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Bylo,	  nebylo.........	  

vyprávění	  babičky	  Hanky,	  jak	  se	  na	  Farkáně	  našim	  rodičům	  a	  prarodičům	  a	  
nám	  dříve	  narozeným	  žilo.	  

Vážení	  přítomní,	  milí	  sousedé,	  

dovolte,abych	  vás	  jménem	  OS	  Ekologická	  a	  humanitární	  služba	  občanů	  Na	  
Farkáně	  přivítala	  na	  dnešním	  setkání.	  

Jmenuji	  se	  Hana	  Krčilová,	  rozená	  Turynová	  .	  Dnes	  pro	  vás	  budu	  babička	  Hana.	  

Ve	  věku	  babičky	  jsem	  se	  rozhodla	  vyhovět	  přání	  milých	  sousedů,	  seznámit	  je	  se	  
stylem	  života	  na	  Farkáně	  a	  okolí	  (Xaveriova	  ul.,	  Malvazinky,	  Mikšovského	  a	  
Urbanova	  ul.	  ,	  část	  Radlic	  -‐	  U	  kostelíčka	  atd.)	  ve	  století	  minulém	  i	  současném.	  
Pak	  jsem	  si	  řekla,	  že	  toto	  vyprávění	  může	  zajímat	  i	  širší	  veřejnost	  a	  tak	  se	  naše	  
Občanské	  sdružení	  rozhodlo	  uspořádat	  tuto	  přednášku,	  na	  které	  vás	  srdečně	  
vítám.	  Posluchači	  prominou,	  že	  moje	  amatérské	  vzpomínání	  bude	  trochu	  
protknuto	  nostalgií	  vzpomínek	  na	  mládí,	  ale	  tak	  už	  to	  v	  životě	  bývá.	  	  

Dovolte	  proto,	  abych	  vás	  seznámila	  s	  dřívějším	  životem	  v	  místech,	  kde	  žijete,	  
kde	  vychováváte	  své	  děti,	  vnoučata	  a	  pravnoučata,	  kam	  chodíte	  na	  procházku,	  
na	  návštěvu,	  kde	  prožíváte	  své	  radosti	  i	  starosti.	  Tento	  1.	  díl	  vyprávění	  vás	  
seznámí	  s	  některými	  dřívějšími	  obyvateli,	  s	  jejich	  profesemi	  a	  dozvíte	  se	  různé	  
zajímavosti.	  V	  díle	  druhém	  pak	  budeme	  hovořit	  o	  historii	  Farkáně,	  stavebním	  
rozvoji	  v	  naší	  lokalitě	  a	  řekneme	  vám,	  odkud	  vzaly	  název	  naše	  ulice	  a	  Farkáň	  
samotný.	  

Dovoluji	  si	  upozornit,	  že	  Farkáň	  jako	  takový	  leží	  na	  rozhraní	  několika	  
katastrálních	  území.	  Farkáň	  je	  katastrální	  území	  Radlice.	  Přes	  ulici	  Peroutkovu	  
(ul.Mikšovského,	  Urbanova,	  Trachtova	  atd.)	  je	  již	  	  katastrální	  území	  Košíře.	  U	  
hotelu	  Albion	  začíná	  již	  katastrální	  území	  Jinonice	  a	  katastrální	  území	  Smíchov	  
začíná	  za	  zdejší	  modlitebnou	  církve	  Adventistů.	  

Vážení	  a	  milí	  posluchači,	  dříve	  než	  začneme	  naše	  vyprávění,	  dovoluji	  si	  sdělit,	  že	  
všechny	  informace	  mají	  za	  úkol	  dobro	  věci	  a	  že	  jsou	  vlastně	  součástí	  historie	  
.Jistě	  se	  nikdo	  nebude	  zlobit,	  když	  uslyší	  jméno	  svoje	  anebo	  jméno	  svých	  
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bližních.	  Ostatně,	  téměř	  se	  všemi	  farkáňskými	  obyvateli	  jsem	  zvěřejnění	  
konzultovala.	  

Považuji	  toto	  vyprávění	  za	  svoji	  inventuru	  paměti	  a	  základ	  jakési	  „Farkáňské	  
kroniky“.	  Možná,	  že	  v	  tom	  někdy	  bude	  pokračovat	  někdo	  mladší.	  

Nuže	  tedy,	  teď	  se	  pohodlně	  usaďte	  a	  poslouchejte...vyprávění	  začíná	  !!	  

	  

Začneme	  výčtem	  slavných	  a	  známých	  lidí,	  kteří	  na	  Farkáně	  a	  okolí	  bydleli:	  

Antonín	  Puč	  –	  fotbalista	  –	  bydlel	  na	  Farkáně	  -‐	  dům	  č.127/6(náměstí),	  hráč	  
Slavie	  Praha,	  člen	  Klubu	  ligových	  kanonýrů,	  kde	  se	  objevuje	  na	  předním	  místě.	  
Především	  je	  znám	  jako	  střelec	  branky	  ve	  finále	  MS	  v	  Itálii	  v	  roce	  1934.	  Jeho	  
velkou	  zálibou	  bylo	  rybaření.	  Pan	  Puč	  se	  narodil	  v	  Jinonicích.	  

Miloš	  Nedbal	  –	  herec	  a	  pedagog,	  bydlel	  ve	  stáří	  v	  ul.	  Od	  Vysoké	  –	  nové	  domy.	  
K	  této	  osobě	  netřeba	  žádného	  komentáře.	  Herec,	  který	  zůstal	  v	  naší	  paměti	  
plejádou	  svých	  rolí.	  

Michal	  a	  Vladimír	  Dlouhých	  –	  herci	  –	  Na	  Farkáně	  III	  –	  domy	  Motorletu	  pod	  
restaurací	  Na	  Farkáně.	  

Viktor	  Malcev	  a	  Olga	  Skálová	  –	  baletní	  mistři	  –	  roh	  ul.	  Mikšovského	  naproti	  

MŠ	  Peroutkova	  

Antonín	  Šaroch	  –	  motocyklový	  závodník	  (sajdkáry),	  Na	  Farkáně	  III	  –	  dům	  u	  
autobusu	  směr	  Smíchov.	  Jeho	  garáž	  byla	  plná	  věnců	  za	  vítězství	  a	  tajemstvím	  
pro	  děti.	  Pan	  Šaroch	  byl	  autolakýrník	  a	  pracoval	  pro	  Barrandovské	  ateliéry.	  Před	  
jeho	  domem	  mnohdy	  stála	  roztodivná	  vozidla,	  připravená	  pro	  natáčení.	  

Luboš	  Kettner	  –	  volejbalový	  rozhodčí,	  účastník	  olympiády	  v	  Tokiu.	  Bydlel	  
s	  rodinou	  Na	  Farkáně	  III.	  

Bohumil	  Kormunda	  –	  italský	  legionář	  –	  Na	  Farkáně	  I.	  Tato	  postava	  vešla	  do	  
našeho	  vědomí	  především	  tím,	  že	  ve	  dnech	  státních	  svátků	  anebo	  pohřbu	  
bratrů	  ve	  zbrani,	  oblékal	  pan	  Kormunda	  svoji	  legionářskou	  uniformu	  a	  v	  ten	  
okamžik	  se	  z	  našeho	  souseda	  výšky	  slabých	  160cm	  stával	  hrdina.	  
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Jiří	  Šlitr	  –	  hudebník,	  výtvarník,	  herec,	  zakladatel	  Divadla	  Semafor	  –ul.	  	  

U	  Mrázovky	  

Václav	  Plicka	  –	  známý	  fotograf	  –	  ul.	  U	  Mrázovky	  

Antonín	  Novotný	  -‐	  prezident	  –	  jako	  prezident	  bydlel	  v	  ul.U	  Mrázovky	  (bývalá	  
Preissova	  vila).	  Na	  odpočinku	  bydlel	  v	  ul.	  Na	  Loužku.	  Vilu	  vlastní	  nyní	  rodina	  
bývalého	  min.	  zdravotnictví	  Prokopce.	  

	  

Známé	  a	  zajímavé	  postavy	  zde	  žijící	  a	  nebo	  narozené:	  

Ivan	  Chramosil	  –	  dlouholetý	  vrchní	  sládek	  pivovaru	  U	  Fleků.	  Člen	  našeho	  OS.	  
Bydlí	  Na	  Farkáně	  I.	  

Jan	  Macháček	  –	  signatář	  Charty	  77,	  novinář	  časopisu	  Respekt	  a	  Hospodářských	  
novin,	  ekonomický	  komentátor,	  v	  roce	  2009	  obdržel	  cenu	  F.	  Peroutky,	  
dlouholetý	  kytarista	  skupiny	  Garáž	  a	  lektor	  New	  York	  University	  of	  Prague.	  
Narodil	  se	  Na	  Farkáně	  I.	  Sestra	  Ing.	  M.	  Moravcová	  členka	  našeho	  sdružení.	  

Prof.RNDr.Václav	  Pačes	  DrSc	  –	  významný	  biochemik,	  jeho	  vědecká	  skupina	  
patřila	  mezi	  první,	  které	  přečetly	  úplnou	  dědičnou	  informaci	  nějakého	  
organizmu.	  Vědec	  světového	  formátu,	  který	  působil	  na	  zahraničních	  
universitách.	  V	  letech	  2005	  –	  2009	  byl	  předsedou	  Akademie	  věd.	  Od	  roku	  2010	  
je	  předsedou	  Učené	  společnosti	  ČR.	  Bydlí	  v	  Černochově	  ul.	  

Doc.Milan	  Vácha,	  akademický	  sochař	  –	  studoval	  na	  AVU	  u	  profesorů	  
Makovského	  a	  Lidického.	  Zabývá	  se	  restaurátorskými	  pracemi,	  tvorbou	  
kamenných	  plastik	  pro	  veřejný	  prostor	  a	  prací	  s	  dřevem.	  Narodil	  se	  Na	  Vysoké	  I.	  

Milan	  Vejšický	  –	  motocyklový	  závodník	  Dukly	  Praha	  a	  člen	  reprezentace.	  Nyní	  
majitel	  firmy	  na	  odvoz	  suti	  a	  odpadu.	  Bydlí	  na	  náměstí	  Na	  Farkáně.	  

Aňa	  	  Geislerová	  –	  herečka	  –	  žije	  v	  Xaveriově	  ul.	  

Eva	  Čížková	  	  -‐	  herečka	  (	  z	  poslední	  doby	  film	  Kameňák),	  bydlí	  v	  Jenišovské	  ul.	  

Hana	  	  Sitnianská-‐Mičechová	  –moderní	  gymnastka.	  Dá	  se	  říci,	  že	  paní	  Sitnianská	  
průkopnicí	  tohoto	  sportu	  v	  republice.	  První	  mistrovství	  světa	  bylo	  v	  roce	  1963	  a	  
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a	  ona	  se	  stala	  mistryní	  světa	  již	  v	  roce	  1965.	  Mistrovství	  světa	  v	  roce	  1965	  –	  
zlatá	  medaile	  víceboj,	  bronzová	  medaile	  sestava	  bez	  náčiní.	  Mistrovství	  světa	  
1967	  –	  bronzová	  medaile	  cvičení	  se	  švihadlem	  a	  mistrovství	  světa	  v	  roce	  1969	  –	  
bronzová	  medaile	  za	  sestavu	  s	  míčem.	  Bydlí	  v	  Jenišovské	  ulici.	  

David	  Šťáhlavský	  –	  novinář,	  zpravodaj	  Čs	  .rozhlasu	  v	  Rusku,	  Číně	  a	  Německu	  
žije	  v	  Xaveriově	  ul.	  

Oldřich	  Dudek	  –	  humorista	  a	  kreslíř	  -‐	  narozen	  v	  Xaveriově	  ul.	  

Martin	  	  Dudek	  –	  redaktor	  časopisu	  Pražská	  Pětka	  –	  narozen	  v	  ul.	  
Liebknechtova(nyní	  Peroutkova)	  

Luděk	  Sobota	  –	  herec	  -‐	  žije	  v	  Xaveriově	  ul.	  

Jiří	  František	  Potužník	  –	  novinář,	  zpravodaj	  ČT	  v	  Bruselu	  -‐	  narozen	  
v	  ul.Xaveriova.	  Má	  vést	  českou	  účast	  na	  Expo	  2015	  v	  Miláně.	  Jeho	  otec	  narozen	  
na	  Farkáně	  I.	  Jeho	  prababička	  byla	  místní	  porodní	  asistentka.	  

Vilém	  Mandlík	  –náš	  vynikající	  sprintér,	  účastník	  olympiády	  a	  otec	  tenistky	  Hany	  
Mandlíkové	  se	  narodil	  ve	  starých	  Radlicích.	  Je	  zajímavostí,	  že	  hrál	  úspěšně	  i	  
fotbal	  za	  Duklu	  Praha	  

	  

Zmíním	  se	  o	  hudebnících	  a	  učitelích,	  kteří	  zde	  bydleli	  nebo	  dosud	  bydlí:	  

Hudebníci:	  

rodina	  Rabochova	  –	  pí.	  Rabochová	  zpěv,	  členka	  opery	  ND,	  p.	  Raboch-‐housle	  a	  
zpěv,	  člen	  orchestru	  Čs.rozhlasu,	  syn	  L.	  Raboch-‐housle,	  člen	  orchestru	  ND.	  
Dcera	  pí.	  Zuzana	  Rabochová-‐Mikulková	  –	  zpěv	  (členka	  našeho	  o.s.)	  -‐	  žije	  v	  rod.	  
domě	  Na	  Farkáně	  I.	  Dovoluji	  si	  přidat	  osobní	  vzpomínku.	  Paní	  Rabochová	  
zkoušela	  v	  letních	  dnech	  při	  otevřeném	  okně,	  a	  tak	  jsme	  poslouchali	  povinná	  
pěvecká	  cvičení	  i	  operní	  árie.	  

Václav	  Hraběta	  –	  člen	  opery	  ND	  (vnuk	  pan	  Beneš	  člena	  našeho	  o.s.).	  Žil	  
v	  Xaveriově	  ul.	  
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Učitelé	  –	  resp.učitelky:	  

pí.	  Šebestíková	  –	  učitelka	  hudební	  výchovy	  -‐	  žila	  Na	  Farkáně	  III.	  

Bohumila	  Kutílková	  –	  učitelka	  matematiky	  a	  kreslení	  (dcera	  MUDr.Kutílková	  
členky	  našeho	  o.s.)	  -‐	  Na	  Farkáně	  III.	  

Věra	  Krupičková	  –	  učitelka	  přírodopisu	  (syn	  Ing.Krupička	  člen	  našeho	  o.s.),	  
rodinný	  dům	  náměstí	  Na	  Farkáně.	  Její	  krásná	  zahrádka	  potěšuje	  kolemjdoucí	  od	  
jara	  do	  podzimu.	  

	  

	  

Nyní	  se	  zaměřím	  na	  oblast	  zásobování	  a	  to	  opravdu	  bude	  znít	  jako	  pohádka,	  
co	  jsme	  tady	  měli	  obchodů	  a	  služeb:	  

Řeznictví	  Šindelář	  –	  založeno	  v	  roce	  1939,	  majitel	  pan	  Šindelář	  Josef	  s	  rodinou.	  
Nyní	  Masna	  Koubek	  Jiří	  (celá	  rodina	  členy	  našeho	  o.s.)	  –	  náměstí	  Na	  Farkáně.	  
Pan	  Koubek	  je	  vnuk	  pana	  Šindeláře	  a	  jeho	  firma	  je	  jediná	  zachovalá	  rodinná	  
firma	  na	  Farkáně.	  Zde	  si	  dovoluji	  sdělit,	  že	  v	  době,	  kdy	  obchod	  nebyl	  
provozován,	  zásobovala	  Farkáň	  pojízdná	  prodejna	  Masna.	  Každý	  pátek	  
přijížděla	  na	  náměstí	  a	  ukázněná	  fronta	  většinou	  občanek-‐matek	  a	  babiček,	  
očekávala	  příjezd	  celkem	  dobře	  zásobené	  prodejny.	  Napsal-‐li	  Neruda	  Večerní	  
šplechty,	  pak	  si	  dovolím	  říci	  slovy	  básníka,	  že	  ve	  frontě	  se	  provozovaly	  Masové	  
šplechty.	  Po	  postavení	  samoobsluhy	  byl	  zde	  krátkou	  dobu	  i	  úsek	  masa	  Jinak	  
byla	  prodejna	  Maso	  Na	  Vinici	  a	  Na	  Santošce.	  Jednu	  dobu	  byla	  i	  masna	  
v	  ul.Liebknechtova	  (naproti	  bývalé	  hasičárny),	  kterou	  provozoval	  právě	  
pan.Šindelář.	  

Mlékárna	  	  -‐	  Hozmanovi	  	  –	  náměstí	  Na	  Farkáně	  ,	  nyní	  autoopravna.	  

Konzum	  –	  náměstí	  Na	  Farkáně	  (dům	  Jiřičkovi)	  č.127/6,	  nyní	  Kadeřnictví.	  

Zelenina	  –	  náměstí	  Na	  Farkáně	  (dům	  Krupičkovi)	  č.128	  –	  zrušeno.	  

Prodej	  galanterie,	  školních	  potřeb,	  noviny	  –	  náměstí	  Na	  Farkáně	  (dům	  
Krupičkovi).Obchod	  provozovali	  manželé	  Brabcovi	  (prarodiče	  Ing.Polákové-‐	  
členky	  našeho	  o.s	  spolu	  s	  rodinou)	  -‐	  zrušeno.	  
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Mandl	  –	  náměstí	  Na	  Farkáně	  (dům	  Krupičkovi)	  –	  provozovatelé	  manželé	  
Brabcovi,	  později	  pí.Vejšická.	  Pí.Vejšická	  bydlí	  na	  náměstí	  Na	  Farkáně	  a	  ve	  svém	  
věku	  je	  stále	  kolportérkou	  novin	  Metro,	  které	  každé	  ráno	  již	  léta	  přiváží	  ze	  
Smíchova	  a	  dává	  je	  k	  dispozici	  nám,	  občanům	  Farkáně.	  Patří	  jí	  za	  to	  velký	  dík.	  	  

Prodejna	  potravin	  –	  Na	  Vysoké	  I.č.218/18(Bodlákovi)	  a	  v	  ul.Mikšovského	  (roh	  
ul.Mikšovského	  a	  Urbanova,	  naproti	  školce)	  –	  všechny	  provozovny	  zrušeny.	  

Prodejna	  potravin	  (koloniál)	  –	  Kopecký-‐	  Na	  Farkáně	  II.	  a	  Smetanovi	  –	  Na	  
Farkáně	  III/Od	  Vysoké	  –	  zrušeno.	  

Věřte,	  že	  když	  nebyl	  chléb	  v	  sobotu	  v	  poledne	  v	  jedné	  prodejně,	  oběhly	  jsme	  
my	  děti	  ostatní	  obchody	  a	  téměř	  vždy	  jsme	  ho	  domů	  přinesly.	  

Prodejna	  potravin	  –	  Chábovi.	  Rodina	  Chábova	  otevřela	  po	  roce	  1989	  v	  garáži	  
obchod	  s	  potravinami	  a	  moc	  pomohla	  při	  zásobování	  našeho	  okolí	  –	  uzavřeno.	  	  

Prodejna	  Tabák	  a	  noviny	  –	  do	  poloviny	  50.	  let	  stávala	  na	  rohu	  ulice	  Na	  Farkáně	  
III	  (Peroutkova)	  trafika	  (	  u	  dnešní	  telefonní	  budky),	  která	  prodávala	  tabák	  a	  
noviny	  –	  zrušeno.	  

	  

A	  co	  by	  to	  bylo	  za	  čtvrť,	  kdyby	  neměla	  svoji	  hospodu(restauraci).	  

Restaurace	  Na	  Farkáně	  –	  pro	  nás	  to	  ale	  byla	  hospoda	  U	  Řeháků,	  neboť	  původní	  
provozovatelé	  byli	  manželé	  Řehákovi.	  Restauraci	  po	  roce	  1945	  provozovali	  
Brabcovi.	  Paní	  Brabcová	  byla	  dcera	  Řehákových.	  K	  „	  Řehákům“	  nebyl	  problém	  
jít	  pro	  pivo	  nebo	  limonádu	  i	  mimo	  pracovní	  dobu.	  Přes	  jejich	  předsíň	  nás	  vzali	  
do	  výčepu	  a	  splnili	  přání	  našich	  tatínků	  a	  dědečků	  .Tato	  restaurace	  rovněž	  plnila	  
velmi	  důležitou	  funkci	  ,a	  to	  funkci	  společenskou.	  Pořádala	  se	  zde	  filmová	  
představení	  pro	  děti,	  dětské	  karnevaly	  a	  různé	  společenské	  akce	  pro	  občany.	  
Takový	  prostor	  bohužel	  léta	  postrádáme!!	  

Hospoda	  U	  Šlajzů	  	  (po	  2.	  Světové	  válce	  se	  jmenovala	  Za	  větrem)	  –	  hospoda	  je	  
již	  dávno	  zrušena	  v	  rámci	  výstavby	  stanice	  metra	  a	  přestavby	  starých	  Radlic.	  Ti	  
z	  přítomných,	  kteří	  si	  tento	  „kulturní	  stánek“	  pamatují,	  jistě	  pomalu	  zatlačí	  slzu	  
v	  oku.	  Provozovna	  byla	  známa	  jako	  jedno	  z	  míst,	  kde	  se	  scházeli	  členové	  
smíchovské	  Obce	  baráčníků	  Petr	  Guth,	  která	  byla	  založena	  v	  roce	  1893.	  V	  neděli	  



7	  

	  

se	  zde	  pořádali	  taneční	  zábavy	  a	  bývalo	  tam	  opravdu	  veselo.	  My	  z	  Farkáně	  jsme	  
seděli	  na	  stráni	  u	  hřbitova	  a	  poslouchali	  jsme	  hudbu,která	  se	  linula	  okolím.	  Jako	  
Farkáň	  se	  můžeme	  pochlubit	  tím,	  že	  Na	  Farkáně	  I	  bydlel	  rychtář	  Obce	  baráčníků	  
pan	  Václav	  Šimek.	  Na	  fotografii	  členů	  obce	  baráčnické	  v	  civilu,	  kterou	  máme	  
k	  dispozici,	  je	  i	  syn	  jmenovaného	  pana	  Václava	  Šimka,	  pan	  Josef	  Šimek,	  kterého	  
vám	  později	  představíme	  jako	  hasiče.	  A	  protože	  tady	  rodiny	  skutečně	  žijí	  	  někdy	  
již	  ve	  třetí	  a	  čtvrté	  generaci,	  rodina	  Šimkova	  zde	  žije	  dokonce	  v	  generaci	  páté.	  
Všichni	  jsou	  členy	  našeho	  OS.	  

Zahradnictví	  a	  zelinářství	  	  

Schwertner	  –	  U	  Slévárny,	  Radlice,	  vedle	  bývalých	  opraven	  MV-‐	  zrušeno.	  

Zoubek	  –	  Jinonická	  ul.,	  pod	  Farkáněm,	  dosud	  v	  provozu.	  

Horákovi	  –	  Radlice	  U	  Kostelíčka,	  zahradnictví,	  kadeřnictví,	  pohřební	  služba-‐	  
zrušeno.	  

	  

Souhrn	  obchodů	  v	  ul.Peroutkova	  (	  dříve	  Liebknechtova):	  

	  

Potraviny	  –	  u	  spojnice	  s	  ulicí	  K	  	  Popelce,	  dnes	  Sklenářství.	  

Mlékárna	  	  -‐	  u	  stanice	  autobusu	  Malvazinky,	  dnes	  Čalounictví.	  

Masna	  –	  u	  stanice	  autobusu	  Malvazinky	  (Šestákovi),	  stále	  funkční.	  

Později	  v	  Peroutkově	  (Liebknechtově	  ul.)	  postavena	  prodejna	  nám	  dobře	  
známá	  Vesna(	  dnes	  Albert).	  V	  areálu	  budovy,	  kde	  je	  tato	  prodejna	  byla	  i	  
místnost	  pro	  příležitostné	  výstavy	  .	  Jednu	  dobu	  zde	  byla	  i	  svatební	  síň	  –	  vchod	  
z	  ulice	  Na	  Cihlářce.	  

Restaurace	  –	  Na	  Vinici,	  doposud	  

	  

Souhrn	  obchodů	  v	  ul.Xaveriova:	  
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Potraviny	  -‐	  v	  místě,	  kde	  se	  kříží	  ul.	  Xaveriova	  s	  ul.	  U	  Smíchovského	  hřbitova	  byly	  
dva	  obchody.	  Prodejna	  	  Tomi	  a	  Potraviny	  u	  Helenky	  (	  zde	  prodával	  herec	  Milan	  
Šimáček,	  známý	  hlavní	  dětskou	  rolí	  v	  seriálu	  My	  všichni	  školou	  povinní).	  Dnes	  je	  
zde	  místo	  prodejny	  TOMI	  prodejna	  Farmářka.	  Ještě	  před	  otevřením	  prodejny	  
TOMI	  zde	  byla	  prodejna	  Zelenina.	  Další	  obchod	  byl	  téměř	  na	  konci	  ul.Xaveriova	  
u	  nemocnice	  Malvazinka.	  

Mlékárna	  –	  v	  domě	  vedle	  potravin.	  	  

Masna	  –	  nyní	  je	  zde	  cukrárna	  Snídejte	  šampaňské.	  

	  

Souhrn	  obchodů	  a	  služeb	  v	  ul.U	  Smíchovského	  hřbitova:	  

Cukrárna	  –	  Novákovi	  (restaurovaný	  dům	  nad	  bývalým	  květinářstvím).	  

Restaurace	  –	  U	  pavilonku	  -‐	  proti	  vodárně(	  dnes	  je	  tam	  nový	  rod.dům).	  

Knihovna	  –	  po	  zrušení	  restaurace	  byla	  v	  této	  budově	  pobočka	  Městské	  lidové	  
knihovny.	  

Sběrna	  –	  ve	  dvoře	  budovy	  restaurace,	  resp.knihovny,	  posléze	  zřízena	  sběrna	  
surovin.	  

	  	  

	  

Přehled	  profesí,	  kterými	  se	  živili	  obyvatelé	  Farkáně	  profesně,	  nebo	  byli	  a	  jsou	  
v	  oboru	  odborníky:	  

Truhláři	  

Farkáň	  I	  –	  p.Kolínský,	  Hadáček,	  Prokop,	  Turyna	  .Dovolujeme	  si	  vám	  představit	  
z	  této	  trojice	  osobu	  pana	  Josefa	  Turyny,	  kterého	  si	  ještě	  někteří	  pamatují.	  Pan	  
Turyna	  byl	  člen	  DTJ	  Smíchov	  a	  brankář	  mužstva	  české	  házené.	  

Byl	  zručný	  truhlář	  i	  umělecký	  a	  tak	  vám	  představujeme	  cenu,	  kterou	  vytvořil	  
pro	  turnaj,	  který	  se	  konal	  u	  příležitosti	  10.	  výročí	  založení	  míčového	  odboru	  DTJ	  
Smíchov.	  
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Farkáň	  II-‐	  p.Kurz,	  p.Smetana	  	  

Peroutkova	  (Liebknechtova	  ul.)	  –	  p.Toman	  –	  vedle	  Finančního	  úřadu	  

náměstí	  Na	  Farkáně	  –	  p.Krupička	  

	  

Kadeřnictví,holičství	  

Farkáň	  I	  -‐	  p.Ebenoch	  (Eben)	  –	  dům	  č.148/8	  

Farkáň	  II	  –	  pí.Kubová	  Ela	  –	  dům	  č.203/11	  

Radlice	  –	  U	  Kostelíčka	  –	  pí.Horáková	  –	  dům	  neexistuje	  

	  

Policisté	  

Farkáň	  -‐	  pánové	  Peterka	  a	  Štefan	  

Radlice	  –	  pan	  Vodička	  

Pánové	  Peterka	  a	  Vodička	  fungovali	  v	  našem	  bydlišti	  jako	  skutečná	  „	  Malá	  ruka	  
zákona“.	  S	  delikventy	  si	  často	  „	  kauzu“	  vyřídili	  osobně	  a	  nebo	  navštívili	  rodinu.	  
Někdy	  měli	  i	  možnost	  zasahovat	  při	  potyčkách	  Farkáňáků	  s	  Radličáky,	  které	  se	  
odbývaly	  v	  tzv.	  Fričce	  (stráně	  nad	  Radlicemi	  a	  Farkáněm).	  Název	  podle	  Fričova	  
statku,	  který	  stál	  na	  konci	  cesty	  z	  Farkáně	  do	  Radlic	  a	  byl	  zasažen	  při	  
bombardování	  v	  únoru	  1945.	  

	  

Hasič	  

p.	  Josef	  Šimek	  –	  dům	  Na	  Farkáně	  I.	  Otec,	  dědeček	  a	  pradědeček	  členů	  našeho	  
OS	  (pí.Janoušková,	  Šťasťná	  a	  Vyskočilovi).	  Pracoval	  ve	  staré	  Hasičské	  (požární	  )	  
stanici	  v	  ul.Peroutkova	  (Liebknechtova).	  Stanice	  zbourána	  .	  

Pan	  Šimek	  v	  našem	  bydlišti	  organizoval	  	  „žňové	  hlídky“	  v	  době	  žní.Železniční	  
trať	  (Buštěhradská	  dráha	  a	  Pražský	  semering)	  byla	  obsluhována	  parními	  
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lokomotivami	  a	  v	  době	  žní	  a	  sucha	  docházelo	  k	  požáru	  od	  jisker	  vlaku.	  Jinak	  byl	  
zručný	  instalatér	  a	  vždy	  rád	  poskytl	  pomoc	  sousedům.	  

	  

Lékaři	  

MUDr.Součková	  –	  praktická	  lékařka,	  matka	  MUDr.Procházkové	  (statek	  
Bulovka).	  Ordinace	  byla	  v	  ul.Liebknechtova(Peroutkova),	  ve	  vile	  naproti	  	  staré	  
hasičárny.	  MUDr.Procházková	  byla	  praktickou	  lékařkou	  v	  Jinonicích.	  

MUDr.M.Moderová	  –	  primářka	  Urologické	  kliniky.	  Na	  odpočinku	  měla	  ordinaci	  
praktické	  lékařky	  v	  domě	  ul.	  Od	  Vysoké	  .	  

MUDr.Hráský	  –	  praktický	  lékař	  v	  Lysé	  nad	  Labem.	  

	  

Švadlena	  a	  krejčí	  

pí.M.Hronová	  –švadlena	  –Na	  Farkáně	  I	  

p.P.Mrázek,	  K.Smetana	  s	  manželkou	  –	  krejčí	  –	  Na	  Farkáně	  I	  

	  

Kožešník	  –	  p.Máca	  –	  Na	  Vysoké	  II	  

	  

Uhelné	  sklady	  

Provozovna	  Na	  Farkáně	  I	  –	  p.Hájek	  

	  

Kominík	  -‐	  	  řemeslo	  provozovali	  otec	  a	  syn	  Rumpichovi	  –	  Na	  Vysoké	  II	  

	  

Instalatér	  

p.	  Jaroslav	  Strnad	  –	  soused	  z	  ul.	  Na	  Vysoké	  I,	  celá	  léta	  nám	  ochotně	  slouží	  při	  
našich	  domácích	  nehodách	  vodovodních	  zařízení	  
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Švec	  

p.Stýblo	  –	  Na	  Farkáně	  II.	  Pan	  Stýblo	  měl	  chatku	  na	  zvýšeném	  pozemku	  (	  roh	  
ul.Od	  Vysoké),	  kde	  pěstoval	  holuby.	  Nyní	  zde	  stojí	  rodinné	  domy.	  

	  

Služby:	  

	  

Pošta	  –	  poštovní	  úřad	  se	  nacházel	  na	  Smíchově	  (hl.pošta	  Prahy	  5),	  dále	  
Zatlanka	  a	  Jinonice.	  Všechny	  provozovny	  jsou	  doposud	  v	  činnosti.	  Bohužel	  i	  
Zatlanka,	  která	  je	  značně	  předimenzovaná	  a	  zastaralá.	  Pošta	  Jinonice	  –	  po	  
ukončení	  linky	  137	  u	  Waltrovky,	  byla	  pošta	  odříznuta	  od	  zákazníků,	  respektivě	  
zákazníci	  od	  pošty.	  Dnes	  se	  stav	  trochu	  zlepšil	  v	  tom,	  že	  některé	  autobusy	  jezdí	  
až	  do	  Stodůlek	  a	  staví	  u	  pošty	  v	  Jinonicích.	  

Dovolím	  si	  vzpomínku	  vskutku	  pohádkovou.	  V	  naší	  čtvrti	  jezdil	  poštovní	  úředník	  
pan	  Holan	  s	  balíkovou	  poštou.	  A	  jaký	  používal	  dopravní	  prostředek?	  Poštovní	  
vůz	  s	  koněm.	  Pro	  nás	  děti	  to	  byla	  radost	  a	  zvláště	  pro	  pány	  kluky,	  kteří	  za	  jízdy	  
naskakovali	  na	  stupátko	  vozu	  a	  vozili	  se	  domů	  ze	  školy	  na	  Santošce	  (my	  jsme	  
totiž	  chodily	  do	  školy	  a	  ze	  školy	  pěšky).	  Pošťákem	  byl	  pan	  Bartůněk,	  člověk	  
humorný	  a	  nás	  děti	  zdravil	  pozdravem	  „	  Ahoj	  anděli,	  kam	  půjdem	  v	  neděli“.	  

	  

Školství	  

Když	  už	  jsem	  zmínila	  zde	  žijící	  učitele,	  pak	  si	  tedy	  řekneme,	  jaké	  vzdělávací	  
ústavy	  navštěvovaly	  děti	  a	  studenti	  z	  našeho	  bydliště.	  

ZŠ	  –	  Santoška	  I.(	  u	  parku)	  a	  Santoška	  II.(u	  pošty	  Zatlanka),	  Na	  Farkáně	  I	  -‐	  1.a	  2.	  
třída	  (pavilon),	  Jinonice,	  Radlice,	  Duškova	  ul.	  a	  Na	  Pláni(pavilon).	  Po	  nástupu	  
silných	  ročníků	  do	  školy	  (od	  ročníku	  1972)	  byla	  škola	  na	  Santošce	  přeplněna	  a	  
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některé	  děti	  přešly	  do	  Jinonic.	  Dopravu	  dětí	  do	  Jinonic	  zajišťoval	  jeden	  školní	  
ranní	  autobus.	  

Všeobecné	  střední	  školy	  –	  11.	  a	  12.stř.	  škola	  na	  Santošce	  1	  a	  Belojanisova	  
ul.(dnes	  Drtinova),	  později	  na	  Zatlance	  a	  Nad	  Kavalírkou	  –	  nyní	  gymnazia.	  

Školky	  -‐	  	  zpočátku	  zde	  byla	  v	  oblasti	  školek	  špatná	  situace	  (tedy	  ještě	  horší	  než	  
dnes).	  Fungovala	  školka	  v	  parku	  Santoška	  ,	  v	  Jinonicích	  a	  na	  Laurové.	  Jinak	  jsme	  
děti	  vozili	  daleko	  mimo	  bydliště,	  což	  bohužel	  odpovídalo	  celostátní	  situaci.	  
Situace	  se	  značně	  zlepšila	  v	  době,	  kdy	  Motorlet	  postavil	  školku	  v	  Liebknechtově	  
(Peroutkově	  ulici).	  

Jesle	  –	  dostupné	  v	  Jinonicích	  a	  na	  Radlické.	  

Na	  blok	  školství	  musí	  zákonitě	  navazovat	  blok	  doprava.	  	  

	  

Doprava	  

Trolejbusy	  -‐	  do	  našeho	  bydliště	  jezdily	  dříve	  trolejbusy.	  Do	  dnešního	  dne	  
probíhají	  spory,	  zda	  nebylo	  dobré	  tuto	  dopravu	  ve	  městě	  zachovat.	  Je	  pravda,	  
že	  provoz	  trolejbusů	  byl	  tichý.	  Zimní	  období	  však	  bylo	  mnohdy	  velmi	  složité.	  Při	  
velkém	  množství	  sněhu	  nemohly	  trolejbusy	  vyjet	  kopec	  ze	  Smíchova.	  

Linka	  č.52	  –	  jezdila	  na	  trase	  Václavské	  náměstí	  –	  Jinonice,	  sokolovna.	  

Linka	  č.60	  –	  jezdila	  na	  trase	  Průběžná	  –	  Motorlet.	  

Linka	  č.53	  –	  noční	  linka.	  

Trolejbusy	  byly	  v	  roce	  1969	  nahrazeny	  autobusy.	  

	  

Autobusy	  –	  provoz	  trolejbusů	  nahradil	  provoz	  autobusů.	  Zpočátku	  ani	  
obslužnost	  naší	  lokality	  autobusy	  nebyla	  bez	  technických	  obtíží	  vzhledem	  
k	  vysokému	  stoupání	  od	  Václavky	  na	  Malvazinky.	  Nyní	  se	  užívá	  nových	  typů	  
autobusů,	  které	  působí	  esteticky	  a	  mají	  vhodný	  vstup	  pro	  starší	  osoby.	  Jinak	  
jejich	  praktičnost	  nechám	  na	  uvážení	  každého	  z	  vás.	  
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Linka	  č.128	  -‐	  trasa	  Průběžná	  –	  Jinonice,	  linka	  zrušena	  v	  roce	  1988.	  

Linka	  č.137	  –	  stále	  v	  provozu,	  trať	  Knížecí	  -‐	  U	  Waltrovky	  –	  některé	  linky	  jezdí	  až	  
do	  Stodůlek.	  

Tramvaj	  a	  metro	  –	  je	  možná	  divné	  hovořit	  ve	  výčtu	  dopravních	  prostředků	  o	  
těchto	  dopravních	  prostředcích	  v	  našem	  bydlišti.	  Jsme	  však	  katastrální	  území	  
Radlice	  a	  tak	  musíte	  připomenout,	  že	  právě	  Radlice	  byly	  obsluhovány	  
tramvajovou	  dopravou	  od	  roku	  1927	  s	  nástupech	  u	  školy	  v	  Radlicích	  a	  nebo	  u	  
některých	  linek	  později	  na	  Laurové.	  Byly	  to	  linky	  č.18	  ,16,15,14	  a	  6	  –	  s	  konečnou	  
v	  Podbabě,	  Holešovicích,	  Vápence,	  Výstavišti,	  Kobylisích,	  Střelničné	  a	  Spojovací	  
v	  různých	  časových	  obdobích	  a	  s	  různými	  přestávkami.	  Nyní	  je	  v	  provozu	  linka	  
č.7	  na	  trase	  Radlice	  –	  Černokostelecká.	  

Vybudováním	  trasy	  metra	  B	  Zličín	  –Černý	  Most	  vznikla	  v	  Radlicích	  stanice	  
Radlická,	  která	  je	  bohužel	  z	  naší	  lokality	  dostupná	  pouze	  pěšky	  	  

Historie	  dopravy	  v	  naší	  oblasti	  je	  tak	  zajímavá,	  že	  by	  jistě	  stála	  za	  samostatnou	  
přednášku.	  Jako	  dnešní	  raritku	  si	  dovolím	  uvést,	  že	  od	  roku	  1913	  do	  roku	  1938	  
vedla	  na	  Santošku	  tramvajová	  trať	  obsluhovaná	  linkami	  6,	  13,	  14	  a	  16.	  Trasy	  
linek	  vedly	  do	  Libně,	  na	  Olšanské	  hřbitovy,	  do	  Holešovic	  a	  na	  Plzeňskou.	  

	  

Zdravotní	  péče	  

Dříve	  byla	  zdravotní	  péče	  soustředěna	  do	  zdravotního	  střediska	  Na	  Václavce.	  
Byla	  zde	  ordinace	  praktických	  lékařů	  i	  zubaře	  pro	  dospělé.	  Současně	  zde	  byla	  i	  
lékárna.	  Odborní	  lékaři	  ordinovali	  jako	  dnes	  v	  Kartouzské	  ul.	  Po	  privatizaci	  
objektu	  na	  Václavce	  byly	  ordinace	  praktických	  lékařů	  umístěny	  do	  ul.Bieblova	  
(nejdéle	  sloužícím	  lékařem	  pro	  náš	  obvod	  byl	  MUDr.J.Fiala).	  

Dětská	  zdravotní	  péče	  –	  dětské	  středisko	  se	  nacházelo	  v	  Radlické	  ulici	  (dnes	  
budova	  strany	  LEV	  21)	  a	  na	  nám.	  Jos.Machka.	  Zubní	  středisko	  pro	  děti	  bylo	  v	  ul.	  
Stroupežnická.	  

	  

Sport	  
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Cvičení	  pro	  děti	  a	  dospělé	  –	  v	  bývalém	  Sokole	  (Jinonice,Radlice,Vrázova	  ul.na	  
Smíchově,	  Plzeňská).	  Dále	  sportoviště	  DTJ	  –vedle	  dnešní	  nemocnice	  
Malvazinka.	  V	  areálu	  bylo	  i	  loutkové	  divadlo	  .	  Pro	  zajímavost	  uvádím,	  že	  
náčelnicí	  v	  Sokole	  Radlice	  (TJ	  Radlice)	  byla	  přísná	  paní	  Bonaventurová,	  matka	  
známého	  televizního	  režiséra	  Jana	  Bonaventury.	  

Tělovýchovné	  jednoty	  –	  DTJ	  Smíchov,	  Motorlet,	  Naftové	  motory.	  TJ	  Motorlet	  
měl	  výborná	  mužstva	  kopané,	  házené	  a	  volejbalu.	  

Kluziště	  –	  v	  zimě	  se	  bruslilo	  na	  hřišti	  Mrázovka.	  Později	  byl	  postaven	  Stadion	  	  
Nikolajka.	  

Je	  nutno	  připomenout,	  že	  my	  starší	  jsme	  ještě	  chodili	  bruslit	  na	  Vltavu	  do	  
smíchovského	  přístavu.	  

	  

	  

Ostatní	  zajímavosti	  z	  našeho	  bydliště	  

	  

Nejčastější	  jméno	  –	  Matys,Matisová	  a	  Smetana	  

Nejdéle	  zde	  žijící	  a	  narozený	  obyvatel	  (narodila	  se	  v	  Radlicích)	  	  	  	  –	  paní	  Hana	  
Matisová,	  žije	  zde	  80	  let.	  

Nejstarší	  občané	  –	  	  ročník	  1924	  (paní	  Květa	  Biskupová),	  ročník	  1925(paní	  Eliška	  
Šindlerová)	  

Dvojčata	  zde	  narozená	  -‐	  

bratři	  Strnadovi	  –	  ul.Na	  Vysoké	  I	  

sestry	  Kurzovy	  –Na	  Farkáně	  IV	  

bratři	  	  Čabounovi	  –	  Na	  Farkáně	  I	  

FOJA	  –	  druhé	  největší	  fotoateliéry	  v	  Praze	  –	  ústí	  ul.	  Na	  Vysoké	  II	  do	  Radlické	  ul.	  
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.	  

Musím	  ještě	  vysvětlit	  ,	  proč	  u	  většiny	  domů	  nejsou	  uváděna	  čísla.	  Nechceme	  
se	  dotknout	  osobních	  dat!	  Na	  váš	  dotaz	  vám	  tyto	  informace	  poskytneme.	  
V	  případě	  otázek	  jsme	  vám	  k	  dispozici	  na	  telefonním	  čísle:	  602525378	  
(Krčilová)	  a	  nebo	  můžete	  zanechat	  svůj	  dotaz,	  vzkaz	  	  nebo	  podnět	  v	  prodejně	  
pana	  Koubka	  (Masna	  na	  náměstí).	  	  

V	  tento	  moment	  si	  dovoluji	  požádat	  přítomné,	  kteří	  mají	  k	  dispozici	  nějaké	  
podklady	  ke	  zdejší	  lokalitě	  –	  fotografie,	  mapy,	  dokumenty	  k	  domům	  atd.o	  
jejich	  zapůjčení	  k	  oskenování.	  Rovněž	  stále	  hledáme	  další	  fotografie	  a	  
podklady	  k	  náletu	  v	  únoru	  1945.	  V	  roce	  2015	  bude	  70.výročí	  náletu	  a	  chceme	  
uspořádat	  k	  této	  příležitosti	  výstavku.	  Děkujeme	  předem.	  

V	  případě	  vašeho	  zájmu	  o	  text	  přednášky,	  doplňující	  informace	  a	  nebo	  o	  
individuelní	  procházku	  okolím,	  se	  prosím	  zapište	  do	  seznamu	  u	  vchodu	  do	  
sálu	  (nezapomeňte	  uvést	  kontakt	  na	  Vás).	  Text	  přednášky	  a	  fotografie	  můžete	  
nalézt	  na	  webových	  stránkách	  našeho	  sdružení	  www.osfarkan.cz.	  

	  

Milí	  přátelé,	  končím	  vyprávění	  	  „	  Jak	  to	  bylo	  když	  .......“	  a	  omlouvám	  se,	  
jestliže	  jsem	  na	  něco	  zapomněla	  .	  Současně	  se	  omlouvám	  těm	  z	  vás,	  kteří	  
čekali	  odbornou	  přednášku	  renomovaného	  historika	  a	  řečníka.	  Šlo	  nám	  
především	  o	  autentičnost	  vyprávění	  a	  sousedskou	  atmosfétu.	  Chtěla	  bych	  říci,	  
že	  velice	  ráda	  uvítám	  vaše	  další	  informace	  a	  náměty.	  Společnými	  silami	  se	  
zasloužíme	  o	  doplnění	  poznatků	  ze	  života	  našich	  předků	  i	  našich	  životů.	  Třeba	  
tak	  zachováme	  pro	  budoucí	  generaci	  informační	  zdroj,	  i	  když	  nebude	  
zaletován	  ve	  věži	  nějaké	  zajímavé	  stavby	  v	  našem	  okolí.	  Musíme	  si	  přát,	  aby	  
naše	  stabilizované	  okolí	  nebylo	  zatěžováno	  novými	  stavbami	  a	  hlavně	  ,	  aby	  se	  
zde	  něco	  dělo	  pro	  vylepšení	  našich	  životů.	  

Závěrem	  chci	  říci,	  že	  život	  zde	  byl	  poznamenán	  a	  snad	  ještě	  je,	  tím,	  že	  zde	  žijí	  
některé	  rodiny	  nejméně	  již	  ve	  třetí	  generaci.	  Velkou	  měrou	  k	  tomuto	  
sousedskému	  ovzduší	  jistě	  přispěla	  i	  zaměstnanost	  velké	  většiny	  obyvatel	  
v	  továrně	  Motorlet(Walter).	  Sousedský	  duch	  tu	  stále	  vládne.	  Važme	  si	  této	  
situace!	  
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A	  na	  úplný	  závěr	  si	  dovoluji	  poděkovat	  Mgr.Stanislavě	  Mickové	  za	  velkou	  
pomoc	  při	  přípravě	  této	  přednášky	  a	  zhotovení	  fotodokumentace.	  Děkujeme	  
panu	  Ing.Radku	  Petrovi	  za	  darovaný	  cenný	  soubor	  fotografií	  z	  Farkáně,	  
Smíchova	  a	  Radlic	  .	  Dík	  patří	  i	  Ing.Holovatskému	  za	  foto	  materiál	  ,	  který	  rádi	  
využijeme	  pro	  naši	  další	  přednáškovou	  činnost.	  Zvláštní	  dík	  patří	  paní	  Květě	  
Janouškové	  a	  panu	  Jiřímu	  Koubkovi	  za	  zapůjčení	  dobových	  fotografií.	  

Mgr.Micková	  zpracovala	  vycházkovou	  trasu	  po	  okolí.	  U	  vstupu	  do	  sálu	  je	  
k	  nahlédnutí	  mapka	  vycházkové	  trasy	  	  

	  

	  

Občanské	  sdružení	  

Ekologická	  a	  humanitární	  služba	  občanů	  Na	  Farkáně	  

děkuje	  za	  vaši	  pozornost	  a	  těšíme	  se	  s	  vámi	  zase	  nashledanou.	  

	  

V	  Praze	  Na	  Farkáně,	  listopad	  2013	  

	  

	  

	  

	  

	  


