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Když se řekne pravý čaj – 4. část 

 

Sladí se pravé čaje? 

Pro vychutnání všech vůní a chutí se nedoporučuje 

pravé čaje sladit vůbec. Nicméně v historii pití čaje 

se cukr objevuje. Dochovaly se záznamy o tom, že 

Číňané poli čaj přes kousek cukru v ústech. Čaj 

také solili. Obecně by nemělo být cukru mnoho, 

může však působit jako moderátor chuti a podloží 

vůně a chutě. Vhodnější je třtinový cukr, který má 

velmi slabou vůni  a nemá jinou vedlejší chuť. 

Kostkový cukr je méně vhodný, jelikož může 

obsahovat další minerály v souvislosti 

s technologií jeho výroby. Speciální velké krystaly 

na slazení čaje se pomalu rozpouští, ale zase 

neruší.  

Intenzivní aroma medu může poškodit některé 

harmonické tóny v nápoji, lze ho však použít ke 

slazení čajů s medovitým aroma (Assam, Keňa, 

některé cejlonské čaje). Fruktóza je sladivější než 

sacharóza, blíží se složením šťávám z ovoce. 

Umělá sladidla nejsou vhodná, jelikož zatemňují 

chuťové buňky a neumožní vnímat chuť a vůni 

samotného čaje.  

Další přísady do čaje 

Ve střední Evropě se často pije černý čaj nebo i 

jiné druhy čajů s citronem. Hodí se to však pouze 



v době nachlazení nebo žádoucí změny chuti 

nápoje. Nápoj je okyselený natolik, že se potlačí 

přirozená chuť čaje. Vhodnější je například přidat 

plátek pomeranče (Srí Lanka) nebo citronovou 

kůru.   

Aromatizované čaje 

Zažívají popularitu posledních 20 let. Jde o pravé 

čaje s přídavkem aromatizovaných nebo přírodních 

aromatických látek. Nejznámějším je Earl Grey 

s přídavkem bergamotové silice, což je silice 

z pomerančových květů. Základem pro Earl Grey 

jsou různě kvalitní China Ornage Pekoe, 

Darjeelingy, cejlonské čaje, Sencha čaje, kvalitní 

cejlonské High Grown, plně fermentované 

z provincie Yunnan.  

Různé způsoby rozdělení pravých čajů 

Základní způsob dělení je podle původu. Čaje jsou 

čínské, indické, cejlonské, z Formosy (Tchajvan), 

japonské a další. Dále se pak čaje dělí dle 

pěstitelských oblastí v jednotlivých zemích. Podle 

způsobu výroby jsme si čaje již rozdělili v kapitole 

o jejich výrobě. Podle velikosti listu se čaje dělí na 

celolistové, zlomkové, drťovité, práškovité, CTC 

čaje, lisované, umělecky formované.  

Jednotlivé čaje se pak odlišují ve své kvalitě a 

jejich označení se řídí počtem sbíraných lístků, 

sezónnosti sklizně a zpracováním.  



Zařazení pravých čajů v pitném režimu 

Vzhledem k obsahu kofeinu je třeba úvodem říci, 

že nejsou pravé čaje vhodné k dlouhodobému pití 

pro děti, osoby se zvýšeným krevním tlakem a 

srdečními problémy, pro těhotné ženy, pro osoby 

s vyšší dráždivostí žaludeční sliznice. 

Výjimkou pro konzumaci pravých čajů jsou 

například střevní potíže způsobené špatným 

stravováním nebo lehká krátká střevní viróza u dětí 

a těhotných žen. Lze podat po lžičkách.  

Pravé čaje je zvykem ve střední Evropě pít jak po 

ránu, tak dopoledne, případně při společenském 

setkání navečer v čajovnách. Zde musíme 

upozornit na skutečnost, že pokud budete pít silné 

pravé čaje večer, bude to mít vliv na vaše usínání. 

Obecně se černé a zelené čaje nedoporučují pít po 

20 hodině.   

 
Z Magazínu Biogena vybrala Eva Průchová 

 

 

 

 

 

 

 



Kobylisy 

 

Jelo se na výlet  

a to byl pro nás krásný a hezký den. 

 

Zažili jsme a vyhráli  

a dobrá nálada byla mezi námi. 

 

Bylo tam dobré tancování  

a medaile a odměny byly mezi námi. 

 

Měli jsme tam Karla Gotta  

a tancoval jsem, až mě z toho tlačila bota. 

 

Všechno začíná a končí  

a my se musíme zase loučit. 

 

Jsme zpátky na Palatě  

a při dobré a hezké náladě.  

 

 

        Jiří Javůrek 

 

 

 



Návštěva amerických studentů na Palatě 

 

Jeden z obyvatelů Palaty, Ing. arch. Jasan 

Burin (87), ve svém produktivním věku 

vyučoval architekturu na několika amerických 

univerzitách. Na univerzitě ve státě Jižní 

Karolina zavedl praxi, že každý rok přijela 

skupina jeho studentů na poznávací zájezd do 

Československa. Tato tradice se dodržuje 

dodnes. V květnu 2016 přijelo 8 studentů a 

s nimi jejich profesor John M. Coggeshall, 

přezdívkou všude – i se studenty – nazývaný a 

oslovovaný Mike (čti Majk). I pošta mu 

dochází na adresu Mr. Mike. Je to rozšafný 

stařík, chováním spíše mladík, který nezkazí 

žádnou legraci. Prahu navštívil již nejméně 

desetkrát. S Jasanem Burinem jsou věrní 

kamarádi. Letos zavedl studenty na Karlštejn, 

Křivoklát, do Lidic, do Českého Krumlova a 

po pražských památkách.  

V denní místnosti na Palatě, zařízené jako 

muzeum bytových interiérů z šedesátých let, 

jsme s nimi nad občerstvením pobesedovali. 

Obdivovali u nás státní sociální péči o 

handicapované občany.  



Ti, co zde již byli podruhé, a posledně 

navštívili Jasana v jeho bytě, zírali, v jakém 

teď bydlí „paláci“.  

 

Na shledanou za rok! 

 

Jiří Seyček, Jasan Burin 

 
 

 

 
 

Zleva: Prof. Mike, Ing. Seyček, Ing. Burin (foto: Renata Prchlíková) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tančení v Kobylisích 15. 6. 2016 

PhDr. Anna Jílková 

Opět se klienti z Palaty účastnili taneční 

přehlídky v domově pro seniory v Mirovické 

ulici v Kobylisích. Letos tam byli již po páté. 

Účastnili se též klienti z domova pro seniory 

Kréta v Terezíně, dále z Pyšel, ze Zahradního 

Města a z pořadelského domova v Kobylisích. 

Palata a Kobylisy měli po dvou družstvech. Na 

akci se podílel Magistrát hl. města Prahy a 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.  

V porotě jedenáctých Tanců vsedě se sešli: 

PhDr. Jana Torová, Ph.D., zakladatelka 

soutěže Tance vsedě, Dr. Petr Veleta M.A., 

profesionální tanečník, který se dlouhá léta 

věnuje mimo jiné taneční a pohybové terapii 

pro seniory, Jana Bernášková, česká divadelní 

a filmová herečka a Rudolf Merkner, český 

producent a scénárista. 

Sponzory byly Mepro Trading s.r.o. 

v zastoupení regionálního manažera prodeje 

pana Josefa Procházky a kosmetika Mary 

Kay, zastoupená paní Mgr. Eva Čermákovou, 

poskytovatelkou fotografických služeb a 

kosmetickou poradkyní společnosti Mary Kay, 



která mimo jiné věnovala věcné dary a 

zároveň nalíčila dámy z Kobyliského domova 

a navíc celou akci zaznamenávala. 

    V kategorii volný tanec vystoupila jako 

první Palata se šlágrem z roku 1940 od 

skladatele a klavíristy Vlachova orchestru 

Leopolda Korbaře a od textařského krále 

swingu Jaroslava Maliny s písní Hm, hm, ach 

ty jsi úžasná  v podání Ondřeje Havelky a 

jeho Melody Makers.   

           

foto Mgr. Eva Čermáková  

 



V této kategorii domov pro seniory Kobylisy 

předvedl taneční kreaci na skladbu s názvem  

Thriller od popového krále 20. století 

Michaela Jacksona.   

Z Terezína zatančili na skladbu Pohádková 

Kréta.   

     V kategorii tance vsedě se představili 

klienti z domova pro seniory Pyšely za 

doprovodu skladby Lásko má, já stůňu 

z muzikálu Noc na Karlštejně. Zároveň tak 

připomněli 700. výročí narození Karla IV.  

Zahradní Město tančilo na veselou skladbu 

Babička Mary, kterou si notovali i posluchači 

z publika. 

     V kategorii tance vozíčkářů s asistenty 

Palata ukázala v rytmu tanga provedení 

skladby Cikánko, ty krásná od skladatele 

Karla Vacka. Taneční přehlídku uzavřeli 

vozíčkáři s asistenty z domova pro seniory 

z Kobylis na romantickou píseň Pretty 

Woman od amerického zpěváka a skladatele 

Roy Orbisona, nazpívanou Karlem Gottem. 



 
Tanec Cikánko, ty krásná 

 

Dopoledne moderoval přehlídku pan J. Zeman, 

program byl obohacen o pěvecké vystoupení 

Karla Bláhy z karlínského divadla. Všichni 

účinkující obdrželi diplomy a medaile a 

jednotlivá družstva poháry a diplom se 

slovním ohodnocením od poroty. 

 



 
 

Mgr. Eva Čermáková zachytila Jiřinku 

Bartákovou při tanci s PhDr. P. Veletou a při 

zpěvu Karla Bláhy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naše palata je hudbymilovná… 

…už tím, že pro naše obyvatele pořádá 

pravidelné hodiny „MUZIKOTERAPIE“. Toto 

na oko cize znějící slovo neznamená nic jiného 

než léčení hudbou. Ovšem léčebně může 

působit jen hudba libozvučně neboli krásně 

znějící. Taková je především obsažena 

v našich lidových a národních písních. Velkou 

pokladnicí písní jsou také tzv. písně umělé. To 

znamená, že tyto písně mají své autory. To 

jsou lidí, kterým je dáno hudební nadání 

přírodou, nebo jsou to ti, kteří mají odborné 

hudební a dramatické vzdělání. Takovým 

autorem je např. Karel Hašler, jehož píseň „Ta 

naše písnička česká“ se stala – možno říci – 

naší druhou národní hymnou. Dalším takovým 

známým autorem je Jaromír Vejvoda se svou 

známou „Modřanskou polkou“ „Škoda lásky“. 

K této písňové tvorbě patří i hudební tvorba 

Jiřího Šlitra s texty Jiřího Suchého. 

V bohatých programech na Palatě máme 

vystoupení známých hudebních skupin např. 

Bránické duo, OSLO – což je zkratka 

Originální synkopický lyžařský orchestr, 

Domino. Na těchto programech se sejde vždy 



početná skupina našich obyvatel. A ti vši 

všichni nejen s radostí poslouchají, ale také si 

sborově společně ty známé písně, šlágry a 

songy zazpívají. Na rozloučenou vždy naše 

milé hudebníky odměníme nadšeným 

potleskem. Kromě těchto  možno říci lidových 

programů, nám naši vedoucí programátoři 

Palaty poskytují hudební zážitky z té tzv. velké 

krásné hudby. Na tyto nám opatřují možnost 

navštívit operní představení v Národním 

divadle, ve Státní opeře i v koncertních síních 

naší Prahy. Takto jsme si poslechli opery 

Rusalka, Prodaná nevěsta, Čert a Káča. Letos 

v létě jsme si vychutnali také operu ze 

světového repertoáru „Carmen“.  

O nás přece stále platí heslo, které patrně 

formuloval náš i světový skladatel Bedřich 

Smetana: „V hudbě život Čechů“. A nám nelze 

jinak než  toto rozjímání o naší báječné Palatě 

zakončit poděkováním našim odborným 

vedoucím s přáním a prosbou o další podobné 

hudební lahůdky.  

Jménem všech obyvatel Palaty sepsala naše 

malá, skromná redakce: 

Boorová, Králová, Kulísková, Máchová 



DUB UHERSKÝ U PALATY 

latinsky „Quercus frainetto“ 

V rámci kulturního klubu jsme několikrát 

probírali naší krásnou zahradu. Jedním 

z nejkrásnějších a zároveň nejstarších stromů 

v zahradě je Dub uherský, který vzbuzuje 

zájem všech návštěvníků.  

Tento dub stojí v areálu domova tj. 60 metrů 

od vstupní brány z ulice Na Hřebenkách, po 

pravé straně chodníku směrem k hlavní 

budově.  

Dub uherský u Palaty, který patří mezi pražské 

památné stromy, je asi 24 metrů vysoký a 

obvod jeho mírně nakloněného kmene činí 335 

cm. Šířka jeho rozvětvené koruny je asi 28 

metrů. Stáří dubu je odhadováno na 160 let. 

Na svůj věk je ve velmi dobrém stavu! 

Dub uherský nebo také balkánský je opadavý 

strom dorůstající výšky až 40 m. Koruna je 

mohutná, široce rozložitá, v horní části 

nepravidelně protáhle polokulovitá. Dub 

uherský je mimořádně efektní dřevinou, která 

se uplatňuje kvůli svému robustnímu růstu a 

nápadně velkými a elegantními listy. Vyniká 



hlavně na podzim, kdy se nádherně zbarví. Je 

rozšířen zejména v jihovýchodní Evropě. 

Váš kulturní klub 

DUB UHERSKÝ U PALATY 

 

 



Rodný dům 

 

Domove, vzpomínko! 

Kouří se z komína. 

Zavoní večeře. 

Prášek jde ze mlýna. 

Podšívka oblohy 

hvězdami vyšitá, 

plamínek obrazem 

na stěnu prosvítá. 

 

U kamen stolička 

a mléka konvička. 

Na stole chleba půl, 

Pro všechny byl ten stůl. 

 

Kuřata na hnízdě, 

vlaštovky ve chlévě, 

muškáty v okně 

a staré hrušky stín – 

kolik ji ošlehalo zim! 

Žebříčků plná mez 

a také kopretin. 

Ty svítí na cestu. 

Sama se otvírá 



ta branka od dvora. 

První mé kroky zná –  

snad i ty poslední. 

 

Z tvorby naší klientky paní Růženy Janíkové 

 

 

 

Hrníček 

 

Chtěla bych mít 

hrníček ticha. 

S hluchým uchem 

pro zlobu světa. 

 

Mám hrníček ticha 

s pomněnkami. 

Plný radosti je 

a slyším v něm 

jen čisté melodie.  

 

Z tvorby naší klientky paní Růženy Janíkové 

 

 

 



Medvědi na Palatě 

 

 Dne 7. července proběhla v zahradě ukázka 

živých šelem. Představil se ochočený MEDVĚD 

HNĚDÝ – KARPATSKÝ. Agentura Arabela 

Production přednesla poutavý výklad o šelmách, 

které jsou ochočené. Medvědi jsou vycvičeni pro 

film, reklamu apod.  

 

 
        

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



Výlet na barokní zámek Lnáře 

 

21. července jsme se jeli podívat na barokní zámek 

Lnáře. Z Palaty jsme jeli autobusem a speciálním 

autem pro vozíčkáře. Cesta nám rychle utekla a za 

1,5 hodiny jsme byli před zámkem. Paní 

průvodkyně byla velmi milá, věnovala se nám a 

vyprávěla o historii zámku a tvrze. Společně jsme 

si prohlídli interiér, Freskový sál, Velký sál, 

Freskovou chodbu s trofejemi, hodinový stroj, 

varhany, terasu zámku a krásně vymalovanou 

Zámeckou kapli sv. Josefa. 

Po prohlídce jsme se naobědvali. Měli jsme řízky 

z naší kuchyně, které byly moc dobré. V restauraci 

jsme se občerstvili kávou, pivem a zmrzlinou a 

pomalu jsme jeli domů do Palaty. Výlet se všem 

velmi líbil a všichni se těší na další.  
 

 



 
 

 

 


