
Milí turisté,  

tentokrát jsme se rozdělili na dvě party. Jedna jela do Sázavy a druhá se pohybovala na 
území Prahy 1. Sraz jsme měli u Pomníku obětem komunismu od Olbrama Zoubka, který 
leží na ose Hvězdárna – Most 1. Máje – Národní třída. Na pomníku je umístěno sedm soch, 
ale je to vlastně jeden muž, který je postupně likvidován, aniž jeho postoj zůstal vzpřímený. 
Političtí vězni si mezi sebou říkali muklové, což je zkratka pro muže určeného k likvidaci. 

Otřesná je uvedená statistika: Oběti komunismu 1948 - 1989:  

205 486 odsouzeno - 248 popraveno - 4 500 zemřelo ve věznicích - 327 zahynulo na 

hranicích - 170 938 občanů emigrovalo". 
 

 

 
 

 

 

Druhým naším zastavením byla socha Karla Hynka Máchy. Tato socha se nachází nad 

místem, kde se Mácha narodil, nad Újezdem. Původně však nebyla zhotovena Josefem 

Václavem Myslbekem pro Prahu, ale pro Litoměřice, kde Mácha zemřel. Plastika se ale 

Pražanům tak líbila, že ji odmítli vydat. Litoměřicím slíbili její druhý odlitek, ale sliby jsou 
chyby. Historickou nespravedlnost se rozhodli napravit sami občané Litoměřic, kteří ke 
dvoustému výročí Máchova narození uspořádali sbírku na zhotovení kopie. Socha ale stála 
1,2 milionu a vybráno bylo 860 tisíc. Chybějící peníze byly nakonec získány prodejem 
Stalinovy sochy, která se už roky válela na dvoře technických služeb. Poprali se o ni dokonce 
čtyři zájemci.  

 



 
 

Socha na Petříně 

 

 
 

Socha v Litoměřicích 

 

Třetí sochou, u které jsme se zastavili, byla socha Rastislava Štefánika a budovy Štefánikovy 
hvězdárny. Štefánik patřil ke tvůrcům Československa, ačkoliv jeho představa byla odlišná 
od té Masarykovy. Představoval si totiž konstituční monarchii. A proč má sochu před 
hvězdárnou. Jeho koníčkem totiž byla astronomie, ačkoliv vystudoval filosofii. Z astronomie 

publikoval několik vědeckých prací. 



 

 
 

Milan Rastislav Štefánik 

 

Po sochách následovala příroda. Nejdříve jsme navštívili trvalkovou zahradu Květnice, ve 
které jsme krátce poseděli.  
 

 

 

 

    

 

 Trvalková zahrada Květnice 

 

Po té jsme přešli do růžového sadu, kde jsme zkoumali, jak která růže voní. Sad je osázen 
dvanácti tisíci růžemi! Právě kvetly a proto jsme tuto vycházku uskutečnili. 



 

 

Když jsme se té vůně nabažili a vyfotografovali cizince, kteří nás o to žádali, aby byli na 
fotce všichni, sešli jsme kolem Strahovského kláštera a mírného výstupu na Pohořelec do 
Královské zahrady. Už bylo pěkné vedro, ale v zahradě bylo příjemně.  

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

Ještě jsme si pod fontánou poslechli, jak zpívá a pak jsme tramvají přejeli na Malou stranu, 
občerstvit se v Malostranské pivnici.  
 

 Kroniku napsala Dagmar Hyklová 


