Karlín, rezidenční čtvrť v centru Prahy, místo vzdělávání, kultury i odpočinku.
Znáte pražský Karlín? Jestli ne, napravte to.
Karlín leží v centru Prahy a především v
posledních 10 letech se stal čtvrtí, do které se
vyplatí zavítat.

Jazyková škola Elvis, naše sídlo

Karlín byl založen roku 1817, k městu Praze byl
připojen až roku 1922. V roce 1907 zde byla
prvně uvedena do provozu Křižíkova
elektrická tramvajová dráha. Původní Karlín byl
především průmyslovou čtvrtí, kde díky levným
pozemkům rostly jak průmyslové závody, tak
obytné domy. Od roku 1994 je Karlín Městskou
památkovou zónou.

Po povodni v roce 2002, která zničila velkou část této historické čtvrti, prošel Karlín celkovou
rekonstrukcí a vykvetl opravdu do krásy. Z místy ošuntělé Popelky centrální Prahy se stala moderní,
rezidenční čtvrť, ve které je příjemné chodit do školy, pracovat i bydlet.

Především v oblasti, která se nachází mezi stanicemi
metra Florenc a Křižíkova je opravdu živo. Najdete zde
spoustu obchůdků a restaurací. Centrem Karlína je
Karlínské náměstí, které z převážné části tvoří hezký
park a jeho dominantou je krásný kostel Cyrila a
Metoděje.
Karlínské náměstí není jen příjemnou lokalitou pro
odpočinek, ale rovněž centrem vzdělávání v této části
Prahy. Však se také v 19. století jmenovalo Náměstí U
školy.

Sídlí zde jak střední školy, jako gymnázium, obchodní akademie, či
kadeřnické učiliště, tak i Jazyková škola Elvis, kam se můžete vydat,
pokud se budete chtít naučit rychle a dobře anglicky. Na oběd, nebo
večerní posezení, si pak můžete zajít do některé z restaurací, kterých
najdete v okolí bezpočet. V sobotu se pak na Karlínském náměstí
pořádají tradiční farmářské trhy.

platan přes školou

Podél Vltavy pak vyrostly hezké, moderní, kancelářské budovy.
Město vybudovalo příjemnou stezku podél řeky, kde se můžete
projít, nebo se projet na kole. V Karlíně si můžete na ulici
zapůjčit i kolo.
stezka podél Vltavy

atanem

Dominantou Karlínského náměstí je bezesporu kostel sv. Cyrila a
Metoděje, který patří mezi největší církevní stavby v Čechách. Kostel
pochází z poloviny 19. století a patří k nejvýznamnějším
architektonickým památkám, které se z tohoto období dochovaly.
Při procházce Karlínem nezapomeňte ani na
Negrelliho viadukt (nazývaný též Karlínský viadukt), který je
historicky prvním pražským železničním mostem vedoucím
přes Vltavu. Viadukt uvidíte cestou od metra Florenc, kousíček za
Hudebním divadlem v Karlíně.
kostel sv. Cyrila a Metoděje
z okna Jazykové školy Elvis
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Ať už se vydáte do Karlína na procházku, za studiem, kulturou, či
dobrým jídlem, určitě podlehnete kouzlu této městské části.

Michaela Miller
Jazyková škola Elvis

