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Dnes nemusíte obouvat vycházkové boty, nebudeme vyráÅ¾et na tradiÄ•ní vycházky. Dnes si mÅ¯Å¾ete uvaÅ™it dobrý Ä•aj,
pÅ™ípadnÄ› kávu a pokud nemáte v dlouhém podzimním veÄ•eru práci a máte chuÅ¥ sedÄ›t u poÄ•ítaÄ•e a Ä•íst o zajímavoste
z na&scaron;í historie, dám vám nÄ›kolik tipÅ¯. Dne&scaron;ní toulky by mohly mít podtitul SvÄ›dectví vytesaná do kamene.

Jak mi tento netradiÄ•ní nápad pÅ™i&scaron;el na mysl? Narazila jsem v rÅ¯zných Ä•ástech Prahy na nÄ›kolik pomníkÅ¯, a k
jsem pak na internetu hledala informace k nim, zjistila jsem, Å¾e ukrývají mnohem víc, neÅ¾ by se mohlo na první pohled
zdát. Zastavení první
Kousek od MístodrÅ¾itelského letohrádku v praÅ¾ské Stromovce stojí nenápadný obelisk s nápisem &bdquo;Mecsery
Strasse 1861&ldquo;. Nese jméno po muÅ¾i jménem Karel Mecséry de Tsoor, narozeném v TáboÅ™e, který Å¾il v letech
1804 &ndash; 1885.
Rakouský státní úÅ™edník. Od r. 1848 viceprezident Ä•eské gubernie, 1849 místodrÅ¾itel aÅ¾ do r. 18
kdy byl jmenován ministrem policie ve Vídni. Podílel se na potlaÄ•ení tzv. májového spiknutí, pÅ™i kterém bylo potlaÄ•eno
nÄ›kolik Ä•eských radikálních demokratÅ¯ a intelektuálÅ¯ v Ä•ele s Karlem Sabinou a J. V. FriÄ•em.
Zprvu kamenitou, pískem sypanou cestu dal Mecséry vybudovat pro odstoupiv&scaron;ího Ferdinanda I., který velmi rád
jezdil od Hradu Píseckou branou do Stromovky královskou silnicí (dnes Pod Ka&scaron;tany) .
PÅ™i slavnosti 27. 10. 1860
byla silnice otevÅ™ena, její dolní úsek u promenády bývalého rybníka pak mÄ›l jméno podle Mecséryho dcery Johany, tedy
Johanruhe.
Druhá zastávka
Tentokrát bude v Klementinu. Zde stojí na I. nádvoÅ™í (nevím, zda se v souÄ•asné dobÄ
neopravuje) Pomník studentské legie, Ä•astÄ›ji nazývaný PraÅ¾ský student.
PÅ™edstavuje mladého muÅ¾e (JiÅ™ího Pla
studentském kroji z období tÅ™icetileté války v bojovém postoji a s praporem v levici, kterak se nohou opírá o
schematizovaný most.
Pomník navrhl Josef Max Calasanza r. 1847, vytvoÅ™il jej MaxÅ¯v Å¾ák Julius Melzer. Byl vytvoÅ™en jako oslava boje
studentÅ¯ proti &Scaron;védÅ¯m r. 1648, souÄ•asnÄ› jako pÅ™ipomínka výroÄ•í zaloÅ¾ení praÅ¾ské university.
Události r
v&scaron;ak zabránily odhalení pomníku a ten byl proto na své místo postaven aÅ¾ 24. 9. 1863.
TÅ™etí zastávka
I dal&scaron;í pomník má souvislost se studenty. PÅ™i cestÄ› za krásnými bubeneÄ•skými vilami jsem po vystoupení z
tramvaje zvolila trasu kolem &Scaron;pejcharu. Zde, kousek od stadionu Sparty, stojí nenápadný pomník kolonie Kolonka.
Ubytovací domky si postavili v r. 1920 za pomoci sponzorÅ¯ sami studenti. Jedním ze sponzorÅ¯ byl i samotný T. G.
Masaryk. DÅ™evÄ›né kubistické budovy podle návrhu prof. Milo&scaron;e VanÄ›Ä•ka obývali pÅ™edev&scaron;ím chud&scaro
studenti, neboÅ¥ cena za ubytování byla niÅ¾&scaron;í neÅ¾ na jiných kolejích.
V létÄ› zde vlály &scaron;ÅˆÅ¯ry s prádlem, v zimÄ› se za okny chladily zásoby jídla a vÅ¯bec zde panoval Å¾ivý ruch.
BohuÅ¾el Kolonku stihl neblahý osud. R. 1929 Ä•ásteÄ•nÄ› vyhoÅ™ela a je&scaron;tÄ› hor&scaron;í rána ji potkala 17. 11. 193
Tehdy byli studenti jednotkami SS násilnÄ› vyhnáni, odvezeni do RuzynÄ› a dal&scaron;í den do koncentraÄ•ního tábora
Oranienburg&hellip;
Kolonka následnÄ› slouÅ¾ila jako ubytovna pro nÄ›mecké oddíly.
Studenti se sem po válce vrátili a
do r. 1979 Kolonku obývali. Pak ustoupila výstavbÄ› tramvajové toÄ•ny. Bývalí studenti v&scaron;ak na svoje útoÄ•i&scaron;tÄ›
mládí nezapomínali a nÄ›kolik hodin pÅ™ed osudovými událostmi na Národní tÅ™ídÄ›, 17. 11. 1989, odhalili nenápadný
pískovcový pomník na Letné. x x x
Tolik velmi struÄ•nÄ› k nÄ›kolika nenápadným pomníkÅ¯m. Pokud vás mÅ¯j dne&scaron;ní Ä•lánek zaujal, mÅ¯Å¾ete si dale
více informací vyhledat na internetu za pomoci strýÄ•ka googla. Sami budete pÅ™ekvapeni, kolik historie a dal&scaron;ích
zajímavostí objevíte. MIA
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