
 

NAUČNÁ STEZKA Farkáň - Malvazinky

náměstí Na Farkáně
Zastavení 

číslo 7

Vážení, vítáme vás na naučné stezce 
spolku Ekologická a humanitární služba 
občanů na Farkáně (EHSONF). 
 
MÁ 11 ZASTAVENÍ, JE DLOUHÁ ASI 3 KM.
Věříme, že vám přinese zábavu i poučení. Spolek vznikl 
v březnu 2013, má 90 členů. Předmětem činnosti je mimo 
jiné i pěstování společenského a kulturního života místních 
obyvatel. Formou přednášek a vycházek seznamujeme 
naše členy a spoluobčany s historií, architekturou a jinými 
zajímavostmi našeho bydliště, katastrálního území 
Radlice, Prahy 5 i celé Prahy.

Zdroje fotografií: 
Archiv spolku EHSONF, z.s.,
a veřejné zdroje.

Naučnou stezku 
financovala ČSOB, a.s.

1. Staré Radlice
2. Bývalý Fričův statek - usedlost Malá
3. Vila od architekta Jana Gillara
4. Bývalá usedlost Vysoká
5. Bývalá morová nemocnice
6. Výhled na statek Bulovka
7. Náměstí Na Farkáně
8. První dům na Farkáně 
    a historie lokality
9. Modlitebna Církve adventistů 
    sedmého dne a židovský hřbitov
10. Xaveriova ulice a okolí
11. Smíchovský hřbitov Malvazinky
13. Foglar a jiní

Mapa naučné stezky Farkáň - Malavazinky

Trasa je dlouhá asi 3 km
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Od zastavení č. 7 pokračujeme kolem zastávky autobusu 
a vývěsky spolku EHSONF ulicí Na Farkáně III (ulice Na 
Farkáně III je souběžná s ulicí Peroutkova), až na její 
roh. Zde již vidíme panel zastavení č. 8.
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č. 1 V dolní části parčíku náměstí Na 
Farkáně se nalézá pomníček obětem 
2. světové války. Třináct jmen patří 
místním obětem bombardování Prahy 
dne 14. 2. 1945. První bomby ten 
den dopadly právě na naši lokalitu 
Farkáň a staré Radlice. Zcela zničily 
3 domy, mnoho dalších těžce nebo 
lehce poškodily. Bližší informace o této 
události naleznete v knize Michala 
Plavce Strach nás ochromil.

č. 3 Horní část náměstí Na 
Farkáně zdobí mohutná 
lípa, kterou zasadili občané 
Farkáně na oslavu konce  
2. světové války. 
V březnu 2019 obdržela 
označení STROM 
SVOBODY - PAMÁTNÝ 
STROM.

č. 4 Náměstí má pro 
zdejší občany společenský 
význam. Občané se zde 
setkávají na akcích spolku 
Ekologická a humanitární 
služba občanů na Farkáně 
(Vítání jara, Zažij 
město jinak, Rozsvícení 
vánočního stromku)
a udržují sousedského 
ducha zdejší lokality.
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č. 2 Na pomníčku najdeme i jméno 
Marie Valterová. Tato mladá 
žena byla spojkou známé odbojové 
skupiny Věrný pes s krycím 
jménem Jana. Na Farkáně III 
bydlel další člen této skupiny 
a Marie Valterová zde pracovala 
na zhotovení vlajky skupiny. 
Zemřela na zranění po Květnovém 
povstání. Její osud byl předlohou 
pro vytvoření pomníku Českým 
ženám v odboji, který se nalézá na 
smíchovském hřbitově Malvazinky 
v blízkosti centrálního kříže.
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