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Cyklus besed o historii Palaty, které se konaly 
ke 120. výročí otevření Domova Palata - 7. 
beseda „Vyhnání z Palaty a šťastný návrat. 
Karel Urbanec“ 

Klid a spokojenost obyvatel Palaty ve druhé 
polovině třicátých let - po obnovení finanční jistoty 
a vnitřního pořádku, to vše se téměř ze dne na den 
zhroutilo a změnilo v strach, co bude dál. Mnichov 
a okupace nacistickým Německem postavily 
vedení ústavu do neřešitelné situace. 
Tón dopisu protektora pro Čechy a Moravu ze dne 
25. května 1940 byl nekompromisní a nepřipouštěl 
žádné pochyby: „Budova ústavu Palata se zabírá 
pro seminář ošetřovatelek NSV“ 
(Volkspflegerinner Seminar NSV, Župa 
Sudetská).“Český podíl“(na nemovitém jmění) 
„bude odškodněn movitým jměním“, tedy v 
cenných papírech anebo v hotovosti, rozumí se v 
ubohé protektorátní měně. 
Co zmohla znalost zákonů, právnický um a 
morální kredit proti jednání z pozice síly? 
Předsedovi direktoria Karlu Urbancovi zbývala 
jediná možnost: dosáhnout alespoň toho, aby byl 
vzat v úvahu paragraf o nezcizitelnosti majetku 
Palaty jinému účelu - ze stále platného Statutu 
Francisca Josephina. Sebevědomí úředníci 
Černínského paláce, přesvědčení, že stejně prosadí 



své, po nervózním sporu nakonec přijali. Připojili 
ovšem ponižující závazek o pronájmu budovy na 
dvacet let, což znamenalo na věky. 
Stěhování obyvatel Palaty jen s tím nejnutnějším 
na druhý konec Prahy, do nouzových podmínek 
letních pavilonů v Krči, a pak znovu, kvůli 
německému vojenskému lazaretu, do přecpaných 
pokojů a chodeb Klarova ústavu Pod Bruskou, 
přineslo nevidomým z Palaty nesmírné utrpení, 
některým i předčasnou smrt. Po nekonečném 
harcování zemřela vysílením a po náhlé nákaze 
výkonná ředitelka ústavu sestra Fulgencie 
Nehybová.  
Euforie ze šťastného návratu do svého na Palatu, 
po Květnu 1945, byla obrovská. Netrvalo však 
dlouho a přišlo trpké vystřízlivění. Ředitel musel 
znovu poslouchat obehranou písničku, kterou 
dobře znal. Že prý i slepci by měli něco obětovat v 
zájmu vlasti a orgánů obnovovaného státu. Uvolnit 
tedy budovu pro některé z ministerstev nebo 
studentům či úředníkům jako ubytovnu. Vždyť 
přece bylo tolik prázdných budov v pohraničí po 
odsunutých Němcích!  
Znovu zvolený předseda direktoria však v žádném 
případě nepřipustil, aby jeho nevidomí, ale ani 
řádové sestry, které se za války tolik obětovaly, 
byli znovu poškozeni, navíc z rukou vlastních lidí. 



Jako před lety neúnavně argumentoval, apeloval a 
jednal. Naštěstí mu období poválečného 
revolučního nadšení přihrálo silného spojence 
přímo na Palatě - v mluvčích jejích obyvatel. Ti 
psali o podporu až na místa nejvyšší. Hlas lidu – 
hlas boží sehrál své a Urbanec nakonec uspěl. 
Z příjemné, téměř prý rodinné atmosféry, kterou se 
na Palatě podařilo obnovit, se Urbanec sám dlouho 
netěšil. Ten, který mnohokrát svůj ústav několikrát 
zachránil, neuměl pomoci sám sobě, když přišel 
převrat v osmačtyřicátém a kácel se les a létaly 
třísky. Sestry dominikánky, které se staraly o 
slepce ještě dalších devět let po jeho odchodu, 
vzpomínaly na něj jako na svého patrona, na toho, 
kdo je na Palatu přivedl, “kdo nad nimi bděl, radil 
jim a napomáhal“. 
Co tedy dosud víme především o předsedovi 
direktoria Karlu Urbancovi? Že díky jemu ústav 
přežil ta nejdramatičtější období minulého století. 
Za jeho rekordní, osmadvacet let trvající služby že 
Palata vyspěla z nadějeplného mládí do zralých 
pětapadesáti let a on že s ní prožil víc než polovinu 
její existence, což se už nikdy nikomu nemůže 
podařit. 
Víme však něco o ostatních životních osudech 
člověka, s nímž byl domov nevidomých tolik let 
spojen?  



Na pražských Olšanech jsme našli hrobku ředitele 
Živnostenské banky pro Čechy a Moravu Karla 
Urbance. Na lemu jejího obelisku bylo dodatečně 
vyryto jméno syna: JUDr. Karel Urbanec (1874 – 
1968). Přišel tedy na Palatu šestačtyřicetiletý a 
odcházel ve čtyřiasedmdesáti.  
Jeho životní příběh možná někomu připomene 
hrdinu Čapkova románu Obyčejný život. „Vyrostl 
jsem v prostředí nikoli blahobytném“, uvádí v 
příloze k jedné ze svých žádostí o obnovu členství 
v České advokátní komoře. Aby uživil matku a 
sestry, později i svou ženu a dceru, vstoupil hned 
po rigorosu do „černé“ právnické praxe. V 
advokátních kancelářích na čím dál lepších 
pražských adresách, například – na Ferdinandce, za 
republiky Národní na rohu Ostrovní a Voršilské a 
pak v Norimberské, po válce zas Pařížské třídě, se 
z něj stal vyhledávaný odborník. Stoupal i na 
společenském žebříčku. V chaosu při střídání 
režimů po roce 1918 nemohla Palata najít ochránce 
fundovanějšího, spolehlivějšího a také věrnějšího. 
Tento intelektuál, kultivovaný, ale skromný až 
asketický člověk, tělem i duší sportovec, si ani v 
dobách největších profesních úspěchů nežil na 
nijak vysoké noze. Právní úkony spojené s Palatou 
a jejími obyvateli ostatně poskytoval vždy zdarma. 
Za okupace žil v starostech o uchování alespoň 



snesitelných podmínek pro vyhnané slepce. Léta 
ho také provázely obavy z trestu za neohrožené 
vystupování vůči úředníkům protektorátu. 
Tenkrát se po mnoha letech zas sblížil se svým 
dávným spolužákem a blízkým přítelem 
Vojtěchem Mastným, významným meziválečným 
diplomatem, Masarykovým a Benešovým 
vyslancem na nejexponovanějších postech v 
Londýně, Římě a v Hitlerově Berlíně. Ostatně 
Mastný byl i prvním Čechoslovákem, který nad 
ránem 30. září 1938 musel v mnichovském hotelu 
vyslechnout od zívajícího premiéra Chamberlaina 
ponižující ortel o diktátu čtyř velmocí zmrzačené 
republice. 
Ani Mastný, ani Urbanec, se nedočkali 
společenské satisfakce a prožili závěr života 
poznamenáni příznačným českým údělem. První 
byl sice po dlouhých tahanicích zproštěn obvinění 
z kolaborace, ale dožil jako učitel jazyků a 
zapomenutý invalida na vozíku. Druhý sice ještě 
po válce vdechl své Palatě nový život, ale zároveň 
už nikdy znovu nezískal členství v advokátní 
komoře. Referent Akčního výboru Národní fronty 
o něm napsal, že sice „není zjištěno nic, co by 
svědčilo proti státní spolehlivosti a oddanosti“, ale 
že je to „starý rakouský byrokrat“ a že „nemá 
kladný poměr k lidově demokratickému zřízení“. 



Po úřední likvidaci kanceláře v Pařížské 16 už jen 
občas zašel na domácí koncert k Mastným, jak o 
tom psala ve svých pamětech Devět let s bratrem 
P. Stuchlíková - Mastná. 
V době, kdy se na blízkém letenském návrší začalo 
zvedat žulové monstrum, opustil Urbanec s 
rodinou kancelář i byt v centru, ale i Prahu. 
Osmasedmdesátiletý právník, který se po 
znárodnění svých investic ocitl bez prostředků, 
našel útočiště daleko od Prahy, až tam, kde lišky 
dávají dobrou noc, ve staré celnici v Jiříkově u 
Rumburku, na samé hranici s Německem. Sem tam 
si něco přivydělal, třeba jako právník Raj, a pak už 
v kontaktu s přírodou a sousedy podobného osudu 
dožíval spolu se svou ženou dlouhý a 
nepromarněný život.  
Pořádkumilovný, vstřícný a společenský člověk se 
smyslem pro humor, ironik i sebeironik, obětavý 
otec rodiny, jehož velkou slabostí byla milovaná 
dcera, která letos oslaví sto jedna let, to byl Karel 
Urbanec. Celý život někomu pomáhal, ale sám 
nikdy nečekal na pomoc odjinud a spoléhal raději 
sám na sebe. Odešel klidně a smířen. Zhasl jako 
svíce, jak to vždycky přála svým svěřencům z 
Palaty sestra Beata. 

 
Milan Zeman 



Srdce na dlani 2014  
 

Vážení klienti, dovoluji si Vás informovat, že 7. 
ročník ankety Srdce na dlani je spuštěn. 
Věřím, že se opět všichni zapojíte do tohoto 
projektu, který má za cíl morálně ocenit a 
poděkovat těm, kteří odvádějí kvalitní práci 
v sociálních službách a kteří berou svoji práci jako 
poslání. 
Organizace tohoto ročníku bude stejná jako 
v předešlých letech, jen s touto výjimkou, že 
nominovaní by se neměli dozvědět pořadí, na 
kterém se umístili. Vítěz bude oznámen až na 
finálovém odpoledni. Na toto finálové odpoledne 
budou tentokrát pozvání všichni nominovaní a 
samozřejmě ředitel domova. Organizace 
finálového dne bude trochu jiná. Divadelní 
představení nahradí koncert významné populární 
osobnosti. 
Nominační kola bude zajišťovat Jožka Zeman, 
s kterým domluvíme termín a průběh nominačního 
kola.  
Každý z vás obdrží během července anketní lístek, 
na který napíšete 3 jména osob, které si dle vašeho 
názoru toto ocenění zaslouží, s tím, že na prvním 
místě bude dle vás ten nejlepší pracovník, který má 
srdce na dlani.  

Eva Švecová 



Kulturní a společenský program na měsíc 
červen 
 
3. června ve 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje kapela 
OSLO. 
4. června v 9.00 – 12.00 hodin 
Výlet parníkem po Vltavě. Odjezd z Palaty bude 
postupně od 7.45 hodin, návrat v cca 12.45 hodin. 
Snídaně se podává od 7.30 hodin. Oběd pro 
účastníky výletu se bude podávat na Palatě po 
příjezdu z parníku. Na parníku slovem i hudbou 
bude provázet pan Mácha. 
8. června v 10.00 hodin 
Koncert naší pracovnice paní Olgy Mikešové 
s klavírním doprovodem. 
10. června ve 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Bránické 
duo. 
17. června ve 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.  
18. června v 8.15 hodin 
Odjezd účastníků taneční soutěže do Domova pro 
seniory v Kobylisích.  
19. června v 10.00 hodin 
Koncert pro milovníky opery. Můžete se opět těšit 
na sopranistku Martinu Bárovou, která se vám za 



klavírního doprovodu Miroslava Navrátila 
představila již v minulém roce. Letos si pro nás 
umělci připravili výběr písní z pera W. A. Mozarta, 
F. Schuberta nebo třeba A. Dvořáka, z operní 
tvorby pak zazní například árie Markétky z opery 
Faust a Markétka od Ch. Gounoda, árie Musetty z 
op. Bohéma jejíž autorem je G. Puccini nebo Píseň 
o měsíčku z op. Rusalka od A. Dvořáka. 
23. června v 15.00 hodin 
Koncert Malé české muziky Jiřího Pospíšila 
s programem „Písně českého léta“. 
24. června ve 14.00 hodin 
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha. 
26. června v 10.00 hodin 
Přednáška pana profesora Vacka na téma 
„Pohybové ústrojí ve stáří – terapie a prevence“.  
29. června v 10.00 hodin 
Koncert naší pracovnice paní Olgy Mikešové 
s klavírním doprovodem. 
 
Na všechny akce jste srdečně zváni spolu s vašimi 
přáteli a příbuznými. V případě pěkného počasí 
uspořádáme grilování na zahradě. 
 
 
 
 
      



Květnové dobrovolnické dny   
 
V průběhu května k nám do Domova přicházeli 
zaměstnanci různých společností, aby nám v rámci 
firemních dobrovolnických dnů pomohli s tím, co 
bylo nejvíce potřeba. Střídali se při práci na 
zahradě, kde pomáhali např. s úklidem, natíráním, 
hrabáním a plením, zatímco druzí se věnovali 
klientům, kterým četli, luštili s nimi křížovky nebo 
si s nimi povídali, někteří se vydali na procházku 
do naší zahrady.  
Zaměstnancům České Spořitelny a její Nadace, 
společností skupiny ČEZ a její Nadace, ČEZ ICT 
Services, Alcon, Novartis, Nikon, Siemens a 
Sandoz děkujeme za jejich čas, vstřícnost a 
empatii, s kterou se věnovali našim klientům a 
přinesli jim radost. Děkujeme a těšíme se na příští 
rok, kdy jak doufáme, se opět shledáme.  
         Marta Dzúrová 

 
 



Adrenalinové sporty. Zorbing a další. 
 
Zorbing. Dospívající teenageři v pubertě, ale někdy 
i starší se „zastydlou“ pubertou milují adrenalinové 
sporty. Jedním z oblíbených se stal v nedávné době 
zorbing. Svědčí o tom čerstvá zpráva z „černé 
kroniky“ o tragickém konci nekontrolované jízdy 
dvojice v kouli, řítící se z kopce. Mladší z 
teenagerů skončil s těžkým zraněním, druhý asi 
čtyřicetiletý se zabil.  
My jsme nepotřebovali extra konstruovanou kouli, 
vystačili jsme si s vyřazeným pláštěm z kola 
nákladního auta nebo autobusu, který jsme sebrali 
ve sběrně. Stačilo pak na vhodném kopci vměstnat 
se do kruhového otvoru, rukama se odstrčit od 
země a kolo pelášilo z kopce až do nárazu do 
nějaké překážky. Je zázrakem, že při soutěžení v 
této náročné „disciplíně“ se nikomu nic nestalo, 
kromě boulí a drobných odřenin. 
 
Jízda na ledových krách   
Zimy bývaly delší, se sněhem na Nový rok 
obvykle začalo silně mrznout a mrazy trvaly často 
měsíc i déle. V Praze Vltava zamrzla a na bruslích 
se mohlo jezdit až do Modřan i dále. Když pak po 
tak tuhé zimě nastala náhle obleva, prudce stoupala 
voda a následovala povodeň. V řece plavaly ledy, 



kusy nábytku, trámy, prkna i celé chaty. Ty se s 
rachotem rozbíjely, naproti Klecanům, o skupiny 
topolů. Když voda trochu opadla, ale stále ještě 
byla vysoká a rychlá, plná ledových ker, naskytla 
se možnost se na nich povozit. Byla k tomu 
potřebná hůl s bodcem nebo náhradou klacek, do 
něhož se zarazil hřebík. Potom již stačilo vybrat si 
blízkou kru s dostatečnou sílou ledu, naskočit a již 
se jelo. Plavba asi po sto metrech musela skončit v 
blízkosti přívozu, protože po dalším průběhu se 
řeka stáčela ke sklopenému jezu, kde voda hřměla 
v pěnivých, vysokých vlnách. Musel nás mít rád 
Všemohoucí, že se tenkrát nikomu nic nestalo! 
Možná to bylo proto, že někdy p. Důstojný ve 
svém kázání přidával dovětek i „za nezbedné 
kluky“. 
         Zdeněk Vacek 

 
 



Trhy chrán ěných dílen Vyšehrad 2014 
 
Palata se, jako již tradičně každý rok, i letos 
zúčastnila Veletrhu chráněných dílen, který se 
konal v sobotu 17. 5. 2014 v areálu národní 
kulturní památky Vyšehrad. Tyto trhy mají už více 
než patnáctiletou tradici a letos se zde představilo 
30 dílen z celé České republiky. Akci pořádala 
obecně prospěšná společnost Borůvka a konala se 
v rámci kampaně “Pracují, navzdory…“, která má 
za cíl upozornit na úspěchy lidí s handicapem s 
nalezením práce a na místa, kde mohou lidé s 
tělesným postižením získat pracovní praxi. Náš 
Domov se prezentoval mimo jiné výrobky našich 
klientů z oblíbených aktivit keramiky a ručních 
prací. Počasí nám nepřálo, ale i tak se akce 
vydařila a splnila svůj účel. 

Marta Dzúrová 

 



Grilování na zahradě 
 

 
 

 



 
 

 
 



Obdiv a strach 
 
Před pěti tisíci léty 
řešili muži problémy  
fyzickou silou 
a vlastním mečem. 
 
V pozdější době 
vyměnili meče 
za erární střelné zbraně 
především za pušky a pistole. 
 
Dvě světové války 
muselo lidstvo přežít 
během čtyř roků 
marně volající po míru. 
 
Rakety s atomovým pohonem 
přinesly obdiv. 
Atomové bomby na Hirošimu, 
přinesly zkázu a strach. 
 
        Jiřina Vohrnová 
 


