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V dne&scaron;ních toulkách vás pozvu opÄ›t na Prahu 6 a sice do BÅ™evnova. Poprvé jsem zavítala do BÅ™evnova díky
Milene z Kudlanky, která mi doporuÄ•ila náv&scaron;tÄ›vu BÅ™evnovského klá&scaron;tera. BÄ›hem let jsem se tu
je&scaron;tÄ› párkrát ocitla a zamilovala si tenhle kout Prahy pro jeho pÅ™íjemnou atmosféru.
Å˜ekne-li se BÅ™evnov, napadne vÄ›t&scaron;inu lidí právÄ› benediktinský klá&scaron;ter. Je opravdu pÅ™enádherný
bych Vám doporuÄ•ila pÅ™i náv&scaron;tÄ›vÄ› Prahy jej nevynechat. Z mnoha objektÅ¯ vÄ•. jejich prohlídek patÅ™í
klá&scaron;ter k tomu nejlep&scaron;ímu, co jsem v Praze kdy vidÄ›la. Troufám si tvrdit, Å¾e lep&scaron;í výklad neÅ¾ byl ten
dvouhodinový v areálu klá&scaron;tera a navíc s milým prÅ¯vodcem, jsem asi nezaÅ¾ila.
PÅ™esto fotografie
z klá&scaron;tera nenabízím, ani je nemám. Tehdy v tom únorovém mlhavém dni pÅ™ed &scaron;esti lety jsem nefotila,
navíc fotek klá&scaron;tera je plný internet. Posílám Daniele a potaÅ¾mo vám nÄ›kolik fotografií z mé zatím poslední
náv&scaron;tÄ›vy Prahy, v listopadu loÅˆského roku. Tehdy jsem se v odpoledním pondÄ›lku vypravila tramvají 22 na
bÅ™evnovskou Tejnku. Fotografie Tejnky prokládám historií BÅ™evnova.

BÅ™evnov je zmiÅˆován uÅ¾ v desátém století a to díky klá&scaron;teru zaloÅ¾enému r. 993 kníÅ¾etem Boleslavem II.
VojtÄ›chem. PovÄ›st praví, Å¾e v hlubokém lese spatÅ™ili jelena, který se chtÄ›l napít ze studánky, ale bránilo mu v tom bÅ™e
tÅ™emi suky. Svatý VojtÄ›ch bÅ™evno odkryl a v tom vytryskl mohutný pramen. Ve 14. století se "bÅ™evno-ostrev" dostalo i do
znaku BÅ™evnova.
Klá&scaron;ter byl vyplenÄ›n husity a následnÄ› tÅ™icetiletou válkou. Dne&scaron;ní podobu raného
baroka má od 1.pol. 18. století. PatÅ™í k nÄ›mu téÅ¾ oranÅ¾érie, letohrádek VojtÄ›&scaron;ka, gloriet Josefka. Na bÅ™evno
hÅ™bitovÄ› s kaplí sv. Lazara (kam se dÅ™íve pohÅ™bívali jen duchovní) odpoÄ•ívá mj. i Karel Kryl.
UÅ¾ krátce po zaloÅ
klá&scaron;tera pÅ™icházeli do tÄ›chto míst zemÄ›dÄ›lci, hospodáÅ™i, stávaly zde vinice. SmÄ›rem ke StÅ™e&scaron;ovicÅ¯m
opukové lomy. K vinicím patÅ™ily i usedlosti &ndash; Liborka, ZávÄ›rka, Kylismonka. A také Tejnka, o které bude
je&scaron;tÄ› Å™eÄ•.
Roku 1277 dal opat Godefrid z bÅ™evnovského opatství postavit dÅ™evÄ›ný vÄ›trný mlýn. NÄ›
nahradila kamenná válcová vÄ›Å¾ s pÅ™ístavkem, ve mlýnÄ› se pro potÅ™eby klá&scaron;tera mlelo aÅ¾ do konce 19. století
1902 byla v novorenesanÄ•ním stylu pÅ™istavÄ›na obytná budova a otevÅ™ena restaurace. Nyní je tento objekt v soukromých
rukou a je zde restaurace. Adresa - U VÄ›trníku 1, tramvají smÄ›r PetÅ™iny.
Ke konci 19. století zaÄ•al BÅ™evnov rÅ¯st,
obyvatel se zvy&scaron;oval. RozdÄ›lit ho lze zhruba na Velký a Malý BÅ™evnov (pÅ™i oboÅ™e HvÄ›zda), vilový BÅ™evnov (
prvorepublikových vil mezi strahovským stadionem a BÄ›lohorskou ulicí), oblast bÅ™evnovských secesních Ä•inÅ¾ákÅ¯ a pak js
tu bývalé dosud existující usedlosti Ladronka, &Scaron;afránka (Kukulova ul).
BÅ™evnov byl vesnicí a mÄ›stem se stal
1907 vlastnÄ› omylem. Roku 1907 sem na nÄ›jakou oslavu zamíÅ™il Franti&scaron;ek Josef I. Líbilo se mu tu a ve své Å™eÄ•i
zmínil, Å¾e dÄ›kuje obyvatelÅ¯m mÄ›sta BÅ™evnova za milé pÅ™ijetí. Pohotový bÅ™evnovský starosta toho hned vyuÅ¾il a Å
obÄ•ané mÄ›sta BÅ™evnova srdeÄ•nÄ› dÄ›kují za jeho slova. Co bylo vyÅ™Ä•eno, ne&scaron;lo vzít zpÄ›t a tak se BÅ™evnov
:-)).
BÅ™evnov&scaron;tí se ov&scaron;em neradovali dlouho. Smích je pÅ™e&scaron;el na Nový rok 1922, kdy byl BÅ™ev
pÅ™ipojen k Praze.
Velkou dardu, a hodnÄ› bolestivou, dostal Velký BÅ™evnov v sedmdesátých a osmdesátých letec
minulého století. Tehdy se z místa, které mÄ›lo svÅ¯j nezamÄ›nitelný kolorit, stalo staveni&scaron;tÄ›. NejdÅ™íve se sneslo
nemalé mnoÅ¾ství domÅ¯ k zemi. Nahradily je nevzhledné paneláky obsazené hlavnÄ› straníky a sídli&scaron;tÄ› tak získalo
nepÅ™íjemnÄ› znÄ›jící pÅ™ezdívku Obu&scaron;kov. Jen malá kapliÄ•ka uprostÅ™ed panelákÅ¯ pÅ™ipomíná bývalou bÅ™ev
náves.
Poslední podobu této Ä•ásti BÅ™evnova lze spatÅ™it v epizodÄ› PÄ›niÄ•ka a paraplíÄ•ko seriálu HÅ™í&scaron;ní lid
praÅ¾ského.
O nÄ›co lépe dopadla oblast nad BÄ›lohorskou ulicí. Tady se mi opravdu líbí, dcera tu mÄ›la i pracovi&sca
v jednom z pÅ™íjemných secesních Ä•inÅ¾ákÅ¯. V osmdesátých letech se zaÄ•ala stahovat mraÄ•na i nad touto Ä•ástí BÅ™ev
smÄ›rem ke Strahovu a hlavnÄ› nad oblastí Tejnky, která je tvoÅ™ena pouze dvÄ›ma ulicemi - Za Strahovem a Nad Tejnkou.
DvÅ¯r Tejnka byl znám uÅ¾ ve 13. století. PÅ™esný vznik usedlosti znám není. Od 17. století procházeli tÄ›mito místy poutn
smÄ›Å™ující z Lorety do Hájku. Kolem usedlosti pak vznikla osada, která se v 19. století stala souÄ•ástí BÅ™evnova.
zachránila pÅ™ed demolicí sametová revoluce. Fakt, Å¾e lidé v pÅ™edtu&scaron;e bourání na konci osmdesátých let
neinvestovali do oprav, paradoxnÄ› celé situaci prospÄ›l. Domky se zachovaly v pÅ¯vodní podobÄ› a místo má svÅ¯j osobitý
ráz. Místní zaloÅ¾ili SdruÅ¾ení Tejnka a 1. 1. 2003 se stala Tejnka památkovÄ› chránÄ›nou. Nádherná oáza klidu deset
minut od HradÄ•an.
Kudy sem? Já zvolila oblíbenou tramvaj 22. Vystoupila jsem na zastávce Malovanka, pak pÅ™
ru&scaron;nou BÄ›lohorskou ulici, kolem restaurace ZávÄ›rka poÅ™ád do kopce ulicí Za Strahovem. Mimochodem na
ZávÄ›rce moc dobÅ™e vaÅ™í. PÅ™ípadnÄ› mÅ¯Å¾ete zvolit metro B, vystoupit na SmíchovÄ›, pak autobusem 191 z KníÅ¾ec
strahovským stadionem vystoupit. Na BÄ›lohorské 26 je také výborná kavárna Moje kredenc, je to takové tÅ™i v jednom
&ndash; kavárna, pekárna, cukrárna. Lep&scaron;í kávu neÅ¾ tady jsem snad v Praze nepila. PÄ›knÄ› Ä•lovÄ›k usedne ke
stolku, pozoruje cvrkot na ulici, projíÅ¾dÄ›jící tramvaje, auta. Mezitím chodí rÅ¯zní fajn&scaron;mekÅ™i pro &scaron;unku, italsk
vína, bagety.. V&scaron;e Ä•erstvé, kvalitní. A ceny pÅ™itom nejsou vÅ¯bec pÅ™emr&scaron;tÄ›né, obsluha milá, profesionáln
ÄŒas, kdy se do BÅ™evnova jezdilo tanÄ•it na Marjánku. nenávratnÄ› zmizel (i kdyÅ¾ na Marjánce se tanÄ•í v krásném
secesním sále i dnes), atmosféra je trochu jiná. PÅ™esto má BÅ™evnov své neopakovatelné kouzlo stále.
Nevynechejte
jej pÅ™i svých náv&scaron;tÄ›vách Prahy, urÄ•itÄ› vás nezklame.
Obdivovatelka Prahy,MIA
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