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Léto pÅ™edalo svoji vládu podzimu a je tu Ä•as podzimních vycházek. Dnes vás pozvu na vycházku Smíchovem,
konkrétnÄ› na Malvazinky. Povídání tentokrát zaÄ•nu ponÄ›kud netradiÄ•nÄ›, na hÅ™bitovÄ›. Na místo se dostanete autobuse
linky 137 odjezd z KníÅ¾ecí, zastávka Urbanova.
Název Malvazinky vznikl podle usedlosti mÄ›&scaron;Å¥ana Tomá&scaron;e Malvazína (nÄ›kdy téÅ¾ zván jako
Tomá&scaron; Malvazy). Tento muÅ¾ si roku 1628 postavil na místÄ› vinic hospodáÅ™skou usedlost, která zde stojí do
dne&scaron;ní doby a údajnÄ› slouÅ¾í jako administrativní budova RehabilitaÄ•ní kliniky.
MÄ›&scaron;Å¥anovi potomci o 2
pozdÄ›ji pozemky náleÅ¾ející k usedlosti prodali smíchovské obci. Ta se zde rozhodla vybudovat hÅ™bitov. AÄ• vÄ›t&scaron;in
vybudování hÅ™bitova bylo prací geometrÅ¯, tentokrát byla pÅ™íprava výstavby hÅ™bitova svÄ›Å™ena do rukou architekta An
Barvitia, který byl mj. autorem návrhu Lannovy vily, kostela sv. Václava na SmíchovÄ›, vily na Grébovce. První neboÅ¾tík byl
na novém hÅ™bitovÄ› pochován 31. prosince 1876.

AÅ¾ za dal&scaron;ích dvacet let byl na hÅ™bitovÄ› dokonÄ•en a vysvÄ›cen nový kostel sv. apo&scaron;tolÅ¯ Filipa a Jak
Stalo se tak 28. kvÄ›tna 1896. Autorem plánu kostela byl Adolf DuchoÅˆ, mÄ›stský technik. NenároÄ•ná pseudorománská
stavba v&scaron;ak v sobÄ› skrývá pomÄ›rnÄ› kvalitní nástÄ›nné malby a sochu sv. Václava od ÄŒeÅˆka Vosmíka.
Krásné
vnÄ›j&scaron;í arkády skrývají plastiky, jejichÅ¾ autorem je pravdÄ›podobnÄ› F. M. Brokoff. Sochy sem byly pÅ™emístÄ›ny r. 1
ze zru&scaron;eného románského kostelíka na nynÄ›j&scaron;ím ArbesovÄ› námÄ›stí. Byl sem pÅ™evezen téÅ¾ vzácný zvon
z r. 1493, ten v&scaron;ak byl za druhé svÄ›tové války zrekvírován. HÅ™bitov byl zasaÅ¾en pÅ™i americkém bombardování
v r. 1945. Ze Zbraslavi byly pÅ™evezeny sluneÄ•ní hodiny. HÅ™bitov má na severní stranÄ› honosné hrobky, já jsem
zaznamenala hrobku dr. Janského. Je zde pochován také bývalý prezident Antonín Novotný a celá Å™ada dal&scaron;ích
významných osobností i váÅ¾ených obÄ•anÅ¯ Smíchova, Å¾ivnostníkÅ¯, Å™ídících uÄ•itelÅ¯, úÅ™edníkÅ¯. I kdyÅ¾ jsem pro&
Ä•ást tohoto hÅ™bitova a obhlédla kostel, zaujala mne atmosféra tohoto koutu Prahy 5. Z tichého rozjímání o bÄ›hu lidského
Å¾ivota a kochání se nad krásou prastarých náhrobkÅ¯ jsem vy&scaron;la do Xaveriovy ulice.

V této a tÅ™ech dal&scaron;ích ulicích se nachází velmi pÅ¯vabná kolonie miniaturních dÄ›lnických domeÄ•kÅ¯. O historii t
domeÄ•kÅ¯ z poÄ•átku minulého století jsem Å¾ádné informace nena&scaron;la. KaÅ¾dý domeÄ•ek má malou zahrádku,
která poskytuje alespoÅˆ Ä•ásteÄ•né soukromí. &Scaron;koda, Å¾e nejde nahlédnout dovnitÅ™. Jeden z domeÄ•kÅ¯ patÅ™í
na&scaron;í skvÄ›lé, krásné hereÄ•ce. Tahle kráska tady urÄ•itÄ› v nesnázích není a vÄ›Å™ím, Å¾e se tu musí Å¾ít spokojen
smíchovského hÅ™bitova se dostaneme na ÄŒerný vrch, do ulice U Mrázovky. U Ä•ísla 20 mne zaujala informaÄ•ní cedule
usedlosti CihláÅ™ka. Tato usedlost, pÅ¯vodnÄ› zvaná Å½ufniÄ•ka, získala své jméno v 1. pol. 17. století po tehdej&scaron;ím
majiteli JiÅ™íku CihláÅ™ovi. PozdÄ›ji byla baroknÄ› pÅ™estavÄ›na a má uvnitÅ™ vzácné dÅ™evÄ›né stropy.

Dal&scaron;í úpravy provedli r. 1923 bratÅ™i Kavalírové a v souÄ•asnosti slouÅ¾í bývalá usedlost, nyní vila Mimosa, k oby
úÄ•elÅ¯m a není pÅ™ístupná.
Dal&scaron;í bývalá usedlost na ÄŒerném vrchu se nazývala &Scaron;ubrtka, roku 1874-187
pÅ™estavÄ›na na vilu BlaÅ¾enka a dnes v ulici U BlaÅ¾enky slouÅ¾í jako hotel. A moc hezký, foto jsem si neodpustila. Posled
usedlost ÄŒerného vrchu &ndash; Provaznice byla zbourána r. 1928.

Do ulice U Mrázovky ústí ulice Na CihláÅ™ce. KromÄ› krásných, honosných vil mne zaujala je&scaron;tÄ› jedna opravdu
velmi zchátralá stavba. Z okapÅ¯ rostla tráva a okna byla zatluÄ•ena sololitem&hellip; Jedná se o objekt bývalé Okresní
národní poji&scaron;Å¥ovny, za války zde byl vojenský nÄ›mecký lazaret, r. 1950 získala objekt FN Motol. Historie budovy je
dlouhá, nebudu ji vypisovat. TÄ›Å¾ko Å™íci, jaká budoucnost objekt nakonec Ä•eká. RozhodnÄ› oproti okolí pÅ¯sobí jako pÄ›st
oko.
V ulici U Mrázovky mne zaujala je&scaron;tÄ› Pickova vila z let 1930-1931 arch. Wiesnera s bazilikální stÅ™echou a
bÅ™idlicovou krytinou. A to uÅ¾ jsem pomalu mírnou oklikou scházela k Bertramce. Hlavou mi bÄ›Å¾ela my&scaron;lenka, Å¾
pár desítek metrÅ¯ dál snídá BoÅ¾ský Kája &hellip;
Tak touto úvahou bych dne&scaron;ní toulky zakonÄ•ila. Fotografií
mám mnoho, ale nechávám tentokrát výbÄ›r obrázkÅ¯ z googlu na Daniele. Technika totiÅ¾ stávkuje a fotky mi do
synova poÄ•ítaÄ•e, na kterém Ä•lánek pí&scaron;u, nejdou nahrát.Byla to hezká procházka, co? MIA
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