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M I L A N  Z E M A N





Hledám člověka, volal Diogenes, když se v poledne s rozžatou lampou prodíral davem. Měli ho 
za blázna, ale on se jim smál: 
Pózují a těkají odnikud nikam. Místo co by mysleli a jednali, mluví a mluví – o sobě a svých 
drachmách.
Našel jsem, zjistil náš současník při pouti světem snad ještě hrubším a lstivějším: 
Potkal člověka, co koná pro lidi staré a potřebné, a není jen jeden. Své já si neumí představit bez 
ty a my.
Právník, řádová a civilní sestra, psycholožka, inženýr chemik, zahradní technolog a ekonom, 
kněz a knihovnice, univerzitní profesor, bankéř, učitelka ručních prací, kadeřnice, skladnice, 
programátorka, strojvůdce, sociální pracovnice – postavy příběhu Palaty. Za dvanáct desítek let 
se rozrostly v zástup. 
Zazpívat paján? O slávu nestojí. 
Sdílejme alespoň radost, že jsou.

Lidé z Palaty
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Rudolf Maria Klar
 (1845–1898)

Jednoho vánočního odpoledne s jiskřivým popraškem sněhu kráčel osamělý chodec od Břevnovského kláštera 

vzhůru k hřbitovu Na Markétě. Hrob Rudolfa Marii Klara našel snadno. Místo, kde měl být podle přání zesnulého jen 

kámen s nápisem „Zde odpočívá přítel lidí“, zářilo barevnými věnci a kyticemi. Radostná zvěst! Jméno přítele, ochránce, 

mecenáše nevidomých a člověka, k němuž před více než stoletím mnozí vzhlíželi s vděčností a nadějemi, ba dokonce 

o něm šířili s výstižnou nadsázkou Cherchez l´Klar, to jméno nebylo zapomenuto. 

Ponechme návštěvníka hřbitova nad Prahou jeho citu a přejděme k faktům: o řediteli a provozovateli Klarova 

ústavu slepců a o jeho roli při založení prvního v Království českém Zaopatřovacího ústavu pro staré a práce neschopné 

slepce, který byl na Palatě otevřen před sto dvaceti lety.

Uskutečnění myšlenky tří generací Klarů – Aloise M. Klara (1763–1833), syna Paula A. Klara (1801–1860) a ko-

nečně vnuka Rudolfa Marii Klara (1845–1898), se skokem přiblížilo za pozdního jarního odpoledne v roce 1888, kdy se 

v budově slepeckého ústavu Pod Bruskou, na dnešním Klárově, konal slavnostní koncert chovanců Musica sacra.

Zúčastnil se ho viceprezident pražského místodržitelství a  náměstek vrchního „opatrovníka“ Böhmische 

Sparkasse – České spořitelny baron Friedl von Friedensee. Při přátelském setkání s ředitelem Klarem slovo dalo slovo 

a představitel největšího pražského peněžního ústavu odcházel s přesvědčením, že finanční obnos, který se Spořitelna 
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ten rok chystala uvolnit ke  čtyřicetiletí vlády císařovy 

pro humanitární účely, by měli zcela určitě získat staří 

a bezmocní slepci. 

Půl roku nato, 25. listopadu 1888, už se mi-

mořádná valná hromada Spolku České spořitelny usnes-

la „...k oslavě čtyřicátého výročí vlády Jeho Veličenstva 

našeho nejmilostivějšího císaře Františka Josefa I. zřídit 

zaopatřovací ústav pro slepce neschopné výdělku a vzdě-

lání, kteří přísluší do Čech, a pověřila provedením celé 

záležitosti ředitelství Spořitelny české“. Tak vzniklo Fran-

cisco Josephinum. Po nezbytných formalitách rakousko-

-uherské státní byrokracie se v  roce 1891 začala stavět 

na  svažitém viničním pozemku od  Strahova ke  Smíchovu novorenesanční budova, jejímž duchovním otcem byl Klar. 

Koncipoval ji podle nejnovějších poznatků o humanitární péči, které získal dlouhodobým studiem, praxí a zahraniční-

mi kontakty. Jako odborný poradce ve stavebním komitétu a později místopředseda direktoria nového ústavu se podílel 

na přípravě dokumentů nezbytných pro každodenní provoz. Podle Statutu měla nová instituce – úředně Spořitelnou čes-

kou založený Ústav pro zaopatřování slepců Francisco Josephinum „poskytovat, jak to dovolí prostředky, bezplatnou péči 

chudým dospělým, výdělku a vzdělání neschopným slepcům“, tedy Čechům i Němcům všech náboženských vyznání.

Otevření ústavu přesně pět let po jeho založení, 25. listopadu 1893, byla událost okázale slavnostní a povýtce 

politická, s vlajkoslávou, girlandami z chvojí a s reprezentativními hosty jako byl pražský místodržitel hrabě Thun von 

Hohenstein, představitelé Prahy, Smíchova, hodnostáři katolické církve, profesoři univerzity Karlo-Ferdinandovy, zá-

stupci podnikatelských a obchodních kruhů. 

V zahajovacím projevu vrchního ředitele České spořitelny dostalo se slov velkého uznání představitelům ban-

kovního domu, komitétu pro stavbu, architektu a staviteli, ale především a opakovaně muži nejvyššímu, neboť prý „tento 

dům se stane pomníkem věrnosti, lásky a vděčnosti našemu císaři a pánu“. O Klarovi až na malou výjimku skoro nic.

Všechnu slávu vypsalo do nejmenších podrobností den nato nedělní vydání pražského německého deníku 

Bohemia. Ale ani v jeho rozsáhlém úvodním článku na první a druhé straně nenajdeme o Klarovi víc než zmínku. Náš 

údiv je o to větší, že autorem nepodepsaného textu mohl být člověk Klarovi nejbližší, jeho mladší bratr Alfred, teh-

Pomník Rudolfa M. Klara Na Markétě
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dy redaktor Bohemie, který jistě patřil 

k nejzasvěcenějším. Snad právě pro to.

 Vysvětlení může být docela 

nasnadě. Dosud jsme se nezmínili, že 

velkolepá demonstrace politické loaja-

lity a  státotvornosti při otevření Fran-

cisca Josephina se odehrávala v závěru 

roku velkých protirakouských poulič-

ních bouří a  rozsáhlého zatýkání de-

sítek účastníků hnutí tzv. Omladiny. 

V Praze a okolí byl vyhlášen výjimeč-

ný stav a  zavládla zostřená cenzura.  

R. M. Klar si v této situaci počínal tedy 

opatrně a  pragmaticky. Dosáhl přece 

svého. Jeho velký sen se splnil, dílo bylo na světě a podařilo se. Slávu, veřejnou pozornost a pochvalu přenechal stoicky 

klidně a bez velkého sebezapření těm, kteří o ně stáli a k udržení stavu je potřebovali.

Klarova skromnost, avšak zároveň i ostentativně neutrální postoj k politickým gestům kolem Francisca Jose-

phina, nemohly ovšem nijak příznivě ovlivnit postoje české veřejnosti. Ta přijímala záslužný humanitární čin národ-

nostně německé instituce se značným odstupem, dokonce s mrazivým chladem. České noviny, například Národní listy 

nebo Pražský deník, psaly o události jen okrajově, jiné ji ani nevzaly na vědomí. 

Ať tak či onak, rozhodující krok k celoživotní péči o lidi zrakově postižené ve smyslu představ a projektů ge-

nerací Klarů byl učiněn. Úctyhodné dílo, jež R. M. Klar dlouho připravoval, bylo téměř dovršeno. Uznávaný a vážený 

odborník dospěl do vrcholné fáze svého života, k níž se dopracovával celých třicet let.

 Už šestnáctiletého gymnazistu životní okolnosti vtáhly do správy rodinného slepeckého ústavu. V těžké situa-

ci po předčasné otcově smrti se musel podělit o jeho řízení se vzdáleným příbuzným a hlavně s matkou Karlou Klarovou, 

rozenou Vratislavovou z Mitrovic. Obětavě pomáhal uchovat azyl nevidomých před finančním krachem v období krajní 

bídy a nedostatku po válce prusko-rakouské v roce 1866, jíž se jako voják zúčastnil a na rozdíl od svého nejstaršího bratra 

se z ní šťastně vrátil.

Tympanon budovy ústavu na Klárově. Tobiáš uzdravuje slepého otce (J. Max).
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Dokončil studia práv a nastoupil do státní služ-

by. Hlavní náplní jeho života zůstala i  tak starost o  lidi 

opuštěné a  vytlačené na  okraj společnosti, o  lidi tělesně 

postižené. Aby získal pádné argumenty k prosazování zá-

jmů slepců, podnikl třikrát po deseti letech (v letech 1874, 

1884 a 1894) jejich systematické sčítání, a dospěl k téměř 

dvojnásobným počtům než byly oficiální.

V ředitelské funkci se stal specialistou s evrop-

ským rozhledem. Využíval zkušeností kolegů z  Rakous-

ka a z Německa, organizoval pravidelná pracovní setkání 

středoevropských učitelů slepců, z nichž první se konalo 

v Praze. Doma se pustil do rozsáhlých stavebních úprav. 

Chtěl, aby se hlavně dospívající chovanci co nejlépe při-

pravili na  praktický život. Vedle literního a  hudebního 

vzdělání a povinného výcviku v Braillově písmu rozšířil 

praxi v dílnách. Jeho řemeslná škola kryla dokonce pro-

dejem košíků, kokosových rohoží, výpletů nábytku, košťat 

a kartáčů značnou část ústavních nákladů. Nezapomeňme 

ani na  ředitelovu originální pomůcku, tzv. Pražskou ta-

bulku pro psaní v braillu, která získala popularitu daleko 

za hranicemi.

Úspěšná první léta dobře finančně zajištěného 

a politicky zaštítěného ústavu na Palatě, do jehož péče byli 

přijímáni, i  když poněkud komplikovaně, také staří chovanci z  ústavu Pod Bruskou, podnítila Klara ještě ke  kroku 

systém dovršujícímu – ke zřízení mateřské školky pro nevidomé děti předškolního věku. Za vydatné finanční pomoci 

mecenášky L. Götmannové ji v devadesátých letech stačil ještě otevřít.

Vyhlášený znalec, praktik i nezištný dobrodinec se z výsledků své práce dlouho netěšil. Dostalo se mu sice 

veřejných poct, když se stal okresním hejtmanem a povýšili jej (1894) do šlechtického stavu. Zároveň však ztratil matku, 

Pomník císaře Františka I. na pražském Smetanově nábřeží
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svou celoživotní oporu a záštitu, a ve svých třiapadesáti, 

v  roce 1898, ji následoval. Stačil už jen odkázat všechno 

jmění svým svěřencům.

 Klarův nástupce v direktoriu vyslovil ve  smu-

tečním projevu hlubokou lítost všech – chovanců i kole-

gů, nad nenahraditelnou ztrátou člověka, tohoto rádce 

a „vřelého přítele trpícího lidství“. Z Francisca Josephina 

se stalo podle něj místo opravdové lidskosti, a  to právě 

„zásluhou skromného a nezištného působení zesnulého“. 

Oficiální německý nekrolog vrcholil patetickou oslavou 

velkých činů R. M. Klara, který „si postavil svou obětavou 

a nezištnou prací ve službě lásky k bližnímu pomník, který 

bude jeho jméno činit do budoucna drahým pro každého 

přítele lidí“.

 Vnímavému čtenáři se předestírá k úvaze, zda 

to s Palatou jako pomníkem mocnářovým, jak hlásal řeč-

ník při otevření před sto dvaceti lety, nebylo přece jen tro-

chu jinak.

František Ženíšek, Císař František Josef I. (1894)
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Společensky patrně nejvýše postavená osobnost v čele Francisca Josephina – poslanec Českého zemského sně-

mu a člen vídeňské Poslanecké sněmovny Říšské rady v několika volebních obdobích, vrchní ředitel Böhmische Sparkas-

se – právník Ernst Ritter von Theumer Ústav pro zaopatřování slepců v listopadu 1893 otevíral. Od roku 1898 až do své 

smrti pak působil jako předseda jeho direktoria.

Jako dlouholetý rakousko-uherský úředník, bankéř a  známý politik – mimo jiné i komtur Řádu Františka 

Josefa, věděl vždy, co se patří, pokud jde o úctu ke státní moci. Vztah vůči Palatě nebyl však nikdy jen stroze úřední, 

ani počtářsky omezený. Zajímalo ho daleko víc než jen účelné využití mecenášské podpory. Dovedl být i osobně vřelý 

a lidsky srdečný.

Ve slavnostním projevu k zahájení činnosti Francisca Josephina projevil své diplomatické umění už hierar-

chickým pořádkem pochval a ocenění. Na stupeň nejvyšší nemohl nepostavit zásluhy muže v říši nejvyššího. Právě císa-

řův „čin ve prospěch trpících bližních bude pro všechny časy trvalou připomínkou“. Až po něm přišli na řadu zasloužilí 

zemřelí a pak i živí představitelé peněžního domu a další, kteří měli se stavbou, „která je dnes dokončena a tyčí se před 

našima očima“, opravdu něco společného – Waldert, Rilke, Kirpal, Elhenický a jiní. 

Působivý závěr s předávací formulkou je nesen ředitelovým přáním povýtce osobním: „Tímto já teď toto mís-

Ernst Theumer
 (1833–1904)
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to milosrdenství, jakož i  správu nadačního 

jmění věnovaného podle statutárního určení 

jménem Spořitelny české, předávám s důvěrou 

do rukou ctěného direktoria a slavnostně pro-

hlašuji Spořitelnou českou založený Ústav pro 

zaopatřování slepců Francisco Josephinum 

za otevřený.“ 

Theumerův vítací projev přímo 

k císaři Františku Josefu I., přednesený o osm 

let později, v červnu 1901 před průčelím Pala-

ty, podával kromě jiného celkový výčet dob-

ročinných aktů Spořitelny české ve prospěch 

obyvatel Prahy a Českého království. Zásluhy 

finanční instituce byly při této slavnostní příležitosti deklarovány tím spíš jako výsledek přání a záměrů panovní-

kových. Za patnáct milionů korun, které Böhmische Sparkasse věnovala od svého založení na stavbu Domu umělců 

Rudolfinum, na  útulky pro nemocné a  další veřejné stavby, v  neposlední řadě i  na  Palatu, patřil tedy hlavně dík 

státníku nejvyššímu: „Bůh ochraňuj a zachovej nám Jeho Veličenstvo… Ať žije! Hoch, hoch, hoch! volal Theumer na  

závěr.

Jemu samém se dostalo vysoké pocty za službu ústavu na Palatě vlastně až po smrti – v lidsky vřelém smuteč-

ním projevu jeho nástupce ve funkci předsedy direktoria, univerzitního profesora Dr. J. Schindlera:

„Co ztrácíme s panem Ernestem von Theumerem, to víme všichni. Náš Theumer byl vynikající muž velkých 

odborných znalostí a bohatých zkušeností, s přísně právním myšlením, muž mimořádné otevřenosti a přímosti, na-

prosté spolehlivosti a věrnosti. Byl také mužem, který se nelekal námahy ani práce, pokud šlo o pomoc jiným. My 

všichni jsme byli svědky toho, s jakou obětavostí nyní již zesnulý zastával zájmy našeho humanitárního ústavu, jak 

už těžce nemocen nešetřil unavené nohy, aby se postaral o dobro ubohých chovanců i jinak působil v tomto duchu. 

Od roku 1898, kdy pan Ernst Ritter von Theumer vstoupil do direktoria a převzal funkci předsedy, až do svého 

posledního dechu zůstal nepřetržitě činný, aby náš ústav dle možnosti dobře prospíval a rozšiřoval se.

 Nezapomenutelné zůstanou jeho úspěšné intervence u zakladatelky Francisca Josephina, při nichž vycházel 

Symbolika Spořitelny české
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z pevného přesvědčení, že šlechetná matka neopustí své dítko. Jeho přesvědčení ho nezklamalo. Ušlechtilá matka se 

věrně postarala o své dítě.

Pan Ernst Ritter von Theumer si opravdu zaslouží, aby Spořitelnou českou založený slepecký ústav Francisco 

Josephinum uchoval do budoucna jeho památku…“

Za dob Ernsta, někdy také česky Arnošta, R. von Theumera, patřila k vznešenému profilu humanitární institu-

ce hymna pro slavnostní chvíle. Na Palatě se zpívala s textem Moje lásky – Meine Lieben od téhož A. H. Hoffmanna von 

Fallersleben, který je autorem básně Das Lied der Deutsche, začínající Deutschland, Deutschland, über alles, jejíž třetí 

sloka se na melodii Josefa Haydna zpívá dnes jako německá hymna.

Slova ústavní hymny měla poslání aktuální podnes: spoluvytvářet pocit sounáležitosti s místem, které je oby-

vatelům druhým domovem a jemuž můžou být vděčni, ctít ho i milovat. Domov je bytostí, k níž se obracíme a vzrušeně, 

plni citu ji oslovujeme nebo ji také v modlitbě vzýváme.
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„Jak zapomnět já mohl bych, já vím, co pro mě jsi!“

„Já hlasitě tu volám, zpívám: domov svůj u tebe mám.“

„Bůh chraň tvou věčnost a tvůj dům, modlím se za tě k nebesům.“

„Jak zapomnět já mohl bych, já vím, co pro mě jsi.“

V expozituře hudebního oddělení Ná-

rodní knihovny ve Vyšším Brodě se našly dvě hu-

debních podoby písně. Ta s chorálovým závěrem 

je snad hymnou Palaty.

Co tedy chovanci Francisca Josephina 

zpívali při slavnostních příležitostech? Nejdřív 

ústavní hymnu na slova autora A. H. Hoffman-

na von Fallersleben a  na  hudbu (možná) Josefa 

Groha staršího, na úplný závěr pak státní hymnu 

Rakouska-Uherska Zachovej nám, Hospodine, 

císaře a naši zem, na slova J. R. Seidla a na melo-

dii pozdější hymny Němců Josefa Haydna.

Pokud by někomu vadilo, že s hymnou 

Palaty aktualizujeme dílo německého národovce 

z  předminulého století, jehož text zpívali i  na-

cisté, budiž mu útěchou, že k vytvoření hudeb-

ní podoby tehdejší hymny Rakousko-Uherska 

a  pozdější i  dnešní německé hymny (původně 

Kaiserquartet) využil Němec a  Evropan Haydn 

motivu jihoslovanské lidové písně.
Text ústavní hymny
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Franz Endler
 (1858–1937)

Prosperita ústavu Francisco Josephinum byla v prvním desetiletí, jak naznačeno, předmětem státního zájmu. 

Vyplývá to z výročních zpráv i záznamů kronikáře.

Návštěvy známých a autoritativních činitelů veřejného života a katolické církve nebyly ničím zvláštním. Zna-

menaly zpravidla také víc než povinnou zdvořilost. Přinášely i vítaný příspěvek do ústavního rozpočtu.

A které dobové oficiality našly do Francisca Josephina cestu? Například pražský arcibiskup kardinál Schön-

born a císařovi synové Karl Ludwig a Ferdinand Karl. Vrcholnou událostí doby se však stala návštěva samotného císaře 

Františka Josefa I. 

V úterý 16. června 1901, krátce před jednou hodinou po poledni vystoupil první muž Rakousko-Uherska z ko-

čáru na prostranství před portálem s jeho jménem. Pozdravil se se špalírem chovanců a personálu a vyslechl uvítací projev 

vrchního ředitele Böhmische Sparkasse. Krátce a poněkud šroubovaně odpověděl, že „v humanitárním zařízení založeném 

předním peněžním domem můžou slepci snáze snášet vady tělesného svého ústrojí“. Poté pokračoval po „drahocenném 

koberci“ do společenské místnosti. Tady prohodil pár vlídných slov s vysoce postavenými a urozenými hosty, mezi jinými 

například knížetem Fürstenbergem, princem Rohanem a baronem Ringhofferem, a zapsal se do pamětní knihy. Jedena-

sedmdesátiletý mocnář pak se svým doprovodem zvolna vystoupal do prvního patra, nahlédl do jedné z ložnic a poklonil 
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se v  kapli. Po  dvaceti minutách na  Pa-

latě, tedy ve  čtvrt na  dvě – za  zpěvu 

státní hymny v podání sboru chovanců 

a za vzdalujícího se provolávání slávy – 

důstojně sjížděl dolů na Smíchov k vla-

ku směr Karlův Týn.

 Podobným způsobem vypsal 

průběh slavnostních chvil duchov-

ní správce Francisca Josephina Franz 

Endler, který vítal císaře s  kropítkem 

na prahu kaple. Ani tento kněz a profe-

sor teologie na pražské univerzitě Kar-

lo-Ferdinandově nemohl zůstat dlužen 

povinné úctě k  personě státníkově. 

V Jubilejním spise k desátému výročí otevření Francisca Josephina z roku 1903 přesto věnoval větší pozornost každo-

dennímu životu nevidomých obyvatel Palaty než slávě panovníkově.

Endlerova zpráva o životě ve vznešené budově uprostřed rozlehlé a už vzrostlé zahrady může nám dnes, po to-

lika letech, připadat poněkud idylická. Jistě se v ní projevily osobní sympatie duchovního, který zde s obyvateli po jistou 

dobu také žil. Z jejích hodnotících přívlastků vyčteme i zřetelný autorský záměr.

Dílko plné upřímných sympatií a obdivu se počíná poetickým popisem venkovské krajiny za Prahou se „vzduš-

ným a slunným svahem“, z nějž vystupuje „přívětivá Palata“ s novostavbou a statkem s věžičkou uprostřed polí a zahrad 

„jako štít“. Od jihu „jako by kynula zdálky věž kostela sv. Filipa a Jakuba Na Malvazinkách, v  jejímž stínu nacházejí 

chovanci ústavu místo svého posledního odpočinku“. 

Železnou bránu zahrady se šťavnatou zelení trávníků a  s udržovanými promenádními cestami ochotně otevírá 

vrátný z domku lemovaného růžemi. Z oken novorenesanční budovy uprostřed svahu vlají „oslnivě bílé záclony“. Je po po-

ledni a na prostranství vysypaném pískem společně korzují nevidomí chovanci a chovanky. Někteří posedávají na lavičkách 

a užívají si odpolední siesty. Z dálky je slyšet zvuky kulečníku, v němž si krátí svůj čas ostatní. Nejen venku, ale i uvnitř autor 

objevuje mnoho krásných obrázků, jimiž může Palatu představit jako „velký výtvor činorodé lásky k bližnímu“. 

Pohlednice Palaty z počátku 20. století
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V „prostoru denních aktivit“, jak se k našemu údivu říkalo už tenkrát, jinak v rohovém společenském sále 

v přízemí vlevo – s klavírem, harmoniem, orchestrionem, a také už s mechanickým gramofonem, pár lidí hraje šachy 

nebo dámu, ale věnují se i četbě v Braillově písmu a jiným činnostem, hlavně hudebním. 

Jídelna s  lavicemi a oplechovanými stoly i rozmělňovna pokrmů jsou už čistě uklizeny. Ložnice pro dvacet 

i více lidí s měkkými matracemi na postelích, s bílým povlečením a šedými houněmi, kromě jiného vybavené skříňkami 

a umyvadlem, zejí teď až na pár výjimek prázdnotou.

Domácí kaple, tato „perla ústavu“, kde se nad oltářem skví „krásné dílo moderního umění“, Madonna se slep-

ci od Krattnera – naproti němu kůr s varhanami a uprostřed z vysokého klenutého stropu visí skleněný lustr s mnoha  

svíčkami – toto „nejuctívanější místo“ se ráno co ráno zaplní k bohoslužbě. Ženy sem přicházejí zvláštním vchodem 

zleva a muži zprava. Topná tělesa „činí těmto starým a zimomřivým chovancům pobyt v kapli příjemným“.

 V místnostech i na chodbách je vše nainstalováno tak, aby nikdo nepřišel k úhoně. Česká ani německá ku-

řárna nepostrádají rozměrné popelníky a obvyklá plivátka. Toalety na konci příčných chodeb jsou už, krátce po svém 

vynálezu, vybaveny mísami s „vodním zavlažováním“ atd.

Vše nasvědčuje tomu, že se tu chovancům daří dobře a „jedná se s nimi láskyplně“, „jsou tu chráněni jako 

v bezpečném přístavu“. Většina věnuje kus svého času ranním, poledním a večerním modlitbám. Dopoledne se na údery 

zvonu – Němci na jeden a Češi na dva, shromažďují k četbě z knih a čerstvých novin. Odpoledne obvykle připravují 

programy pro hudební a  pěvecká vystoupení na  slavnostních mších a  koncertech v  kapli nebo také zábavné pořady 

s kuplety, které se za vhodného počasí předvádějí venku na zahradě. Zvlášť v zimě se všichni těšívají na černé hodinky 

s podvečerním a večerním vyprávěním příběhů ze života – skutečných, ale často i vyfantazírovaných.

Snad bez výjimky tu prý chovanci sdílejí pocit lidské pospolitosti. Nikdo si také nepřeje, aby lidé z venku na něj 

hleděli s útrpností nebo ho litovali Zvlášť ti, kteří přišli z nejbídnějších poměrů a teprve tady objevili možnost lidské 

péče, slouží za příklad radosti a optimismu, že by jim kde kdo mohl závidět.

 A pokud čas od času zvonek z Horní Palaty ohlásí, že někdo odešel navždycky, vzdají mu ostatní čest, dopro-

vodí ho na Malvazinky a druhý den mu v kapli zazpívají rekviem... Jak prosté a jednoduché! A kolik nevšedního patosu 

opravdové lidskosti!

Endler, hluboce vzdělaný, ale zároveň „prostý, přátelský a lidumilný člověk“, „skromný vůči sobě a štědrý vůči 

jiným“, jak ho znali chovanci Palaty i univerzitní studenti, vyjádřil ve svém až idylickém obrazu velmi konkrétní před-

stavy a vize: Tak by mohl, měl, a snad jednou i bude, život na Palatě vypadat. Přes všechna dobová civilizační omezení 



l i d é  z  p a l a t y  |  1 9

a odlišnosti je tím i dnešní a současný. Dokonce i tehdy, když vyslovuje přání, aby také jméno císařovo nad vchodem 

nebylo spojováno s „vnější pompou“, ale s člověkem, který lidi spojuje a ne rozděluje, „s činy všeobecné lásky k bližní-

mu“. Když do charakteru vládce a politického vůdce promítá svou osobní představu o pravé lidskosti, je také svrchovaně 

přítomný.

Víme však něco víc o Endlerových životních osudech? Pocházel ze severního německého pohraničí. Narodil se 

v Děčíně (Tetschen) a studoval nejdřív v Bohosudově (Mariaschein) a v pak semináři v Litoměřicích (Leitmeritz). V mís-

tech svého učitelského působení – v Liberci (Reichenberg) a na gymnáziu v Teplicích (Teplitz-Schönau) a v Litoměřicích 

(kde před ním učil například Alois Klar nebo Josef Jungmann) zanechal prý pověst svědomitého učitele a přítele žáků. 

Břevnovský klášter
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 Na teologické fakultě Univerzity Karlo-Ferdinandovy byl promován v roce otevření Francisca Josephina, tedy 

1893, a po necelých deseti letech jej na jeho alma mater povolali nejdřív jako mimořádného, posléze řádného profeso-

ra. Brzy nato se stal dominantní osobností hlavního oboru na teologické fakultě UKF – oboru Theologica dogmatica. 

Ve svých univerzitních přednáškách a seminářích navazoval na učení Tomáše Akvinského, který pro něj představoval 

nepřekonatelnou autoritu a vzor.

„S láskyplnou oddaností“ a „otcovskou péčí“ se věnoval studentům, a to jako jejich učitel a v letech 1904–5, 

1912–13 a 1926–27 jako děkan fakulty teologické. Svého poslání uměl vždycky dostát díky své schopnosti vřelého kon-

taktu s lidmi. Tak ho poznali i obyvatelé Palaty.

Břevnovský klášter, kde pobýval až do konce života, stal se právě jeho zásluhou útočištěm studentů trpících 

nedostatkem a nouzí. Přístřeší a pohostinství tu získávali rok co rok nejen příští teologové, ale i studenti ostatních, svět-

ských fakult.

Na  poslední cestě „na  slunnou hřbitovní výšinu“ hřbitova Na  Markétě v  lednu 1937 doprovázeli profesora 

Franze Endlera nejen jeho kolegové, ale především studenti. Endlerova památka „…bude vždy uctívána a  také bude 

žít v srdcích věrných žáků, kteří jeho slovem a příkladem činni jsou“, praví se v univerzitním nekrologu. Přejme si, aby 

Franz Endler byl připomínán i jako vzácný člověk z Palaty. 

V Endlerově spisku nemohla chybět ani chvála Böhmische Sparkasse – Spořitelny české, která Palatu, tento 

„preferovaný plod své dobročinnosti z povzdálí střeží jako oko v hlavě“. Zároveň, i když zatím nepřímo a  skrytě, je 

v otázce přítomna obava a prosba: bude i dál pomoc pokračovat? Blížila se už léta krizí, rok 1914 a s ním světová vál-

ka. Konečně i dosavadní starost rakousko-uherských 

státních úředníků o nevidomé z Palaty začínala vyha-

sínat a už nikdy se v předchozí míře neobnovila. 
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Karel Urbanec
 (1874–1968)

Za  první světové války se situace obyvatel Francisca Josephina čím dál víc zhoršovala. Lidé trpěli hladem 

a nedostatek topiva je donutil obývat jen několik ložnic – hlava k hlavě, jen aby se zahřáli kolem vlažných kamen. „Péče 

o slepce v ústavu poklesla“, jak se uvádí, „na nejnižší možnou mez, do té doby považovanou za únosnou“. Suplika ve vý-

roční zprávě za rok 1916 se marně dovolávala památky zemřelého patrona, císaře Františka Josefa I.

S převratem 28. října 1918 se z Francisca Josephina stal Ústav pro zaopatřování slepců na Smíchově Palata, ale 

k lepšímu se zpočátku mnoho nezměnilo. V jednom ohledu už vůbec ne.

Napravování staletých křivd se často ujímali, jak už to bývá, všelijací rádobyvlastenci, jejichž horlivost byla 

úměrná oddané službě předchozímu režimu. S o to větším rámusem, křikem a obrazoboreckou důsledností vyzývali 

k vyrovnání s minulostí.

 Tak se mohlo stát, že budovu Palaty, z níž sotva oklepali jméno císařovo, obsadila na podzim 1920 ozbrojená 

moc ministerstva vnitra nové republiky. Celou její polovinu proměnila ve velitelství četnictva. 

 V době „nadmíru svízelné“, jak je psáno, ještě před Vánocemi téhož roku, vyřešilo nové vedení Spořitelny 

české situaci tak, že místo posledního z německých předsedů direktoria Karla Kletetschky (ředitele Ringhofferových 

závodů na Smíchově), vyslalo na Palatu prvního ředitele českého – advokáta Karla Urbance.
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Nikdo tenkrát netušil, že z  přechodné instalace tohoto odborní-

ka na majetkoprávní otázky se stane nejdelší direktorské angažmá, jaké kdy 

Palata zažila. Nový předseda možno říct přišel, viděl a zvítězil. Jeho znalost 

zákonů a právnický um převážily nad účelovou manipulací a domov nevido-

mých byl zachován svému účelu. Bohužel jen pro tu chvíli. 

Brzy přišla autoritativní žádost generálního inspektora českoslo-

venské armády o převedení nebo pronájem budovy (v závorce se ostentativně 

připomíná, že jde o  bývalé Francisco Josephinum) pro výcvik armádních 

ošetřovatelek. Také tomuto tlaku, zdůvodněnému prý celospolečenským zá-

jmem (jako by humanitární péče nebyla v obecném zájmu), právník v čele 

Palaty odolal. 

Kromě reprezentačního domu byly však v sázce ještě lukrativní po-

zemky kolem něj. Celá léta se táhl spor s úředníky magistrátu o tzv. středobělo-

horskou silnici k novému sletovému stadionu. Měla vést jen dvě desítky metrů 

od průčelí. Hrozba, že tím bude zrušena tolik potřebná zóna klidu a nejkrás-

nější část zahrady si rozeberou zájemci o parcely v luxusní čtvrti Na Hřeben-

kách, se díky Urbancovi nenaplnila. Silnice od té doby až podnes míjí azyl nevidomých velikým obloukem.

 V prvních letech republiky stálo ovšem před direktoriem a jeho předsedou mnoho problémů nových, nečeka-

ných a naléhavých. Válkou zdecimovaná zakladatelka, Spořitelna česká, zdaleka nebyla s to dotovat Palatu jen z vlast-

ních prostředků. Dluhy ústavu nebezpečně narůstaly a  záleželo na  podpoře státních a  zemských orgánů, mecenášů 

z velkých firem, bank, ale i drobných podnikatelů a prostých občanů, a to jak českého, tak německého původu. 

 Palata ostatně nemohla nesloužit nevidomým obou národností, jen počty se s léty poněkud měnily. Někdejší 

poměr členů direktoria 9 : 0 se však za Urbance nepřevrátil v opak, ale ve spravedlivých 5 : 4 ve pospěch Čechů. Ale ani 

takovou změnu nevítali všichni s nadšením. Napětí vyplývající ze ztráty minulých národnostních privilegií přetrvávalo.

Nešlo však jen o to. Málo úspěšné snahy o zvýšení životního standardu chovanců, jejichž počty stále rostly, 

spory o financování personálu z omezených prostředků, ale třeba i dohady kolem nevyhovujících norem domácího řádu 

z doby předpřevratové, to vše vyvolávalo nervozitu a vyžadovalo rozhodný krok trvalé účinnosti. 

 8. dubna roku 1929 podepisuje Karel Urbanec, i přes odmítavé postoje, odpor a intriky části zaměstnanců, 

Z rodinného pobytu v lázních
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smlouvu o „obstarávání domácnosti a opatrování“ se sestrami dominikán-

kami z kongregace v Olomouci – Řepčíně. Očekává zlepšení péče a „dosaže-

ní hospodárnějšího provozu“. Věří, že trpělivost, mírnost, obětavost, ale také 

důslednost a  zásadovost sester přispěje k  postupnému uklidnění poměrů 

a podstatnému zlepšení ve všech ohledech.

 O tři roky později, při shromáždění chovanců veřejně vyhlašuje, 

že svěřil péči o ústav do rukou dominikánek definitivně a předkládá plénu 

nový Domácí řád. Jeho zásady, normy či předpisy podle něj „vyplývají z úcty 

jednoho ke druhému“, jsou dány „ohledy jak vůči sobě, tak i obzvláště vůči 

správě ústavu“, a řídí se „přirozeným zákonem slušnosti“.

Oslava čtyřicátého výročí otevření ústavu v  roce 1933 se v  re-

žii Urbancově odehrává způsobem neokázalým. Podle písemného sdělení 

– „vzhledem k nepříznivému vývoji a k úsporným opatřením“ je „s upřím-

ností a vděčností vzpomenuto zakladatelky a všech podporovatelů ústavu...“, 

a na závěr je sloužena mše. 

V následujících letech předsedovo odpovědné zacházení s finanč-

ními prostředky umožnilo jako zázrakem vyjít z dluhů a nastolit atmosféru 

jistoty a klidu. Obnovující se prosperita té doby násobila hodnotu darů. Rostoucí hodnota pozemků, které ústav kdysi 

dostal do vínku, a z nichž některé mohly být pronajímány a jiné i prodány, umožňovala myslet na nadějnou budoucnost.

 Jenže klid a spokojenost obyvatel ústavu se ze dne na den změnily v úzkost, zlé tušení a strach z toho, co přijde. 

Mnichov a okupace republiky nacistickým Německem postavily advokáta nevidomých na Palatě do situace, v níž znalost 

zákona, právnické umění a mravní kredit sotva mohly čelit cizí vojenské moci a kategorickým soudům z pozice síly. 

Předseda později podrobně vypsal, jak marné byly všechny jeho námitky, smlouvání a osobní intervence.

 Obsah i tón dopisu protektorátního Zemského úřadu ze dne 25. května 1940 byl strohý a nekompromisní, 

a vylučoval jakékoli námitky: „Budova ústavu Palata se zabírá pro seminář ošetřovatelek (Volkspflegerinnen-Seminar) 

NSV...“ „Český podíl (na nemovitém jmění) bude odškodněn movitým jměním“, a to v cenných papírech a hotovosti, tedy 

ve stále ubožejší válečné měně. Takovým oktrojovaným právním rozhodnutím měla být budova se zahradou pro slepce 

navždy ztracena.
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Českému právníkovi ve funkci předsedy direktoria zbývala už jen poslední 

možnost. Dovolal se paragrafu o nezcizitelnosti majetku jinému účelu ze stále platné-

ho původního Statutu. Pořádkumilovní činitelé Černínského paláce, naladění dosud 

na vítěznou světovládnou vlnu, kdy všechno dočasné se zdálo být věčné, nakonec při-

jali. Byli si jisti, že stejně prosadí své. Konečné rozhodnutí, že nemovitý majetek bude 

Čechům přece jen ponechán, ale na příštích dvacet let bude pronajat Berlínu, mělo 

jistě nesnesitelně hořkou příchuť, přestože naděje na návrat domů v budoucnu zůstala 

právně zachována. 

Urbanec dobře věděl, co jeho slepce z Palaty čeká, a proto se snažil ale-

spoň zmírnit důsledky nuceného exilu co nejúnosnějším náhradním ubytováním. 

Dočasný pobyt v nouzových podmínkách letních pavilonů na druhém konci Prahy, 

v Krči, by se přes všechny komplikace býval dal snést. Zopakovala se však znovu zvů-

le ve vyšším zájmu. Zabrání pavilonů německým vojenským lazaretem vystavilo nevidomé dalšímu martýriu stěhování, 

tentokrát na přeplněný Klárov.

Nesmírná euforie ze šťastného návratu už v červnu 1945 skončila pro předsedu Urbance nečekaně brzy. Donesly 

se mu zprávy o záměrech nových, tenkrát už domácích mocných. Znovu musel naslouchat zlé písničce, kterou dobře znal.

Důvodů pro vystěhování slepců, sotva se vrátili, se vyrojilo plno. V době poválečného budovatelského nadšení 

se zdál být jeden pádnější než druhý. V Praze chyběla místa pro úřady a koleje pro studenty. A v pohraničí zbývalo tolik 

prázdných objektů.

 V roce 1947 znovu zvolený předseda ředitelství Palaty usilovně jedná, nebojácně argumentuje, dovolává se 

etických zásad, apeluje na lidský soucit. Nemůže připustit, aby slepci, ale také sestry, které se pro ně za války tolik obě-

tovaly, byli znovu vystaveni těžké zkoušce. Naštěstí mu poválečná situace přihraje spojence přímo z obyvatel Palaty 

a ukáže se, že nejplatnějšího. 

 Z příjemné, téměř rodinné atmosféry, kterou se podaří nastolit, se předseda těšil jen krátce. Nastalo kácení 

lesa v roce 1948. Jedna ze spolehlivých spolupracovnic a pomocnic zapsala do kroniky, že „jeho odchodem sestry domi-

nikánky ztratily oporu“, oporu toho, kdo je do ústavu povolal a „...nad nimi bděl, radil jim a pomáhal . S jeho odchodem 

odešla láska a přátelství....“

Teskným vyznáním Urbancův příběh v dokumentech o Palatě končí. Co jsme se dozvěděli? Že ústav šťastně 

JUDr. Karel Urbanec ve 30. letech
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provedl léty naděje i krajního ohrože-

ní. Za  jeho bezmála osmadvacetileté 

éry Palata dospěla od  nadějeplného 

mládí do zralého věku pětapadesáti let 

a on s ní prožil víc než polovinu dosa-

vadní existence, což, ať počítáme, jak 

chceme, už nikdy nikdo nemůže do-

hnat, tím méně předehnat.

Co však víme o dalších život-

ních osudech člověka, s  jehož jménem 

byl příběh Palaty tak dlouho spojen? 

Při pátrání po místě Urbancova posledního odpo-

činku našli jsme na  pražských Olšanech vznešenou hrob-

ku ředitele Živnostenské banky pro Čechy a  Moravu té-

hož jména. Na  lemu jejího obelisku bylo dodatečně vyryto 

JUDr. Karel Urbanec. Podle životních dat 1874–1968 přišel 

na Palatu šestačtyřicetiletý a odcházel ve čtyřiasedmdesáti. 

A co se událo před tím a co potom, až do kmetských deva-

desáti čtyř?

Při listování katalogem studujících české právnické fakulty Univerzity Karlo-Ferdinandovy ve školním roce 

1893/4 se v rubrice otec nebo zákonný zástupce překvapivě objevuje Vojtěch Mastný. Ukázalo se, že jde o nejbližšího 

spolupracovníka a přítele Karla Urbance staršího, a po jeho předčasné smrti následovníka ve funkci ředitele Živnobanky 

i poručníka nezletilého studenta Karla Urbance mladšího. Ten, vzhledem k blízkým vztahům rodin, vyrůstal spolu se 

stejně starým bankéřovým synem Vojtěchem Mastným – od dětství až do vysokoškolských let. 

Cesty obou přátel se nadlouho rozešly po skončení právnických studií. Vojtěch Mastný studoval mezinárodní 

právo a za republiky se stal Masarykovým a Benešovým vyslancem Londýně, v Římě a nakonec v Hitlerově Berlíně. 

Právě on musel v mnichovském hotelu nad ránem 30. září 1938 vyslechnout od společensky unaveného a bezostyšně 

zívajícího britského premiéra Chamberlaina zdrcující ortel – o diktátu čtyř velmocí zmrzačenému Československu.

Foto vyslance Vojtěcha Mastného a Urbancův dopis z r. 1944
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Životní příběh Karla Urbance trochu připomíná osudy hrdiny Čapkova románu Obyčejný život. „Vyrostl 

jsem v prostředí nikoli blahobytném“ uvádí se v příloze k jedné z pozdějších přihlášek k obnovení členství v advokátní 

komoře.

Aby uživil matku a sestry, později i svou ženu a dceru, musel hned po rigorózu vstoupit do „černé“ právnické 

praxe. V advokátních kancelářích, postupně však na stále lepších pražských adresách v centru – na Ferdinandově, poz-

ději Národní třídě, v moderní novostavbě na rohu Ostrovní a Voršilské a v Norimberské, po válce zas Pařížské, se stal 

vyhledávaným odborníkem. V chaosu a zmatku při střídání režimů po roce 1918 nemohli nevidomí na Palatě získat 

lepšího a také věrnějšího ochránce.

 Skromný, až asketický, kultivovaný člověk, intelektuál, ale i  sportovec, si nežil ani v dobách svých největ-

ších profesních úspěchů na vysoké noze. Právní úkony spojené s Palatou a  jejími obyvateli poskytoval vždy zdarma. 

V jeho domácnosti našly domov dvě jeho neprovdané švagrové, z nichž Marie Fischerová, původně sestra dominikánka 

a za první světové války ošetřovatelka raněných vojáků v Anglii a Polsku, jemná a pracovitá dívka, pomáhala na Palatě 

za symbolickou odměnu jako sestra a předčitatelka nevidomých. 

V letech okupace se Urbanec znovu sblížil s přítelem Mastným, nyní pen-

zionovaným diplomatem, a oba žili v obavách, kdy si pro ně přijdou.

Po  válce se jeden ani druhý nedožil očekávané satisfakce. Mastného 

po dlouhých tahanicích zbavili falešného obvinění z kolaborace, ale i tak dožil jen 

ze žebráckých honorářů soukromého učitele jazyků a  jako zapomenutý invalida 

na vozíku. Urbanec spolu s řádovými sestrami vdechl Palatě po válce nový život, 

zároveň však marně žádal o obnovení členství v České advokátní komoře. Referent 

akčního výboru Národní fronty o něm napsal, že sice „není zjištěno nic, co by svěd-

čilo proti státní spolehlivosti a oddanosti“ , ale že je to „starý rakouský byrokrat“ 

a „nemá kladný poměr k lidově demokratickému zřízení“. K tíži se mu připsalo i to, 

že, nadšený projevem sestry bratří Čapků Heleny na Staroměstském náměstí, se prý 

chtěl přihlásit k lidovcům.

Po úřední likvidaci advokátní kanceláře v Pařížské 16 v roce 1952 už jen 

nepravidelně docházel na domácí koncerty u Mastných, jak o tom napsala ve svých 

pamětech Devět let s bratrem Pavla Stuchlíkova-Mastná. 
Marie Fischerová, švagrová, sestra 
z Palaty
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V době, kdy na blízkém letenském návrší začal horečný ruch kolem stavby žulového monstra, musela rodina 

pražský byt opustit. Její uznávaná hlava, osmasedmdesátiletý advokát, se po znárodnění podniků, do nichž investo-

val, ocitá bez prostředků a bez nároku na důchod. Spolu se svou ženou se stěhuje co nejdál od hlavního města, až tam, 

kde lišky dávají dobrou noc, do staré celnice v Jiříkově u Rumburka, za jejíž jednou stěnou už bylo Německo. Sem tam 

si něco vydělá, například jako právník Restaurací a jídelen, a pak už v každodenním kontaktu s přírodou, a někdy i se 

sousedy podobného osudu, dožívá skromně, a vlastně docela klidně, svůj dlouhý a nepromarněný život. 

Šťastné setkání s jeho vnučkami vyvolalo vzpomínky na společné procházky po Praze a putování s ruksa-

kem na zádech na nákupy do pohraničního městečka. Až do vysokého stáří si prý uchoval duševní i tělesnou kondici 

a stačil neuvěřitelně mnoho. V dětství a mládí cvičenec v Soko-

le, stálý návštěvník Občanské plovárny a člen jezdeckého oddí-

lu v Tyršově domě, nesnášel ani v devadesáti řeči o nemocech 

a potížích stáří.

 Dokonale vždy upravený a pořádkumilovný, náročný 

na  sebe i  své okolí, ale také velmi přátelský a  společenský, vy-

znavač suchého anglického humoru, obětavý otec rodiny, jehož 

jedinou slabostí byla milovaná dcera, která se nedávno dožila  

101 let. Téměř ideál.

Po celý život kde komu pomáhal, ale sám do posledních 

chvil o pomoc nepožádal. Odešel klidně a smířen. Zhasl tiše jako 

svíce, jak to vždy přála svým svěřencům na Palatě sestra Beata.

Praha, Pařížská 16
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Wilhelm Markup 
 (1868–1940)

Jediný, koho bychom mohli délkou služby nevidomým na Palatě alespoň částečně srovnat s Karlem Urbancem, 

byl jeho blízký spolupracovník a jakýsi styčný důstojník s tamějším každodenním životem, výkonný ředitel Wilhelm, 

někdy i česky Vilém, Markup. Úředník Böhmische Sparkasse – Spořitelny české, působil střídavě v subalterních funk-

cích Francisca Josephina od samého počátku – jako dočasný správce, sekretář a zase správce. Urbancovým ředitelem se 

stal až za Československé republiky. 

Zasloužil se o stabilizaci poměrů v Ústavu pro zaopatřování slepců v meziválečném období a s povděkem při 

tom přijímal pomoc řádových sester. Ty v něm viděly svého spojence, příznivce a přítele. Jeho dobrou pověst dokládá 

záznam v kronice sester u příležitosti výročí.

Program shromáždění k  jeho sedmdesátinám v  roce 1938 začínal tím, že „chovanci zazpívali krásné písně 

a podali kytici. Jeden slepec zhodnotil zásluhy pana ředitele o ústav. Jménem všech upřímně přál, aby dlouho ještě zůstal 

jejich milovaným ústavním otcem. Pak slavnost pokračovala divadlem a zábavou.“ 

Jeho odchod na počátku okupace jako by předjímal těžká léta, která následovala.
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Brzy na jaře v roce 1929 přijely z Moravy na Palatu sestry dominikánky a přepadla je tady beznaděj. Krutá zima 

po sobě zanechala mrtvé pahýly stromů a zahradu, nedávnou chloubu, proměnila v úplnou spoušť. 

Následující dojmy nebyly o moc lepší a v  lecčems překonávaly zlá očekávání: „všeobecně panující nespoko-

jenost, pustota v duších, rozháranost v nejvyšším stupni jak u chovanců, tak služebných, nepořádek v domě, nekázeň 

chovanců“. Tak popsala kronikářka neutěšený stav, který se měl stát pro prvních šest dominikánek výzvou. 

Jejich osmačtyřicetiletá představená Prokopie Anna Stejskalová nebyla zvyklá vidět věci lepší než jsou, ale 

uměla vyvinout všechny své síly, aby byly. Připravila vedení ústavu na to, že náprava přijde, ale bude složitá a nenastane 

hned.

Zkušená a moudrá žena, která většinu svého života prožila jako vychovatelka v ústavech pro opuštěné děti 

na Moravě, ale třeba i v Praze Krči, podle úsudku sester „s hrdinnou trpělivostí překonávala překážky, které jí nahroma-

dili ti, kterým s láskou sloužila“.

Přímá v jednání a náročná na podřízené stejně jako na sebe, nenechávala nikoho na pochybách o svém úmyslu 

do důsledku uskutečnit, co si předsevzala. Už po necelém roce výroční zpráva direktoria uvádí, že „jak pořádek a čistota, 

tak obstarávání kuchyně a péče o nemocné doznaly značného zlepšení proti dřívějším poměrům“.

Prokopie Stejskalová
(1874–1968)
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Z jejího podnětu se ob-

jevily mezi povinnostmi chovan-

ců v novém Domácím řádu hlavně 

ty, které měly napravit pokažené 

vztahy mezi muži a ženami. Mno-

hý pamětník rozvolněné erotiky 

posledního půlstoletí bude pova-

žovat formulace příkrých norem 

za poněkud přehnané a komické, 

tenkrát však se patrně nepochy-

bovalo, že účel světí prostředky.

Kromě jediného spo-

lečného pobytu mužů a žen všem 

na  očích – před budovou, museli 

se příslušníci obou pohlaví vysky-

tovat jen a jen odděleně. Společné vycházky po zahradě, neřku-li za její bránu, návštěvy na pokoji v kteroukoli denní 

i noční dobu byly naprosto vyloučeny, a to i tehdy, šlo-li o návštěvu nemocného. Dokonce četba z novin a knih, za Ra-

kousko-Uherska oddělená národnostně, mohla se nyní odbývat zvlášť v čítárně pro pohlaví ženské a mužské.

Nutno však přiznat, že převorčino klidné, trpělivé, vytrvalé a mnohočetné připomínání nepřekročitelných zá-

sad přineslo ovoce. Vlídným nabádáním je podpořily i známé autority – při svých dvou návštěvách například arcibiskup 

pražský Karel Kašpar, doma pak monsignor Celestin Pastor, papežský komoří, arcibiskupský notář a po šest let duchovní 

správce Palaty. Ten ovšem proslul u chovanců především svým nečekaným olbřímým darem – 1460 lahvemi piva. Není 

ale jisto, zda šlo o lahve litrové nebo jen půllitrové. 

Dobrá věc se podařila a „vyčerpávající práce byla provázena požehnáním a polepšením většiny chovanců“, 

konstatují sestry a dokládají to příkladem za všechny: Nešťastný voják, který přišel za války o zrak i o víru, neustále 

proklínal celý svět, nesmírně trpěl a chtěl skončit sebevraždou. Pochopení, ohleduplnost a milosrdné zacházení ho však 

časem zázračně proměnilo. Prchlivý a nesnášenlivý nevěrec nakonec odešel „smířen s Bohem i lidmi“.

Mojžíš Františka Bílka u Staronové synagogy
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Fulgencie Nehybová 
 (1903–1943)

Když v roce 1939 přejímala úřad po onemocnělé převorce Prokopii, nemohla tušit, jak těžký, ba nejtěžší životní 

úkol na sebe bere. Absolventka obchodní školy ve Vyškově přišla na Palatu hned v roce dvacátém devátém jako šestadva-

cetiletá. Tady také složila svůj první i doživotní sesterský slib. 

Vlídná a laskavá žena s vřelým vztahem ke svému okolí, pečlivá a svědomitá úřednice, pravá ruka matky Pro-

kopie a po léta „duše celého ústavu“, stála před nadlidským úkolem, když se v sídle německého protektora pro Čechy 

a Moravu definitivně rozhodlo vystěhovat slepce z Palaty a využít budovu pro„užitečnější“ účely. 

Převorka Fulgencie, po smrti Wilhelma Markupa také výkonná ředitelka s odpovědností za všechen provoz 

ústavu, byla v březnu 1941 donucena stěhovat ložnice, kuchyň, jídelnu, šatny, sklady a celý mobiliář – směr letní pavilony 

Klarova ústavu v Krči. Do nového domova se však vešel kromě postelí a stolů ještě tak kuchyňský sporák s nádobím, 

ostatní nebylo kam dát a končilo, doslova končilo, ve stodolách.

Přes všechny potíže, nesnáze a nepohodlí začal ústav v exilu, k údivu všech, brzy zas fungovat. Úklid, stravo-

vání, praní prádla, vytápění a vše ostatní z celodenní péče zvládaly s největším vypětím sestry s několika pomocnicemi. 

Ústav žil v nouzových podmínkách podle dispozic direktoria samostatně dál a pravidelně platil nájem. Už jen pro naději, 

že se jednou snad vrátí do svého.
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Když už se zdálo, že ve  stísněném, 

ale snesitelném provizoriu se nevidomí starci 

a  stařenky dočkají konce války, přišla, stejně 

jako před tím náhle a  nečekaně další Jobova 

zvěst. Na podzim 1943 zabrala jejich dočasný 

byt německá branná moc jako lazaret pro vo-

jáky z fronty. Nastalo další trmácení, tentokrát 

do přeplněných pokojů a chodeb Klarova ústa-

vu Pod Bruskou.

 Všechna rizika bolavého přesunu 

nesla na svých bedrech zase sestra představená. 

Hlavně ona prožívala s nic nechápajícími cho-

vanci jejich muka. Ten, kdo ví, v jak obrovském 

stresu se ocitá nevidomý člověk, zvlášť ve vyso-

kém věku, je li vytržen z prostředí, v němž se už zorientoval a je doma, ten chápe její velikou starost. Své svěřence chrá-

nila, jak mohla. Utěšovala, udržovala je v naději, některé dokonce zachránila před sebevraždou. Se vším v sobě nejlepším 

se pro ně obětovala. Dovedla je na místo, kde mohli přežít, ale sama tu křížovou cestu nepřežila.

Unavená a vysílená, stíhaná těžkými depresemi, nestačila ani ulehnout. Den před svou smrtí ještě zaníceně 

zpívala na ústavní mši. Oslabený organismus neodolal nákaze obrny.

Tragický odchod matky Fulgencie na podzim roku 1943, kdy jí bylo čtyřicet a její Palatě padesát, mnozí pova-

žovali za symbolický. 

„Duše čistá vzlétla k nebesům... Díky jejímu neobyčejnému nadání, schopnostem a píli, podařilo se udržeti ústav 

Palata i v nynější těžké době let válečných“, řekl o své nejbližší spolupracovnici při pohřbu na Vyšehradě Karel Urbanec.

Dobří lidé odcházejí, ale nejsou zapomenuti, na toto téma vznikla řada upřímných, naivně poetických vyznání 

úcty a lásky, psaných Braillovým písmem.

Chovanka Matylda Bučková s bolestí nad těžkou ztrátou oslovuje vzdálenou a osiřelou Palatu: 

„Ubohá Palato, tys při tom nebyla,

když ti smrt ukrutná Matičku zkosila.“

Smuteční oznámení
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Chovanec Kašpar Sklenička se vyznává slovy prosté písničky:

„Proč jsi nám odešla, Matičko milá,

vždyť jsi k nám ubohým tak dobrá byla.

Klidně odpočívej v tiché zahradě,

na malém hřbitůvku na Vyšehradě.“ 

Zpátky na Palatě – chovanci se sestrami a duchovním správcem Emanuelem Lesákem
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Eliška Hořejší 
 (*–1950)

Po válce znovu začaly boje o Palatu. Probíhaly však jinak než kdysi. Noví mocní se při nich sice oháněli budo-

vatelskými záměry a vlastenectvím, ale z budovy na stráni pod Strahovem se hlasitě a důrazně ozval hlas lidu, hlas boží. 

Sotva se po letech vyhnanství zabydleli ve svém, už aby se zas stěhovali? Neústupným mluvčím nevidomých se tenkrát 

stala chovanka Eliška Hořejší. 

O jejím životě nevíme skoro nic. Prošla Hradčanským ústavem pro slepé děti, pak i ústavem Klarovým a léta 

učila ručním pracím v Deylově ústavu. V penzi na Palatě prožila doby lepší, horší, ba i nejhorší. Přišla rok před domini-

kánkami a za okupace se trmácela, tak jako ostatní, po provizoriích exilu. Občas braillem zaznamenávala, co prožila. Ze 

vzpomínek, komentářů i oprávněně rozhořčených dopisů „známé pisatelky ústavu“ se uchovaly jen zlomky. 

Zvlášť vzrušeně psala o  tragické události na konci strastiplného putování nevidomých z vyhnanství do vy-

hnanství v roce 1943, kdy „zhasl jeden z nejkrásnějších a nejplodnějších životů“, sestra představená Fulgencie. „Byla nám 

vším“, píše v Žalozpěvu k 18. říjnu“. „Každému podávala pomocnou ruku“ a „uměla pohladit. Neznala oddechu ani od-

počinku. Ale nám by snesla modré z nebe“. I ve zlých dobách chtěla „udržet za každou cenu milý ústav Palatu a všechny 

nás tam zas vidět spokojené“.
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V  letech poválečných 

vystupovala na  veřejných deba-

tách o  postavení nevidomých 

a  jménem obyvatel Palaty roze-

sílala na  všechny strany žádosti 

o  podporu Palaty proti zájmům 

úřadů a třeba i nemocnice v Mo-

tole. Zpříma a  bez obalu připo-

mínala nejvyšším hodnostářům 

státu – prezidentovi, předsedovi 

vlády a ministrům či pražskému 

primátorovi humanitární poslá-

ní jejich funkcí.

Vyzývala je, aby za-

bránili stěhování slepců do  ně-

které z opuštěných budov v po-

hraničí. Pateticky apelovala na rozum i city, psala, jak slepce dvojnásob bolí, že to, jak jim ublížili okupanti, by mohli 

zopakovat domácí lidé. „Nedovolte nikomu, aby nám vzal náš domov!“ „Budeme Vám za to vděčni.“ 

Rozhořčeně odmítala manipulace úředníků magistrátu, kteří chtěli vyřešit svá hloupá rozhodnutí na úkor 

slepců. Když například Francouzský institut, přes válku zabraný Němci, přiřkli jednomu svému odboru a místo něj pak 

jeho majitelům nabídli náhradu – Palatu.

„Důvěřujeme Vám, že nedopustíte takovou nedozírnou katastrofu“, píše se jinde. „Cizího nic nechceme, ale své 

nikdy nikomu nedáme. Vystěhováním by bylo ublíženo pouze nám, slepcům...“

Únorový převrat postavil manipulátory před docela jiné starosti a Eliška Hořejší se mohla až do své smrti těšit 

z toho, že i její zásluhou Palata nevidomým zůstala.

Poválečné foto sester dominikánek v zahradě Palaty
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Beata Súkupová 
 (*1930)

Každé setkání se sestrou Beatou připomíná prostou a neokázalou slavnost. Vzpomínky na Palatu, odkud 

tak nerada odcházela, je to už víc než pětapadesát let, zůstaly živé a vynořují se bezprostředně a barvitě, jako by to 

bylo včera.

Na zašlé fotografii poznává dávno už zemřelé obyvatele i sestry, s nimiž se o ně starala: To je přece paní Při-

bylová, paní Patková, Strýčková, pan Boukal, Švec, Brčál, kterému všichni říkali Brčko, co hrál při mši na harmoni-

um. Vlevo je Mařenka, u ní Anička, která se starala o kapli, vzadu sestra Maxima, Klotylda, Bronislava, Antida a tady 

moje milovaná Felixa. Ta mě tady s povzbuzujícím úsměvem a dobrotivým slovem vítala a povzbuzovala po strastipl-

né cestě, tenkrát lilo jako z konve, a zasvětila mě do všeho, s čím se na Palatě člověk může setkat.

Díky jí se dvacetiletá novicka a zdravotní sestra naučila rozhodovat i v nejspletitějších situacích a řešit neče-

kané stavy svých svěřenců! Nikdy prý nezapomene, jak v ní hrklo, když v jednom pokoji našla v noci prázdnou postel. 

A jak se jí ulevilo, když jejího obyvatele po horečném hledání po všech patrech našla klidně pochrupávajícího – nohy 

v hlavách a hlavu v nohách, v posteli sousedově. Při návratu z toalety se prostě jen špatně trefil. A co teprve ten, který 

vždycky úzkostlivě dbal o hygienu, ráno i večer se koupal, až ho musela zachránit před utopením, protože ve vaně, 

po okraj naplněné, usnul.
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Vzpomíná, jak si vždycky zhluboka oddechla, když se jí podařilo předejít dobrovolnému odchodu ze života 

a pomohla člověku vrátit naději. Od sestry Felixy se naučila, co si počít, když už není pomoci. Pokud ta chvíle nastala 

v noci, zabouchala u pátera Lesáka a pak setrvala až do konce. Hřála ji myšlenka, že posloužila člověku ve chvíli nejtěžší.

Věčná optimistka uměla své lidi povzbudit, když jim bylo těžko a  něco je trápilo. Sdílela s  nimi radosti 

a příjemné chvíle, když se společně sedělo a vyprávělo, nebo při ručních pracích v létě na zahradě se řešily zapeklité 

životní problémy, například poté, co přišla nedobrá zpráva o lidech blízkých. Někdy jí obdařili i rolí vrby ve věcech 

intimních – třeba když se velkou podzimní láskou do sebe zamilovali jedna Růženka a její trochu světák a cestovatel 

Jan, který uměl přes svůj hendikep všechno všem při svých pochůzkách sehnat a obstarat.

Obyvatelé Palaty se sestrami dominikánkami na počátku 50. let
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Nejlíp jí vždycky bylo, když měla co dělat a někdo ji potřeboval, a dveře jejího pokojíku se netrhly. Podobně 

jako kdysi v dětství doma, v jejím valašském rodišti, tam, „kde končí prašné cesty“, jak psal slavný reportér. Jako nej-

starší ze sedmi dcer se na hospodářství svých rodičů nezastavila. Zapřáhni krávy a přijeď za námi na pole, našla otcův 

vzkaz, když se vrátila ze školy. Ještě nedokončila jedno, a už ji čekalo druhé a další... 

Jednou o pouti ve Valašských Kloboukách se zastavil u hloučku dospívajících dívek olomoucký biskup a ze-

ptal se, která by chtěla do služby k řeholnicím. Ona tehdy vyhrkla, že by možná šla. A bylo rozhodnuto. Nenaplnila 

se otcova předpověď, že ji – větroplacha, brzy vyženou nebo sama uteče Nic z toho se nestalo. Asi prý proto, že se 

z domova uměla postavit ke každé práci a že dokázala vytrvat, jak říká, ve službě lidem i Pánu Bohu. 

Vychodila zdravotní školu, praktikovala v několika moravských nemocnicích a pak už následovala služba 

starým nemocným lidem, někdy i  hodně daleko od  domova. Sedm let sloužila nevidomým na  Palatě, pak celých 

osmadvacet let v buchlovickém domově důchodců. Po vyléčení z těžké nemoci se starala o sestry v Kadani a pak spolu 

s daleko mladšími statečně brigádničila při stavbě útulku ve Sřelicích u Brna, kde dodnes žije. Mezi tím ještě pomá-

hala při úpravách řádového internátu v Černé ulici 

v Praze, kde sem tam působila také jako starostlivá 

vychovatelka, na níž se dnešní studentky obracely 

s nejroztodivnějšími dotazy, někdy i hodně pozem-

sky troufalými. Například zda nebesa vyslyší mod-

litbu a splní jejich přání – zhubnout.

Ani teď nezahálí. Kde může, pomáhá, tře-

ba jen vlídným slovem. A  v  její tváři vždycky za-

hlédneš porozumění a úsměv. Co může být větším 

štěstím než naplněný život!
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Emanuel Lesák 
 (1881–1964)

Na posledního duchovního správce Palaty Emanuela Lesáka vzpomíná sestra Beata po letech s láskou a vděč-

ností. Kněze dominikánského řádu, kaplana, katechetu a lidového misionáře zažila už jako těžce nemocného. Při kaž-

dém kroku prý trpěl nesnesitelnými bolestmi, ale nikdy si nestěžoval, zůstával usměvavý a vlídný. A kolikrát ho musela 

v noci probudit v jeho skromném pokojíku vedle kaple, aby vykonal poslední službu umírajícímu.

Žil a působil na Palatě od osvobození a podle smlouvy z roku 1951 mu byla přiznávána pravidelná odměna pět 

set korun měsíčně za „náboženské úkony spojené s jeho funkcí“. 

Svou víru nikomu nevnucoval. V dobách radikálního obratu k ateismu sloužil za příklad obětavosti a mravné-

ho jednání sám. V roce 1957 spolu se sestrami z Palaty odešel.

Původem Slezan, student opavského gymnázia a  řádových škol v  Olomouci, Štýrském Hradci a  ve  Vídni,  

zemřel v charitním domově na Moravci, kde je pohřben.
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Jaroslava Bobulová 
 (1924–2010)

Sejde z očí, sejde z mysli. Setkat se s legendární ředitelkou ze sedmdesátých a osmdesátých let nebylo jedno-

duché. Personál i obyvatelé, kteří ji zažili, se vyměnili a zůstalo jen pár vzpomínek. Pomohla až adresa z telefonního 

seznamu v poštovním muzeu. A obratem přišla jasná a vstřícná odpověď.

Začalo období přátelských hovorů, při nichž se zapomínalo na čas. Vždyť Palata byla moje láska, končívala 

své povídání svěží a energická třiaosmdesátnice. 

Do tehdejšího Ústavu sociální péče Palata přišla jako dlouholetá pracovnice Charity a pražských sociálních 

služeb v časech možno říct kritických. Její předchůdci se střídali po dvou třech letech. Každý něco začal a většinou 

nestačil nebo neuměl dokončit. Náročnou práci se starými nevidomými lidmi mnozí z  personálu vzdávali a  nová 

ředitelka našla ústav plný nespokojených, opuštěných a nešťastných lidí.

Jako by se opakovala situace z doby před půl stoletím. Ředitelka, tenkrát se říkalo vedoucí, zvolila podobné 

řešení jako kdysi Karel Urbanec. Ani v napjatém ovzduší nedůvěry, nejistoty, ideologických sankcí a kádrových změn 

takzvaného normalizačního režimu neváhala. Po řadě diplomatických jednání se znejistělými úředníky Národního 

výboru Hlavního města Prahy se rovnou rozjela za řádovými sestrami do kláštera v Broumově a prosadila své. 

V  polovině roku 1972 nastoupil do  ústavu, řečeno dobovým jazykem, „kolektiv řádových sester“ z  Kon-
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gregace Šedých sester sv. Františka. Většina měla od-

bornou kvalifikaci a dlouholetou praxi ve zdravotnic-

tví. V  rekordně krátké době přineslo jejich působení 

na Palatě „zkvalitnění zdravotního úseku a projevilo se 

v celkové péči o obyvatele“, píše se v Rozboru hospoda-

ření pro nadřízené orgány.

Sestrám zařídila skromné místnůstky v  ne-

dokončeném podkroví, a  ty se hned ujaly nejpo-

četnějšího oddělení obyvatel upoutaných na  lůžko. 

A staraly se o ně ve dne i v noci. Jejich přístup k prá-

ci pomáhal vytvořit z  různorodé skupiny civilních 

a  řádových sester, ošetřovatelek, pečovatelek a  jejich 

pomocnic, mezi nimiž byla v té době jedna jediná so-

ciální pracovnice, dobře fungující a  sehraný „dělný 

kolektiv“ spolupracovnic. Jedna podporovala druhou 

a mohly se na  sebe spolehnout. Nešlo to ani jinak. Bylo jich něco přes padesát a na každodenní pomoc čekalo až  

170 obyvatel. 

Jak to přišlo, že i v tak náročných podmínkách šla všem práce od ruky a měly z ní společnou radost? Kromě 

jiného působilo i to, že rázná ale ohleduplná ředitelka se považovala za jednu z nich. Uměla poradit, pomoci, ale také 

sama přiložila ruku k dílu, když bylo zapotřebí, mnohdy i v sobotu nebo v neděli. Ani když přišla doba obvyklých 

jarních brigád na zahradě, neváhala.

Pro personál i obyvatele byly dveře její pracovny otevřené, s lidmi sdílela radosti i bolesti. O jejich starostech 

s nimi dovedla kdykoli účastně promluvit. Všechny je znala jménem, často i křestním. Na Štědrý den nevynechala 

nikoho, s kým by si nepopřála a nepodala mu ruku.

V suterénu zřídila dílnu pro balení čajů a  léků, v níž se nadšení obyvatelé pro velký zájem střídali podle 

pořadníku. Absolvovali vlastně první účinnou a smysluplnou socioterapii.

O tom, jakou váhu přikládala svému poslání, by mohla vyprávět její rodina. Když odcházela do důchodu 

a končila i mise řádových sester, všichni si prý v tu chvíli mysleli, že lépe už bylo. 

Jarní brigáda vedení a sester
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Jak vřelého, až dojem-

ného jejího setkání se sestrami – 

po  víc než dvaceti letech – jsme 

byli svědky! Při procházce od do-

mova v klášteře Lomec k lesnímu 

hřbitůvku, kde odpočívají ty, co 

už odešly, mohli jsme zpovzdálí 

naslouchat vyprávění o  tom, co 

společně zažily. O  svérázných li-

dech – někdy spíš přátelích než 

svěřencích či klientech. Tenkrát 

byly plné sil a  elánu, a  všechno, 

co chtěly, každý den zvládly. Ani 

slovem se nezmínily, jak to bylo 

mnohdy těžké a namáhavé v pri-

mitivních podmínkách, bez moderních pomůcek a zařízení. Moc ale přály svým následovnicím, že jsou na tom lépe.

Příjemnou atmosféru setkání lidí navzájem si blízkých nemohla narušit ani neodbytná otázka, zda se v ten 

den nevidí třeba už naposledy. V každém případě to bylo setkání šťastné. Oběma původcům a organizátorům schůzky 

– značně už dospělému řediteli a jeho fámulovi, o generaci ještě staršímu, se za ně dostalo od paní ředitelky ve výsluž-

bě originálního ocenění: „Moc vám za to děkuji, kluci!“

Byla z  těch, jimž není po  chuti být středem pozornosti a  nenechávala si klást vavříny na  vlastní hlavu. 

Smyslem jejího života byla nezištná služba potřebným. Přesto za posledních návštěv na pokojné, prosvětlené a voňavé 

Palatě se zračil v její tváři pocit tiché radosti a uspokojení, který už vlastně ani nečekala.

Šedé sestry sv. Františka na Palatě v 70. letech
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Irena Burdová
 (*1928)

a Marie Plechanová
 (*1928)

Mise Kongregace Šedých sester sv. Františka skončila na Palatě před neuvěřitelnými třiceti lety (1972–1983), 

ale vzpomínky na ni zůstaly v paměti. Jen tehdejší obyvatele by spočítal na prstech jedné ruky a také sester zbylo jen pár. 

Při letošní jarní návštěvě v Lomci u Vodňan nebylo lehké překonat smutek ze všech těch ztrát. Pro ředitelovu 

kytici si z patnácti sester mohly přijít už jen dvě. A přece před dvěma třemi lety si tu ještě povídal celý houf s dnes už také 

zesnulou ředitelkou Bobulovou, která je na Palatu přivedla. 

Takový už je život, žalost i radost v jednom pytlíčku, pokyvovaly hlavou sestry Irena Burdová a Marie Plecha-

nová, s nimiž byla nakonec i tentokrát radost posedět. Zvlášť když začaly vzpomínat a vyprávěly a vyprávěly.

O době, kdy přišly z kláštera v Broumově a byly ještě mladé a nadšené. Nijak zvlášť se nezabývaly tím, že jejich 

role v přeplněném zařízení pro nevidomé seniory nebyla lehká. Kolik někdy i těžké fyzické práce musely jako zdravotní 

sestry zvládnout, aby své oddělení nejtěžších, většinou ležících obyvatel, udržely v pořádku a čistotě. Kromě svých běž-

ných sesterských povinností uklízely, staraly se o jídelnu v provizoriu na chodbě a třeba i myly okna. Tenkrát jim ale šlo 

všechno od ruky. Až se dnes diví, kolik toho stihly. Někdy ovšem nastavovaly dny v noci.

Nebyly výtahy a o vozících k pohybu svěřenců po budově nebo venku na čerstvém vzduchu, se jim mohlo jen 

zdát. Každý přesun z patra do patra, třeba jen k drobnému ošetření, stál hodně námahy a zvládaly ho jen ve dvou. Čas 
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od času nastala také smutná povinnost snést zemřelého, pokud možno s pietou, do márnice v koupelně přízemí. Na jed-

nu takovou situaci sestra Irena prý do smrti nezapomene. Po letech ji umí okořenit špetkou sebeironie a tichého smíchu. 

Bylo to jednou v zimě. Poté, co někdy kolem půl třetí ráno splnila, co měla, a její kolegyně odešla už spát, najed-

nou prudké bušení na okno a zvenku neurvalý řev. Za sklem zarostlá zločinecká tvář. Leknutím se nemohla ani hnout. 

Pak bez dechu vyběhla nahoru vzbudit sestry. Z bezpečné výšky zahlédly rozsvícené auto. A pak,…? Žádný „strašný lesů 

pán“, ale hromotluk z pohřební služby, který si přivstal, aby horlivě splnil příkaz, který mu dali. 

Sestry Kristina, Marie a Irena před klášterním útulkem v Lomci u Vodňan
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V  paměti sester ožívaly 

tváře „známých firem“, proslulých 

palatských klientů. Vzpomněly si 

na  pořád veselého harmonikáře 

pana Matušku, otce zpěvákova, 

na  ráznou mluvčí paní Havlíč-

kovou, cestovatele pana Brávka. 

Vzpomínalo se na kolegyně civil-

ní sestry. Nikdy prý mezi nimi ne-

došlo ke  sporu a  vzájemně jedny 

druhým pomáhaly. Zvlášť každé 

ráno a dopoledne, kdy bylo práce 

nejvíc. Ve chvilkách volna si umě-

ly společně sednout a pobavit se. 

S  odstupem času se 

uchovalo v paměti hlavně to pěkné. Až na drobné nepříjemnosti s úředníky, kteří je tady neradi viděli, žily prý svorně 

a  nic jim snad nechybělo. V  podkroví měly i  malou kapličku. Když zrovna nesloužily, rády se procházely po  Praze. 

Ve svátek se společně vydaly na mši ke svatému Václavu na Smíchov nebo ke sv. Josefu na Malou Stranu. Přestože pů-

vodem venkovanky, rády se ujímaly role zasvěcených turistických průvodkyň, když se k nim připojil někdo z obyvatel.

Na přeskáčku se dovídáme, jak už kdysi v dětství – jak je to dávno – se staraly o sourozence v početné rodině 

a jak jim možná i pro to nepřišlo zatěžko sloužit nemohoucím lidem – jen tak, z upřímné lásky a bez nároku na uznání 

a odměnu. Svěřují se, že je nejvíc těšilo, když někomu pomohly nebo mu dokonce zachránily život v poslední chvíli, 

a kromě nich o tom nikdo nic nevěděl, jen ony samy a jejich Pán. A pokud se je někdo pokusil neomaleným způsobem 

pochválit: „Vás je škoda pro klášter!“, nic nechápaly. Vždyť žily svůj život z práce do práce a vždycky pro lidi, pro své 

bližní. 

Vzpomínky na jedenáct krásných let prožitých se sestrami Melanií, Norbertou, Sebaldou, Bertinou, Salvinou, 

Notburgou, Silverií, Helenou, Amatou, Martinou, Evangelistou, Kristinou a Elegií u nevidomých na Palatě rozjasnily v ten 

den tváře obou sester, stařenek hodně přes osmdesát.

Kostel a sídlo Kongregace Šedých sester v pražské Bartolomějské ulici (K. I. Dienzenhofer)
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Božena Kapounková 
 (*1949)

Snad za to mohly kulisy staroměstských věží – člověk se pod nimi cítí jak mravenec. Jednoho poklidného 

dopoledne v letní kavárně U Týna vyprávěla první popřevratová ředitelka, jak to tenkrát na Palatě bylo. Víc ale než 

o sobě, mluvila o všech ostatních, o lidech, kteří jí pomáhali a bez nichž by nebyla skoro nic. 

O nesmírně obětavé a lidské vrchní sestře Ireně Stolínové-Wittmannové, s níž si od první chvíle padly do oka, 

o Dimitriji Švecovi a Addy Wittlockovi, sociálním pracovníkovi z holandského Utrechtu, díky jimž na jaře 1992 přistál 

u Palaty kamion s invalidními vozíky a dalšími pomůckami – první vlaštovka modernizace. O mateřsky nezištné a po-

ctivě smýšlející penzistce paní Jaroslavě Bobulové, která fandila jejím radikálním krokům, ale zároveň se o ni bála a tro-

chu ji přibrzďovala v rozletu – za léta navyklá držet se na uzdě a vrchnost raději nedráždit. Nezapomněla na mladičkou 

dvojici zdravotníků a příštích manželů – Jitku a Petra Karaffových, na něž se mohla kdykoli a ve všem spolehnout, stejně 

jako třeba na Míšu Vítkovou, Irmu Zarazíkovou, Elišku Kouteckou, Pavlu Hadrabovou, Evu Novákovou a další a další.

Do té doby psycholožka v ústavu pro mentálně postižené děti se už při první pochůzce po chodbách a po-

kojích domova pro staré lidi zděsila, kolik toho nefunguje a musí se změnit. Všechno se v ní tenkrát vzbouřilo, když 

našla pravou příčinu krajně nevoňavého ovzduší, které zamořovalo celé křídlo budovy – obludnou hromadu použité-

ho prádla, co někdo nechal snad dva týdny vršit a neodvezl ji vyprat.
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 A což teprve, když se několikrát za sebou propadla svými podpatky vrstvou linolea, snad trojitou, do shnilé 

dřevěné podlahy ještě z dob rakousko-uherských! O pastelově barevných sololitových obkladech, za nimiž rejdily, jak 

se ukázalo, různé čeledi hmyzu, ani nemluvě. Strháváním té kamufláže začala. 

Nemínila se smířit s lajdáctvím a nepořádkem a za své přátele rozhodně nepovažovala ani ty, co s krčením 

ramen jen přihlíželi. 

Vyhlásila válku lhostejnosti a pasivitě. Nesnesla pomyšlení, že v takových podmínkách mají lidé žít a dožít 

svůj život a že by sem musela uvést někoho ze svých nejbližších, třeba svou maminku. Po poradě s odborníky zadala 

Týnské věže
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ambiciózní projekt přeměny Palaty v pohodlný domov 

– penzion se dvěma atrii pro méně pohyblivé. Hned 

po dokončení jeho první verze přikročila k postupné 

realizaci. 

I  tak aktivní žena, plná elánu a odhodlání, 

narážela na podivné hry protikladných osobních zá-

jmů a  s  nimi často spojený problém peněz. Nevyne-

chala jedinou příležitost k oslovení dobových oficialit 

a  nových podnikatelů, jejichž dlaň byla pořád ještě 

pootevřená. Sjezdila kdejaké shromáždění potenciál-

ních sponzorů. Všem adresovala výmluvné realistické 

video o zdejším životě starých nevidomých lidí, jehož zhlédnutí zbavovalo iluzí. Zkoušela to i s nadací. 

To nejdůležitější ji ale čekalo doma. Musela pro své záměry získat spolupracovníky, ale především obyvatele. 

Hlavně je bylo nutno přesvědčit, že ředitelka rozumí jejich potřebám a neslibuje, jako mnozí jiní, jen modré z nebe. 

Na shromáždění dostala nejdřív jen opatrnou důvěru „Chceme vám věřit, ale počkáme si“, řekli mluvčí, mezi nimiž 

vystupovala i bojovná vyjednávačka paní Havlíčková, která nedávný spor s první generací tzv. kmotrů a původců 

myšlenky změnit Palatu v hotel, dovedla vítězně až na půdu parlamentu. 

Za pár týdnů byli bezmála všichni na její straně. A také jí to dávali zřetelně najevo. Zvlášť když dala odstranit 

kouli na dveřích ředitelny a byla pro ně kdykoli k dispozici.

Těšilo ji, když za ní přicházeli a s důvěrou se jí svěřovali, a oni zas vycítili opravdový zájem a upřímnost. 

Stačilo někdy jemně se dotknout tváře hřbetem ruky nebo pohladit po rameni na znamení sympatie, a byli její. Nikdy 

nezapomene, jak po její ruce, v níž hledali naději a oporu, až nenasytně chňapali. Nedobrovolně a s lítostí později, 

bylo to o Vánocích, odcházela od těchto svých přátel a lidí dobré vůle. Nebylo v její povaze svádět nekonečné zápasy 

s pomluvami, záští a přesilou úřednické moci. 

Ještě dlouho jí psali a děkovali. Někteří dokonce prosili o azyl někde v koutku, když nemůže být společně 

s nimi.

 Co bolelo, přebolelo. Při nedávné návštěvě se celá šťastná přesvědčila, že to, co zasela, se ujalo.

A sláva? Polní tráva. Šlo jí přece o dobro a prospěch lidí.
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Irena Stolínová  
– Wittmannová 

 (*1958)

Nejraději vzpomíná na brzká dopoledne, kdy se po ranní hygieně, snídani, úklidu a léčebných procedurách 

Palata oblékla do „civilu“ – jako doma. Procházela projasněnými a čistotou zářícími pokoji, potkávala usmívající se  

a sdílné obyvatele a povídala si s těmi, co se obtížně pohybovali nebo mohli jen ležet.

Na to, co prožívala předtím, v první dny své služby lidem starým a nevidomým, by raději zapomněla. V de-

níku, který si čerstvá vrchní sestra tenkrát už vedla, to však stojí černé na bílém: „Dnes jsem obešla oddělení A i část 

B a musela jsem utéct. Úplně mě to sebralo. Ta opuštěnost je strašná. To smíření s  osudem a  čekání na  smrt…!“ 

V každém pokoji nejméně pět železných nemocničních lůžek a víc nic. Po chodbách se nejistě šouraly shrbené postavy 

v sepraných andělíčcích – nočních košilích do půli stehen, které se svlékaly až s velkým prádlem. Něco s tím musela 

udělat.

Vystudovaná dětská sestra a pak sestra v psychiatrické léčebně, cepovaná vojáckými nadřízenými, si uvědo-

mila, že nesmí propást chvíli, kdy konečně jednou záleží i na ní – aby se věci pohnuly k lepšímu. 

Nejdřív musela najít pár spojenců, kolegyň sobě blízkých, spřízněných duší. Už když se rozhodla radikálně 

řešit problém z nejbolavějších, který souvisel s prostou lidskou důstojností, nemohla se bez nich obejít. Kvůli kata-

strofálnímu nedostatku hygienických plen po celou noční službu raději poctivě obcházely své ovečky, jen aby taktně 
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předešly situacím, kdy už bylo pozdě. Sama šla příkladem a počínala si jako kdysi její předchůdkyně, Šedé sestry. 

Stejně jako ony bydlela v podkrovní mansardě a byla v pohotovosti ve dne i v noci.

Její obětavost, přirozená empatie a dobrota, již všichni brzy poznali, se skládala z maličkostí. Stálo jí napří-

klad za to, aby si hned na začátku nakreslila plánek pokojů se jmény obyvatel, něco podobného, čemu učitelé říkají 

zasedací pořádek. Naučila se ho na nazpaměť, aby každého uměla oslovit jménem. Jak ožívali a divili se a byli šťastní! 

„Vy mě znáte, sestřičko?“

Při potýkání s běžnými každodenními problémy, ale hlavně ve vypjatých krizových situacích, kdy se jeden 

musel umět postavit za druhého, objevovala na Palatě přátelství, někdy i výjimečná, celoživotní. 
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Jednou, snad v návalu jakési falešné popřevratové svobodomyslnosti, si hlavní kuchařka postavila hlavu, po-

ložila vařečku jako zedník lžíci, a že prý když má vedení tolik rozumu, ať si vaří samo. Vrchní ani obě ředitelky – nová 

i bývalá, která se na čas vrátila z penze, aby pomohla, žádná z nich neváhala. Na ultimatum reagovaly všechny stejně, 

bez dlouhých úvah, klidně a rázně. Sto padesát lidí nemohlo zůstat o hladu. Oblékly zástěry a společnými silami uva-

řily. Dlouho se pak tradovalo, jak jídlo tří spřátelených dam – paní Bobulové, paní doktorky Kapounkové a paní Sto-

línové, se ohromně povedlo a všem mimořádně chutnalo. Bylo v něm asi vedle kuchyňských přísad ještě něco navíc.

Tehdejší vrchní sestra vypráví o debatách jejich trojčlenného kolegia, kdy se řešilo, jak nejspolehlivěji přede-

jít problémům, které hrozily, nebo uhasit oheň, když se už rozhořel, třeba v konfliktech mezi lidmi. Vše se zpravidla 

odehrávalo na oblíbeném místě chodby v prvním patře, před tvářemi procházejících obyvatel, nebo také u kávy s ci-

gárkem v ředitelně, kam měl kdokoli z místních přístup. Jedna druhou doplňovaly, ale v jednom se absolutně shodly, 

že je lépe konat než mluvit.

Radost z drobných vylepšení, například když se podařilo vybavit všechny pokoje základním nábytkem pro 

osobní věci, aby měl každý své soukromí, se pak násobila nejen dvakrát či třikrát, ale nesčíslněkrát. Stejně jako když 

z pokojů mohly odstěhovat alespoň po jednom lůžku a dalo se lépe dýchat.

Jak se jí vždycky krásně poslouchalo, když dole v zahradě nebo venku před domem na terase obyvatelé při 

kytaře zpívali. A když si zase jiní tolik užívali výletu do jižních Čech! Tehdy s sebou vzala jeden z prvních kávovarů, 

které se v obchodech objevily, a při siestách se spokojenými výletníky probírali všechno možné i nemožné.

Při putování po Praze se jednou do-

stali až do Stromovky ke Křižíkově fontáně. Ni-

komu nevadilo, že nevidí celou tu hru pestrých 

barev a světel. Ke štěstí stačila hudba a šumě-

ní tryskající vody, a  při každém závanu větru 

na tvářích mlha drobných kapek….

A to je všechno? Zdaleka ne. Ve svých 

denících toho má na román.
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Karel Štěrba 
 (1940–2008)

Kdo pamatuje éru Karla Štěrby, nezapomněl na ředitelův smysl pro pořádek a důslednost, s nimiž prosazo-

val záměry, které si předsevzal, avšak ani na to, že byl člověkem citlivým a múzickým. Svým spontánním muzikant-

stvím dovedl nadchnout početnou skupinu obyvatel. Věnoval se jim zvlášť poté, co získal ke spolupráci ve věcech 

provozních a ekonomických svého příštího následovníka a pokračovatele.

Houslistka Adéla Steinochrová z komorního sdružení Collegium 1704 vzpomíná, jak na Štědrý den společně 

chodívali od pokoje k pokoji s koledami a přáním štěstí a zdraví. A s jakou radostí, vděkem a dojetím je lidé přijímali.

Koncerty živé i  reprodukované hudby uměl ředitel svým posluchačům připravit jako mimořádný svátek. 

Na  vystoupení operních pěvců a  instrumentálních sólistů či komorních těles se chodilo do  společenské místnosti 

ve slavnostním oblečení jako do Rudolfina. O přestávce bylo občerstvení – káva se zákusky nebo chlebíčky a sklenka 

vína. Po koncertě se společně besedovalo a diskutovalo.    

Pořady z dějin džezu a  lehčích hudebních žánrů s ředitelovým úvodním slovem získávaly posluchačskou 

obec ještě širší. Působily uvolněněji a téměř vždycky se při nich dostalo na zábavu a tanec. 

Bylo pochopitelné, že mezi sociálními terapiemi se zvlášť ujaly arteterapie, muzikoterapie a také teatrotera-

pie. Tehdejší mladé, nadšené, a odborně připravené terapeutce Markétě Řeřichové se s ředitelovou pomocí podařilo 
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vytvořit z různorodé skupiny lidí s mentálním postižením divadelní skupinu takzvaných Kopretin. Její členové ab-

solvovali logopedické lekce i cvičení v komunikaci na běžná témata. Když se pak naučili základům jevištního pohybu 

a  zvládli texty jednoaktovek, které jim na  tělo napsala režisérka, byli připraveni veřejně vystupovat. Začali doma 

na Palatě a dotáhli to až na festival Mezi ploty v Praze Bohnicích, kde sklidili úspěch. 

Za léta, kdy ředitel Palaty, původně inženýr – chemik, ale i pedagog, který vedl učiliště kladenské Poldovky 

a věnoval se lidem mentálně postiženým, především dětem, v ústavu sociální péče, naučil se svým svěřencům rozu-

mět. Uměl se vcítit do jejich komplikované a někdy i těžko rozluštitelné životní situace. Dokázal využít všech dostup-

ných prostředků, aby jim život co nejvíc usnadnil a obohatil. 
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Lidé na Palatě věděli, že na ně myslí a měli ho rádi, a také mu to při různých příležitostech dávali najevo. 

Kvůli nim se vracel k dávným tradicím Domova – obnovil původní nápis nad vchodem a uzavřel smlouvu o sponzor-

ské spolupráci se znovuzrozeným peněžním ústavem – Českou spořitelnou. 

Rád vyprávěl o tom, kolikrát se mu dostalo podpory, například za to, jak uměl vyřešit situaci, při níž se, 

ne jeho vinou, zranil jeden z obyvatel. Nic netušící nevidomý v klidu a opatrně, jako obvykle, procházel přízemní 

chodbou ke dveřím někdejší místnosti terapií. Otevřel a zřítil se do jámy po četě stavbařů. Ti nesplnili svou povinnost 

a nebezpečné místo neoznačili a neohradili. Mohly to vyřešit sankce vůči firmě, která to způsobila? Dílo přece bylo 

třeba v zájmu obyvatel co nejdřív dokončit. Pro dobro věci vzal všechno na sebe. Svolal shromáždění a postiženému, 

jehož zranění naštěstí nebylo vážné, se osobně omluvil. Všechny vyzval k mimořádné opatrnosti a oznámil, jak budou 

napříště chráněni před riziky a nepohodlím. Pochopili ho a za rytířský postoj mu zatleskali.

Na  Domov a  jeho obyvatele nenechal dopustit. Chraňbůh, aby někdo, třeba jen mezi řečí, zmínil Palatu 

jako ústav. To mu pak s patřičným důrazem vyložil, jak zásadní rozdíl je v obsahu pojmů. Už ve své nástupní řeči, 

zaznamenané Zpravodajem, definoval domov jako „oázu klidu, ostrov bezpečí, místo, kde je člověku dobře a kde je 

obklopen lidmi, kteří ho mají rádi a on je.“ Domov je podle něho „místo, kam se můžu vrátit…, místo vzájemné úcty, 

pochopení a tolerance“. Není to podle něj institu-

ce, ale „označení vztahů mezi lidmi“. 

Podle Štěrbova vyznání člověku tvo-

ří domov, zvlášť v  závěru života, vlídné slovo 

a  úsměv. Úsměv, který jde od  srdce a  vnímá ho 

i slepý – „je slyšet v hlase, je v gestu či v doteku.“

Ředitel, který ho vystřídal, vzpomíná 

na svého předchůdce tak trochu jako syn na svého 

otce. Co všechno se od toho rovného, přímočaré-

ho a spolehlivého člověka naučil!
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Marie Červená 
 (* 1941)

Když posloucháme vyprávění asistentky ředitele a personalistky z dob Karla Štěrby, jak si dnes užívá zaslou-

žený důchod, přestáváme se divit, co tehdy dokázala. I dnes, ve svých dvaasedmdesáti předčí leckterou mladici. Ostat-

ně teď právě dokončila další běh studia práv na Univerzitě třetího věku a pustila se do příprav letošních kulturních 

oslav Prahy a bohnického festivalu Mezi ploty. Před třinácti lety se lvím podílem zasloužila o obnovu kontaktů Palaty 

s Českou spořitelnou – kdysi matkou zakladatelkou a hlavní mecenáškou. Využila komerčního vzdělání a přidala 

nadšení archivářky – amatérky. Postupovala promyšleně, systematicky a rázně.

Peněžní ústav důvěryhodného jména a úctyhodné tradice nemohla přece nezajímat vlastní historie, zvlášť 

když se odvíjela téměř jako rodinný poměr. Ředitelova asistentka proto dlouho neváhala. Oblékla brigádnický mun-

dúr a nejméně jeden den v týdnu začala pobývat mezi zašlými listinami ve skladech archivů. Práce to byla úmorná 

a nijak zvlášť příjemná, ve staletém prachu a špíně dokonce i nebezpečná. Stála ji také několik návštěv na klinice pro 

nemoci kožní. 

Útrapy však vyvážil výsledek, odborník by možná řekl, že to byl objev. Mezi dávno splacenými účty, bilanč-

ními zprávami a nudnými sumáři Böhmische Sparkasse – České spořitelny našla přímo poklad: německy psanou 

Zakládací listinu Spořitelnou českou založeného Ústavu pro zaopatřování slepců Francisco Josephinum, dále Na-
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dační listinu s darem 800 000 zlatých, plány a záznamy o stavbě v letech 

1891–1893, na níž se podílel starosta Smíchova Elhenický atd. Zvlášť si ce-

nila nálezu právního Statutu, který v  rukách předsedy Urbance pomohl 

zachránit nemovitý majetek Palaty za  nacistické okupace, a  dále složky 

výročních zpráv, do nichž členové direktoria zaznamenávali údaje o hos-

podaření a ústavním společenském životě.

Pozvání k návštěvě ředitelství České spořitelny přijala dokonale 

připravena a vybavena. A není divu, že stoprocentně uspěla. Přístup ředi-

tele marketingu a sponzoringu Václava Kubaty i jeho kolegyně paní Anny 

Hákové k návrhům Palaty byl zasvěcený, vstřícný, plný pochopení a lidské-

ho porozumění. Dodnes se jí vybavuje ten povznášející zážitek.

A  jaký byl konkrétní výsledek? Česká spořitelna se v rámci své 

humanitární nadace brzy rozhodla k  činům. Přišel peněžní dar určený 

na koupi moderních lůžek a na zvedací plošiny, na oftalmograf a na další 

přístroje, na elektrické vozíky a mikrobusy pro odvoz klientů do nemocni-

ce a na další a další. Došlo i na účelné úpravy zahrady.

Počínaje slavností ke sto desátému výročí otevření Palaty se ofici-

ální kontakty obou ředitelství postupně měnily v přímé kontakty osobní. Někdejší inženýrčina průkopnická práce při 

budování vztahů se v následující etapě stala každodenním pravidlem. Česká spořitelna znamená od té doby pro Palatu 

trvalou jistotou. A Domov se jí snaží odvděčit tím, jak získané finanční prostředky efektivně využívá – ve prospěch 

svých nevidomých seniorů.

Je samozřejmé, že jednu z rozhodujících příčin terapeutických úspěchů z poslední doby nezamlčuje. Veřej-

nosti ji pravidelně připomíná.

A ta, která uměla být ve správný čas na pravém místě a k úspěchům vydatně přispěla? Jednala tenkrát, jak 

cítila, a málem už  na to zapomněla. Udělala to pro lidi na Palatě, které má ráda. 

Status Českou spořitelnou založeného 
Zaopatřovacího ústavu pro slepce Francisco 
Josephinum
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Věra Pavlíková 
 (*1946)

Kolika profesemi za rekordních třicet let na Palatě prošla? Nemůže se dopočítat. Dnes svěží důchodkyně 

nakonec prohlásí: „Byla jsem tu holka pro všechno“.

O vyučenou kadeřnici neprojevily klientky přes osmdesát nijak zvláštní zájem. Sem tam se některá nechala 

přistřihnout a vyholit krk. Jen o Vánocích nebo kulatých výročích trochu přibylo zákaznic. A muži? Raději nemluvit. 

A tak se z ní stala skladnice, vedoucí prádelny, pomocnice v kuchyni, na čas i ošetřovatelka. Dlouho vedla 

i domácí kiosek, kam klienti chodili pro pití a hygienu, někdy i pro něco na zub. Nejraději ale měla ty, co si přišli záro-

veň popovídat. Nikdy jí nedělalo potíže navázat hovor. Umění vstřícně komunikovat patřilo přece k jejímu povolání. 

Zákaznice mnohdy zapomínaly, pro co vůbec přišly. S psychoterapeutkou – amatérkou se však leckdy vypovídaly tak, 

že je přestalo bolet a tížit, co je předtím bolelo a tížilo. 

Vědělo se, že nezkazí žádnou legraci. Role konferenciérky a bavičky na Silvestra, někdy i na úterních ka-

várnách, byla v dobrých rukou. Vyzpěvovala s klienty obvykle až do ochraptění. S muži i s ženami, jak kdo chtěl, to 

do umdlení vytáčela. Uměla rozproudit zábavu i v létě u táboráku.

Ke své vrcholné funkci se dopracovala, jak sama soudí, jako vedoucí balírny léků a dětských čajů – jakési 

první ergoterapeutické dílny pro klienty. Popularita nového zařízení v suterénu byla rázem tak ohromující, že vedení 



5 8  |  l i d é  z  p a l a t y 

spolu se samosprávou muselo sestavovat pořadníky. Každý, kdo jen trochu mohl, chtěl být užitečný a prospěšný, a také 

si toužil vlastníma rukama vydělat pár korun kapesného. A  paní vedoucí nevadilo, že někteří vážili jen přibližně 

a musela je kontrolovat. Měla spíš radost z jejich radosti.

Proč ale setrvávat v minulém čase? Věrná přítelkyně nevidomých z Palaty sem občas chodí na kus řeči. Když 

jsme ji jednou vyhlíželi, hned jsme ji nepoznali. Vybraně oblečená, s mladistvým účesem. Že by pro ni návštěva byla 

takovým svátkem? 

S  přirozenou otevřeností se rozpomínala na  Palatu, když tu začínala, hlavně na  lidi, kteří jsou podle ní 

nezapomenutelní, například pan Brávek – remcal a neruda, ale i neúnavný pochůzkář s bílou holí po Praze, který 

uměl všechno sehnat a zařídit. Nebo paní Prášilová, pokladnice životní moudrosti. A také Šedé sestry, které vůbec 

nebyly žádné sucharky, občas se uměly společně poveselit. Byly obětavé a lidské a měly své svěřence rády. Nezapomene 

na hodného devadesátiletého dědouška jako z pohádky, pana Kolaříka, který před svou smrtí ještě volal maminku. Až 

do jeho konce u něj klečela a plakala.

V kuřárně a hovorně, kde si povídáme, jsou slyšet další a další jména, a s každým se vynořuje vzpomínka 

nebo příběh. S citovým zaujetím roste i síla hlasu a těsně vedle nás začínají proplouvat postavy obyvatel. Rozsedá-

vají se kolem a  účastně naslouchají. Když v  jed-

nu chvíli někdejší pečovatelka zvedne oči a  roz-

hlédne se, začne je oslovovat křestními jmény: 

Haničko, Jirko, Jiřinko…! Projevy sympatií jsou 

vzájemné a dosavadní rozhovor úplně ztratil nit. 

Staří známí se shluknou u ní a vzpomínají a vzpo-

mínají, jak to tenkrát bylo. V tu chvíli je nejlépe 

se vytratit…
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Mária Šlajzová 
 (*1951)

„Na Palatě mi bylo vždycky dobře a byla jsem tu ráda“, vyznává se někdejší skladnice, dnes důchodkyně, ale 

doposud alespoň pomocnice v kuchyni. Spřátelila se tu s mnoha hodnými lidmi a nikdy na ně nezapomene.

Služebně nejstarší zaměstnankyně vstává už dvacet sedm let ráno před čtvrtou a do směny nastupuje jako 

první. Před časem ji dokázal přeběhnout jen jeden z nevidomých obyvatel, který už v pět hlídkoval před budovou, 

kdy přijedou pekaři a mlékaři. Šťastný, že může pomáhat, ukládal s ní zboží a připravoval jídelnu k snídani. Chtěl se 

vyrovnat vidoucím a neustále se učil, co kde je, kde kdo sedí a jak se co dělá. Jeho patronka si mohla jen s malou nad-

sázkou připadat jako průkopnice ergoterapie. Ostatně i na řadu dalších ochotných pomocníků měla její dobrovolná 

péče blahodárné účinky. 

Člověkem z Palaty se cítí především tím, kolik toho s ní za léta prožila, dokonce tu s jejími obyvateli nějaký 

čas bydlela... 

Všechny změny k lepšímu z poslední doby, které nepamatuje za celá desetiletí, samozřejmě vítá, jen jí mrzí, 

že už si ty jejich výhody tolik nevychutná.

Jako by ani nebyla pravda, že ještě docela nedávno zabírala velkou část kuchyně neforemná a rachotící ob-

luda s otáčející se ocelovou packou na míchání těsta – muzeální exponát fungující, ovšem bez závad, někdy od dob 
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válečných. Vzpomíná, jak nesmírně obtížné bylo udržovat přísné zásady hygieny. Pořád se něco drhlo, umývalo, 

vytíralo. Nikdy nebyl konec. Žádné speciální sklady a lednice na různé druhy potravin. Tím méně moderní způsoby 

likvidace odpadků. Každodenní úmorná fyzická práce byla pro ni i pro kolegyně samozřejmostí. Ale přece bylo ten-

krát na všem tom zlém i něco dobré. 

 Před Vánocemi se všechny společně zdržely, třeba až dlouho do noci, jen aby pro slavnostní chvíle všechno 

co nejlépe připravily. Po směně se peklo a zdobilo cukroví. Příprava kaprů probíhala málem jak pohanský rituál. Ni-

komu se přece nesměly znepříjemnit dlouho očekávané svátky tím, že by mu zaskočila kost. A také se to nikdy nestalo! 

Jen ji někdy mrzelo, že na lecčems z toho, co tak pečlivě pro obyvatele Palaty připravovaly, se tu a tam přiživovali 

vypočítavci, kteří si, třeba jen jednou do roka, vzpomněli na své příbuzné.

Když už teď na Palatě jen vypomáhá, je ve svém živlu hlavně při stolování. Může si s lidmi popovídat. Mo-

derní a krásné zařízení jídelny navíc umožňuje přesvědčit se lépe než předtím, jak jídlo, starostlivě připravené, i když 

je to třeba jen dieta, vyvolává 

nejen chuťové efekty, ale rozva-

zuje jazyky spokojených lidí – při 

ranním, poledním a večerním se-

tkání, jindy zas venku při hudbě 

a zpěvu na zahradním rautu.

Nadšené pojídání sma-

žených řízků s  okurkou při ex-

kurzích jí vždycky připomene 

jednu z radostí dávných školních 

výletů. A  když převládne přátel-

ské ovzduší a dobrá nálada, těší ji, 

že i ona měla na tom svůj podíl.

Před začátkem úterní kavárny
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Iva Sládková  
– Dvořáková 

 (*1981)

Jako když ji hodí do ledové vody – a teď ukaž, co umíš, tak si připadala první dny a týdny. Nadšení a velké 

ideály, s nimiž přišla na Palatu čerstvě dostudovaná psycholožka, nevzaly sice za své, ale musely se na nějaký čas při-

krčit v koutku.

Nevidomí staří lidé jí zpočátku moc nerozuměli. Nebyli zvyklí se svěřovat s každodenním trápením a bo-

lestmi. Přitom zvlášť ti, co ztratili zrak teprve nedávno, nebo jim v jejich věku rychle a nenávratně zmizel, prožívali 

nejtěžší traumata. Jen s  malou ochotou navazovali rozhovory, které znovu a  znovu začínala. Ostýchali se mluvit 

o  osobních záležitostech a  někteří se i  zatvrdili. Otázky kolem osobních prožitků považovali za  nepatřičný zásah 

do svého soukromí, po němž podle nich nikomu nic není. Nechtěli slyšet, že utkvělé představy, nepřekonané obavy 

a úzkosti, které si často už přinesli s sebou, ovlivňují jejich zdraví a ubírají jim léta. 

Nejhorší bylo, že tento stav pomáhaly uchovat některé kolegyně pečovatelky, které za léta dokonale zvládly za-

běhnuté stereotypy a nehodlaly na nich nic měnit. Ještě že tenkrát našla pár spřízněných duší, měla se komu svěřit a zbavila 

se pocitů rozčarování a marnosti, když nešlo přesvědčit přesvědčené a utišit bolest z nepochopení dobře míněných rad.

Dodnes považuje své začátky za obrovskou školu – životní i odbornou. I sám vychovatel musí být vycho-

váván, psal kdysi filozof, a také ona se tak učila, rovnou za pochodu, v denním styku se svými svěřenci. Vedla s nimi 
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hovory na všední témata a zároveň opatrně a s taktem připravovala chvíle ochotné sdílnosti a otevřenosti, které po-

máhají léčit. Dokonce někdy musela zapřít svou odbornou profesi, jen aby vzbudila důvěru, že chce pro ně to nejlepší. 

Věděla, že všechno má svůj čas a nic nelze uspěchat, a vytrvale nabízela možnosti, aby projevili svou osobnost.

Co jen se po večerech napřemýšlela, jak co udělat! A kolikrát si připadala jako ten, který vyrážel do boje 

s větrnými mlýny. Radila se s kolegy odbornými lékaři, především psychiatry, a až po malém konziliu rozhodovala 

o dalším postupu.

To už ale nebyla sama. Podle ní se i další učili získávat terapeutické úspěchy z podobně vstřícného přístupu. 

Skupinka spřízněných duší se vůčihledě rozrůstala. Pozorně, trpělivě a s pokorou poslouchali lidské příběhy a vy-

pravěčům pomáhali chápat jejich logiku a porozumět smyslu. Občas se pak dozvídali, že po takové lázni klientům 

nepřipadá dosavadní život prožitý zbytečně a nadarmo, někdy právě naopak, jako suma zkušeností, z níž lze čerpat 

životní elán do dalších let. 

Reportérův úmysl získat o psycholožčiných terapeutických výsledcích zprávu přímo od pramene se pokaždé 

poněkud zvrtl. Rozhovor přerušovala tichá zaklepání doprovázená dotazy, sděleními a prosbami o radu, které ne-

mohly být odloženy. A tak iniciátorka tohoto způsobu terapie znovu vstávala, trpělivě naslouchala a vlídně reagovala. 

Nejspíš při tom zároveň hledala i nacházela klíč k duši svých svěřenců.

Mohli bychom vypisovat spontánní reakce na jejích tzv. adaptačních skupinách, při nichž klientky společně 

se svou průvodkyní hledaly cestu, jak se co neplynuleji a bez stresu přizpůsobit změněnému životnímu rytmu mezi 

lidmi, s nimiž budou možná až do konce sdílet svůj osud. 

Stálo za to sledovat, jak člověka dokázala zbavit černých myšlenek a znovu v něm probudit málem už ztrace-

nou sebejistotu - když například dostal příležitost sdělit ostatním něco o svém osudu, nebo měl možnost předvést to, 

v čem vždycky vynikal a měl úspěch.

Nemůžeme nepřipomenout malý zázrak při muzikoterapeutickém cvičení, kam pomocnice po ránu přivá-

žely stařenky a stařečky jako by bez zájmu, se svěšenými hlavami, a odvážely je plné elánu a s touhou sdělit to ostat-

ním. Za spolupráce s logopedkou Lenkou Hrůzovou opakovaly a procvičovaly texty a pak šla po klavírní předehře 

jedna písnička za druhou. Dobrá nálada se přenášela i na ostatní, když rozezpívaní frekventanti odjížděli k obědu.

Kolik radosti jí samé přinášely situace, když se jejím svěřencům něco povedlo, pokud by to bylo z vůle jich 

samých. Jako té skoro nechodící paní, která si dala poradit a nevynechala jedinou z nabízených aktivit, začala se cítit 

mezi ostatními šťastná a spokojená, a ke svému vlastnímu překvapení se rozchodila. 
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A co teprve ta pravidelná návštěvnice taneční terapie, která začala mimořádně dbát o svůj zevnějšek, strojila 

se a chodila ke kadeřnici, a při cvičení se dokonce zamilovala. Sice nepříliš šťastně, do mnohem mladšího a ženatého 

tanečního mistra, ale celou jí to rozsvítilo a naplnilo životní energií a sebedůvěrou, která jí vystačila po zbytek let. 

„Co bylo v mé práci pro lidi na Palatě tenkrát důležité?“ Dnešní úspěšná klinická psycholožka dětí si skrom-

ně odpovídá: „Snad že jsem uměla naslouchat a každému nabídla možnost se projevit“.
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Anna Jílková 
 (*1954)

Palata je plná udivujících lidských příběhů. A ty mají pro své vypravěče ohromný léčebný význam. Zvlášť když 

se jich ujme připravený a zasvěcený posluchač – terapeut. Tak začíná své vyznání klinická psycholožka, jejíž působení 

v Domově je dlouhodobé a účinné.

 Původně dětská zdravotní sestra vysvětluje logiku svého profesního psychobiografického zaměření z všeobecně 

známého faktu, že děti a staří lidé své zážitky často fabulují a rádi se svěřují. V praxi si ověřila, že zvlášť v pozdních fázích 

života to může být pro ně nadmíru důležité.

Mnoho spletitých a  někdy až neuvěřitelně dramatických příběhů, často s  překvapujícími peripetiemi, nejen 

s účastí vyslechla, ale také je se svými klienty mnohokrát prožila. Pomáhala vyhmátnout z životního běhu světlé body, 

motivy nebo epizody, které člověku osudem hnanému do kouta, raněnému na duši a beznadějně zklamanému, umožní 

přežít, najít znovu své já a dojít svou cestou k šťastnému konci.

Terapeutovo umění spočívá ve schopnosti jemně se dotknou citlivých míst a vyvolat očekávanou odezvu. I v tak 

mezní situaci, kdy se rychlé oslepnutí ve stáří sejde s mnoha dalšími neduhy, že už se zdá jako nejlepší se vším skoncovat. 

Také tehdy je naděje a existuje bod, kolem nějž se vše může obrátit k dobrému. Někdy stačí vzpomínka na dávno minulý 

šťastný okamžik a probudí se víra, že není všem dnům konec a zbývá ještě kus cesty.
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Čtenáři próz Bohumila Hrabala si vzpomenou na pábitelské hrdiny, kteří spolu rádi rozmlouvají, vyprávějí své 

příběhy a naslouchají ostatním. Také oni se při tom zbavují starostí, které je tíží a vzájemně odcizují. Procházejí očistnou 

lázní – katarzí, jako ta dívka, která se ze všeho „černě vyzpovídala“, „až byla bílá“. Nebo slepá Vendulka z jiné povídky, 

která jede do Prahy s nadějí, že jí tam možná vrátí zrak, a ve vlakovém kupé nadšeně soutěží s dalšími pasažéry – pábiteli 

ve vyprávění o tom, kdo má slavnějšího a odvážnějšího tatínka – aby si dodala odvahy. 

A co ten reálný psycholožčin klient – stařeček, který z čista jasna přestal jíst, svíjel se bolestmi při každém soustě, 

a byl by umřel hlady? Po nekonečných rozhovorech, kdy spolu probrali snad úplně všechno, co ho kdy těšilo a uspokojova-

lo, ale i stresovalo a traumatizovalo, dostal jednoho dne obrovský hlad a chuť k jídlu. Psyché dala povel tělu a byl zachráněn.

A jak to bylo s tou dívkou, která přišla mezi stařenky na Palatu, když po dopravní nehodě se svým milým téměř 

ztratila zrak? S tím nesmírně houževnatým a cílevědomým člověkem se setkala nesčíslněkrát a trvalo celá léta, než se v je-

jím životě rozsvětlilo. Při nekonečných procházkách z kopce do kopce zahrady na Palatě se jen pozvolna vzpamatovávalo 

její nitro, rozvrácené zradou toho, koho milovala a kdo vše zavinil, a navíc otřesené ztrátou matky, která se zmrzačeného 

dítěte zřekla. Nakonec se vyrovnala i se svou nesplnitelnou touhou vrátit se k povolání kadeřnice a smířila se s mnohem 

staršími spolubydlícími, které jí nerozuměly. 

 Kolikrát chtěla ta mladá žena všechno už vzdát! 

Ale vzchopila se. Právě potřeba povídat si s lidmi, ucho-

vaná z někdejšího povolání, sehrála své. Našla nové přá-

tele. Vyučila se keramičkou, pořídila si garsonku, znovu 

se zamilovala. Začala žít docela normální a snad i šťastný 

a spokojený život. 

 Ani pak se psycholožka se svou klientkou – 

vlastně už přítelkyní, neztratily z očí. Pořád měly co pro-

bírat – o lásce a rodinném životě, o plánech do budoucna. 

Bohužel přišla chvíle, kdy se naprosto nečekaně 

vše obrátilo v opak. Nemoc, již rozpoutalo těžké zranění 

před lety, se nedala léčit. Nesmírné úsilí bylo tedy zmarně-

no? Rozhodně ne. Přikyvujeme, že těch patnáct let života 

stálo za to. V zahradě Domova se často prochází i maminky s kočárky
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Petr Karaffa 
 (*1967)

Je mu teprve čtyřicet šest, ale čtvrtstoletou věrností patří ke služebně nejstarším lidem z Palaty. Původně rentge-

nolog, pak diplomovaný zdravotní bratr a dnes bakalář ošetřovatelství. Jeden z mála mužů mezi ženami. Člověk, na němž 

hned poznáš, že svět vnímá z té lepší stránky a umí to přenést na své okolí. Žádný škarohlíd. Ostatně jeho devadesátiletá 

svěřenkyně mu vystavila vysvědčení: „Děkuji Vám, Petře, za láskyplné legrácky, jimiž nás častujete. Podáváte nám nejúčin-

nější lék – smích. A toho je v životě jako šafránu. Určitě máte svou práci rád. A my babičky to víme...“

Poznání, že svět je, přes všechny stíny, krásné místo pro život, mu nespadlo z nebe a nepřišlo ani přes noc. Na-

rodil se s dost těžkou zrakovou vadou, ale od dětství moc a moc chtěl a byl paličák. Oddělen často od rodiny – ve škole 

a v internátu, naučil se spoléhat sám na sebe. A získal při tom i zvláštní vnímavost pro starosti, těžkosti a bolesti druhých. 

Zjistil, jak málo je soucítit s někým nebo ho litovat, a naopak nesmírně moc, když jeden druhému umí v pravou chvíli 

pomoct. Objevil v sobě cit pro ohleduplný a vstřícný způsob jednání, ale také schopnost jednat zpříma a otevřeně, bez 

slovního balastu servírovat pravdu a také ji hájit, pokud je o ní přesvědčen. Nepříliš veselým stránkám života, s nimiž se 

setkává, našel protiváhu smyslem pro humor. 

Málo co ho vyvede z míry. Obtížné a náročné úkoly, někdy i ne zrovna příjemné, bere jako výzvu, a je na něj spo-

lehnutí. Jako zdravotně rehabilitační pracovník se s největším možným taktem a trpělivostí věnuje skupině nevidomých 
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seniorů, trpících značně vysokým stupněm demence. Zvedá je, pomáhá jim v pohybu, vyptává se jich a povídá si s nimi, 

oslovuje je křestním jménem jako partnery nebo lidi nejbližší. A ještě si přitom vyzpěvuje nebo pohvizduje. Je už takový, 

a má pro to i teoretická zdůvodnění – v psychobiografické metodě, kterou domýšlí pro potřeby nevidomých.

Pro bakalářskou práci vytěžil mnoho z letitých zkušeností, například jak je důležité předem co nejpřesněji dia-

gnostikovat klientův stav a stanovit podle toho individuální terapeutický postup, který podněcuje k duševní a tělesné ak-

tivitě. Jistojistě ví, že především k aktivitě duševní, protože všechno začíná v hlavě – konec konců i pocity zdraví a duševní 

pohody. V mysli se přece uchovává životní příběh, jehož zlomky, spojené s něčím krásným, dojímavým nebo nezapome-

nutelně povznášejícím, je možné probudit a oživit. Ohlasy příběhu pak léčí. Pomáhají udržet nebo zlepšit stav i na nižších 
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stupních regrese a uchovávají naději takzvané bazální stimulace, po níž je člověk s to postarat se o některé základní potřeby 

sám a neztrácí lidskou důstojnost. 

Někdy prý stačí vyslovit jméno milovaného člověka, jindy se zeptat, jak to bylo tenkrát, vložit do rukou předmět, 

jímž se dá nahmátnout něco pěkného z dávných časů, také třeba zanotovat známou píseň či otevřít do kuchyně, odkud se 

line vůně jídla, které má rád… nebo rovnou ponechat volné pole aromaterapeutce paní Nachtmannové, která vykouzlí ze 

svého zásobníku čichový zážitek podle přání.

Nad tím vším si uvědomíš, jak ošetřovatelská práce v jeho pojetí nesnáší stereotyp, mechanismus nebo šablonu. 

Od člověka k člověku je pokaždé jiná a neopakovatelná, možno říct i tvůrčí, a proto také nesmírně náročná – psychicky 

i fyzicky. Pokud jsi členem týmu, v němž jeden může spolehnout na druhého a navzájem si vyhoví, kde se respektuje, že 

„ten umí to a ten zas tohle“, přináší to společnou radost. Někdo dokáže lehce a za všech okolností kohokoli i v krajní nouzi 

nakrmit, jiný zas umí navázat kontakt sametovým hlasem, připomínajícím něco mateřsky laskavého a důvěrného. Pro 

klienty ideální stav. 

A  co vůbec přináší našemu bakaláři – ošetřovateli uspokojení? Nezávislý pozorovatel má odpověď dřív než 

otázku vysloví. Stačí sledovat, jak klienti svému Petrovi nedají pokoj, ťukají na dveře, aby se poradili, něco důležitého mu 

svěřili, společně s ním se něčemu zasmáli. A on odpovídá, odbíhá a vzápětí se vrací, je ve svém živlu. Je vidět, že ho to těší. 

Ve chvilce klidu si ale přece jen trochu postěžuje. Ani za dlouhá léta se nedokázal smířit s tím, že lidé, jimž se 

věnoval a tolik se s nimi sblížil, navždy odcházejí. U moudré a hodné staré paní E., která si až do nejpozdnějšího věku 

dokázala udržet znalost několika světových jazyků, setrval až do jejího konce a tiše si s ní vyprávěl.

Co Palata tomuto svému člověku dala a vzala? Získal tu obrovské množství zkušeností a snad dospěl přes ne-

kmetský věk k moudrosti. Našel tady i ženu svého života. Shodou okolností při noční službě, když potřeboval odbornou 

pomoc a musel ji energicky probudit. A bylo to. 

A co mu Palata vzala? V podtextu odpovědi nechybí ironie ani nostalgie. Vzala mu snad jen ta léta, co tak rychle 

utekla. A také ho obrala o klukovskou linii, neboť kuchaři dobře vaří. Bude zas muset pravidelněji sedlat kolo a vyrážet 

na dálkové výlety, při nichž umí nabrat energii a relaxovat. Jen už to asi nebude jako kdysi – na Slovensko a zpátky. 
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Ludmila Burianová 
 (*1958)

Žádná velká slova či gesta, ale empatie a vstřícnost. Jasné ano – ano a ne – ne. S vedoucí nejnáročnějšího 

oddělení Domova hned člověk ví, na čem je. 

Před léty sestra na chirurgii, ARO, u záchranky a na Palatě původně staniční sestra umí pohotově reagovat 

a rozhodovat bez zbytečných prodlev. Ostatně i v současném jejím povolání nejde o nic menšího než o život, přestože 

většinou nerozhodují vteřiny nebo minuty. Zpravidla vidí několik tahů dopředu a málokdy se mýlí. Pro své příkladné 

pracovní nasazení má přirozenou autoritou a kolegyním nic nepřikazuje.

Všech jedenadvacet klientů ve věku od pětaosmdesáti do pětadevadesáti, téměř nebo zcela nevidomých, ví 

nebo alespoň šestým smyslem cítí, že je o ně postaráno. Takzvaný změněný způsob chování, způsobený různými stup-

ni demence, často i Alzheimerovou chorobou, vyžaduje neustále usilovat o porozumění, být naladěn na podobnou 

strunu a dennodenně prokazovat umění vcítit se do jejich životní situace. 

Zná osobní příběh každého z nich a v příhodné chvíli připomíná někoho z blízkých, kteří v něm hráli roli, 

jindy zas vloží do rukou předmět s příběhem spojený – oblázek z výletu k moři, míček, figurku od vnuka, medailon 

od maminky. Nastanou situace, kdy se dá přítomnost propojit s něčím v minulém životě příjemným a krásným, třeba 

tím, že zazpívá známou písničku nebo přeříká básničku z dětství. Záleží na konkrétní situaci a málo co lze stanovit 
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předem. Tomuto způsobu 

terapie nesmí chybět cit 

pro konkrétní situaci, ale 

ani pravidelný rytmus  

a řád. 

Po  více než de-

setiletí mezi těmito lidmi 

– ne nešťastnými, ale díky 

péči snad alespoň nešťast-

ně šťastnými, je jako znalá 

a zkušená odbornice vyba-

vena reálným pohledem. 

Moc dobře ví, že sebelep-

ší léčba nepůsobí zázraky 

a  není s  to zastavit čas. 

Může však, a někdy i na dost dlouhou dobu, status quo udržet a navodit světlé chvíle s prožitky radosti a naděje.

Při svých pravidelných obchůzkách oddělení své klienty k ničemu nenutí, spíš je znovu a znovu nabádá a tr-

pělivě jim nabízí možnosti, které by sami třeba i vzdali. Stává se, že po několika marných pokusech on či ona vstane 

a s její pomocí ujde pár kroků. Příště vyjde ze dveří pokoje a pak se možná už odváží dál po chodbě a prohodí pár 

slov se známými. Dojde-li až do útulné místnosti „denních činností“, zařízené jako kdysi v dobách dětství, může být 

vyhráno. 

Návštěvníka překvapí do jakých detailů nábytku a stylového zařízení je dotaženo autentické prostředí s do-

bovou atmosférou dětství a mládí: oblíbená obývací stěna, konferenční stolek s křesly, vázy, nádobí, svítidla à la Bru-

sel, kuchyňská linka s dřezem a sporák, jako v padesátých nebo šedesátých letech minulého století. Všechno si můžeš 

ohmatat, dokonce i očichat a ochutnat.

Žádné otlučené plecháčky na pití, ale krásně oblé konvice, porcelánové koflíky s podšálky. A obývací kuchyň 

v tu chvíli naplňuje neodolatelná vůně domácího štrůdlu, který před chvíli vyndala z trouby jiná skupina. Má jemně 

popraskanou kůru, o čemž se můžeš přesvědčit, a bude jistě i chutnat. Při kávě nebo čaji si dobou spříznění lidé vzpo-

„Tenkrát, tenkrát voněl čas...“
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menou, co tenkrát prožívali. Své příběhy si vypravují tak, že jejich začátky navazují na konce předcházejících, jako 

když se vyprávějí anekdoty.

Vlídné domácké prostředí lidi spojuje a navozuje ovzduší družnosti a porozumění. Vyjevuje však i neopa-

kovatelné zvláštnosti, svéráz a originalitu osobnosti. Také o tom sestra něco ví. 

Cestou z místnosti připomínající domov před mnoha lety napjatě posloucháme příběh o člověku s nesmír-

nou vůlí, příběh, v  němž byla jedna z  klientek aktérkou a  paní terapeutka režisérkou, samozřejmě že režisérkou 

vnímavou pro nejosobnější přání, sny a  touhy - vyslovené i nevyslovené, přelévající se z minulosti do přítomnosti 

a budoucnosti i naopak.

Nevidomá stará paní X patřila k obyvatelům možno říct kmenovým, kteří se na Palatě ke vší spokojenosti 

a natrvalo zabydleli. Našla tu plno přátel a přes svůj pohybový hendikep – byla odkázána na francouzské hole, ne-

vynechala jediné posezení v úterní kavárně, navštěvovala koncerty, přednášky, cvičení paměti i nejrůznější terapie. 

Jednu dobu ale začala vynechávat a její myšlenky jakoby utíkaly jinam, hlavně po nedělních návštěvách starší sestry, 

jediné bytosti, která jí zbyla. Až se nakonec svěřila. Měla už vymyšlený plán a rozhodla se ho uskutečnit. Vrátí se 

do domku se zahrádkou, kde spolu prožily krásné dětství, a ještě jednou si to, alespoň na čas, zopakují. Na první po-

hled fantazie. Vždyť jedna se sotva držela na nohou a druhá se neobešla bez pomoci. A teď by se musely spolehnout 

jedna na druhou. 

Touha však neztrácela na své síle a vůle byla převeliká. Musí se za každou cenu znovu naučit chodit! Ale 

to přece nezvládne sama. Každý den tedy, vždycky po poledni, čekala s žádostí o tělocvičnou lekci. Podpírána z jed-

né nebo druhé strany, přidávala pokaždé se zaťatými zuby nějaký krok navíc. Přišly i chvíle, kdy se úplně sesypala 

a všechno se vrátilo na začátek. A právě v těch chvílích se jí dostalo od sestry Ludmily nejplatnější pomoci a povzbu-

zení. Také ona totiž propadla víře v uskutečnění jejího velkého snu. Časem se pak stalo, že se paní začala sama, bez 

opory pomalu posouvat podél zábradlí na chodbě, pak vyšla i kousek na zahradu a po necelém půl roce se k údivu 

všech rozchodila. 

Šťastný konec nastal dřív, než se uzavřel příběh. Nebo ne? Ve staronovém domově prožily sestry spokojeně 

skoro celý rok. Pak ale starší náhle onemocněla a zemřela. Té mladší někteří nevěřící tomáši drželi na Palatě místo. 

Došlo na jejich slova? Ale vždyť to, co chtěla, dokázala!

Když obnovovala stará přátelství a  s  novým nadšením zas navštěvovala kulturní pořady ve  společenské 

místnosti, její sestra – cvičitelka, anděl strážný i režisérka toho povedeného kusu, se zpovzdálí usmívala.



7 2  |  l i d é  z  p a l a t y 

Anna Prášilová 
 (1912–2010)

Při prvním setkání jsme nemohli uvěřit, že je jí třiadevadesát. S jasnou myslí a moudrým nadhledem vyprávěla 

o životě v mikrosvětě svého vzorně uspořádaného pokoje v podkroví Palaty i o velkém světě venku za oknem, s nímž byla 

spojena rádijkem: o nedávném klavírním koncertu a o četbě na pokračování na stanici Vltava, ale také o současných li-

dech, u nichž, zvlášť v poslední době, postrádá vzájemné pochopení a úctu.

Řeč se nemohla nestočit na dlouhý osobní příběh, v němž „krásný vzhled … na ten boží svět“ pokazil hned 

na začátku nešťastný úraz, po němž navždy ztratila zrak. 

Rodný Kostelec nad Orlicí, malebné městečko, kde se za vším musí chodit z kopce do kopce – s gymnáziem, so-

kolovnou, kostelem a radnicí na náměstí, zčerstva tekoucí řekou, se zámkem vysoko nad ní a s velikým parkem. Městečko, 

kde se všichni znali a viděli si do talíře, si uchovala jako nejkrásnější sen. 

Jak rychle musela dospět, když se už v šesti ocitla ve velkém nesrozumitelném světě, a úplně sama! Jediným 

spojením s domovem byly dopisy s tatínkem, který se kvůli ní naučil Braillovu písmu. 

Po  Deylově ústavu, kde měla jedničky a  přečetla všechno, co mohla, přišel ústav Klarův, učení kartáčnicí 

a strojovou pletařkou. Od dětských let klavíristka, nadevše milovala hudbu, nenašla však odvahu hlásit se na konzerva-
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toř. Nakonec přece jen zkusila večerní kurzy po zaměstnání. A protože byla nadaná, pilná a měla výdrž, složila ve dva-

ceti státní zkoušku ze hry na klavír.

Kariéra nevidomé učitelky hudby nebyla snadná ani nadějná, a tak se živila, jak se dalo. Až láska a sňatek s bý-

valým ústavním kolegou a učitelem jazyků přinesly kýženou změnu a životodárný impuls. Bohužel jen nakrátko. Štěstí 

nepřály nejisté poměry a strach v dobách okupace, a pak i těžká nemoc manželova, jíž před koncem války podlehl. 

Období poválečného budovatelského nadšení přineslo zklamané a nešťastné ženě přece jen náplast na bolest. 

Odvážně a bez dlouhých úvah se s kolegy pustila do obnovy vybombardované knihovny Podpůrného spolku samostatných 

slepců. Od roku 1946, po dobu delší než čtvrtstoletí, knihovnu v pražské Krakovské vedla. Ediční, ale i autorská práce 

literární či redakční – v časopisu Zora a v její hudební příloze – ji úplně pohltily. Vzdělávala se, četla, chodila na koncerty. 

S kolegou a spolupracovníkem Pavlem Lesem, ladičem pian a klavíristou, který přežil Terezín, tvořili sehranou dvojici, 

za níž se návštěvníci ze všech koutů republiky sjížděli pro radu i pomoc. A nikdy nebyli zklamáni.. 

Její o generaci mladší přítelkyně Naďa vzpomíná, jak se sblížily, když jednou dostala za úkol interpretovat pro 

seminář Wolkerovo Moře. Báseň jí přepsala v bodovém písmu a pomohla jí i v přípravě. A od té doby to zopakovala, kdy-

koli bylo třeba. A kdyby jen to. Díky jejím noblesním tahům zpovzdálí se prý dokonce i vdala..

Přítelkyně Věra ji zas považuje za nejlepšího člověka, kterého kdy poznala. Procházívaly se po Praze, měly spo-

lečné abonmá na koncerty a po nich dlouho vysedávaly a vášnivě diskutovaly. Co všechno se od té sečtělé a moudré ženy 

naučila! Pro její obdivuhodný nadhled nad všednodenním hašteřením a žabomyšími spory malicherných lidí byla pro ni 

dokonalým příkladem dámy.

Další přítelkyně Dáša zas s velikou úctou uchovává dopis, v němž paní knihovnice, člověk nejpovolanější, oce-

ňuje její zásluhy o slepeckou knihovnu a tiskárnu. Vzpomíná na všední dny na společném pracovišti i mimo ně, třeba 

na to, jak pro ni byla její předchůdkyně a učitelka vzorem. I pro to, jak elegantně uměla zvládnout každou situaci. Nový 

zimní kabát, který společně koupily - módní a nejdražší, měla snad jednou. Kolegyně, která vychovávala děti, byla podle 

ní potřebnější.

 Ta, která chtěla být, a také byla, užitečná lidem kolem sebe, později vzpomínala, jak se právě v takových chvílích 

cítila nejšťastnější. 

Ani na Palatě, kam se uchýlila poté, co svůj skromný byt poskytla potřebám slepeckého centra, se na jejím vztahu 

k lidem nic nezměnilo. S bezmeznou ochotou, trpělivostí a ohleduplností léta pomáhala, jak mohla, své mladší hluchosle-

pé spolubydlící, podle níž „život s paní Prášilovu byl překrásný“. 
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 Čestmír Vidman 
 (1921–2013)

Letos dvaadevadesátiletého obyvatele pokojíku v podkroví Palaty postihlo před léty několik morových ran 

rychle za sebou. Nešťastně upadl a rozbil si umělý kyčelní kloub. S úrazem hlavy přestal téměř slyšet a ke všemu se mu 

odchlíplo oční pozadí a ze tří čtvrtin oslepl. Sotva se trochu vykřesal, napadli ho kapsáři a okradli skoro o všecko. Myslel 

si tehdy, že zbývá už čekat to nejhorší.

 Tenkrát, v nouzi nejvyšší, zaklepal na dveře Palaty. A bylo mu otevřeno. Péče ošetřovatelek a jistě i celoživotní 

optimismus a smysl pro humor, i když někdy trochu hořký, udělaly brzy své a výsledek překonal očekávání.

Syn významného strojaře, inženýr ekonom a znalec světových jazyků, včetně esperanta, strávil skoro půl sto-

letí na cestách po všech světadílech jako expert zahraničního obchodu. V Egyptě, Tunisu, Maroku a dalších afrických 

zemích, v USA a Kanadě, v zemích Jižní Ameriky, v Austrálii a Novém Zélandu, v Číně, Japonsku a ve všech zemích 

našeho kontinentu. A všude roznášel dobré jméno republiky, nehledě na to, že i jeho zásluhou měli, hlavně pracovníci 

přesného strojírenství, na dlouhá léta práci. 

Jeho zájmy byly od dětství mnohostranné. Už jako student publikoval verše, zajímal se o hudbu a při svých 

cestách po světě si rozšířil přehled o výtvarném umění. Přátelil se s řadou významných umělců a vědců. Jeho básně 

a publicistiku znají posluchači rozhlasu a účastníci besed o soudobé poezii, dokonce i návštěvníci poetické kavárny Vi-
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ola, čtenáři novin i časopisů. V poslední době 

je mezi nimi pravidelný dvouměsíčník Palaty 

Zpravodaj.

Za  léta na  Palatě nechyběl snad na   

žádném koncertu, besedě či diskusi. Se svým 

vozíkem přistává vždycky v první řadě a odjíž-

dí jako poslední, protože si s účinkujícím nebo 

přednášejícím má pokaždé co říci. 

Na  starém continentalu a  pak na   

„Tetě Zetě“ a  chevronu napsal už deset sbírek 

veršů, ale mnohem víc jich zatím zůstává v ru-

kopise. Připravil texty pro divadlo jednoho 

herce a ve šťastném tvůrčím období na Palatě 

se jeho texty, díky redakční spolupráci Margit 

Turkové, rozrostly o rozsáhlou knihu vzpomí-

nek Než padne mlha docela, o česko-esperant-

ský soubor epigramů, o reflexívní lyriku a lyrické novoročenky Hra zvaná život nebo o knihu vzkazů – Ludo nomata 

vivo, a také pozdravů přátelům klasikům – Laskavá fantazie, esperantsky Karesa fantazio.

Poetickými komentáři na okraj ubíhajících dnů, týdnů, měsíců a let se trochu podobá autoru slavného Zapo-

menutého světla Jakubu Demlovi. 

Vesmír je veliký
Má pro ty nejsmělejší sny 
Plné pochopení

Svým sestrám ošetřovatelkám, sociálním terapeutkám a všem ostatním lidem z Palaty, k nimž sám patřil, se 

neúnavně odvděčoval za každé nové ráno.
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P.F. 2007  Nálada

Žiju v nevidomých středu  Čas najednou zmizel
Po hmatu ťukám, jinak psát nedovedu  Je ráno? Je večer?
Skončil jsem v mansardě  Hodina před polednem?
V těsném podstřeší
Ta blízkost k nebi potěší  Balon lehčí vzduchu 
Jsi k patronu Nerudovi blíž  na mne mává
 nad tratí
Hledí mi do stroje
Naklání se na obláčku trochu  Probuzení
A říká Jenom piš  To nadlehčení 
I poslepu hochu  už se nevrátí

Mezi námi dohoda se tají  Etoso
Že jako elév nastoupím
V jeho Nebeském zpravodaji  Tempo subite malaperis
A kdy to bude? Co já vím  Ću mateno? Ću vespero?
 Ću la horo antaú tagmezo 
Zatím se snažím pilně psát
S Mistrem si na dálku povídat  La balono pli malpeza ol aero
Takové krásné vyhlídky  mansvingas al mi
Přeji odvážným v jejich snění  super fervojo

 La vekig´o
       Tiu plimalpezig´o 
                       ne plu verenos 
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Marta Dzúrová 
 (*1956)

Uvolnit límeček, svléknout svetr a  teplé ponožky, donést pití v  tom horku a  najít místo u  zábradlí, kde 

šplouchá vltavská voda. Při výletu parníkem pod pražskými mosty prochází mezi lavicemi na horní palubě, sklání se 

k jednomu a druhému – co komu chybí a kde právě jsme, co míjíme a k čemu se blížíme. Pak zmizí mezi cestující a tiše 

relaxuje. Než se kolotoč roztočí znovu. Musí? Chce! Nedá jí to. Úděl i radost povolání.

Vždyť vlastně všechny zná a jsou svým způsobem její. Někteří od chvíle, kdy zaklepala na dveře jejich do-

mova nebo pokoje eldéenky. Chodívá na sociální šetření, ale raději říká, že přišla na návštěvu. I jako zkušená sociální 

pracovnice bývá pokaždé trochu nesvá, znejistělá, zjihlá a rozechvělá.

Osamělý starší člověk žil přece léta ve světě, kde na něj všechno mluvilo známou a důvěrnou řečí. A teď se 

má s tím vším navždy rozloučit? S vázou na stole a komodou na prádlo tři kroky od okna, s ušákem v rohu, v němž se 

tak krásně pospávalo A co bude s knihovnou a skříní plnou desek – ty vzácné, bakelitové, se určitě rozbijou. Za vším 

je vzpomínka na kus života. 

A paní Marta se po desáté a po sté vžívá do role průvodkyně ze známa do neznáma a úskalí cesty z jistoty 

do nejistoty se pokouší překlenout mostem porozumění. 

Člověk si přece leccos může vzít s  sebou. To, co má rád a  na  co si zvykl. Poličku na  drobnosti, stoličku 
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na obouvání, rádio, přehrávač, hodiny, co tak tichounce tikají, ohmatané figurky šachů a dámy, soupravu na pletení 

a háčkování.

A  lidé, co byli doposud kolem? Na ty se snad dá zapomenout? Hlavně o sobě mezi nimi by měl vnímavé 

návštěvnici podrobně vyprávět. Svěřit se, co člověk těžkého i krásného kdy prožil, co s ním v životě otřáslo a co ho 

potěšilo, o čem snil a po čem toužil, co se mu splnilo a koho má rád. Na lékárnických vážkách se všechno pak zváží, 

aby s lidmi na Palatě, hlavně s tím zatím neznámým, s nímž bude možná bydlet, našel společnou řeč, padli si do noty 

a skamarádili se. 

A jak to v tom novém domově chodí? V lecčems možná lépe než tuší. Dvoulůžkové i jednolůžkové pokoje či 

spíš apartmány. Možnost pokračovat v dosavadní léčbě, rehabilitace přímo v domě, terapie, na jakou si vzpomeneš: 

arte-, muziko-, ergo-, aroma-, kanis-, taneční terapie, ale třeba i pravidelné cvičení paměti. A kromě toho podle chuti 

koncerty, besedy , divadla. Nikdo netrpí dlouhou chvílí, celý den je co dělat. 

Ještě však jedna otázka, byť nevyslovená, vyvolává obavy a tíží. Není Palata, i přes všechna těšínská jablíč-

ka, jen poslední štace a odkladiště starých a nemocných před jejich koncem? Nemám to tady už jen dožít a doklepat? 

Na to je jediná odpověď – právě naopak – život sem lidé chodí spíš prožít a užít – do poslední kapky.

Není divu, že za těch důvěrných hovorů z očí do očí k ní tolik lidí přilne a má ji rádo. Vracejí to po svém. 

Až někdy neví, co si s tím počít. Pokud sis myslel, že v tichu její pracovny se konečně dozvíš, co chystá na příští dny 

a  týdny, značně ses mýlil. Elektronická sdělení klientů, zpovědi a  dotazy nesnesou odkladu. Ostatně ani po  práci 

doma a o svátcích nevypíná svůj mobil, i odtud radí, utěšuje nebo alespoň naslouchá.

Za léta ovšem také ona dospěla k moudrosti lidí, co zvolili krásnou a nelehkou službu těm druhým: Pokud 

chceš rozdávat, musíš mít z čeho. A nejsi-li silný, zdatný a odolný, nemáš co dát. Tak to shrnula málem ve veršovém 

rytmu. Neprozradila však, jak odpočívá a nabírá sil sama. Naznačila jen, že se to musela učit. 

Ani s ní se život vždycky jen nemazlil. Pro úspěšnou pracovnici zahraniční firmy se skvělou profesní per-

spektivou se stalo jednoho dne přednější pečovat o zdraví nejmladšího ze tří synů. Dlouho se potýkala s nejistotou 

a beznadějí. Prostudovala všechno možné z medicíny a psychologie, sjezdila různé kapacity a sama konala, jak mohla. 

Až se to zlomilo a vrátilo, kam mělo. A dnes, když dítě vyletělo z hnízda? Má lidi z Palaty. 

Je šťastná, když se jim daří a může to sdílet s nimi. Nikdy nepochopí šok a rozhořčení příbuzných, když ona 

a on, dva její klienti, jeden k druhému vzpláli velikou pozdní láskou. Hrůza? Ale vždyť si tak úžasnou radost nemohli 

nechat uniknout mezi prsty! Má na to vyhraněný názor. 
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I pro to tak dobře rozumí slepému mladíkovi – dobrovolníkovi, s nímž někdy jede do práce a volá na něj 

ve stanici metra Tondo! Chodí na Palatu, aby s lidmi poseděl a popovídal. A oni jsou rádi, že jim rozumí.

Všimla si, že už by potřeboval lepšího vodícího psa, ten jeho se už sotva plouží. Pokusí se mu pomoct. Další 

starost? Spíš radost.
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Hana Hubková  
 (*1953)

Dnes ještě personalistka a zítra už „jen“ pečovatelka o své vlastní vnuky? Kdo přijde po ní, bude to mít lehké, 

ale i těžké. Nasadila vysoko a mnohé se jí podařilo a přetrvá. Zavazuje to pokračovat. 

Patřila k těm, co Domov na Palatě brali za svůj. Pokud mu někdo škodil, dotýkalo se to i jí, a kdo mu prospíval, 

byl její člověk. Problémy, s nimiž po léta sotva kdo dokázal hnout, uměla zvládnout. Dochvilnost v docházce, terapie 

podle předpisů a nebo permanentní vzdělávání pojala jako věc veřejnou. A brzy nebylo co řešit. Nastolený řád si pak 

i někteří pochybovači nemohli vynachválit. 

 Pravidla stejná pro všechny se dodržovala. Co se slíbilo, se plnilo, a z nastoleného pořádku měli nakonec 

prospěch všichni. Vzájemný respekt, důslednost v duševní hygieně, střídání pracovního vypětí a odpočinku, aby se 

neprojevoval syndrom vyhoření, odměna za dobrou práci a trvale slušné zacházení, to vše a mnoho jiného přispívalo 

k přátelské atmosféře v týmu, kde lidé drží pohromadě a neuznávají fluktuaci.

 Mnohotvárný a předem nevypočitatelný život přináší ovšem i paradoxy. Pro jednu z nově příchozích spo-

lupracovnic, kterou ráda přijímala, byl přechod ze stresů předchozího zaměstnání do lidsky vřelého prostředí Palaty 

natolik překvapivě příjemný, že si ho shodou okolností ani moc neužila. Ač dlouho a beznadějně bezdětná, brzy šťastně 

otěhotněla. Určitě se časem vrátí.
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A kterou z profesních moudrostí chce předat následovnici? Pro nevidomé seniory získávat pečovatele, kteří 

mají rádi lidi a umějí pro ně i leccos obětovat. Měli by být trpěliví, schopní vcítit se, popovídat si a hlavně naslouchat. 

A jak takové typy vyzrálých s vyrovnaných adeptů najít a nehledat jehlu v kupce sena?

Být obezřetný a hlavně nespěchat. Na hony se vyhnout těm, co do nebes chválí své přednosti, jindy jsou zas 

jen mouchy snězte si mě nebo ani ryba, ani rak.

Nemusí to být vzdělanci, přestože znalost a zkušenost není na škodu. O té docela nenápadné prodavačce ze 

samoobsluhy to věděla hned. Už po několika týdnech, ač dosud nezkušený nováček, uměla přidat ke svým povinnostem 

Lidé z Palaty
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vždycky něco navíc. Potěšila první jarní květinou nebo obrázkem dítěte, sem tam prohodila pro dobrou náladu něco 

veselého. Nic jí nebylo zatěžko.

A co že se v poslední době míhá po Palatě tolik mladičkých zdravotnic a pracovnic v sociálních službách? 

Přesvědčily ji, že nejsou tak neučenlivé, jak se o nich šíří, a žádní jen počítačoví maniaci, naopak. Mají spoustu elánu 

a přinesly sem pohyb a vzruch. Kromě toho, že umějí s moderní technikou. A hlavně – nemají sklon k rutině a přichá-

zejí s nápady. Vsadila na ně a věří jim. 

A muži, jichž v síti personalistky uvízlo zatím jen pár? Občas se pro dobro věci dopustí vůči nim pozitivní 

diskriminace. Nemůže popřít, že když se objeví v personálu, klientky ožívají, jako by zapomněly na všechny těžkosti 

a nemoci. To, co jindy zvládaly jen s pomocí sester, dokážou často klidně i samy. Také spolupracovnice se víc usmívají. 

Muži uprostřed žen to ovšem mají až nespravedlivě snadné. Nemusejí se prý ani moc snažit.

 A co by ještě odkázala tomu, kdo přijde? Nesedět jen u stolu a chodit mezi lidi. Neskrývat nikomu z klientů či 

kolegů, že ti na nich záleží. Jí záleželo vždycky. Už pro to se nelehce loučí. Ale není snad všem dnům konec.
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Eva Švecová 
 (*1973)

Přišla s ještě vlhkým univerzitním diplomem a s nejlepšími úmysly. Pocit odpovědnosti ji ale dlouho svazo-

val a neuměla prodat, co uměla. A dnes? Zástupkyně ředitele, která má přehled o všem, co se tu děje. Zařizuje, organi-

zuje, dojednává, umí si poradit v nečekaných situacích. Nic jí není na obtíž. Obyvatele zná jménem, často i s životním 

osudem. Dokáže povzbudit i potěšit a umí přenést na lidi svůj èlan vital, životní energii a optimismus. Dobrý duch 

domova.

Na začátku jí vyčítali, že jedná moc přímočaře a střílí prý od boku. Jenže v čem kdysi chybovala a bylo její 

slabinou, změnila v přednost. Jedná se znalostí věci, pohotově a bez dlouhých cavyků. Řídí se moudrostí Co můžeš 

udělat dnes, neodkládej na zítřek. 

Když kdysi dávno, na konci tisíciletí, přejímala redakci domácího dvouměsíčníku Zpravodaj, nemohla tušit, 

že z příštích, bezmála osmdesáti čísel vznikne dokument o historii Palaty i o ní samé. Její reportáže z výletů, exkurzí 

nebo schůzí obyvatel, informativní přehledy a kroniky ročních období, výroční medailony, citace moudrostí velkých 

osobností, ale i literární výtvory samotných klientů dokládají, že na Palatě nikdy nebylo mrtvo a nuda. Možná i pro 

to, že s účastníky dění i čtenáři časopisu nebo posluchači jeho zvukové podoby všechno zároveň spoluprožívala. Jak 

jinak by ve svých textech mohla spontánně, pravidelně a bez výjimky zaměňovat své autorské já za kolektivní my? „Co 
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všechno jsme prožili během posledních dvou měsíců?“ 

„Cestou v autobuse jsme si povídali a bylo veselo.“

Program kulturních společenských pořadů 

zveřejňuje s patřičným předstihem, aby si každý mohl 

předem promyslet, pro co se rozhodnout. Těch kvalit-

ních je v poslední době čím dál víc a jen tak tak se dají 

stihnout. Chce, aby si každý přišel na své: posluchači de-

chovky, popu i džezu, ale i vážné hudby při generálkách 

ve Smetanově síni, milovníci dramat v Národním nebo 

Stavovském divadle, ale i  lehčích žánrů na  Fidlovačce 

nebo v  Karlíně. Zasvěceně vyjednává programy se zá-

stupci koncertních agentur, stejně jako s kapelníky švi-

torek nebo s  univerzálním instrumentalistou a  konfe-

renciérem panem Máchou, který umí hrát do ouška při 

úterních kavárnách a neodmítne ani angažmá na parní-

ku, na zahradním rautu či pikniku při opékání buřtů. 

Zvlášť to poslední probíhá jako malá slavnost 

se zážitkem sluchovým, čichovým a chuťovým, obřad, 

při němž si nenechá ujít hlavní roli. S hořícími tvářemi, 

provoněná dýmem a vyzbrojena vidlicemi na obracení, 

napíná nejdřív nedočkavé zájemce – neboť jen ona nej-

líp ví, kdy je pochoutka propečená. S přáním, úsměvem 

a královským gestem ji vonící ukládá na nastavený krajíc chleba. 

Výletů se svými svěřenci absolvovala bezpočet: na Šumavu a do jižních Čech, do Krkonoš a na Křivoklát, 

na Karlštejn, na Konopiště, do Mníšku a pravidelně na pražský parník a mnohokrát na Hradčany. Ví, že v novém, ne-

zvyklém a zajímavém prostředí a v krásné přírodě lidé snáz najdou společná témata, bez zábran se otevírají, navzájem 

se sbližují a upřímně vyznávají. A společný zážitek může mít pokračování v běžném každodenním životě. O terape-

utickém účinku není pochyb. 

Ten už může být servírován!
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Po letitých zkušenostech bývá 

vždycky tak trochu připravena, že se 

i při tomto způsobu lidského sbližování 

může sem tam i něco přihodit. Poklidné 

plynutí dostane nechtěně dramatičtěj-

ší spád. Tak jako při návštěvě hmatové 

výstavy v žižkovském paláci Akropolis, 

kdy z  ničeho nic zmizela jedna ze sta-

řenek. Tenkrát bez dechu prohledávala 

celé okolí, volala, ale marně. Rozhod-

la se tedy zburcovat policii. Ve  stejné 

chvíli ze vrat domu přes ulici vycháze-

la nevinně se tvářící známá stará paní 

a  mířila k  ní. Ukázalo se, že v  těchto 

končinách kdysi bydlela a přes svůj zra-

kový hendikep spolehlivě vycítila, že se 

ocitla v místech, kde to dobře zná, kde byla doma. Až před zamčenými dveřmi bytu prý zjistila, že jí chybí na krku klíč 

a že něco je jinak, a vrátila se ke svým. Její průvodkyně si zhluboka oddechla.

Každé ráno začíná s kávou u počítače. Odpoví na e-maily, přivítá objednané návštěvy a absolvuje domluvené 

schůzky. Někdy se sejde s kolegyněmi na metodickém semináři nebo společně promýšlejí konkretizace individuálních 

plánů. Promluví s praktikanty a dobrovolníky zvenku. Jedno, druhé i desáté se ale pořád točí kolem klientů Palaty 

a možností péče o ně. 

Aktuální problémy, zpravidla kapacitní nebo personální, řeší operativně. Těžko někdy vyhovět všem, když 

se za pěkného počasí sejde nadmíru velký počet žádostí o doprovod do města. To pak nastupuje trpělivé vyjednávání 

a diplomatické kompromisy. 

Hodně času spotřebuje administrativa a evidence, již se spolupracovnicím snaží co nejvíc ulehčit. Stává se 

totiž, že u některých z nich se její přemíra při dennodenním pracovním vypětím projeví v příznacích psychického 

vyhoření, kdy se z ošetřujícího stává ošetřovaný, který potřebuje psychologa nebo na čas vysadit. 

Velikonoční tabule
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A co se nejvíc nesnáší s jejím altruismem a příznačným aktivismem, jímž jindy dovede „nakazit“ své okolí? 

Co jí umí sem tam pořádně hnout žlučí, přestože se to naučila nedat rovnou najevo? Výmluvy, že něco nejde, i když 

jde, neochota, předstírání, pasivita a lhostejnost, když místo činů zjišťuje jen slova, slova a slova. V dnešním dobře se-

hraném týmu spolupracovnic a spolupracovníků takové bílé vrány naštěstí dlouho nevydrží a raději spěšně odlétnou.

Je na Palatě šťastná a neměnila by. A co jí tu především drží a působí jí radost? Spokojení lidé. Za ta léta už 

to na nich pozná, aniž to vysloví. Ale oni stejně někdy přijdou a řeknou: děkujeme. 

Zahradní slavnost
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Jiří Procházka  
 (*1968)

Každé setkání s Palatou potvrzuje tvůj první dojem. Někam zmizela stařecká odevzdanost a smíření s osu-

dem. Místo čekání na smrt a nehybného klidu všude nápadné známky života a pulzující pohyb. 

 Po chodbách a cestičkách v parku se procházejí, každý svým tempem, nevidomí lidé. Jedni s oporou sester, 

druzí vlastními silami, jen občas se chytnou madel. Někteří vyjeli na čerstvý vzduch na vozíku. A ti, co neodmítli 

nabídku aktivizačních opatrovnic, trénují odolnost těla, ale také ducha, alespoň ve svém pokoji, nebo se o totéž po-

koušejí s ostatními v místnosti denních činností. 

Žádné kulisy k zakrytí temných koutů, všude prostor a světlo. Pro ty, co trochu vidí, veselé barvy na stěnách 

a nápadné kontrasty. Jinak vše, co lze vymyslet k orientaci dotykem – od dveřního kování a plastických vypínačů až 

po bezbariérovou hygienu, aby měl člověk pocit bezpečí a jistoty, snad i útulnosti domova. 

Nic nepřišlo samo od sebe a nespadlo z nebe. V přívalu popřevratových novinek, kdy všechno bylo jiné než 

dřív, se leccos povedlo, ale mnohé i uvízlo a skončilo v půli. A tak šestatřicetiletý ředitel, inženýr technolog zahrad-

nictví, a také vinař – první po zdejších jezuitech, zdědil i nedokončenou renovaci a rozestavěný dům. 

Na konci křídel půdorysu do E stály výtahové věže a něco málo navíc, ale do projektované osmičky chyběl 

spojovací trakt. Nemluvě o suterénech pro rehabilitaci. A přitom nebyla jiná možnost než pokračovat za plného provozu. 
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Snad tenkrát zúročil, co kdy 

získal jako student i  praktik v  kon-

taktu s  přírodou a  čím ho pak doma 

inspirovala strážkyně rodinného krbu 

a  všemi vážená zdravotní sestra. Po-

chopil, že všechno má svůj čas a trpěli-

vost přináší růže. Spěchem a lámáním 

přes koleno by leccos mohl jen pokazit. 

Vyplatilo se mu, že už jako hospodář 

ve  službách předchůdce se pozorně 

rozhlížel a za pochodu se učil. A také 

že si už tenkrát říkal, co by šlo udělat 

o něco lépe. 

S čím vším se jen musel vy-

rovnat, co předem promyslet a bezodkladně řešit! Před stavebním ruchem, trvajícím týdny a měsíce, musel ochránit 

zranitelnou psychiku obyvatel! Pracovalo se na etapy a s přestávkami, aby zbylo dost času pro klidný odpočinek. Po-

kud počasí přálo, mnoho činností se konalo venku. Přibylo výstav, výletů, návštěv koncertů, divadel a třeba i výletů 

na parníku. 

Nelitoval čas a na pravidelných setkáních s obyvateli znovu a znovu problémy se stavbou detailně probíral. 

Tak, aby všichni věděli, co se chystá a kdy to bude hotovo a předáno. Aby se každý mohl připravit. Naléval čistého 

vína, nelakoval narůžovo, a osvědčilo se to. Lidé si ověřili, že chce a umí držet slovo a důvěřovali mu. 

Postupně byly k nastěhování jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s moderním hygienickým zařízením a vy-

bavené elektricky polohovatelnými lůžky pro méně pohyblivé. Otevíraly se nové společenské místnosti. Jednoho dne 

obyvatelé usedli k obědu v prosvětlené, novotou zářící jídelně. A to nemohli tušit, v jak technicky dokonalém a hygi-

enicky čistém prostředí pro ně kuchaři jídlo připravují a uchovávají. Když si pak dopřávali speciální masáž, léčebný 

pobyt v tělocvičně nebo vodoléčbu v masážním komplexu, zdálo se, že už není co měnit a zlepšovat. 

Materiální komfort, který i nadále vylepšuje a zdokonaluje (v poslední době celé podkroví) nechápal nikdy 

jako cíl, ale prostředek všestrannější a intenzivnější péče sociální a zdravotní. Ostatně s rostoucím věkem dožití při-
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bývá i  na  Palatě zrakově postižených 

lidí se silnými příznaky nemocí stáří, 

především demence.

Věděl, že náročnější péči mů-

žou poskytovat jen pracovníci odbor-

ně připravení. A  on při svém nástupu 

neměl například jediného psychologa 

a  potřeboval dva. Výchozí počet sotva 

patnácti pracovnic v sociálních službách 

měl podle jeho zdůvodněných prognóz 

vzrůst víc než trojnásobně. Bylo třeba 

vyškolených specialistek na  arteterapii, 

muzikoterapii, ergoterapii nebo na poz-

ději oblíbenou aromaterapii.

Vzpomíná, jak mu tenkrát 

trochu nahrál spor několika nadšenců 

s ostatními o změny v léčebných kon-

cepcích. Co sám promýšlel a připravo-

val, se docela přirozeně a  spontánně 

rozběhlo. Ty, kteří se rozhodli přejít 

od péče ústavní k péči vysloveně indi-

viduální, vycházející z potřeb klientů a podrobné znalosti životního příběhu jednotlivce, ty pak už jen z povzdálí 

a s taktem podporoval. Konzervativnější, ale jinak velmi svědomité kolegyně, při tom nechtěl ztratit, naopak získat. 

Pro všechny organizoval odborné přednášky a semináře s experty. Zařídil odborné exkurze a stáže k tera-

peutickým postupům podle Böhmovy psychobiografické metody, v sousední zemi už zavedené a osvědčené. Zavedl 

efektivnější systém přijímání a odborného růstu nových pracovníků. 

K prvním vlaštovkám se přidávaly další a další. To samé, co dřív rozdělovalo a  tříštilo, začalo najednou 

spojovat a stmelovat. Jedny zajímaly zkušenosti druhých. O aktuálních problémech se radili a diskutovali. Vznikaly 
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přitom docela zřetelné náznaky stavu, jaký může každý vedoucí považovat za satisfakci: jeho spolupracovníci, každý 

po svém, podle osobních předpokladů, možností a znalostí, mají společný zájem a umějí táhnout za jeden provaz, ku 

prospěchu svých svěřenců.

Uvažuje-li o  příčinách toho, co se za  posledních pár let podařilo, nechává svůj podíl skromně v  pozadí. 

Nanejvýš připustí, že za vším je přirozená aktivita lidí, jíž nikdy nebránil, právě naopak, pokoušel se vytvořit nejlepší 

podmínky, aby se mohla projevit. A ostatní přišlo samo. Opravdu samo? 

Letecký snímek Palaty
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Ať tak či onak. S  tím, jak 

rostla autorita a šířila se dobrá pověst 

Domova Palata u laické i odborné ve-

řejnosti, otevíraly se mu snadněji dveře 

kanceláří Magistrátu hlavního města 

Prahy. Na  nesrovnatelně vyšší úrovni 

se rozvinula spolupráce s nejdůležitěj-

ším z mecenášů – Českou spořitelnou. 

Velký finanční ústav jako by se chtěl 

svou přízní přiblížit někdejší matce 

zakladatelce – Böhmische Sparkasse – 

Spořitelně české. 

 Na  dosavadní a  třeba ješ-

tě příznivější konstelaci spoléhá i  při 

uskutečňování svých dalších plánů. Jen kdyby alespoň trochu ubylo svazujících předpisů a zákonů s  jepičím životem 

a nadměrné administrativy. Možná pak na navráceném kousku někdejší královské vinice znovu vysadí vinohrad a až se 

urodí, s klienty i spolupracovníky to pěkně oslaví.

Je na Palatě rád. To může říct s jistotou. Zvlášť když na svých pochůzkách Domovem a zahradou, třeba až 

k zahrádce s bylinkami, k nimž můžeš přivonět, k jezírku s kapry, na něž si můžeš dokonce i sáhnout nebo k zoologic-

ké zahradě s kozami, které si můžeš pohladit, potkává lidi, z jejichž tváře čte pohodu a spokojenost.
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Slovo na závěr

25. listopadu 1893 byla sobota. Obyčejná pracovní sobota. Dělníci tenkrát dostávali týdenní výpla-
tu, hospodyně nakupovaly na nedělní oběd, přicházely na svět děti a staří umírali. Obyčejný den, jakých je 
většina. Řečeno slovy básníka: „Je víc všedních dní než pátků a stejně nedělí jak smolných černých pátků…“ 
A přece to byl pro někoho den mimořádný, výjimečný a slavnostní, den, kdy byl otevřen, přesně po pěti 
letech od založení – v neděli 25. listopadu 1888, Ústav pro zaopatřování slepců, dnes Domov pro zrakově 
postižené Palata.

Palata se za sto dvacet let své existence změnila k nepoznání. Z útulku pro přežití nebo spíš k dožití 
nevidomých seniorů, se stala domovem, který poskytuje komfort dvacátého prvního století. Starostí jeho 
pečovatelů zdaleka už není zajistit chovancům, jak se dřív říkalo, jen střechu nad hlavou, jídlo a teplo. Dneš-
ní zdravotní a sociální pracovníci, především pracovnice, se starají hlavně o to, jak život svěřených obyvatel 
nebo spíš klientů, zpestřit a obohatit přiměřenými aktivitami. 

V právě dočtené knížce jsme se mohli seznámit s osudy lidí z Palaty, kteří s největším nasazením 
pracovali na díle započatém Rudolfem M. Klarem a představiteli Böhmische Sparkasse – České spořitelny. 
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Sami se zpravidla nepovažovali za výjimečné osobnosti, ale stali se jimi. Obyvatelům Palaty poskytovali po-
moc a zhmotňovali naději. Dělali to s největším úsilím ve všední dny i ve svátek, měsíce a léta. Dnes, stejně 
jako v minulosti, vnášejí navíc do svého díla hluboký lidský cit. Těm, kteří nevidí a jimž nebylo dáno dost 
sil a schopností, aby se mohli o sebe starat, žít a hájit se sami, pomáhají upřímně rádi. 

Poznali jsme tři desítky lidí, kteří jsou příkladem a  povzbuzením pro své následovníky, pro ty, 
jimiž bude příběh Palaty dál pokračovat.

A jaký den že je dnes? Na datu nezáleží. Někdo si jde pro výplatu za práci, jiný nakupuje, děti se 
rodí, někdo možná umírá. Je docela obyčejný všední den. Ale i dnes přece můžeme darovat něco pěkného, 
co přetrvá, třeba jen jako vzpomínka v mysli těch, co jsou doposud s námi.

 

 Milan Pešák, senátor – Senát Parlamentu České republiky
a čestný prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR
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