
NAUČNÁ STEZKA Farkáň - Malvazinky

Modlitebna Církve adventistů  
sedmého dne a židovský hřbitov

Zastavení 

číslo 9

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: 
č. 1 - archiv EHSONF, z.s.; 
č. 2, 3 - soukromé fotografie; 
č. 4, 5 - veřejný zdroj. 

Naučnou stezku 
financovala ČSOB, a.s.

Modlitebna Církve adventistů sedmého dne
Byla postavena v letech 1982–1985 architektem Václavem Třískou na místě původní židovské obřadní síně.
Vnitřní výzdoba modlitebny je velice zajímavá. Návštěvníky při vstupu do foyeru upoutá text biblického žalmu 
„V rukou Tvých jsou dnové moji“. Hlavní sál je místem konání nejen bohoslužeb, ale i různých kulturních 
a osvětových pořadů. Prostory jsou využívány také spolkem EHSONF.

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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Po pár krocích dojdeme na roh hřbitova Malvazinky 
a zahneme do parkové cesty v ulici Xaveriova. 
Touto cestou dojdeme k zastavení č. 10, které 
nalezneme po levé straně cesty.
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č. 1 Modlitebna Církve adventistů sedmého dne.

č. 3 Nový židovský hřbitov na Smíchově 
a mateřská škola Peroutkova v pozadí.

č. 4 Nový židovský hřbitov  
na Smíchově.

č. 5 Hrobka rodiny Porgesů 
z Portheimu. Rakousko-česká 
podnikatelská a továrnická rodina 
židovského původu, roku 1841 
povýšená do šlechtického stavu.

Nový židovský hřbitov na Smíchově
Za budovou modlitebny je vchod do židovského hřbitova, který není běžně přístupný. Vznikl v roce 1903 a byl používán 
až do roku 1990. Dominantou hřbitova je novobarokní hrobka rodiny Porgesů z Portheimu, kteří byli majiteli smíchovské 
kartounky a letohrádku Portheimka na Smíchově. U vchodu do hřbitova naleznete desku zakladatelů tohoto hřbitova. 
Předchůdcem Nového židovského hřbitova byl Starý židovský hřbitov na Smíchově na vrchu Brabenec (Brabenčák) 
v Radlicích, který vznikl v roce 1788, kdy se po otevření pražského ghetta začali Židé stěhovat na předměstí.

č. 2 Bývalá obřadní síň židovské obce.
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