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V dne&scaron;ních toulkách Vás zvu opÄ›t na Prahu 5. Po Malvazinkách a PalatÄ›, o kterých uÅ¾ bylo na Kudlance povídání,
se opÄ›t podíváme na praÅ¾ský Smíchov. ZaÄ•átek cesty bude podobný jako u Malvazinek, metrem nebo tramvají na KníÅ¾ec
poté busem 137, výstup zastávka Santo&scaron;ka. Sejdeme pár krokÅ¯ a odboÄ•íme doleva, do ulice U Nikolajky.

Já jsem se sem vypravila jednoho nedÄ›lního rána a kromÄ› paní venÄ•ící pejska, tu nebylo Å¾iváÄ•ka. Teplé podzimní
sluníÄ•ko záÅ™ilo na &scaron;títy domÅ¯, které jsou udrÅ¾ované, Ä•isté, nepÅ™eplácané detaily. StáÅ™í domÅ¯ je zhruba sto
BohuÅ¾el i zde, ostatnÄ› jako na mnoha místech Prahy, nalézáme nesourodou skladbu staré zástavby a rezidenÄ•ního
bydlení. PÅ™es protesty místních tu developeÅ™i prosadili svou.
Ale zpÄ›t k vycházce. Hned na kraji ulice stojí novorenesa
dÅ¯m Ä•. 1085/15 s krásnými sgrafity kolem oken. Dal&scaron;í dÅ¯m Ä•. 1240/17 ve stylu ornamentální secese pochází z r.
1911. Mezi tímto a pÅ™ede&scaron;lým domem je proluka, kde mÅ¯Å¾eme spatÅ™it krásnou ukázku industriální architektury
&ndash; dvorní budovu bývalé konírny. Dobrý pÅ™íklad toho, Å¾e vÄ›ci lze dÄ›lat i s citem. Dal&scaron;í dÅ¯m Ä•. 1082/23 s
jmenuje U otce Nikolaje, pÅ™ehlédnout jej nelze. V mírném stoupání odboÄ•íme vpravo a dostáváme se k samotné
usedlosti, která dala ulici název.

Usedlost Nikolajku nechal postavit adjunkt finanÄ•ních úÅ™adÅ¯ Judr. Antonín Franti&scaron;ek Nikolai na konci 17. stol
na místÄ› tehdej&scaron;ích vinic. V 18. století byla radikálnÄ› pÅ™estavÄ›na, r. 1860 získala klasicistní vzhled. Na zahradÄ› s
kapliÄ•ka se stÅ™í&scaron;kou a so&scaron;kou Panny Marie. Tady se moje oko pokochalo. Nikolajka tím, Å¾e je památkovÄ
chránÄ›na, je vzornÄ› udrÅ¾ovaná. SlouÅ¾í k bytovým úÄ•elÅ¯m. I kdyÅ¾ nemám &scaron;patné bydlení, tady (podobnÄ› jako
v Ä•lánku o StÅ™e&scaron;ovicích a ulici Na Petynce) bych chtÄ›la být paní domu. Místo má urÄ•itÄ› svého genia loci.
Scházíme pomalu zpÄ›t do ulice U Nikolajky. V horní Ä•ásti ulice stojí krásný secesní dÅ¯m U BednáÅ™Å¯ Ä•. 31, postavený r.
1904, architekt Alois Korda. KdyÅ¾ jsem hledala nÄ›jaké info k tomuto domu, narazila jsem i fotografii domu v dobÄ› pÅ™ed
opravou. DÅ¯m byl v opravdu &scaron;patném stavu, klobouk dolÅ¯ pÅ™ed tÄ›mi, kdo jej dokázali dát do dne&scaron;ní
podoby. Fotografie v&scaron;ech zmínÄ›ných domÅ¯ vidíte na obrázkové koláÅ¾i.
Kolem domu, který vypadá jako z karlovarské kolonády, pÅ™ejdeme plynule do ulice Na BÅ™ezince. OpÄ›t zajímavá
architektura - geometrická moderna z reÅ¾ného zdiva Ä•i secesní architektura viz. dal&scaron;í koláÅ¾. -

U Ä•ísla 1159/13 mne zaujala pamÄ›tní deska Josefa &Scaron;kvoreckého, který v tomto domÄ› v letech 1953-1960 Å¾
ho nav&scaron;tÄ›vovala paní Zdena Salivarová a po jejich sÅˆatku r. 1958 zde manÅ¾elé Å¾ili. Usedlost BÅ™ezinka (pÅ¯v.
Vi&scaron;Åˆovka), po níÅ¾ nese ulice jméno, v&scaron;ak uÅ¾ nenajdeme, byla zboÅ™ena v 19. století.
Vycházka dnes b
krátká. Já jsem na ni navázala prohlídkou ulice Na Václavce a Malvazinkami. Lze dojít i na Paví vrch, ze kterého je
krásný výhled na Prahu. PÅ™eju v&scaron;em pÅ™íjemné jarní dny plné sluníÄ•ka a vycházek,MIA
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