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V úvodu dne&scaron;ního povídání se vrátíme do VojtÄ›&scaron;ské Ä•tvrti a poté budeme pokraÄ•ovat k Národnímu
divadlu a na Anenské námÄ›stí. KromÄ› památek zmínÄ›ných v minulých toulkách, mne ve VojtÄ›&scaron;ské Ä•tvrti zaujalo
je&scaron;tÄ› nÄ›kolik pÄ›kných staveb.
Spou&scaron;Å¥ fotoaparátu cvakla v ul. VojtÄ›&scaron;ské 13, kde stojí krásná secesní budova, pÅ¯vodnÄ›
Vy&scaron;&scaron;í dívÄ•í &scaron;koly z let 1905 - 1906, podle návrhu Fr. Velicha. &Scaron;kola byla po svém otevÅ™ení
poctÄ›na i náv&scaron;tÄ›vou jejího veliÄ•enstva Franti&scaron;ka Josefa I., rakouského císaÅ™e.

Dal&scaron;í zachycenou památkou je evangelický kostel sv. Michala v JircháÅ™ích, jehoÅ¾ historie sahá hodnÄ› daleko
pÅ™ed dobu zaloÅ¾ení Nového MÄ›sta praÅ¾ského.
První zmínka je údajnÄ› z roku 1115, ve 14. století kostel pÅ™estavÄ
Za josefínských reforem kostel byl zru&scaron;en a odsvÄ›cen, roku 1789 jej za 880 zlatých koupil Franti&scaron;ek Kehrn,
který jej pozdÄ›ji prodal nÄ›meckým luteránÅ¯m, kterým kostel patÅ™il dal&scaron;ích 150 let.
Na zdi kostela je pamÄ›tní de
pÅ™ipomínající, Å¾e zde v letech 1923 &ndash; 1928 koncertoval na varhany prof. Albert Schweitzer.
Po II. svÄ›tové válc
kostel pÅ™e&scaron;el do vlastnictví slovenské evangelické církve a ta jej má dodnes.
KdyÅ¾ zvednete pÅ™i procházce
hlavu vý&scaron;e, mÅ¯Å¾ete zachytit krásné fasády domÅ¯; mnÄ› se zalíbil dÅ¯m na rohu ulic V JircháÅ™ích a KÅ™emencova
V KÅ™emencovÄ› ul. stojí téÅ¾ známá hospoda U FlekÅ¯. Dále mne zaujaly plastiky se sklenÄ›nými hlavami na DeymovÄ›
(Schwarzenberském, Vratislavském) paláci, který stojí na rohu ulic Ostrovní a Vor&scaron;ilská. PÅ™esného autora
vtipných plastik se mi zjistit nepodaÅ™ilo, ale s nejvÄ›t&scaron;í pravdÄ›podobností se jedná o Evu JiÅ™iÄ•nou, která navrhova
byt v podkroví tohoto paláce, a domnívám se, Å¾e by tedy mohla být autorkou ona.
Jméno Evy JiÅ™iÄ•né dnes zmíním
je&scaron;tÄ› jednou, v souvislosti s PraÅ¾skou kÅ™iÅ¾ovatkou. Samotná budova paláce vznikla pÅ™estavbou tÅ™í stÅ™ed
domÅ¯, r. 1702 tuto pÅ™estavbu zapoÄ•al Franti&scaron;ek Ferdinand hrabÄ› Berchtold z UherÄ•ic a dokonÄ•il r. 1721 Václav
Ignác hrabÄ› Deym ze StÅ™íteÅ¾e; roku 1800-1821 pÅ™estavÄ›n v klasicistním stylu, následnÄ› jej r. 1845 koupila Josefina
Schwarzenberková z orlické vÄ›tve rodu.
Ostrovní 14 &ndash; zde na místÄ› bývalého shromaÅ¾di&scaron;tÄ› vojenský
odvedencÅ¯ stojí dÅ¯m s jakýmsi orlojem s výjevy z vojenského Å¾ivota.
Sgrafita od Mikolá&scaron;e Al&scaron;e pocházejí
z r. 1889. Ostrovní ulicí jsme se pomalu dostali k ND a krátce pro&scaron;li Národní tÅ™ídou.
Zde jsme si udÄ›lali malou
zacházku oproti plánu, abychom si prohlédli krásné secesní domy TopiÄ• a Praha. PodrobnÄ›ji je zmíním v jiném Ä•lánku,
upozorním v&scaron;ak na jinou, ménÄ› známou památku.
SoubÄ›Å¾nÄ› s Národní vede ulice BartolomÄ›jská, v prostoru
mezi tÄ›mito ulicemi se nachází (bohuÅ¾el nepÅ™ístupná) kulturní památka: dvÄ› hradební vÄ›Å¾e gotického opevnÄ›ní Prahy
jedné z vÄ›Å¾í bývalo kdysi kriminální muzeum. Hezké domy jsem objevila i v Mikulandské ul.
Na Národní tÅ™ídÄ› je&sc
cvakl fotoaparát u sochy Jana Nepomuckého z díla I. F. Platzera z r. 1747. Socha stojí pÅ™ed kostelem sv. Vor&scaron;ily,
který je souÄ•ástí klá&scaron;terního areálu. Pokud hledáte uprostÅ™ed ruchu velkomÄ›sta trochu zelenÄ› a odpoÄ•inku,
zajdÄ›te do Vor&scaron;ilské zahrady.
Není ov&scaron;em pÅ™ístupná z Národní, ale malou prolukou od Národního
divadla.
Pomalu se dostáváme do ul. Karoliny SvÄ›tlé, kde samozÅ™ejmÄ› najdeme na jednom z domÅ¯ pamÄ›tní desku
známé spisovatelky. SvÄ›tlá v&scaron;ak mnoho Ä•asu strávila i za zdmi kostela sv. Anny, o kterém bude je&scaron;tÄ›
Å™eÄ•. Po smrti své dcery du&scaron;evnÄ› onemocnÄ›la a lékaÅ™i jí doporuÄ•ili psaní, uchýlila se tedy ke sv. AnnÄ› a zde za
psaním.
My jsme se v ulici zastavili u oblíbené památky mého pÅ™íbuzného a tou je rotunda sv. KÅ™íÅ¾e Men&scaron;ího
stejnojmenné ulici.
Rotund uÅ¾ v Praze zbylo opravdu málo &ndash; jedna z nich je na Vy&scaron;ehradÄ›, druhá v ul.
Na RybníÄ•ku na Praze 2 a jednu jsme pÅ™i jiném výletÄ› obdivovali na PÅ™ední KopaninÄ›.
Tato Ä•tvrtá, pocházející z
století, stojí zde.
V prÅ¯bÄ›hu staletí mÄ›la namále, neboÅ¥ mj. pÅ™ekáÅ¾ela roz&scaron;íÅ™ení okolní zástavby. Velkou z
na jejím zachování mÄ›la UmÄ›lecká beseda iniciovaná Josefem Mánesem.
Josef Mánes rovnÄ›Å¾ navrhl ohradní m
kolem rotundy.
Jednou z ulic, které ústí do ul. Karoliny SvÄ›tlé je i uliÄ•ka zvaná Bor&scaron;ov (Po&scaron;tovský plácek, Za prkny), se
svými 40 metry délky patrnÄ› nejkrat&scaron;í ulice v Praze.
PÅ™edposlední zastavení bude na Anenském námÄ›stí. Malé
námÄ›stíÄ•ko, klid boÅ¾ský. PÅ™esnÄ› taková místa v Praze vyhledávám. Na námÄ›stí stojí barokní ka&scaron;na, která sem
byla pÅ™enesena z bývalých Újezdských kasáren v rámci jejich zru&scaron;ení r. 1926.
Sídlí zde Divadlo na Zábradlí a
je&scaron;tÄ› jsem objevila a vyfotila pamÄ›tní desku Rudolfa Deyla.
To, co nás ov&scaron;em pÅ™ivedlo do tÄ›chto míst,
pÅ™edev&scaron;ím gotický kostel sv. Anny, který stojí v areálu zru&scaron;eného klá&scaron;tera dominikánek. PÅ¯vodnÄ›
na tomto místÄ› stávala rotunda sv. VavÅ™ince.
V letech 1319 &ndash; 1330 byl postaven stávající kostel, který za husitsk
válek nebyl jako jeden z mála vyplenÄ›n. V 16. století zde trávil poslední léta Å¾ivota Václav Hájek z LiboÄ•an, oblíbený
kazatel, autor Kroniky Ä•eské. 18. bÅ™ezna 1553 zemÅ™el a byl zde pochován.
Kostel vzkvétal, staletí trvající klidný Å¾iv
pÅ™erval aÅ¾ rok 1782 a Josef II. &ndash; klá&scaron;ter byl zru&scaron;en. Roku 1795 zde byly zÅ™ízeny byty a také
nejvÄ›t&scaron;í tiskárna v monarchii, vydávaly se zde mj. C. a K. Po&scaron;tovské noviny, které redigoval Václav
MatÄ›j Kramerius.
Tiskárna zde fungovala je&scaron;tÄ› po II. svÄ›tové válce. Objekt se dostal do majetku Národního divadla, které jej
vlastní dodnes. Podle nÄ›kterých informací z internetu poslouÅ¾il kostel jako inspiraÄ•ní zdroj pro Jaroslava Foglara a jeho
Rychlé &scaron;ípy.
V r. 1999 ov&scaron;em podepsalo ND smlouvu o pronájmu na 99 let s Vizí 97 manÅ¾elÅ¯ Havlových
a zaÄ•alo se s opravami. Vize 97 spolupracovala s uÅ¾ dnes zmiÅˆovanou arch. Evou JiÅ™iÄ•nou. Musím Å™íci, Å¾e kostel js
poÄ•átcích oprav vidÄ›la v televizi, a v porovnání s tím, co jsem vidÄ›la po Ä•ase na vlastní oÄ•i, opravdu nebetyÄ•ný rozdíl.
&scaron;lo mj. pÅ™edev&scaron;ím o to, zachovat vzácný gotický krov a nástÄ›nné malby. VidÄ›la jsem praÅ¾ských památek
celkem hodnÄ›, ale tady jsem byla opravdu namÄ›kko. PÅ™edstava, kolik lidí za dlouhá staletí pro&scaron;lo tÄ›mito místy, co
v&scaron;echno zdi kostela zaÅ¾ily..
Dost dojetí, u vody jsme minule zaÄ•ali, u vody skonÄ•íme. Z Anenského námÄ›stí
se pÅ™esunuli bÄ›hem chvilky k VltavÄ› a tramvají do Muzea vodárenství v Podolí. ChtÄ›la jsem napsat je&scaron;tÄ› o
slibovaném Mánesu i domÄ› Bellevue nebo KrannerovÄ› ka&scaron;nÄ› na nábÅ™eÅ¾í, ale aby zbyl prostor pro fotografie,
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budu konÄ•it.
PÅ™í&scaron;tÄ› Vás pozvu do Klementina.
MIA
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