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Senectuti et Juventuti
Výstava a další akce k 85. výročí otevření Masarykových domovů

Senectuti et Juventuti – 
Stáří a mládí – to je původní 
název vítězného architek-
tonického návrhu výstavby 
Masarykových domovů, od 
jejichž otevření uběhne letos 
85 let. K tomuto jubileu pro-
běhla v areálu Thomayerovy 
nemocnice za velkého zájmu 
médií i návštěvníků venkovní 
výstava. Jejímu úspěšnému 
otevření předcházel takřka 
rok usilovné práce týmu Lé-

kořice a jejích dobrovolníků. Připravit ji a důstojně tak připomenout počátky naší nemocnice byla pro náš tým opravdová výzva. 
První kroky jsme podnikli již na podzim roku 2012. Snažili jsme se důkladně zmapovat možnosti, kde můžeme získat potřebné 

informace, materiály k zapůjčení, fotky apod.
Na počátku tohoto roku se nám podařilo získat pro spolupráci PhDr. Hanu Mášovou z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 

na 1. LF UK, která se Masarykovými domovy doposud nejhlouběji zabývala. Dále jsme oslovili Národní technické muzeum, Mgr. 
Šimona Krýsla z Národní lékařské knihovny, Archiv hlavního města Prahy, akad. malířku Radku Balejovou ze Střední umělec-
ké školy textilních řemesel (SUŠTŘ), studenty FAMU, Národní filmový archiv a řadu dalších institucí a jednotlivců. Do příprav 
se jako badatelka a produkční zároveň intenzivně zapojila paní Miluše Vytečková, (dobrovolnice Lékořice), která s neuvěřitelným 
nadšením a úsilím víc jak šest měsíců hledala potřebné materiály a informace. Ke spolupráci se přihlásili také četní zaměstnanci 
nemocnice, fandové historie a oddělení interní komunikace. Díky výzvě v médiích se nám ozvali pamětníci počátků Masaryko-
vých domovů a přinesli jak zajímavé informace, tak fotografie a další dobové předměty.

Na přípravě samotné výstavy se podíleli jak naši dlouhodobě působící dobrovolníci, tak dobrovolníci z firem Covidien, SAP 
a UPS. Za zmínku stojí také fakt, že dodavatelé (stan, vitríny, výroba panelů, potisk triček…) byli vůči akci velmi vstřícní a díky 
jejich materiální pomoci bylo možné ji realizovat se sníženým rozpočtem. Za finanční podporu akce děkujeme jak Městské části 
Praha 4, tak generálnímu partnerovi výstavy společnosti Promedica Praha Group, a. s. Generální ředitel společnosti pan Pavel 
Hanuš k tomu řekl: „Rádi podporujeme dobré věci a je důležité alespoň občas vyzdvihnout zajímavé a poučné okamžiky z naší 
historie.“ 

Záštitu poskytl Magistrát hlavního města Prahy a paní Charlotta Kotíková – pravnučka T. G. Masaryka, která se v pátek 
18. října, osobně zúčastnila zahájení výstavy a setkání s novináři a managementem nemocnice. Velmi ocenila celý projekt oslav 
a poděkovala za pozvání. Na Masarykovy domovy si vzpomíná, přestože v době, kdy byla dítě, již jméno jejího dědečka nenesly. 
„Netušila jsem, že přítomnost zde na výstavě bude pro mne tak přínosná“ zhodnotila v závěru setkání. Během dopoledne ještě 
navštívila Onkologickou kliniku a poté i Oční oddělení. 

Ředitel nemocnice MUDr. Karel Filip, CSc., MBA  v úvodu výstavy řekl: „Není cesty zpátky k zařízení sociálního typu… Je potře-
ba dívat se nejen na fasády nemocnice, ale především dovnitř, na její moderní vybavení a kvalitní péči.“ On, stejně jako náměstci 

ředitele by uvítali, kdyby 
nemocnice mohla mít nový 
slušivý kabát a stát se tak 
jako před 85. lety výstavním 
architektonickým počinem. 
Bohužel reálné možnosti 
financování oprav budov 
jsou pod silným tlakem 
ze strany památkové ochra-
ny, která se na celý areál 
vztahuje a je bohužel v tom-
to ohledu poněkud kontra-
produktivní. 
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Venkovní výstava byla prostorově rozdělená na 4 segmenty. Panely s dobovými 
fotografiemi a archivními materiály byly zaměřené na období od ideových počátků 
projektu až do konce války. Po celé dva dny výstavy u nich postávali návštěvníci a to 
z řad studentů, důchodců, rodin s dětmi, pacientů, lidí v nemocničním, a byli jsme 
také svědkem nečekaného rodinného setkání: „Já jsem prasynovec Bohumíra Kozáka 
(architekta MD)“ říkal pán u panelu věnovaného právě tomuto muži. „Já jsem také Ko-
záková…a z jaké jste větve?“ zaznělo za našimi zády…

Zaměstnance bývalé i současné oslovily panely se soupisem vedení klinik a oddělení 
a významných osobností, které zde pracují nebo pracovaly. Expozice dobových předmě-
tů byla umístěna ve velkém bílém stanu. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout historické 
nástroje, přístroje a vybavení pokoje a ordinace zapůjčené ze Zdravotnického muzea a některé exponáty byly přímo z oddělení naší 
nemocnice. Za laskavé zapůjčení tak děkujeme Lékárně, Chirurgické klinice, Gynekologicko - porodnickému oddělení a Oddělení 
rehabilitace. Bohužel zde chyběl námi dlouho hledaný původní krumpáč, kterým byla stavba Masarykových domovů 1. 7. 1926 
zahájena. Však ho jeden z návštěvníků připomněl „A kde máte ten krumpáč?“, napsal na tabuli s ohlasy.

K oživení expozice přispěly i dobové uniformy personálu, chtěli jsme i jimi co nejvíce přiblížit atmosféru doby první republiky 
a tak jsme požádali akad. malířku Radku Balejovou o pomoc při výrobě kopií oděvů. Bohužel se nám nepodařilo získat materiály, 
ze kterých byly tehdejší oděvy chovanců Masarykových domovů ušity a tak pro nás Sabina Boháčová, studentka 3. roč. SUŠTŘ, nama-
lovala kresby ústavního oblečení dětských chovanců, vytvořené na základě dobových filmových záznamů ze třicátých let min. století.

Historicky velmi cennými exponáty byly podpisové knihy a fotoalba. To největší, takříkajíc rodinný poklad, zapůjčila pro vý-
stavu paní Jindra Vávrová, dvaadevadesátiletá dcera prvního ředitele Masarykových domovů Františka Veidiše. Dojemné chvíle 

na nás čekaly při listování tímto albem s panem Janem Kamenářem (1924), 
pamětníkem Masarykových domovů, který dlouze a nadšeně vyprávěl. Jako syn 
hlavního vrátného Masarykových domovů se sem společně s rodiči nastěhovali 
v únoru roku 1929. Bydleli v bytě ve vrátnici (dnes je zde lékárna). „Jéé, to je můj táta,“ 
říká nad černobílými fotografiemi a dojetím se mu hrnou slzy do očí. „A tady, tady 
se dalo vylézt na skleník, viděli jsme s klukama do oken ubytovny ošetřovatelek“ 
to už se nad nimi šibalsky usmíval nad klučičíma lumpárnama.

Velký ohlas měly nejen u pamětníků ale i návštěvníků promítané dokumenty. 
Ve stanu postupně mohli shlédnout dokumenty z Národního filmového archi-
vu – Praha matka všem (1929, 18 min.) a Cesta ze stínu (1938, 14 min.), dále pak 
dokument Karla Čáslavského – Masarykovy domovy z cyklu Hledání ztraceného 
času (1996, 18 min.). Mezi novější promítané filmy patřil dokument studentů FAMU 

Hanky Novákové a Pavla Lukáše, Chudoba jako fenomén (2013, 9 min.), který zaznamenal vzpomínky již jmenované paní Jindry 
Vávrové a synů vrchního pedagogického ředitele MD. Třetí pamětnicí byla paní Vávrová roz. Nitková, která byla dovezena do Krče 
v roce 1942 jako roční dítě. Její rodiče byli po výsleších a věznění zavražděni v koncentračním táboře Mauthausen kvůli odboji 
během Heydrychiády. Další filmový materiál – přepis nekomentovaných filmů z archivu Thomayerovy nemocnice (40 min.) byl 
promítán na setkání s pamětníky. Ve stanu byly vystaveny také kopie původních stavebních plánů téměř všech typů pavilonů, 
získané z Archivu hlavního města Prahy.

K doladění dobové atmosféry se nám také podařilo zapůjčit historické vozy – sanitky Škoda 1201 a 1203, které doplnily 
venkovní expozici v dalším segmentu výstavy a staly se magnetem výstavy pro mužské návštěvníky bez rozdílu věku.

Velkým lákadlem byl pro všechny návštěvníky reálný model (1:1) vojenského letadla Supermarine Spitfire Mk. IX. Tento model 
britské válečné stíhačky, na které létali za 2. světové války také naši piloti, je ve 
vlastnictví sdružení Czech Spitfire Club. Posláním tohoto sdružení je připomínat 
hrdinství českých válečných letců. Do programu oslav přispěli zajímavou sobot-
ní přednáškou na téma: TGM a Masarykova letecká liga (role prvního prezidenta 
v rozvoji letectví) v Naší kavárně.

Kavárna se po dobu 2 výstavních dní stala místem setkávání pamětníků, zaměst-
nanců a novinářů. V pátek 18. října se zde od 14h konalo setkání vedení nemocnice 
s pozvanými pamětníky MD, kteří zde prožili část svého života, ať už jako chovanci, 
děti zaměstnanců, či zde dlouhá léta pracovali. Ředitel nemocnice MUDr. Karel Fi-
lip, CSc., MBA  připomněl základní milníky historie nemocnice a pozval pamětníky 
ke vyprávění o jejich životě, vzpomínkách na MD a na působení ve zdejším areálu. 
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Kromě pana Jana Kamenáře – nejstaršího účastníka setkání – který obdi-
vuhodně vyjmenoval z paměti všechny správce pavilonů, mluvil o životě 
dětí zaměstnanců či o tom, jak fungovalo samozásobování MD, vystoupili 
také zástupci „lidických dětí“, pan Pitínský a Horešovský. Odvahu postup-
ně dostala i ženská část osazenstva. „Já jsem dítě zdejší sestřičky a ruského 
vojáka. S tátou jsme se nikdy nepoznali,“ vyprávěla temperamentní a i přesto 
dojatá paní Petra Zoubková, která se přijela na výstavu podívat až z Plzně. 
Pamětníci měli možnost vidět nejen výstavu, ale i současnou podobu ně-
kterých oddělení a klinik. Je nám líto, že se nepodařilo oslovit všechny, kteří 
by na tomto setkání jistě měli být. 

Součástí připomenutí výročí byl také třináctidílný seriál článků dr. Petra 
Zenkla, který vycházel 2 měsíce před výstavou na intranetu. Poté byla vy-

hlášena soutěž pro zvídavé a informací chtivé kolegyně a kolegy. Vyhodnocení vědomostní soutěže proběhlo v naší kavárně 
v pátek 18. října ve 12h. Gratulujeme absolutním vítězkám, které správně zodpověděli všech 7 otázek. Jsou to paní Markéta 
Hartlová a paní Pavla Vojířová.

Páteční nabitý program uzavřel přednáškový večer, který se konal od 16h v nemocniční kapli. Své příspěvky zde na témata 
Sociální péče v Masarykových domovech, Architektura B. Kozáka a Proměny Thomayerovy nemocnice přednesli: PhDr. Hana 
Mášová, Ph.D., odborná asistentka Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků na 1. LF UK, Ing. arch. Petr Krajči, kurátor Muzea architek-
tury a stavitelství Národního technického muzea a Doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc. z Thomayerovy nemocnice. V následné diskusi 
se zrodil nápad na umístění pamětní desky, věnované architektu Bohumíru Kozákovi, jehož mistrovských dílem je právě projekt 
Masarykových domovů. 

Slunečné sobotní ráno nás příjemně naladilo do druhého výstavního dne, kdy se na výstavu přišly podívat hlavně rodiny 
s dětmi. Pro ně byly připraveny pracovní listy s omalovánkou, které je provázely výstavou a za jejichž správné vyplnění dostaly 
cennou odměnu. Všechny děti odpověděly bezchybně a velmi je to bavilo. Líbilo se jim samozřejmě hlavně letadlo. „Tatí, já 
bysem si tam chtěl sednout, odletět, abysem viděl z nebe zezhora ty muflony“ tahal za rukáv tatínka asi čtyřletý hošík. 

Od 11h se v nemocniční kapli sešli zástupci všech církví, které se pravidelně střídají při bohoslužbách, a měly společnou 
ekumenickou bohoslužbu. V závěru zaznělo požehnání: 

 „Vstávám dnes
 a boží síla ať mě řídí.
 Bůh ať mi pomáhá,
 Boží ruka ať mě brání,
 Boží štít ať mě chrání,
 Boží vojsko ať mě zachrání,
 od ďábelských pastí,
 od neřestných svodů,
 od všech, kteří mi připravují zlo:
 v dálce i blízkosti,
 samotnému i uprostřed lidí.“ (citace ze Štítu sv. Patrika)

Celý den se nesl v příjemné lidsky pospolité a téměř slavnostní náladě. 
„Proč to máte jen na dva dny? A nebudete to opakovat? To je škoda…“ 
To byly nejčastější výtky ze strany návštěvníků. Pravda, někteří měli ten-
denci spustit obvyklý kolotoč stesků nad situací dnes, láteřit na politiku 
a poměry. Ty jsme zdvořile požádali, aby si zkusili výstavu užívat, pokorně 
smeknout před umem našich předků a třeba se sami pro sebe a budouc-
nost inspirovat. 

Zaznamenali jsme už i některé ohlasy po akci: „Pořád jsem přemýšlela 
nad tím, čím mě ta výstava tak hluboce zasáhla a myslím, že pro mne bylo 
jejím hlavním poselstvím hodnota člověka. Poukázali jste na úctu a smysl, 
který každý člověk potřebuje, a že to dobré nezůstalo zapomenuto. A to je 
nesmírně důležitá věc!“ napsala nám PhDr. Hasalíková.
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Tak jak jde nyní reklamní kampaň na téma „i banku můžete mít rádi“, tak toto může platit i pro nemocnici. Jenže za tím není 
reklama, ale spousta smysluplné práce.“ řekl nám pan Pavel Adamovský, ředitel UPS. A že si naši nemocnici vskutku oblíbil, 
dokládá i to, že pokračováním „oslav“ výročí bude jarní (2014) obnova původní třešňové aleje mezi pavilony G a U, kterou 
si vzalo pod patronát právě UPS. 

Třešinkou na pomyslném narozeninovém dortu byl sobotní večerní koncert v Naší kavárně. „Hudbu z doby, kdy jazz byl ještě 
mladý“ hráli bez nároku na honorář Ondřej Kvita na housle, Tomáš Impellizzeri na klavír a skvěle zpívala Doris Lamošová. Koncert 
byl zároveň poděkováním všem, kteří se na přípravě celé akce podíleli. 

Vzhledem k velkému počtu, zde bohužel nemohu vyjmenovat všechny, kteří se na akci materiálně, technicky, finančně 
nebo jenom dobrou radou podíleli. Vám všem patří z celého srdce můj velký DÍK za všechno, co jste pro tuto výstavu udělali, 
za všechen čas a úsilí, které jste tomu projektu věnovali. Bylo mi opravdovým potěšením s Vámi všemi spolupracovat na něčem 
tak krásném, jako je připomenutí slavné historie naší nemocnice. 

Karin Pospíšilová


