvím vody a vyluhovací čas se
mírně prodlužuje.
U běžných listových čajů se polovina kofeinu
vyluhuje za 40 vteřin, po 3-3,5 minutých se do
roztoku vyluhuje prakticky veškerý kofein, až na
10-5% pevně vázaného kofeinu, který lze
vyextrahovat pouze půlhodinovým varem.

Prvních 30-45 vteřin po zalití se u běžných černých
indických, čínských a cejlonských čajů uvolňují
volněji vázané aromatické látky, unášené vodní
parou. Lze nyní odhalit některé vady čaje (rybina,
zatuchlina, plísně). V dalším stádiu jsou těkavé
látky odstraněny a ještě není rozvinuto aroma. Pak
nastává krátká doba rozvinutí ušlechtilého aroma,
tato doba bývá krátká a měli bychom přerušit
vyluhování. U některých typů čajů nastává ještě
čtvrtá fáze rozvinutí aroma, ale za cenu drsnější
chuti a svíravosti.
Zvláštní typy a přípravy čajů
Mezi zvláštní přípravy čajů řadíme například čaj
luhovaný přímo v mléce. Vznikl pravděpodobně
v Íránu. Věší množství čaje typu Fannings nebo
Dust se rozmíchá v mléce a přivede se k varu, vaří
se cca 30 vteřin, pak se scedí přes sítko, nalije do
konviček. V Indii se nápoj nazývá Masala a
přidává se různé koření (skořice, badyán, pepř,
zázvor, kardamon, chilli). Čaj se hodně sladí a pije
se z malých šálků.
Ovocné čaje jsou čaje, které absorbovaly vůně
jiných druhů, květů, plodů, semen, kořenů, kůry,
oddenků. Stačí však pouhá špetka ovoněného čaje,
který přidáme do pravého čistého čaje a poskytne
nám to pravé potěšení. Pravý čaj se smíchá s květy
(levandule, katalpy), sušenými plody (švestky,

meruňky, rozinky, jablka), kůry (pomeranč, citron,
grapefruit, mandarinka), koření (vanilka, hřebíček,
skořice). K ovonění se hodí čaje typu Asam,
Yunnan, i třeba Darjeeling. Vůně má být pouze
stopová.
Velmi zvláštním druhem je černý čaj typu Dust ze
Srí Lanky s listem tabáku, který se přidá
k luhování. Tabáku nesmí být moc, cca 0,3g, aby
nedošlo k předávkování nikotinem. Tento nápoj se
popíjí zchladlý a oslazený.
Jediný šlehaný čaj, který se dochoval je Matcha
z japonské čajové ceremonie. Jinak lze našlehat
velmi jemné částice jakéhokoliv kvalitního
čínského čaje (Long Jing, Shi Feng), dobrý je
Dong Ding, Bao Zhong, čínské a tchajwanské
oolongy, japonské zelené čaje. Vyhýbáme se
čajům dávající drsné dřevité tóny. Pozor, čaje jsou
relativně dost hořké, snížíme proto dávkování na
cca 1,5-2g na šálek, oolongy zaléváme téměř
vroucí vodou, zelené čaje
70°C. Šlehání
provádíme originálním nástrojem (chasen) nebo
malým mixérem, lze použít přístroj na přípravu
espressa nebo horké čokolády. Po zalití chviličku
počkáme, až čaj nabobtná a vyšleháme.
Z Magazínu Biogena vybrala Eva Průchová

VYZNÁNÍ
Krásný byl ten náš život, to poznal každý sám
rodina a děti dělají radost nám.
Čas tak rychle letěl, zanechal nám vrásky
starosti, bolesti, nemoci a stesky.
Potkali jsme se spolu, z koutků naší země
teď si vzpomínáme na náš rodný dům a kraj, kde
je.
Našli jsme si krásný, nový domov Palata
děkujeme předkům za vzácný dar zlata.
Chceme si tu prožít důstojně své stáří
děkujeme všem a máme Vás rádi!

Emílie Boorová

Kulturní a společenský program na měsíc
červen
1. června v 14.00 hodin
Grilování na zahradě. K tanci a poslechu zahraje
skupina Pohodáři.
2. června v 9.00 hodin
Canisterapie na výcvikové louce v Řepích.
Přihlášení účastníci odjíždějí v 9.00 hod. Návrat do
oběda.
4. června v 17.00 hodin
Návštěva Národního divadla. Na programu je
opera Carmen. Přihlášení účastníci odjíždějí
v 16.00 hod. z Palaty. Návrat v cca 20.00 hod.
6. června v 15.00 hodin
Koncert Malé české muziky Jiřího Pospíšila.
7. června v 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.
14. června v 14.30 hodin
Společný koncert našeho pěveckého sboru
Sluníčko a zpěváků z Katedrály Sv. Víta.
15. června v 9.00 hodin
Soutěžní přehlídka Tanců v sedě v Domově
Kobylisy. Odjezd účastníků v 9.00 hodin. Návrat
v cca 15.00 hodin.
18. června v 14.00 hodin

Koncert z děl A. Dvořáka v podání altistky paní
prof. Anny Vršínské a jejích žáků.
19. června v 14.00 hodin
Koncert skupiny Domino. Zahrají písničky 60. A
70. let, případně písničky na přání.
28. června 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Bartoš a
paní Mikešová.

Oslavy 700 let od narození Karla IV.
„V pátek dne 14. května 1316 ještě před
rozbřeskem nastal v pokojích královny Elišky v
Praze
neobyčejný
shon.
Čtyřiadvacetiletá
manželka krále Jana se chystala k porodu.
Zbraslavský kronikář, který měl velmi úzké vztahy
s panovnickým domem, zanechal zprávu, že o
první hodině se narodil v pražském městě Václav
(později Karel), prvorozený syn krále Jana a paní
Elišky, královny české a polské."
Tehdy nikdo netušil, jak významný panovník se
narodil a že o celých 700 let později ho prezident
České republiky Miloš Zeman označí za největší
osobnost našich dějin. I proto se nelze divit, že
oslavy 700 let od jeho narození se slaví celý rok po
celé zemi. Vrchol oslav byl naplánován na 14.
květen, kdy se konala slavnostní mše v Katedrále
sv. Víta. Přesný seznam hostů není znám, ale i přes
to víme, že se jí zúčastnili tři evropští panovníci –
lucemburský velkovévoda Henri, lichtenštejnský
dědičný princ Alois a monacký kníže Albert.
Přítomni byli i zástupci české šlechty, premiér
Bohuslav Sobotka a další členové vlády,
předsedové Senátu i Sněmovny, vysocí církevní
představitelé, zástupci univerzit, armády či

samospráv. Mši sloužil kardinál Dominik Duka.
Své pozdravy poslal i papež František I.
Karel IV. v kostce aneb deset zajímavostí:
Mecenáš - inspiroval vznik celé řady uměleckých
děl, např. 129 deskových obrazů Mistra
Theodorika v kapli sv. Kříže na hradu Karlštejn.
Budovatel - založil Nové Město pražské, hrad
Karlštejn, řadu klášterů a dalších staveb, nejen v
Českém království, ale i v dalších zemích.
Vzdělanec - Karel IV. byl nejspíš prvním českým
králem, který uměl číst a psát. Mluvil česky,
francouzsky, německy, italsky a latinsky. Založil v
Praze univerzitu a na svůj dvůr pozval řadu
vzdělanců.
Státník - roku 1356 vydal Zlatou bulu Karla IV. –
nejdůležitější ústavní dokument Svaté říše římské
ve středověku, která předepsala práva kurfiřtů při
volbě římského krále a zůstala v platnosti až do
roku 1806.
Myslitel - byl aktivním spisovatelem, napsal
vlastní životopis Vita Caroli, v němž vylíčil své

mládí, ale i další díla, např. Legendu o sv. Václavu
nebo sbírku morálních poučení. Podporoval
sepsání kronik i vznik českého překladu Bible.
Cestovatel - již od mládí byl často i se svým
dvorem na cestách, svou stopu zanechal ve většině
zemí tehdejší Evropy.
Vizionář - postavil stavby, které svým významem
předběhly dobu. Jeho vize silné centralizované
Evropy bez válek je vizí moderní a stále aktuální.
Hospodář - zasadil se např. o osázení osluněných
svahů Prahy a dalších regionů vinicemi, dovezl a
do rybníků osadil nové ryby, známé jako parmy,
podporoval obchod.
Křesťan - se svým otcem Janem zahájil stavbu
Chrámu svatého Víta a přispěl k povýšení
pražského biskupství na arcibiskupství, byl velkým
sběratelem ostatků svatých, které získával z
různých koutů Evropy.
Diplomat - během celé své vlády dával přednost
diplomatickému vyjednávání před vedením válek,
což ocenili již jeho současníci.

Manželky a děti Karla IV.
Blanka z Valois (1317-1348) - francouzská
princezna Markéta Blanka, první manželka
českého krále Karla I.(jako císaře Karla IV.), se
narodila roku 1317. Byla dcerou vévody Karla z
Valois a jeho třetí manželky, komtesy Matyldy ze
Saint Paul. Pár měl spolu dvě dcery, princezny
Markétu a Kateřinu. Říká se, že královna Blanka
byla životní láskou Karla IV.
Anna Falcká (1329-1353) - druhá manželka Karla
IV. pocházela z falcké větve rodu Wittelsbachů.
Narodila se roku 1329 jako dcera falckého kurfiřta
Rudolfa II. a jeho manželky Anny Tyrolské.
Královna Anna porodila v roce 1350 syna Václava,
který zemřel rok po svém narození.
Anna Svídnická (1339-1362) - byla dcerou
svídnického vévody Jindřicha II. a jeho manželky,
uherské princezny Kateřiny. Narodila se roku 1339
a byla tedy o třiadvacet let mladší než její budoucí
manžel. V roce 1361 přivedla královna Anna na
svět dědice trůnu Václava IV. Pár měl ještě dceru,
princeznu Alžbětu. Anna zemřela při porodu jejich
třetího dítěte.

Alžběta (Eliška) Pomořanská (asi 1347-1393) čtvrtá manželka císaře a krále Karla IV., se
narodila asi roku 1347. Byla dcerou pomořanského
vévody Bohuslava V. a polské princezny Alžběty.
Eliška a Karel měli šest dětí: princeznu Annu,
prince Jana, prince Karla, princeznu Markétu,
prince Jindřicha a budoucího českého krále prince
Zikmunda.

Váš kulturní klub

O2 nabízí pomoc neslyšícím i nevidomým
Na bezplatné zelené lince Vám poskytnou
operátoři dohledání různých potřebných informací,
jako jsou časy jízdních řádů, telefonní čísla atd….,
pomohou zaslat textovou zprávu nebo e-mail.
O2 vychází vstříc sluchově postiženým a
přizpůsobuje se konkrétním požadavkům každého
zákazníka. Neslyšící nebo jejich blízcí mohou
zavolat na dané číslo a komunikovat s operátory,
kteří při zprostředkování hovoru fungují prakticky
jako tlumočníci.
Příklady pomoci operátorů O2









vyřizují komunikaci s institucemi a úřady
kontaktují potřebného lékaře
objednávají pro klienty zboží - v případě potřeby
zařídí i reklamaci
vyhledávají potřebná telefonní čísla - číslo
klientovi zašlou formou SMS, faxem nebo emailem
předávají soukromá sdělení
pro slyšící zákazníky zprostředkují komunikaci s
neslyšícími

Bezplatná čísla
24 hodin denně je klientům pro využití této
služby k dispozici několik bezplatných
telefonních čísel:




faxem 800 142 142 pro slyšící zákazníky a
nevidomé zákazníky
800 147 147 číslo pro komunikaci

Když Palata tančí 2016 – Anna Jílková

Dne 28. 5. 2016 proběhl již čtvrtý ročník akce
Když Palata tančí. Kdo se ho letos zúčastnil?

Program velmi pěkně moderovala vedoucí úseku C
Pavla Bárová.
V úvodu vystoupil pěvecký sbor Palaty Sluníčko
pod vedením paní Zuzany Nachtmannová a Dany
Tyrnerové.
Tradičně přišly zatančit děti ze základní školy
genpor. F. Peřiny z Prahy – Řep, tentokrát si
připravily dva tance.

Opět přijeli přátelé z Klubu seniorů z Telče a
předvedli tanečně písničkové pásmo s názvem
Řemesla, kdy každé řemeslo mělo svůj pracovní
oděv a písničky o dané profesi. Byla připomenuta
i řemesla, která už prakticky téměř neexistují.

Klienti domova Palata si letos vybrali velký šlágr
z roku 1940 od skladatele a klavíristy Vlachova
orchestru Leopolda Korbaře a od textařského krále
swingu Jaroslava Maliny - píseň Hm, hm, ach ty
jsi úžasná, zpíval ji tenkrát Arnošt Kafka, pak i R.
A. Dvorský, později též Josef Zíma a Karel Hála.
Klienti tančili na nahrávku této písně v podání
Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.
Druhé vystoupení klientů Palaty na vozíčcích bylo
v rytmu tanga od skladatele Jaroslava Vacka na
píseň Cikánko, ty krásná.

Klienti
z Pobytového
rehabilitačního
a
rekvalifikačního střediska pro nevidomé byli letos
oslabeni nemocí, tak alespoň na klavír přijel zahrát

taneční melodie pan Vladimír Albrecht. Některé
písničky si spolu s ním zazpívali i všichni
posluchači v sále.

Odpoledne vystoupily s taneční kreací z Centra
tance s názvem Pojď blíž. Po obědě byla volná
taneční zábava za doprovodu tanečního orchestru
Dvořanka. Palata obdržela od klubu důchodců
z Telče velký fotoobraz Telče.

