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Již na loňském konventu byla podána informace o vzniku komise Synodní rady pro projekt „Truhlářská“. 
Připomínáme, že dům v Truhlářské ulici č. 1113/8 sloužil v letech 1784 – 1861 českým i německým evangelíkům 
obou vyznání jako modlitebna. V současnosti je prázdný a chátrá. Usilujeme o to, aby zde byla zřízena trvalá 
exposice věnovaná historii evangelíků nejen v Praze, zatím však neuspěla snaha o společné Memorandum ČCE a 
MČ Praha 1 jakožto držitele objektu o jeho budoucím využití.

Činnost komise, která se v letošním roce sešla třikrát, se soustředila na propagaci našeho záměru a na podrobnější
zmapování historie objektu. K prvému napomáhá vazba na Spolek přátel Petrské čtvrti, publikace v lokálním tisku 
a na druhé straně i trvalý zájem z německé strany (mj. článek v Zentralausgabe z 8. 5. 2017). Komise se setkala 
s Mgr. O. Dostálem, PhD, předsedou Asociace muzeí a galerií v ČR a chystá přednášku v Klubu za starou Prahu. 
Prostřednictvím dejvického sboru podala žádost o DaRP zaměřený na představení tolerančního sboru v Truhlářské
i dalších v okolí Prahy členům pražských sborů i širší veřejnosti v jubilejním roce 2018.

Po odborné stránce jsme zdokumentovali, že lavice z Truhlářské jsou nyní umístěny v libčickém kostele, další 
artefakty původně z Truhlářské byly nalezeny porůznu v salvátorském chrámu. Cenným zdrojem poznatků je i 
salvátorský archiv. V archivu bývalého nebuželského sboru byla nalezena korespondence pražských evangelíků 
helvetského vyznání, kteří v letech 1803-08 usilovali o vytvoření vlastního sboru v Praze, s Janem Véghem, v té 
době kazatelem v Libiši.

Do budoucna chceme pokračovat v obou těchto směrech i v jednání s městem o využití domu k oboustranné 
spokojenosti. Uvažujeme i o tom, jak shromáždit údaje a o církevních památkách v jednotlivých sborech a zajistit 
záchranu mnohde ohrožených historických hodnot, což ale již překračuje kompetenci a časové možnosti komise.


