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Kytice Janu Masarykovi

Osmého června (po jednání oddílové rady SO) nám byla za pomoci
paní Silvie Mikulcové, referentky odd. komunikace Parlamentního 
institutu a vzdělávání, umožněna prohlídka Sněmovny PČR. A už 
v tomto období se domlouvala návštěva Senátu, která se měla 
uskutečnit někdy na podzim, nejlépe po Výroční schůzi SO nebo po 
jednání jeho oddílové rady. Bohužel na oba tyto termíny, z důvodu 
časového zaneprázdnění, nám nemohl původně br. MUDr. Lumír 
Kantor, PhD.-Bizon přislíbit, že nás po Senátu provede. 
Bylo potřeba najít nějakou jinou zajímavou pražskou lokalitu či 
památku. Nakonec jsem se rozhodl pro Černínský palác, místo 

v novodobé historii známé podivnou smrtí 
ministra zahraničí Jana Masaryka. A pomoci 
nám mohl skaut, ministr vnitra i zahraničí br. Jan 
Hamáček-Vrtul. Stačilo ho poprosit o umožnění 
prohlídky a br. Hamáček přes své spolu-
pracovníky prohlídku zařídil. Jak jsem se 
později dozvěděl, není to snadné. V tomto paláci 
jak je známo sídlí Ministerstvo zahraničních věcí
ČR. Bylo nutné se dostavit v určitou hodinu, a 
přesun z místa jednání Výroční schůze SO se 
uskutečnil pražskou MHD. Palácem nás pro-

vázel skaut br. Pavel Šílený (Odbor veřejné diplomacie), diplomat a jak nám prozradil, jeden z budoucích
generálních konzulů. Nejprve jsme na nádvoří Jana Masaryka položili kytici růží k pietnímu místu jeho skonu, 
skautskou hymnou a chvílí ticha uctili tohoto mimořádného člověka, syna T. G. Masaryka.  Poté už začala 
samotná prohlídka paláce. 
Černínský palác je velká palácová, původně raně barokní budova, nacházející se v Praze 1 na Hradčanech, na
Loretánském náměstí (naproti Loretě). Palác nechal postavit rakouský diplomat hrabě Humprecht Jan Černín 
z Chudenic (1628-1682) po roce 1664 jako monumentální kontrast oproti Pražskému hradu. Stavěly ji čtyři 
generace tohoto rodu. V letech 1928 až 1934 byl palác částečně přestavěn pod vedením architekta Pavla 
Janáka (1882-1956). Od roku 1934 slouží jako sídlo Ministerstva zahraničních věcí jak někdejšího
Československa, tak i České Republiky.
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Budova sama má z hlediska novodobých českých dějin dosti pochmurnou historii, v období tzv. Protektorátu 
Čechy a Morava v letech 1939 až 1945 zde bylo umístěno sídlo úřadujícího Protektora pro Čechy a Moravu
Reinharda Heydricha. Dne 10. 3. 1948 zde za dodnes ne zcela jasných okolností zahynul někdejší 
ministr zahraničních věcí Československé republiky Jan Masaryk, který zde měl po mnoho let také svůj 
služební byt. Toho rána byl nalezen mrtvý na nynějším Nádvoří Jana Masaryka. O tragédii bylo mnoho 
napsáno, ale pravdu o smrti oblíbeného politika však čím dál více zakrývá nános času.  
Palác společně s Černínskou zahradou je od 3. května 1958 chráněn jako kulturní památka České republiky. 
Na počátku devadesátých let 20. století byla v Černínském paláci podepsána smlouva o rozpuštění Varšavské 
smlouvy. 

Když už byla prohlídka Černínského paláce zařízena, ozval se br. 
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.-Bizon, že by se prohlídka Senátu 
mohla přece uskutečnit, a že ve tři hodiny bude čekat v sídle 
Senátu.  Z původních 24 nás zbylo 13 (zbytek uháněl na nádraží). 
Senát má hned ně-
kolik budov: již zmí-
něný Valdštejnský pa-
lác, Kolovratský palác 
a Malý Fürstenberský
palác. Ústavou z roku 

1920 bylo Národní shromáždění Československé republiky usta-
noveno na dvě komory. Poslanecká sněmovna v té době čítala na 
tři sta členů, Senát se skládal ze sta padesáti. Do sněmovny se 
volilo na šest let, funkční období Senátu bylo však osmileté. Právo 
volit do horní komory měl občan, který dosáhl šestadvaceti let, 
volen mohl být občan s nejméně desetiletým státním občanstvím a dosahující věku pětačtyřicet let. První 
volby do horní komory se konaly v květnu roku 1920. Prvním předsedou Senátu se tehdy stal Cyril Horáček. 
V březnu roku 1939 byl Senát rozpuštěn, a jeho činnost po válce nebyla znovu obnovena. Až v roce 1992 
byl Ústavou České republiky znovu ustaven, ale svoji činnost fakticky zahájil až od čtyři roky později. Senát 
má 81 senátorů volených na 6 let a senátorem může být zvolen občan ČR, kterému je nejméně 40 let. Br. 

Kantor-Bizon se zhostil role průvodce 
velmi dobře, ukázal nám jednací sál a bylo 
nám dovoleno usednout do lavic senátorů. 
Mohu říct, že takhle sedět třeba jen osm 
hodin v poměrně úzké lavici se stolkem 
bych zvládal jen stěží. Senátoři vyjíždějí i 
na jednání do zahraničí. Pak nás bratr Bizon 
zavedl do jeho senátorské kanceláře, přes 
ulici v Ledebourském paláci. Kancelář je 
tak malá, že jsem tu marně hledal místo pro 
osobu velice důležitou - paní Mgr. Ivanu 
Častulíkovou, jeho asistentku, osobu sku-
tečně velmi důležitou, protože zařizuje pro 
br. Kantora-Bizona časový plán akcí atd. 
Nakonec nám br. Kantor-Bizon sdělil, kde 
je v Praze ubytován - v Kaprové ulici, 
přímo pod dřívějším bytem hudebního 
skladatele Jaroslava Ježka. Jak nám br. 
Bizon uvedl, občas prý v noci slyší z bytu 
nad ním krásné klavírní melodie první 
republiky, melodie Osvobozeného divadla 
W+V. Inu, Praha má svá tajemství…

FRIČ Jaroslav - Norek 




