
56. konvent Pražského seniorátu ČCE 

1. zasedání, 9. listopadu 2019, Strašnice Tisk č. 4 d

Zpráva komise pro projekt „Truhlářská“ za rok 2019

Komise se za období od minulého konventu sešla ke čtyřem řádným a jedné mimořádné schůzce. Koncem roku
2018 byla rozšířena o tři nové členy: A. Šmilauerovou z Ústředního církevního archivu, D. Šorma z Horní Krupé a T.
Vojtíška z Prahy 10 – Strašnic.

Změna  ve  vedení  Prahy  i  Městské části  Praha 1  vyvolala  velké  očekávání  a  opravdu  již  v  prosinci  2018 byly
navázány první kontakty, na rozdíl od předchozích jednání s vedením města vstřícnější. Přesto nesplnila očekávání
některých členů komise, neboť i  nové vedení MČ Praha 1 je  při  svém jednání vázáno věcnými i  procedurálními
pravidly. Podle předběžné domluvy je město ochotno o budoucím využití domu v  Truhlářské 8 s naší církví diskutovat
a uzavřít společné Memorandum. Předpokládá se, že sál původní modlitebny bude zachován vcelku, že bude – aspoň
zčásti  –  obnovena  historická  výmalba  modlitebny  i  farní  kanceláře  a  že  v sále  bude  umístěna  trvalá  exposice
věnovaná zejména historii domu. Naproti tomu město očekává, že ČCE se bude alespoň zčásti finančně podílet na
restauraci fresek. ČCE také bude moci na své náklady umístit na fasádu domu pamětní desku. V  současné době SR dar
městu řeší vnitřní půjčkou ve výši 200 tisíc Kč, která bude následně pokryta účelovou sbírkou. 

V dubnu byly zahájeny práce na rekonstrukci domu, 29.4.2019 měla komise konečně možnost prohlídky celého
domu, která probíhá pod dozorem památkářů.  Od těch víme, že zde od té doby došlo  k  dalším objevům, které
podtrhují historickou hodnotu domu. 

Komise již začala pracovat jak na znění textu pamětní desky, tak podobě výstavních panelů pro exposici, což si
vyžádá více času a zřejmě bude hlavním bodem příštích schůzí. 

Členové komise pokračují v šíření výstupů loňského DaRPu „Neznámá toleranční modlitebna na Truhlářské ulici 8
v Praze“ i jsou v kontaktu jednak se Spolkem přátel Muzea české reformace ve Velké Lhotě a s výborem Památníku
toleranční doby ve Vysoké u Mělníka, jednak se zahraničními protestantskými muzei.
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