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.odnikall dobrodružné výpravy 
oční Prahou. Byteček na Kampě 
p. 496 U modré koule byl na

. štěvován _ tolika přáteli, že jeho 

. · Sluneční skvrny 
působí na burzu • 

K nejzajímavějším úkazům na po-
rchu Slunce náležej! skvrny sln
!eční a objevováni se jich jest 
periodě ll a l,4 roku. Jeden z nej-
námějšlch hvězdáři shledal, že 
kolisánl na burze se fldí od vel

tího krachu v roce 1873 sluneční· 
I sltvrnaml. Nynl po ll a l,4 ro· 
u následoval flnančnl krach 
Americe a fioancnl poprask " Ra

:ousku. Má-U tento nčent vttečnik 
ravdn, přijde další krach na jaře 

1896. 

Nemilá sprcha 
. Zvláštní a zajisté řídká příhoda 

stala se včera v krámu s moukoa 
pana Lukeše naproti chudobinci 
sv. Bartoloměje. Obecní zametači 

chti!U naplnit voznici vodon z hyd· 
rant4. NašroubovaU do obou konce 
hadice a poodešU. Jedna ll nich se 
vymkla a chrlila proud vody po 
delší čas do krámu. Nel al toho 
majitel všiml, nastala velká škoda 
na mouce. 

Národnr L!sty 31. 5. 1885 

Velmi cennou chráněnou pa
mátkou na nároil ulic l.íění a 
Vlehrdovy je někdejšl kostelik 
sv. Jana Na prádle. Raně gotic• 
ká architektura ze 13. stoletf 
vznikla na místě staršího ro
mánského kostelíka, připomína
ného v r. 1142; V těch ěasech 
to byl farni kostel zde stávající 
osady zvané tl'jezd. 

Ze tato osada nebyla v minu· 
losti jen vybájeným pojmem, to 
prokázal koncem 60. let našeho 
století předbtižný archeologický 
výzkum v ·místech plánované 
trasy malostranského tunelu, 
prováděný v areálu kostela. 
Byly zde odkryty středověké a 
raně novověké vrstvy i několik 
objektii. Archeologové tady na
lezli mnoho iílomkd keramiky, 
z nichž 1?-ejstaršl jsou z 12. sto-
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mu u Jedné vdovy v Nerudově 
ulici čp·. 213. Pokoj byl veliký 
jako sál a působil stísňuj!c!m 
dojmem. Byl téměř bez nábytku, 
jen stůl, pohovka a železná 
postel. Není divu, že se tam bál 
i chudák pes. Za pánov.ých noč
ních toulek podléhal Brouček po
citu samoty a tropil velký rámus. 
Když už to bytná nemohla vydr
žet, musel se básník vystěho· 
vat. Přesídlil do malebného do
mu nad Certovkou U Lužického 
semináre čp. 87. Tady po . dvě zi
my v pokoji netopil, místo jídla 
většinou · koui'il a za největší 
nouze psal a psal. 

V roce 1903 se Lešehrad koneč
ně usadil, přijal pevné zaměst
nání v Zemské bance a vrátil se 
k rodičům. o dva roky později 
se oženil s Marií Hladíkovou, ma
lířkou a sochařkou, která také 
psala pod pseudonymem Rosal
ba. V roce 1911 si Lešehrad po
stavil vilu na Smíchově, Na 
Doubkové čp: 1249. Štíty vily vy
zdobil mal!i' V. H. Brunner fres
kami a nápisem Na Lešehradě. 
V manželství dvou umělců všal< 
docházelo k stále častějším ne
shodám, a:!! nakoiÚJc skončilo 
v roce 1919 rozvodem. 

Táňa JELÍNKOV;\ 

let!. Některé ze zdejších nále
zů pocházejí i z konce román
ského období. 

~ontinuitu i následného zdej
šího osídleni prokázaly nálezy 
z konce dubna r. 1971. Tehdy 

Pozdně barokní kaple Nejsvi!tější troj!ce patřila kdJ• 
Snímek: J, Staňková al k usedlosti Hadovce " Dejvicích. 

pro pohodlí hostů dřevěný pa
lác. Vcházelo se do něj po stup
n!ch a vyšperkovali jej zvenčí 
i uvnitř drahocennými látl{ami 
různých barev, na nichž byly 
ozdoby ze zlata, stříbra i dra-

morové epidemie tady v roce 
1520 zemřel. 

U sv. Jana Na prádle 

V r. 1660 byl ke kostelu pře~ 
stěhován malostranský špitál, 
pro nějž byla v r. 1662 stavite
lem Giovannim de Capaulim po
stavena nová špitální budova 
s arkádovým dvorem, která se 
doposud zachovala. Kostel i špi
tál byly zrušeny císařským vý~ 
nosem v r. 1787. Budovy k.oupil 
měšťan · František-Vogl a koste" 
lík přebudoval na veřejnou prá
delnu. Později v r. 1953 byl kos
teHk uvnitř se . zachovanými 
zby~ky maleb ze 2. poloviny 14. 
století obnoven jako modlitebna 
československé církve. V koste
le je pohřben již jmenovaný 
právník Viktorin Kornel ze Vše
hrd. 

při hloubení rýhy pro uložen( 
vodovodního potrubí byla ve 
Všehrdově ulici (v hloubce ·asi 
dvou metrt'l) ve výkopu naleze
na vrstva šedavě zbarvené hU
ny obsahujíc! střepy keramiky 
ze 14. stoleU. · 

Na počátku června r. 1297 
byl Y Praze korunován se svou 
manželkou Jitkou král Václav II. 
Podle svědectvl kronikáře Zbra
slavského byl mezi horou Petři· 
nem a břehem Vltavy zbudován 

hých kamentl. Snad stával prá
vě někde tady, protože zde bý
val od nepaměti i přívoz. V ro
ce 1486 se o přívozu mluv! jako 
o »Horn!m«. Tenkrát patřil sta
roměstským měšťanům. K přl• 
vozu přislušel obytný domek a 
»prádlo« - prádelna. V r. 1514 
byl držitelem nedaleko kosteli
ka stávajlclho mlýna Huti pro
slulf český právník Viktorin 
Kornel ze Všehrd. Zde sepsal 
svě známě Knihy devatery a za 

Podle tradice zdejších veřej
ných prádelen se zde počalo f!
kat u sv. Jana Na prádle." 

JaroslaY KOPS 


