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VÁŽENÍ RODIČE,
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí 
Vám srdečně blahopřeje k narození Vašeho dítěte. 
Náš ústav má bohatou tradici, která trvá již od roku 1914 
a významným způsobem ovlivňoval a ovlivňuje lékařskou vědu
a praxi jak doma, tak v zahraničí. 

Zakladatel našeho ústavu 
profesor MUDr. Rudolf Jedlička 
(20.2.1869 – 26.10.1926) 
byl mimořádný člověk - špičkový 
chirurg,  průkopník v oboru 
rentgenologie, mecenáš a vlastenec. 
Zcela jistě by měl radost, že se jeho 
dílo rozšiřuje a modernizuje. 

Na profesora Jedličku navázal svým dílem profesor Jiří Trapl (10.5.1880 
– 17.4.1965), sociálně smýšlející porodník, který se stal průkopníkem 
úzké spolupráce porodníka s dětským lékařem na témže pracovišti. 
Při pohledu zpět se stále více ukazuje, jak se za více než devadesát let 
existence ústavu všem lékařským týmům vyplatil důraz na stálé 
hodnoty, jako jsou humanita, trpělivé úsilí,  pokrok a profesionalita.  
Přejeme Vám v prvé řadě, ať je Vaše dítě zdravé, 
úspěšné a v neposlední řadě hrdé na to, že se narodilo právě zde, 
v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. 
Tato knížka nechť je vaší milou vzpomínkou na nejkrásnější roky ve 
vašem životě. 

     Váš kolektiv zaměstnanců ÚPMD
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Milé děti,
 když přicházíte do areálu pražské Podolské po-
rodnice s maminkou, můžete si všimnout, že v okolním 
parku bydlí kočky. Jedna z nich je kouzelná a musíte 
mít štěstí, abyste jí viděli. A když budete mít ještě větší 
štěstí, tak na vás mrk-
ne. Nevěříte? Podívejte 
se na tento snímek.
Tato kočka není jen 
tak obyčejná. Na koho 
mrkne, tomu do tří 
měsíců přinese štěstí.
Proto se lidé z porod-
nice o ní a o ostatní kočky v areálu starají, nejvíce paní 
Šrůtová. Kočka se jmenuje Podolská Hvězda, je to pro-
měněná princezna a je s ní spojený jeden dávný příběh. 
Pojďme si tento příběh společně vyprávět od úplného 
začátku.



POHÁDKA O PODOLSKÉ HVĚZDĚ

 
  dávných dobách, kdy Praha nebyla ještě Prahou, ani 
naším hlavním městem, a Vyšehrad nebyl ještě Vyšehradem, 
stál na tomto kopci velikánský hrad. V tom hradě žil král Jaro-
slav. Dalo by se říci, že vládl docela uspokojivě. Tu a tam snížil 
daně chudému lidu a o občasnou zábavu v podhradí také ne-
byla nouze. Jako správný král měl i hodně odborných poradců, 
z nichž nejvíce vyčnívali Ladislav. Ladislav měl zajímavého ko-
níčka - hádal  bohatým i chudým ženám, zda-li se jim narodí 
chlapec nebo dcera. Jiní poradci měli zájmy odlišné - napří-
klad poradce Petr dával přednost parádám a lovu divoké zvěře,  
Eduard měl pro změnu rád ženskou společnost. 

  dávných dobách, kdy Praha nebyla ještě Prahou, ani V



  Jak už to v životě chodívá, stalo se jednoho dne, že králov-
na Eliška povila královi Jaroslavovi nádhernou dcerku. Oddychli si 
všichni, jak na Hradě, tak dole v Podhradí u řeky Vltavy. I Ladislav si 
oddychl, protože králi předpověděl krásnou dceru a nechtěl si krále 
rozhněvat nesprávnou věštbou. Holčičce dali jméno Podolská Hvěz-
da. To bylo slávy! Král uvolnil hradní zásoby, pilo se  a hodovalo, až 
se všemu lidu z celého království břicha vzdouvala. Ale protože jak  
královský, tak i chudý lid Podolskou Hvězdu pořádně zapilo a zajed-
lo, Hvězda velmi prospívala. Byla divoká a rostla jako z vody. Přícho-
dem patnáctého věku se z ní stala opravdu nádherná žena s dlouhý-
mi zlatými vlasy a s křišťálově modrýma očima. 
 O nápadníky Hvězda vůbec neměla nouzi – v blízkém okolí 
proháněla zamilovaná princata z jiných království v nejrůznějších 
disciplínách -   lukostřelbě, jízdě na koni, plavání, a běhu takovým 
způsobem, že jí někteří panoši přezdívali Hvězdochlap. 
Až jednoho podzimního odpoledne se stalo, že při divoké jízdě na 
koni se její kůň polekal při přeskakování překážky, nepříjemně uhnul 
na stranu a Hvězda vyletěla ze sedla. Celý královský doprovod strnul 
– Hvězda se chvíli na zemi nehýbala a na urozeném čele měla kapky 
červené krve. Ten den měl Hvězdu hlídat králův poradce Petr, jenže 
dal přednost hře v kostky v nedalekém hostinci U Výtoně. Vypadalo 
to na pořádný malér. Jeden panoš z Hvězdina doprovodu otočil koně 
a plnou parou cválal do hostince, kde rádce Petr hodoval. Panoš vra-
zil do hostince a rozechvělý oznámil zprávu Petrovi. „Můj pane, stalo
se neštěstí. Princezna Hvězda spadla z koně a je jako bez života“. 
Petr položil korbel s pivem, vytáhl minci, hodil jí panošovi, řka: „Jdi 
a řekni tu zprávu na Hradě – já musím odjet, protože hněv králův by 
mě neminul“. Zkoprnělý panoš pozoroval Petra, jak mizí ve dveřích 
a od té doby ho nikdo nikde nespatřil. 
 Na louce se princeznin doprovod shlukl nad Hvězdou a všich-
ni horečně zkoumali, co se jí vlastně stalo. Báli se princeznou pohnout 
– situaci jim však náhle usnadnil chasník, který pásl nedaleko svou 
krávu. Situaci zpozoroval a věděl, co má dělat. Rozběhl se k princezně, 
minul ještě její šokem ztuhlý doprovod, sklonil se k ní a přiložil jí na 
čelo kapesník s vodou nabranou v blízkém jezírku. Princezna zamr-
kala, a první co viděla, byla nesmírně sympatická tvář mladíka, který 
se na ni smál a příjemným hlasem jí oslovil: „No tak královská výsosti“,
pomohu vám na koně, naštěstí vám nic není, je to jen odřenina“. 
A od toho okamžiku se Hvězda bezhlavě zamilovala. 
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 Na hradě si oddychli, že celá záležitost dopadla pro Hvězdu 
šťastně. Jen král Jaroslav byl mrzutý – Hvězda totiž nehleděla na to, že 
Honza Dub, tak se mládenec jmenoval, nemá urozený původ a trávi-
la s ním od té chvíle co nejvíce času. Král chtěl pro Hvězdu nápadní-
ka pomazaného, urozeného a tak jejich lásce tak trochu nepřál. Měl 
s Hvězdou úplně jiný záměr. Už nějakou dobu chtěl Hvězdu provdat 
do sousedního království za prince Budižkničemu, protože sousední 
království nebylo ke králi Jaroslavovi přátelsky nakloněno a neustále 
harašilo zbraněmi. To krále Jaroslava velmi dusilo, a proto přemýšlel, 
jak nejlépe hrozbu odvrátit. Možnost provdat Hvězdu se mu zdála 
nejlepší ze všech možných. Hvězda věděla o otcově vůli, a proto se 
začala trápit. Svou lásku Honzu Duba za nic nechtěla opustit. Tušila, 
že by v životě už nikdy nebyla šťastná.
 Trávila s Honzou krásné chvíle, toulávali se podél řeky Vltavy 
a dívali se na nebe poseté hvězdami. „Na co myslíš, má milovaná?“ 
zeptal se jednou své Hvězdy Honza. Hvězda se podívala na nebe 
a pak na Honzu: „Nevím Honzo,  jak to všechno dopadne...“ Ale vím 
jedno - já tě nikdy neopustím, já tě mám ráda a za žádného pitomce 
ze sousedství se nikdy neprovdám!“. Podali si ruce, dlouze se políbili 
a strávili u Vltavy nádhernou noc.
 Příští noc měl král Jaroslav sen. Trápil ho bolehlav, takže usnul 
až po půlnoci a náhle se mu ve snu zjevila krásná bílá žena. Promlu-
vila: „Králi Jaroslave, ty chceš svou jedinou dceru provdat a učinit ji 
nešťastnou. Nedělej to, Hvězda je jako stvořená pro vládnutí, bude 
to nádherná královna a přinese tvému království blahobyt.  Pokud 
ji však provdáš za prince Budižkničemu, nedopustím, aby se trápila. 
Hvězda má přinášet lidem radost, pokoj a naději. A také tak bude! 
Pokud rozhodneš jinak, zničím tvé království! “ Znělo to jako velmi 
vážná hrozba.
 Král se celý zpocený ze svého zlého snu probudil, zavolal ko-
morníka a nakázal mu, aby vzbudil královnu. Královna přišla zane-
dlouho znepokojená a ptala se Jaroslava, co se stalo. Jaroslav jí o své 
snu řekl a královna zbledla. „Eliško“, zamračil se Jaroslav, pokud něco 
víš, řekni mi to. Královna vzdychla a pak řekla: „Ta tajemná bytost 
je královna moří, nebes a ptáků Oxana a má ohromnou moc. Kdysi 
mě o ní vyprávěla má chůva. Pokud ti králi řekla, co udělá, stane se 
tak, není proti tomu obrany“. Chvíli bylo ohromující ticho. Král se 
zamyslel a pak řekl: „Určitě máš pravdu má choti, ale já jsem král a  
ráno se rozhodnu, jak budu dále postupovat“. 

 Na hradě si oddychli, že celá záležitost dopadla pro Hvězdu 

ze sousedství se nikdy neprovdám!“. Podali si ruce, dlouze se políbili 

 Příští noc měl král Jaroslav sen. Trápil ho bolehlav, takže usnul 
a strávili u Vltavy nádhernou noc.
 Příští noc měl král Jaroslav sen. Trápil ho bolehlav, takže usnul 
až po půlnoci a náhle se mu ve snu zjevila krásná bílá žena. Promlu-

 Král se celý zpocený ze svého zlého snu probudil, zavolal ko-
morníka a nakázal mu, aby vzbudil královnu. Královna přišla zane-

že by v životě už nikdy nebyla šťastná.
 Trávila s Honzou krásné chvíle, toulávali se podél řeky Vltavy 
a dívali se na nebe poseté hvězdami. „Na co myslíš, má milovaná?“



 Ráno král Jaroslav svolal do hradu poradu všech svých po-
radců – jen poradce Petr chyběl. Král se zamračil: „Kde je Petr? To je 
poprvé, co zde na poradě našeho vedení chybí“. Odpovědí mu bylo 
rozpačité ticho. „To není dobré znamení“, pomyslel si král, ale nadý-
chl se a rozkázal: „Začneme bez něho, zavřete všechny dveře!“. Poté 
se dlouho, dlouho radili. Nikdo do hlavní komnaty nesměl vstoupit 
a královna Eliška v pravém cimbuří si již začala dělat starosti. Hvězda 
si ten den vyjela na projížďku s Honzou a na Hradě  vůbec nebyla. 
 Druhý den ráno král vyšel z komnat poněkud unavený a svo-
lal celé osazenstvo hradu, včetně hlavního kuchaře Šulce do hlav-
ní slavnostní síně.  Nikdo nechápal, co se děje. Když utichly fanfáry 
trubačů, král Jaroslav na trůnu povstal a zvučným hlasem zvolal: „Po 
dlouhé úvaze jsem dospěl k názoru, že vzhledem k situaci, kdy naše 
království je neustále ohrožováno nebezpečným sousedem, dám 
svoji dceru Hvězdu princi Budižkničemovi“. Královna Eliška skloni-
la hlavu s korunou a rozplakala se. Všichni obyvatelé hradu strnuli. 
Takovou zprávu  nečekal nikdo. A najednou se začaly dít věci.
 Jak všichni obyvatelé v hradní síni strnuli úlekem, začala po-
malu tuhnout jejich těla. Král začal tuhnout také. Ještě si stačil uvě-
domit, že své královské slovo už nemůže vzít zpět. Královna poznala, 
že je zle a zkusila před králem padnout na kolena: „Naše jediná dcera 
králi a ty jí zničíš život!“ plakala. „Omluvte se prosím Oxaně, omluv-
te se dokud je ještě čas!“naříkala. „Mlčte drahá“, hlesl král, „neměl 
jsem jiné volby“. To byla jeho poslední slova. Potom jako všichni ko-
lem něho ztuhl docela. Hrozba Omany, královny moří, nebes a ptáků 
se začala naplňovat. 
 V tu chvíli se nad Hradem zničehonic zablesklo. Královně 
Elišce přejel mráz po zádech a začala tuhnout také.  V tom okamžiku 
do hlavního sálu vpadl udýchaný a vyděšený jezdec - panoš Josef - 
a tuhnoucí královně Elišce stačil říci: „Výsosti, jel jsem na princeznou 
Hvězdou a Honzou a oni se najednou na koních proměnili v malé 
kočky“. Poslední slova již královna Eliška neslyšela, ona a Josef ztuhli 
také. Na ztichlém hradě již nebylo živé bytosti.  Strnuli lidé, koně ve 
stájích, psi v kotcích, krávy v maštali, prasata ve chlívku, exotičtí ptá-
ci v klecích. A jak strnuli, všichni se začali rozpadat na malé kousky. 
Z Hradu začalo za obrovského rachotu a hlomozu padat obvodové 
zdivo, rozpadlo se cimbuří a netrvalo to ani hodinu, a po celém krá-
lovství nezbylo ani památky. 
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Mňau!

 Jen v nedalekých zelených neprostupných hvozdech pobíhaly 
dvě šťastné kočky, které si neustále hrály,  mňoukaly a toho si všimla 
rodina chudého uhlíře. Jeho děti se dvojice koček ujaly a společně si 
s nimi hrály a s nimi vyrůstaly.  
 Dětem postupem času  sice připadalo divné, že ony vyrůstají, 
žení se, vdávají, přivádějí na svět nové děti a stárnou, zatímco koč-
ky jakoby se vůbec nezměnily. Vypadaly stejně a hlavně zamilovaně, 
přinášely dobrou náladu do rodiny uhlíře, tomu se začalo v práci da-
řit, proto všichni společně v chalupě vedli spokojený život. A jak čas 
ubíhal, dvě kočičky měla svá mláďata - koťata a ty dále dělaly společ-
nost novým uhlířovic dětem. 
 Staletí ubíhala, nedaleká řeka Vltava tekla stále stejně. Na 
stejném pozemku, kde stával kdysi mohutný hrad, vyrostly hradby 
Vyšehradské, za nimi velké město Praha a za dalších pár století pod 
ním veliká budova Pražského sanatoria. Nyní se jmenuje Ústav pro 
péči o matku a dítě, kde vás vaše maminky přivedly na svět. Uhlí-
řovic chaloupka zmizela také, děti se rozprchly po celém světě, ale 
kočky zůstaly. Byly dlouhá staletí zvyklé neměnit své území, a tak tu 
pobíhají dál. Pokud budete mít štěstí, můžete jak Podolskou Hvězdu, 
tak i Honzu Duba na vlastní oči spatřit. 
 A  kdo této pohádce nevěří, ať do porodnice Ústavu pro péči 
o matku a dítě  rychle běží. Třeba na vás mrkne Podolská Hvězda! 
A protože Hvězda mrká na všechny nově narozená mimina, zname-
ná to, že budete mít v životě štěstí a budete zdraví.  A co si více mů-
žete přát? 

Mějte se hezky! To vám přeje 
            Podolská Hvězda
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A pokud se stane, že vaše dítě bude neklidné, zkuste mu vyprávět buď pohádku 
z Podolí nebo mu zabroukejte naši písničku. 
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