Kudlanka

CO JE PÄšKNÃ‰HO U NÃ•S DOMA (JEÅ TÄš...) - I.
StÅ™eda, 14 duben 2010

Dnes, kudlanky a kudlánci, pÅ™edev&scaron;ím obrazem. A budu vám psát a ukazovat, jak to vypadá u nás doma.
Bydlíme v Praze, v HodkoviÄ•kách. Na&scaron;e mÄ›stská Ä•tvrÅ¥ byla pÅ™ipojena k Praze r. 1922. Má rozlohu 208 ha a Å¾ije
zde 3,5 tisíce obyvatel. Ale - je o ní povÄ›domost uÅ¾ dávná...
&bdquo;JiÅ¾nÄ› od Braníka jest obec HodkoviÄ•ky, kde kapitola Vy&scaron;ehradská mÄ›la ve 13. století statek s tvrzí. Ve
15. byly majetkem zádu&scaron;ním obce praÅ¾ské (&scaron;pitálu sv. BartolomÄ›je). Ve stÅ™edu obce jest malá kapliÄ•ka
sv. BartolomÄ›je. . PÅ™esto, Å¾e jest tu mnoho vil, obec udrÅ¾ela si ráz hospodáÅ™ský. Jsou tu rozsáhlé zelináÅ™ské zah
Obec jest výletním místem a letním koupali&scaron;tÄ›m PraÅ¾anÅ¯. V obci jest magistrátní úÅ™adovna, knihovna, hotel
&bdquo;U Ä•erného konÄ›&ldquo;, Beránkovy podniky hospodáÅ™ské a pod.&ldquo;, . se pí&scaron;e v knize Franty
Å½áÄ•ka a Franti&scaron;ka Stehlíka Historický a orientaÄ•ní prÅ¯vodce Prahou, kterou vydalo nakladatelství Franti&scaron;ka
Stehlíka v roce 1929. ..
Názvy na&scaron;ich ulic vÄ›rnÄ› popisují místní reálie. Ulice Pod Kopcem se skuteÄ•nÄ› nalézá pod
kopcem. StejnÄ› tak ulice Nad Lesem a Nad Údolím se nacházejí nad lesem a nad údolím. Rozsáhlost okolních holých plání
byla zvÄ›Ä•nÄ›na v názvech Na Lysinách, Pod Lysinami a Mezi Lysinami.
Ale i lesy tu rostou, vesmÄ›s dubové, jak
napovídají názvy K Dubinám, Na DubinÄ›, Nad Hájem. Dále pak tu máme ulice V LuÄ•inách, V MokÅ™inách, V náklích
(Náklo je baÅ¾inaté místo, kde klíÄ•í mladé vrby nebo místo, kde stojí stavby na kÅ¯lech. ProstÄ› baÅ¾inka.), Mezi stránÄ›mi,
Údolní, Na Dlouhé mezi, K Záti&scaron;í, V Záti&scaron;í, U Záti&scaron;í, Na VýspÄ›, Za Tratí&hellip;
Je&scaron;tÄ› pÅ™
pár lety, kdyÅ¾ jsem vy&scaron;la ráno pÅ™ed dÅ¯m a foukal vítr od jihu, vÄ›dÄ›la jsem, Å¾e v Orionce vaÅ™í Ä•okoládu. Pok
foukal vítr od severu, potom, Å¾e se v pivovaru vaÅ™í pivo.
Orionku srovnali se zemí. Pivovar je&scaron;tÄ› ne, ale pivo se
uÅ¾ nevaÅ™í a vesele chátrá. Teda smutnÄ› chátrá... MÅ¯ra od Å™eky Vltavy
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