
                                                         Novoroční procházka. 
 

        Jejím cílem bylo projít přes Malešice a Strašnice  do Vršovic,  a dokázat že i mimo 

historické jádro Prahy, se  najdou zajímavá místa, kolem kterých mnohdy chodíme bez 
povšimnutí. 
        Ještě než si trochu přiblížíme jak naše cesta probíhala, musím v kronice zmínit,  
že ani to, že byl první týden v lednu, ale ani špatná předpověď počasí, nezabránili tomu, 

aby se nás na srazu sešlo pěkných devatenáct účastníků. To mne překvapilo i potěšilo! 

 

        První naše zastavení, kam jsme dojeli od metra Želivského autobusem, bylo nově 
budované centrum, jednoho z prvních panelových sídlišť, malešického, postaveného již 
téměř před padesáti lety. Přesto, že plocha připravená pro toto centrum není příliš veliká, 
asi polovina čtverečního kilometru, má zde vzniknout oáza zeleně. Ta se má pnout po 
jednotlivých objektech až k vrcholu, po napnutých konstrukcích, tak jak je to vidět na této 
vizualizaci. Na hotových objektech to tak opravdu je. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Dominantou celého komplexu je nejvyšší bytový dům v Praze, převyšující 
petřínskou rozhlednu o 4,5 metru, má dvacet nadzemních obytných pater s velkým 
digitálním displejem na svém vrcholu. Ostatní, včetně garáží je skryto v podzemí. Použitá 
architektura se značně liší od původních paneláků, nemusí se každému líbit, ale zavděčit se 
všem nelze nikdy. 
           Prošli jsme skromnou parkovou úpravou k poliklinice Plaňanská a parky  
v malešickém svahu, s nově vysazenými stromy za každé nově narozené dítě, jsme prošli 
souborem prvorepublikových vilek do Strašnic, k parku na Vinici. 

 

           Tady, na vrcholu parku jsme se pokusili přenést o jedno století zpět, do roku 1915. 
Rozdíl je oproti současnosti obrovský. Stojíme na vrcholu skutečné vinice, ta pokrývá celý 
svah nad Starými Strašnicemi. Ty jsou stále ještě samostatnou v podstatě zemědělskou 
obcí, pouze s malou strojírenskou a stavební výrobou. Na východ od nízké zástavby zoraná 
pole, polnosti a volné plochy i směrem do centra. Ale pozor něco se začíná dít. Stará 
formanská silnice pod vinicí se rozšiřuje a uprostřed se začíná stavět tramvajová trať 
z Flory. Za silnicí se staví jedna z největších tramvajových vozoven, s vlastní 
transformovnou  a přímo pod námi pod vinicí se začínají kopat základy pro čtyř až pěti 
patrovou moderní zástavbu, která tam stojí až do dnešní doby. Později, teprve v roce 1922 

se Strašnice, stávají další pražskou čtvrtí jako Praha XX.  



 

 

            My ale ještě stále stojíme na vrcholu vinice v roce 1915. Kousek od nás stojí krásný 
nový zámeček Miramare, postavený v duchu tudorovské novogotiky, oklopen vinicemi ze 

všech stran.  
 

             Je to trochu menší bratříček zámku, který si 
nechal postavit rakouský arcivévoda Maxmilián, po 

roce 1850, pro svoji rodinu na skalním ostrohu, přímo 

nad mořem, 7km od Terstu, jako castello di 

Miramare. 

             Tady nad Starými Strašnicemi jej nechal 
postavit místní bohatý kadeřník Jan Švec, ne pro svou 
rodinu, ale jako luxusní hotel. Tím se ale nikdy nestal. 
Místo bohaté klientely a připravovaných plesů, 
díky mnoha vojenským posádkám v okolí se z hotelu 

luxusního, stal brzy hotel s přídomkem hodinový. 
Aby to nebylo tak okaté, vznikla v jeho jižní části 
velmi oblíbená zahradní a výletní restaurace, ta byla 
 částečně v provozu ještě po válce, vlastně až do 
znárodnění.  
            Díky tomu že byl zřejmě kvalitně postaven, 

tak stojí zámeček téměř bez údržby dodnes. Několik let opuštěný, potom sídlo MNV, léta 
sloužil jako skladiště, potom jej převzalo školství, byla zde průmyslovka a dnes je zde 
střední umělecká škola řemeslná, nábytkářská, v dost nedůstojném prostředí. Zatím co jeho 
předloha v Itálii je turistickou zastávkou všech, kdo okolo projíždějí, tak náš bratříček čeká 
na milionové investice, na  opravy, a turisté se k němu zatím nehrnou a po pravdě na rozdíl 
od naší skupiny o něm ani nevědí. Je tedy otázka jestli bude ještě někdy nazýván tak, jako 
za první republiky, pražský Windsor.  
                                                                                      

      Na fotkách které pořídily naše reportérky je jasně vidět že není radno se příliš 
přibližovat. Čím blíže, tím je současný zubožený stav  mnohem viditelnější.  
 



       U Miramare opouštíme minulé století a parkem Na Vinici sestoupíme k mírnějšímu 
protějšímu svahu, který se táhne až od křižovatky Želivského. Ani tady se čas nezastavil a 
toto území bylo svědkem významných událostí a změn. 
 

       To musíme ale napřed  projít bytovým komplexem moderních staveb ohraničeným 
bankami, stavebními spořitelnami a mobilními operátory, 
současná pro nás málo zajímavá výstavba.  Také ta se 

jmenuje Vinice. 

 

       Hned za těmito výškovými domy je německý 
evangelický hřbitov, z druhé poloviny devatenáctého 
století. Jeho osud byl na vážkách, měl být zrušen , 
k tomu ale nedošlo, tak byl alespoň ponechán vandalům 
ke zničení, a to přesto, že jsou tam pochovány některé 
významné osobnosti. 
      Do povědomí veřejnosti se dostal až po roce 2000. 
Měli sem být shromážděny kosterní ostatky německých 
vojáků, padlých na našem území během druhé světové 
války. Díky tomu došlo ke kompletním opravám a 
v současnosti je vše včetně obou kaplí ve výborném 
stavu. Kapli využívá Církev československá husitská, 

jako kolumbárium, a v určených hodinách je vše přístupné veřejnosti. Pro protesty různých 
spolků ale k převezení německých kosterních ostatků nakonec nedošlo. Byl zde také 
natočen film o soužití dvou bezdomovců, Láska v hrobě, se kterým režisér David Ondráček 
získal v roce 2012, několik ocenění na evropských filmových festivalech. 
 

        My jsme se mezitím dostali na nedávno zřízenou Naučnou stezku Prahy 10. Ta se 

svými jedenácti zastaveními, chce taková zajímavá místa představit.  
 

 

        



      Věcně podané informace na tabulích stojí za to přečíst, týkají se významných objektů 
na tomto území. Hagiboru, Radia Svobodná Evropa, Strašnického krematoria, 
Vinohradského hřbitova  a konečně tohoto německého hřbitova, kde u zastavení Na Vinici  
na horním snímku právě stojíme. Opravené hřbitovní oplocení je v pozadí. 

      Informací na tabulích je mnoho a my jsme si 
již většinu věcí řekli při minulých vycházkách. 
Tak alespoň ve stručnosti Hagibor, území 
pražské židovské obce, za okupace internační 
pracovní tábor osob ze smíšených manželství,  
nyní sociální zařízení, převážně pro rodiny 

postižené holocaustem, od nás i  z celé Evropy. 
Hagibor v hebrejském překladu hrdina. 

      Rádio Svobodná Evropa. Bylo sem 

přestěhováno z bezpečnostních důvodů od 
muzea, kde jej a jeho okolí museli střežit obrněné 
transportéry. 

 

          Strašnické krematorium projekt který nemá v Evropě a možná ani na světě obdoby.  
Architekt A. Mezera jej navrhl v roce 1931 a již v příštím roce bylo zprovozněno. Moderní 
technologie a dvě obřadní síně, z nichž ta větší má kapacitu 200 ale při výjimečných 

příležitostech až 400 smutečních hostů, je opravdu unikát. Je také vyhlášenou Národní 
památkou, obklopenou jedním z největších pražských hřbitovů, Vinohradským. Mimo jiné 
zde spočinuli také naši dva prezidenti, Václav Havel a Emil Hácha. ( +v červenci 1945 byl 

vydán zákaz vyrýt jméno na jeho hrob)                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Desátý městský obvod v nedávné době přejmenoval některá náměstí a parky podle 
významných osob, které zde žily nebo se narodily. Na jedno z nich jsme od Vinohradské 
třídy dorazili. Na náměstí Františka Suchého, do čtvrtka pro nás neznámá osoba-neprávem. 
František Suchý za okupace ředitel strašnického krematoria, kde se pálili ve třetí noční 
směně popravení z Ruzině, Pankráce a Kobyliské střelnice, 2200 popravených.  



         Příkaz zněl jasně, popel vysypat na kompost, evidenci předat Němcům. Suchý pořídil 
tajně kopie seznamů a popel nechal uschovat až do konce války. Riskoval svůj život! 
 

 

         Další park kterým jsme prošli byl park Pod Rapidem. Zvykové pojmenování po 
sportovním klubu, který přišel o svá sportoviště díky rozšiřování Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady. Zbývají ještě tenisové kurty, ale i zde je plánován poslední velký 
projekt, celopražské traumacentrum,  s heliportem, který je již několik let v provozu. 

V parku je také zřízena miniaturní galerie pod širým nebem a na hraně parku po kompletní 
rekonstrukci městská knihovna s podtitulem Dům čtení. ( pravidelná autorská čtení) 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Úplně nenápadně jsme přešli ze Strašnic do 
Vršovic ke slíbené Výstavě Vladimíra Mencla  
„Česká krajina“. Ta se koná v pěkné galerii PRE. 
 Nebyli jsme zde poprvé, ale vždy se jedná o 
příjemnou zastávku se sociálním zázemím a      

pěkným teploučkem, obzvlášť v zimních měsících.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Slavnostní osvětlení parku před galerií. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Od galerie není daleko na Kubánské náměstí. Tady na nás čeká poslední park  s něčím, 

co se stává na desítce tradicí. Třiatřicet Vánočních stromků, které ozdobí sami děti 
z mateřských a základních škol, čtyřiatřicátý, velký ozdobí město. Děcka potom během 
Vánočních svátků přivádí své rodiče, aby se pochlubili vlastnoručně ozdobeným  
stromečkem.  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Hezká tradice, pro nás zase ukončení vycházky a symbolické rozloučení se 
svátečními dny roku 2014. 
 

                                     8. ledna 2015. kronika Mirek 

                                                                          Fotky Jiřina Žipková a Alena Krstevová. 


