
Volební noviny
Daniela je obdivuhodný politik

S  Danielou  Filipiovou  se  znám  šest 
let. V Senátu jsme se nejenom potká-
vali jako straničtí kolegové, ale praco-
vali jsme společně ve výboru pro zdra-
votnictví a sociální politiku. Já jsem se 
vždy orientoval na oblast zdravotnic-
tví, Daniela  je  uznávanou  expertkou 
na sociální problematiku, takže  jsme 
se vhodně doplňovali. Společně jsme 
navrhovali či připomínkovali zákony, 
opravovali chyby poslanců, vedli mno-
hahodinové debaty o tom, co ten kte-
rý paragraf přinese našim občanům… 
Až  do  svého  jmenování  ministrem 
jsem byl předsedou senátorského klu-
bu ODS. Daniela byla jedním z kole-
gů,  kteří  mi  v  předsednictvu  klubu 
pomáhali  s  nelehkým  úkolem  uřídit 
třicet  sedm  senátorů,  sladit  zájmy 
a postoje mužů a žen, z nichž každý 
je výrazná osobnost a každý je zvyklý, 
že právě jemu lidé naslouchají. Právě 
ona, jako osoba s pevnými a jasnými 
postoji, ale zároveň s mírným a jem-
ným  vystupováním  i  v  konfliktních 
situacích,  byla  vždy  oporou  našich 
jednání a pomáhala předcházet spo-
rům a střetům. Ona byla ta, která do 

„profesionální  politiky“  vnášela  hlu-
boce  lidský  (či  ženský,  nevím  sám) 
prvek,  která  s  nevšední  dovednos-
tí dokázala  skloubit pevné pravicové 
postoje  s  hlubokým  sociálním  cítě-
ním,  která  dokázala  řešit  problémy, 
ne naprázdno tlachat.
Tím se dostávám k druhému rozmě-
ru Daniely: Daniela není jen schop-
ným politikem, ale je též obdivuhod-
ným  člověkem.  Už  jen  její  životní 
dráha  je  hodna  úcty.  Skutečnost, 
že  se  dokázala  vnitřně  vyrovnat  se 
svým handicapem a žít naplno dál, je 
sama o sobě fascinující. Ale nejen to: 
dokázala se stát i oporou svých blíz-
kých,  svých  přátel,  sousedů,  voličů, 
a  to  zejména  těch nejpotřebnějších. 
Daniela, která dobře ví, jaké to je být 
v neradostné situaci, co je to nezavi-
něné trápení, má hluboký smysl pro 
potřeby  lidí  ve  svém  okolí.  Daniela 
nikdy nikoho neodmítá.
Senátorku, jakou je Daniela Filipio-
vá, může každý Žižkovu a Vinohra-
dům závidět. Pracovat s ní bylo pro 
mě i mé kolegy potěšením, byla sku-
tečně světlem v jinak šedivé politice. 
Proto bych nejen jí, ale zejména je-
jím voličům a nám senátorům moc 
přál, aby opět získala důvěru a moh-
la nám všem dál pomáhat.  l l

MUDr. Tomáš Julínek
ministr zdravotnictví, senátor
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Lékaři podporují Danielu Filipiovou
Lékaři napříč  politickým 
spektrem vyjadřují podporu sená-
torce  Daniele  Filipiové,  která  se 
po šesti letech působení v Senátu 
Parlamentu  ČR  rozhodla  znovu 
kandidovat  ve  volebním  obvodě 
č.  26.  Shodli  se  na  výjimečném 
přínosu  její  práce  pro  obyvatele 
našeho volebního obvodu a oce-
nili  její  projekty.  Především  ty, 
které se týkají sociální oblasti.
Osobní i profesní život architekt-
ky Daniely Filipiové se přelomově 
změnil v roce 1986, kdy po ope-
raci míchy zůstala trvale odkázá-
na na ortopedický vozík. V situ-
aci,  ve  které  se  chlapi  jako  skály 
zlomí,  krásná,  jemná  a  zdánlivě 
křehká žena v boji s nepřízní osu-

du nerezignovala. Naplno se vrátila 
do  života  občanského  i  profesního, 
a na základě své nepředatelné život-
ní zkušenosti  se  rozhodla dělat pro 
své  okolí  ještě  něco  navíc.  Aktivně 
a  úspěšně  se  zapojila  do  veřejného 
života. Stala se senátorkou.
Lidské  a  pracovní  kvality  paní 
ing.  arch.  Filipiové  se  zúročily  při 
její šestileté práci v Senátu. Po dobu 
svého  mandátu  působila  jako  člen 
výboru pro zdravotnictví a sociální 
politiku,  po  čtyři  roky  byla  před-
sedkyní  podvýboru  pro  integraci 
občanů s handicapem a významnou 
členkou  vedení  senátního  klubu 
ODS.  Sama  je  autorkou  několika 
důležitých pozměňovacích návrhů, 
především v sociální oblasti. 

Nikdy nevnímala senátorskou funk-
ci pouze jako roli zákonodárce. Stov-
ky lidí, kteří se na ní obrátily během 
jejího funkčního období, jistě potvr-
dí, že působila zároveň i jako „míst-
ní  ombudsman“.  Svou  vstřícností 
zbavuje  lidi  ostychu  před  autoritou. 
Dokáže pomoci  lidem v  jejich kon-
krétních, drobných i větších potížích.
Úctyhodná řada aktivit, které vyvíjí, 
jen z malé části dokumentuje výčet 
akcí, kterých se účastní, které v rám-
ci  senátorských dní navštívila.  Je  to 
mnoho  organizací  a  míst  se  síd-
lem  ve  volebním  obvodu  a  dokon-
ce  i  mimo  něj:  například  penzion 
pro důchodce Felicita, kluby vozíč-

Daniela 
neškemrá 
o přízeň. 
Nabízí 
nám svou 
sílu, svou 
zkušenost,  
své  
odhodlání.

... dokončení na straně 2

Děkuji vám za podporu. Prosím, přijďte i ve druhém kole 27. – 28. 10.

Jedno kolo nestačí!  
Vážení občané, vážení voliči,
děkuji vám za velkou důvěru, 
kterou jste mně projevili svým 
hlasováním v prvním kole senát-
ních voleb. Rozhodli jste o tom, 
že postupuji do dalšího kola. 
Ve druhém kole, 27. a 28. října, 
rozhodnou vaše hlasy o tom, 
zda budu ve své práci, kterou 
jsem pro vás po šest let 
vykonávala, pokračovat.
Těším se na setkání 
s vámi v senátorských 
dnech.
Váš kandidát do Senátu,



Rozhovor mezi kolykářů,  řadu  nemocničních  zařízení, 
středisko NRP Klokánek, Jedličkův 
ústav a školy, Konto Bariéry, Ligu za 
práva  vozíčkářů,  Vládní  výbor  pro 
zdravotně  postižené  občany  Úřa-
du  vlády  ČR,  je  členkou  redakční 
rady  časopisu  Můžeš  a  pod.  Spo-
lupracuje s Radnicemi Prahy 2 a 3, 
účastní  se  jednání  zastupitelstva, 
spolupracuje  i  se  starosty, místosta-
rosty  a  ostatními  zaměstnanci  rad-
nic,  pravidelně  pořádá  Dětský  den 
na Náměstí Míru, věnuje  se  i pub-
likační činnosti. Během uplynulých 
šesti  let  se  rovněž  věnovala  pořá-
dání a spolupořádání akcí v Senátu 
a  volebním  obvodu,  z  nichž  k  nej-
zdařilejším  patřilo  veřejné  slyšení 
„O  potřebnosti  zákona  o  sociální 
pomoci“,  seminář  „Inkontinence: 
Medicína,  ekonomika,  legislativa“, 
seminář  „Autismus  a  legislativa“, 
anebo  kulatý  stůl  na  téma  „Opat-
ření  omezující  pohyb  osob  dle 
§ 89 zákona o sociálních službách“.
Všichni,  kteří  se  rozhodli  podpo-
řit  snahy  Daniely  Filipiové,  ocenili 
odhodlání  a  houževnatost,  se  kte-
rou již léta pracuje na realizaci svých 
vizí,  v  čemž  jí  pomáhá  neochvějná 
víra ve schopnost člověka dosáhnout 
vytčeného cíle. 
Daniela  neškemrá  o  přízeň.  Nabí-
zí  nám  své  síly,  svou  zkušenost 
a  odhodlání.  Dejme  jí  každý  svůj 
hlas, je důstojným senátorem a bude 
nás  svou  výjimečnou  a  nepřehléd-
nutelnou  osobností  reprezentovat 
v Senátu i nadále.   l l

Máte za  sebou úspěšné první 
kolo senátních voleb. Jak se cítíte 
po namáhavé předvolební kampa-
ni, kdy víte, že máte rozhodující 
kolo ještě před sebou?
Jsem  samozřejmě  trochu  unavená, 
kampaň byla nesmírně náročná. Na 
druhou stranu mě ohromně posilo-
vala setkávání se stovkami lidí, kteří 
mi vyjadřovali podporu a oceňova-
li  mou  dosavadní  práci. To,  že  mě 
mnozí  poznávají  při  pouhé  pro-
cházce  městem,  pro  mě  zname-
ná, že  jsem pro ně byla viditelným 
zástupcem v Senátu, že jsem se šest 
let  neskrývala  za  zdmi  Valdštejn-
ského paláce.
Nepociťujete drobné zklamání 
z toho, že jste nebyla zvolena hned 
v prvním kole?
Zklamání  rozhodně  nepociťuji. 
Měla  jsem  jedenáct  protikandidá-
tů. Postup do druhého kola  je  jed-
noznačně úspěch, za nějž jsem voli-
čům nesmírně vděčná.
Voliči si mohli povšimnout, že 
vedete „čistou“ volební kampaň, 
což znamená, že nijak neútočíte 
na své protikandidáty a soustředí-
te se zejména na svou osobu a poli-
tickou stranu, kterou zastupujete. 
Pocítila jste od svých protikandi-
dátů ve vašem volebním obvodu 
nějakou negativní kampaň vůči 
sobě?
Musím  říci,  že  negativní  volební 
kampaň  je v poslední době módní. 
Ale  můj  styl  to  není.  Za  každého 
hovoří  jeho činy. Lidé se mají pre-
zentovat  jací  jsou,  ne  jak  umí  být 
útoční.  Útočit  je  nedůstojné.  Já  se 
k tomu nikdy nesnížím.
Letošní senátní volby jsou pro 
vás v pořadí již druhé, ve kterých 
vystupujete jako kandidátka do 
Senátu. Jsou pro vás v něčem jiné 
než ty první?
Je to rozdíl, jistě. Zejména v tom, že 
letos mohu prezentovat to, co jsem 
za  šest  let pro  lidi udělala. A  je na 
nich, zda to ohodnotí kladně, či ne. 
Před  šesti  lety  jsem  prezentovala 
sama sebe. Teď předkládám účty ze 
své šestileté práce.
V prvním kole jste získala téměř 
45 % hlasů. S velkým rozdílem 
získaných hlasů jdete do druhého 
kola s paní Taťánou Fišerovou. Jak 
vidíte své šance na zvolení v sou-
boji s touto známou osobností? 

Myslíte, že náskok z prvního kola 
vám zaručuje výhru?
V prvé řadě chci poděkovat za vel-
kou  důvěru,  kterou  mi  mí  voliči 
v  tak velké míře projevili. Do dru-
hého kola velký náskok však žádný 
bonus nepřináší. Jsme ve stejné star-
tovací pozici. Je na voličích, pro kte-
rou z nás se rozhodnou. Věřím však, 
že mí voliči ocení to, jak jsem pro ně 
v minulých letech pracovala. 
Mnoho kandidátů do Senátu je 
zároveň i komunálními politiky. 

ských  částí,  které  spadají  do  mého 
volebního  obvodu.  Jsem  s  nimi 
v neustálém kontaktu a tak vím, co 
je trápí a co by jim pomohlo. 
Překvapilo vás něco v průběhu 
předvolební kampaně ze strany 
obyvatel a voličů ve vašem voleb-
ním obvodu – např. častý zájem 
o nějakou konkrétní problemati-
ku, vstřícnost či naopak negativní 
reakce obyvatel?
Překvapilo mě, kolik lidí mi vyjádřilo 
podporu se slovy: „Člověk jako vy je 

Ve svém volebním programu uvá-
díte, že budete i nadále spolu-
pracovat s radnicemi ve vašem 
volebním obvodu. Co si myslíte, 
že nejvíce komplikuje život lidem 
v Praze 2, 3 a 9, a jak se jim chystá-
te pomoci?
Nejvíce jim komplikují život špatné 
zákony,  jako například nový zákon 
o  sociálních  službách,  který  má 
platit  od 1.  1.  2007. Velké problé-
my jim bohužel způsobují i minis-
terské prováděcí vyhlášky. Zde sice 
jako  senátor  nemohu  pomoci  pří-
mo, ale nyní, kdy jsou na minister-
stvech  ministři  za  ODS,  se  který-
mi  se  znám,  mám  možnost  znění 
vyhlášek ovlivnit.
Pokud ve volbách opět uspěje-
te, pokusíte se v Senátu navázat 
na svou předešlou práci, nebo se 
budete věnovat něčemu jinému?
Od  rozdělané  práce  se  neodchází. 
Rozhodně  chci  pokračovat  v  tom, 
co jsem po šest let dělala. Pomáhat 
lidem a podílet se na tvorbě kvalit-
ních zákonů, které nebudou občany 
příliš byrokraticky zatěžovat. Mým 
hlavním  zájmem  zůstane  sociál-
ní politika,  a  to  taková, která bude 
pomáhat  adresně,  tedy  těm,  kteří 
pomoc  skutečně  pořebují.  Bude-li 
v zemi pravicová vláda, budu to mít 
rozhodně snadnější. A co je nejdů-
ležitější, pomůže to lidem.
Během svého působení v Sená-
tu jste se setkala se spoustou zají-
mavých lidí. Kdo na vás nejvíce 
zapůsobil?
Asi  to bude působit překvapivě, že 
neuvedu žádnou známou osobnost. 
Ale nejvíce na mě zapůsobili ti, kteří 
pečují o své blízké v domácím pro-
středí, přestože by po stránce fyzic-
ké i finanční bylo výhodnější odložit 
je do ústavu. A pak zástupci nezis-
kových  organizací,  kteří  svou  práci 
dělají s vědomím, že je třeba lidem 
pomoci  jinak, než  to  řeší  stát,  tedy 
opět odložením do ústavu.
Je něco, na co jste za uplynu-
lých šest let ze své práce v Senátu 
a nebo ve volebním obvodu oprav-
du pyšná?
Možná  to  někomu  bude  připadat 
málo,  ale  já  jsem  pyšná  zejména 
na to, že jsem mohla mnoha lidem 
pomoci. Po postupu do druhého kola 
mi mnozí volají s tím, že doufají, že 
nepřijou o svého zastánce.  l l

MUDr. Procházka Miroslav, vedoucí 
lékař rehabilitačního oddělení kandidát 
do zastupitelstva MČ Praha 3 za Volbu 
pro město – Nezávislí kandidáti  (Pravi-
cový klub) 
MUDr. Hanychová Barbora, lékařka 
RTG oddělení, kandidátka do zastupitel-
stva MČ Praha 3 za ODS
MUDr. Brixí René, vedoucí lékař stoma-
tologického oddělení, kandidát do zastu-
pitelstva MČ Praha 3 za Volbu pro město 
– Nezávislí kandidáti (Pravicový klub) 
MUDr. Jungwirth Jiří vedoucí lékař chi-
rurgického oddělení, kandidát do zastupi-
telstva MČ Praha 3 za ODS

Nepociťujete někdy, že vám pra-
xe komunálního politika při práci 
chybí?
Nevidím v tom problém. Naopak si 
myslím,  že mám více  času  věnovat 
se cele své práci senátora.Tento svůj 
„nedostatek“ vyvažuji úzkou spolu-
prací a příslušnými radnicemi měst-

v Senátu člověkem na pravém místě.“ 
Navíc mě vždy mile překvapí, kolik 
lidí  si  mě  pamatuje  jako  malé  dítě. 
Narodila  jsem  se  na  Vinohradech, 
nyní  žiji  na  Žižkově.  Nejkrásnější 
pro mě bylo  setkání  s mojí bývalou 
profesorkou  angličtiny  z  Gymnázia 
Na Pražačce, kde jsem studovala.

Při volební kampani Danielu přišla pozdravit i její někdejší pro-
fesorka angličtiny z Gymnázia Na Pražačce, dnes její volička.

Lékaři... pokračování ze strany 1



O výhodách, či nevýhodách dvouko-
morového parlamentu bylo napsáno 
mnoho.
Diskuse o  prospěšnosti,  nebo naopak  zbytečnosti druhé komory 
parlamentu probíhaly, probíhají a budou probíhat i nadále. Často tam, 
kde  se  setkáváme  s  dvoukomorovým  parlamentem,  je  druhá  komora 
kritizována a zpochybňována. Je ale zajímavé, že v zemích, kde má dru-
há komora velké pravomoci, tomu tak není (USA, Švýcarsko, Francie). 
Dvoukomorové parlamenty jsou výrazem „zdvojení“ dělby moci. Přispí-
vají k efektivnímu výkonu moci, ale také k jejímu omezení a kontrole. 
Slouží ke hledání a k nalézání širší shody, než je ta, která vzniká v jedi-
ném zákonodárném sboru. Vycházejí z přesvědčení o lidské omylnosti 
a o možném selhání. Omylům ani selháním se nedá zabránit, mohou 
však být minimalizovány jejich následky. Jedině z těchto základů může 
vyrůstat demokratický právní stát, jedině toto může garantovat stabilní 
trvání demokratické a otevřené společnosti. Některé státy se rozhodly 
druhou komoru zrušit, ale krátce na to se znovu objevily úvahy, zda to byl 
správný krok a zda druhou komoru opět neustavit (např. ve Švédsku). 
I u nás se často se setkáváme s názorem, že je Senát zbytečný, že by se 
měl zrušit. Podívejme se ale na některá fakta:
a)  Provoz  Parlamentu  (Senátu  a  Poslanecké  sněmovny)  a  Kanceláře 

prezidenta republiky, tvoří pouhé 0,2 % veřejných výdajů. 
b)  Senát  může  vracet  Poslanecké  sněmovně  zákony,  které  pozmění. 

V posledních letech až 60 % vrácených zákonů Sněmovna schváli-
la ve znění přijatém Senátem. Mnohdy se  (bohužel až dodatečně) 
ukáže, že návrhy senátorů, které byly Sněmovnou přehlasované, byly 
správné. Jako příklad nám může posloužit nový „silniční zákon“.

c)  Senát se podílí na volbě prezidenta republiky. Díky Senátu je naším 
prezidentem pan Václav Klaus.

d)  Senát navrhuje Sněmovně kandidáta na ombudsmana.
e)  Senát volí soudce Ústavního soudu.
f )  Senát se spolupodílí na ratifikacích mezinárodních smluv. Bez jeho 

souhlasu nemůže smlouva vejít v platnost.
g)  Senát  je  ústavní  pojistkou.  Každá  změna  Ústavy  musí  být  přija-

ta ve stejném znění oběma komorami Parlamentu ústavní většinou 
poslanců i senátorů. To brání takovým ústavním změnám, které by 
mohly změnit náš ústavní systém na nedemokratický.   l l

Parlament: jedna 
či dvě komory?

Volební obvod č. 26
Obvod č. 26 je velmi rozmanitý a má svou osobitou historii. 
Historii, která v některých místech sahá až do 9. století. Dovol-
te mi, provést vás alespoň krátce jeho jednotlivými částmi.

Žižkov 
Žižkovská historie začíná počátkem 
14.  století.  Císař  Karel  IV.  začal 
v okolí Prahy zakládat vinice, které 
spravoval  královský  úředník  s  titu-
lem  purkmistra  hor  viničných.  Ty 
však  byly  koncem  17.  a  počátkem 
18.  století  přeměňovány  na  pole 
a zahrady. Roku 1849 tu byla usta-
vena obec Vinohrady.
Roku  1875  rozdělil  Zemský  výbor 
Královské  Vinohrady  na  dva 
díly,  z  nichž  první  si  vybral  název 
Žižkov.
Po  zbourání  hradeb  roce  1874 
nastal  na  Žižkově  bouřlivý  staveb-
ní  ruch.  Vznikaly  celé  nové  ulice 
a  náměstí  se  stovkami  činžovních 
domů. Roku 1881 byl Žižkov císa-
řem Františkem Josefem I. povýšen 
na město. 
Prvním  starostou  samostatné  žiž-
kovské  obce  byl  stavitel  Karel 
Hartig.  Stal  se  jím  roku  1876. 
Jako žižkovský starosta se zasloužil 
o  pojmenování  žižkovských  ulic 
a náměstí jmény slavných Čechů od 
Husa až po Komenského.
Symbolem  stability  městské  čás-
ti  byl  zdejší  lékař  MUDr.  Kostra-
kiewicz, který byl starostou od roku 
1919 celých devatenáct letech, tedy 
až do roku 1938.
K  Žižkovu  neodmyslitelně  pat-
ří  i  vrch Vítkov  s  monumentálním 

obce  prosazovali  na  tehdejší  dobu 
neobvykle velkou šířku ulic a rozleh-
lá náměstí. Centrem města se stalo 
Vinohradské náměstí (dnes náměstí 
Míru) s radnicí, Národním domem, 
chrámem sv. Ludmily  a  také  vino-
hradskou pýchou – dnešním Vino-
hradským  divadlem  postaveným 
v letech 1905 – 1907.
O výstavnosti města svědčí i další vel-
ké náměstí – Jiřího z Poděbrad. Právě 
na něm vyrostl v letech 1928 – 1932 
jeden  z  nejúžasnějších  pražských 
kostelů,  chrám  Nejsvětějšího  Srdce 
Páně.  Autorem  kostelu  byl  tehdejší 
hradní architekt Josip Plečnik. 
Úžasným příběhem je historie vino-
hradské  elektrické  dráhy.  Pražská 
koňka  se  Vinohradům  prakticky 
vyhýbala  a  radním  města  nepřipa-
dala ani příliš perspektivní. Po úspě-
chu Křižíkovy tramvaje se rozhodli 
pořídit si vlastní elektrickou dráhu. 
Protože  se  nedokázali  dohodnout 
s  Prahou,  vedla  trať  výhradně  po 
vinohradském území. 

Vyšehrad
Nejstarší historické zprávy o Vyše-
hradu  jsou  z  druhé  poloviny 
10. století. Tehdy se na zdejším hra-
dišti  razily  mince.  Předpokládá  se, 
že Vyšehrad byl založen Přemyslov-
ci někdy v 9.  století,  jako protějšek 
Pražského  hradu  na  pravém  břehu 
Vltavy.

Národním památníkem, jehož auto-
rem je architekt Jan Zázvorka. Nové 
využití tohoto monumentu a přileh-
lých  prostor  je  již  dlouho  předmě-
tem debat radních městské části.
Dnešní  Žižkov  má  svůj  charakte-
ristický  ráz  a  stal  se  vyhledávaným 
místem  bydlení  pro  umělce  a  své-
rázné osobnosti naší společnosti. 

Vinohrady
O  staré  historii  Vinohrad  již  čás-
tečně  víme  z  vyprávění  o Žižkovu. 
Obce  byly  od  sebe  odděleny  roku 
1875.  První  schůze  zastupitelstva 
nové  obce  se  konala  26.  března 
1876. Budova  radnice byla dokon-
čena roku 1878.
Radní,  kteří  se  zasloužili  o  rozvoj 

... dokončení na straně 4Sala terrena Valdštejnské zahrady Senátu PČR.



Obrázky z volební kampaně  
v minulém týdnu...

O setkání s Danielou Filipiovou projevovaly při kampani zájem všechny generace.

Daniela dostávala od občanů, kterým během dosavadní-
ho volebního období pomohla, květiny.

Na Danielu se obrací se svými problémy řada občanů již 
při volební kampani.

V 10. století tu Boleslav II. postavil 
kamennou  rotundu  sv.  Jana  Evan-
gelisty. Vratislav II. přestavěl ve dru-
hé polovině 11. století původní dře-
věné  hradiště  s  hliněnými  valy  na 
kamenný románský hrad s knížecím 
palácem. Založil zde kapitulu a dal 
pro  ni  vystavět  kapitulní  kostel 
sv. Petra a Pavla, baziliku sv. Vavřin-
ce  a  dodnes  dochovanou  román-
skou hřbitovní rotundu sv. Martina. 
Ve 12.  století kníže Soběslav kapi-
tulní kostel rozšířil a nechal bohatě 
vyzdobit. Po jeho smrti však význam 
Vyšehradu upadal a centrum dění se 
přeneslo na Pražský hrad.
Karel  IV.,  ctitel  českých  tradic, 
význam  Vyšehradu  obnovil.  Dal 
zde  vybudovat  pevný  gotický  hrad 
s věžovitou hlavní branou a novým 
kamenným palácem. V duchu gotiky 
nechal přestavět i kapitulní kostel.
V  následujících  staletích  byl Vyše-
hrad spolu se svým podhradím pro-
měněn v malé městečko. V polovině 
17. století bylo obyvatelstvo z Vyše-
hradu vystěhováno a někdejší  stře-
dověký hrad byl přestavěn na barok-
ní pevnost, tvořící součást celkového 
opevnění Prahy. Z civilních objektů 
se  v  pevnosti  udržela  jen  kapitula, 
která  na  přelomu  17.  a  18.  stole-
tí začala obnovovat staré a budovat 
nové rezidence kanovníků. Kapitul-
ní kostel byl barokizován.
Vyšehradský hřbitov  se  stal národ-
ním pohřebištěm. Na Slavíně i jed-
notlivých  hrobech  hřbitova  tu 
odpočívají  největší  synové  a  dcery 
českého národa.
Kapitulní  a  farní  kostel  sv.  Petra 
a  Pavla  byl  v  letech  1885  až  1887 
(průčelí a věže v letech 1902 – 1903) 
přestavěn ve stylu pseudogotiky.

Nusle
K  senátnímu  obvodu  č.  26  patří 
i  část  městské  části  Nusle.  Osada 
Nusle  se  rozkládala  již  ve  středo-
věku  v  údolí  Botiče  na  východ  od 
Vyšehradu,  kde  vinice  tvořily  jed-
notný  zelený  pás.  Brzy  nato  bylo 
osídleno  i místo  v okolí kostela  sv. 
Pankráce,  kde  byla  založena  osada 
Krušina,  později  nazvaná  Pankrác. 
Nový  rozvoj  nastal  v  polovině  19. 
století, kdy byly obě obce spojeny.

Hloubětín a Hrdlořezy
Hloubětín je zmiňován v roce 1207, 
kdy náležel řádu německých křížov-
níků. Od roku 1335 patřil křížovní-
kům s červenou hvězdou. I když byl 
v dobách husitských a v letech 1618 

–  1620  na  čas  křížovníkům  zaba-
ven,  byl  jim  opět  navrácen. V  roce 
1922 byl připojen k Praze jako sou-
část Prahy IX. V roce 1949 bylo k. 
ú.  Hloubětín  začleněno  do  správ-
ního obvodu Praha 9. V roce 1990 
se  stal  Hloubětín  součástí  městské 
části Praha 9.
Hrdlořezy v 16. století náležely sta-
roměstskému špitálu  sv. Pavla před 
Poříčskou  branou.  Po  zrušení  špi-
tálu  v  roce  1784  zde  byl  vytvořen 
nadační statek spravovaný pražskou 
obcí. V letech 1912 – 1914 zde byla 
vystavěna  kolonie  rodinných  dom-
ků  „Jarov“  u  samoty  Chmelnice. 
V roce 1922 byly Hrdlořezy připo-
jeny k Praze jako součást Prahy XI. 
V roce 1949 byly Hrdlořezy začle-
něny do správního obvodu Praha 9. 
V roce 1960 zůstalo k. ú. Hrdloře-
zy součástí obvodu Praha 9 a v roce 
1990 se stalo součástí městské části 
Praha 9.   l l

Ze zdrojů na webových stránkách jed-
notlivých městských částí volebního 
obvodu č. 26.
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