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I tentokrát se místo objevování památek vydáme, stejnÄ› jako v pÅ™ípadÄ› Male&scaron;ic, do zelenÄ›. I kdyÅ¾ místo, které
jsem dnes vybrala, nemá oficiálnÄ› statut veÅ™ejné zahrady, nikdo vás odtud vyhánÄ›t nebude.
Pozvu vás na Praha 5, na Ä•istou, klidnou Palatu. Tady se opravdu nikam nespÄ›chá, parÄ•ík ve stylu anglické zahrady
je vzornÄ› udrÅ¾ovaný a nepÅ™ímo vybízí k zastavení. Strávit tu pÅ¯lhodinku na laviÄ•ce, Ä•íst si, nebo jen tak volnÄ› nechat p
my&scaron;lenky, vyÄ•istit hlavu od ruchu velkomÄ›sta a hluku tramvají, je balzámem na nervy.

Za vlády Karla IV. byly zdej&scaron;í strahovské kopce osázeny vinnou révou. K vinicím patÅ™ila Å™ada usedlostí, Fialka,
PernikáÅ™ka, Plátenice, Nesypka, HÅ™ebenka a Palata. Palata pochází z latinského slova Pallatium, coÅ¾ znamená
královský majetek. Roku 1624 Å½id Jakub Ba&scaron;evi z Treynberka vinohrady spojil. Jeho dÄ›dicové prodali Ä•ást
Palaty novomÄ›stským jezuitÅ¯m u sv. Ignáce. Po nich se majitelé stÅ™ídali. Na pÅ™elomu 18. a 19. století probÄ›hlo rozdÄ›len
horní a dolní Palatu. Rudolf Mario Klar (1845-1898), vnuk zakladatele Klarova slepeckého ústavu (viz. na Kudlance
&bdquo;Rozeznáte - poznáte, Alois Klar&ldquo;), se výraznÄ› zaslouÅ¾il o rozvoj Palaty. Dne&scaron;ní Horní Palata totiÅ¾
nedostaÄ•ovala potÅ™ebám slepcÅ¯ a tak Klar poÅ¾ádal o pomoc ÄŒeskou spoÅ™itelnu.

V nedÄ›li 25. listopadu 1888 bylo na mimoÅ™ádné valné hromadÄ› Spolku Ä•eské spoÅ™itelny rozhodnuto zÅ™ídit k 40. vý
vlády Franti&scaron;ka Josefa &bdquo;I. zaopatÅ™ovací ústav pro slepce neschopné výdÄ›lku a vzdÄ›lání&ldquo;, kteÅ™í jsou
chudí a pÅ™íslu&scaron;ejí do ÄŒech. Byl tak zaloÅ¾en spolek pro zaopatÅ™ování slepcÅ¯ Francisco Josephinum. Budova
v novorenesanÄ•ním stylu podle návrhu Augustina Elhenického pro 42 chovancÅ¯ byla slavnostnÄ› otevÅ™ena roku 1893.
S mírnými zmÄ›nami v názvu pÅ™eÅ¾ila Palata dlouhá léta aÅ¾ do souÄ•asnosti, kdy má kapacitu 133 lÅ¯Å¾ek. Za války zde
sídlo NSDAP. Zub Ä•asu ov&scaron;em zanechal neúprosné stopy a r. 1993 do&scaron;lo k rekonstrukci. PÅ¯vodní Horní
Palata slouÅ¾ila pro potÅ™eby zamÄ›stnancÅ¯. Roku 1961 zásluhou MUDr Ferdinanda Knoblocha zde vznikl psychiatrický
stacionáÅ™, slouÅ¾ící tÄ›mto úÄ•elÅ¯m dodnes. Jak na Palatu? MoÅ¾ností je nÄ›kolik. Já jsem pouÅ¾ila metro B, výstup An
doporuÄ•uji podívat se na pÅ¯vodní fresku Zlatého andÄ›la.

Poté tramvaje 6, 9, 12, 20, výstup &Scaron;vandovo divadlo, pÅ™ejít cca 30 metrÅ¯ na autobusovou zastávku nám.
Kinských, bus 176. Míjíme Sacré Couer i zajímavý klá&scaron;ter s kostelem sv. Gabriela, o kterém jsem na Kudlance uÅ¾
také psala. Výstup na zastávce HÅ™ebenka. Pokud máte více Ä•asu, doporuÄ•uji sejít k usedlosti HÅ™ebenka a kapli u
Nesypky, poté ulicí na HÅ™ebenkách k PalatÄ›. NáslednÄ› ke Klamovce. A na PlzeÅˆské ulici odjezd tramvají zpÄ›t do centra.
Mimochodem u zastávky na PlzeÅˆské je výborné lahÅ¯dkáÅ™ství s chlebíÄ•ky jedna báseÅˆ, jak já je miluji&hellip;
Dal&scaron;í moÅ¾nost je zaÄ•ít od Klamovky, tram 4, 9, 10, 16 pÅ™ípadnÄ› bus 143, 191 výstup stanice Nad Klamovkou.
Dne&scaron;ní povídání bylo tak trochu i povídáním o tÄ›ch, kteÅ™í nemají v Å¾ivotÄ› tolik &scaron;tÄ›stí a potÅ™ebují pomoc
ostatních. KdyÅ¾ pojedete zmiÅˆovaným busem 176, tak tÄ›snÄ› u zastávky Kobrova je &scaron;kola pro sluchovÄ› postiÅ¾ené
Na zdi je plastika nÄ›kolik párÅ¯ Å¾lutých rukou, vyjadÅ™ujících znakovou Å™eÄ•í slogan, s nímÅ¾ bych dne&scaron;ní povídá
ukonÄ•ila:
Å½ivot je krásný, buÄ•te &scaron;Å¥astni a mÄ›jte se rádi.
MIA, tulaÄ•ka po krásách na&scaron;ich
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